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1. INNLEDNING 
 

 1.1 Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 
 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 

(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, 

menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  

 

Regnskap blir ført av Ringerike kommune og gjennomgår revisjon.  

 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2017, der Ringerike kommune er 

vertskommune.  

 

De andre deltakerkommunene i 2017 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, 

Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre 

kommune.  

 

Nedslagsfeltet omfatter 104 143 innbyggere per 01.01.18, jf. SSB.  

 

Krisesenteret i Hønefoss endret navn til Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner i 2018. 

 

 

1.2 Kontaktinformasjon: 
 

 Besøksadresse: Hov Allè 32, 3515 Hønefoss. 

 Postadresse:  Postboks 1193 Flattum, 3503 Hønefoss. 

 Fakturaadresse: Ringerike kommune, fakturamottak. Regnskapsavdelingen.  

   Postboks 123 Sentrum. 3502 Hønefoss.  

 Faktura merkes: Krise- og Kompetansesenteret 410001. 

 Konto:   1503 61 82005. 

 Gavemidler merkes: Prosjekt 5525. 

 Telefon:  32 17 06 90. 

 Fax:   32 17 06 98. 

 Mailadr.:  Krisesenteret@ringerike.kommune.no 

 Hjemmeside:  www.krisesenteret.info 

www.rkks.no 

www.kriseogkompetansesenter.no 

www.kriseogkompetansesenteret.no 

 

mailto:Krisesenteret@
http://www.krisesenteret.info/
http://www.rkks.no/
http://www.kriseogkompetansesenter.no/
http://www.kriseogkompetansesenteret.no/
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http://www.ringerike.kommune.no/krisesenteret/ 

 

 Brukernavn Helsenett: Ringerike.Krisesenteret@video.nhn.no 

 Organisasjonsnr.: 973 465 643. 

 Stiftet:   11.08.79. 

 Startet:   11.08.80. 

 Kommunal enhet: 01.09.11. 

 Tilknyttet forbund: Ingen (fra 01.07.15).  

 Regnskap:  Ringerike kommune. 

 Revisor:  Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

Krise- og Kompetansesenteret opererer med kjent/åpen adresse slik at senteret er lett 

tilgjengelig og synlig for alle brukere. Det vises videre til punkt 11.2 Fysisk sikring. 

 

 1.3 Formål 
 

Krise- og Kompetansesenteret skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, 

menn og barn (medfølgende) som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, jf. 

Lov om kommunale krisesentertilbud § 1. 

Nære relasjoner 

Slike relasjoner kan omfatte nåværende eller tidligere ektefelle, partner, samboer eller 

kjærester, familie/slekt til voldsutøveren, familie/slekt til den voldsutsatte, medlemmer av 

samme husstand som den voldsutsatte, eller personer som har omsorg for den voldsutsatte. 

 

Barn som er blitt utsatt for vold direkte eller ved å ha blitt eksponert for vold mot 

omsorgspersoner eller søsken ved at de har sett, hørt eller på annen måte opplevd 

voldsbruken, er også omfattet av begrepet. 

 

Kvinner, menn og barn som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlesting. 

 

Unntak fra nære relasjoner: Kvinner, menn og barn som er utsatte for menneskehandel og 

voldtekt fra andre enn en nærstående person, utgjør i dag også brukergrupper ved 

krisesentrene.  

 

Hva er vold 

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at den skader, smerter, eller 

krenker, får den personen til: 

 Å gjøre noe mot sin vilje eller  

 Å slutte å gjøre noe den vil 

 

 

http://www.ringerike.kommune.no/krisesenteret/
mailto:Ringerike.Krisesenteret@video.nhn.no
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Typer vold: 

1. Fysisk vold (slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, 

brennemerking, knivstikking, binding, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på 

drukning). 

2. Psykisk vold (Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette 

uriktige anklager, forhør). 

3. Seksuell vold (uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell 

aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med 

andre, mens andre ser på) 

4. Kontrollerende atferd 

 Økonomisk kontroll (nekte arbeid, prøve å få partneren sagt opp, kontroll over 

pengene). 

 Sette barna opp mot partner (true med å kontakte b.v., beskrive partner på en 

krenkende måte overfor barna). 

 Trusler (om å skade vedk., andre, sette ut rykter). 

 Dominerende atferd (konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner 

i påsyn av andre). 

 Sette partner i forlegenhet (foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker 

partneren). 

 Isolasjon (kontrollere hva partner gjør, hvor og hvem, hva snakker om) 

5. Materiell vold (knuse ting, kaste gjenstander på noen, ødelegge noe andre er glad 

i/som betyr mye for personen. Selve handlingen kan virke svært skremmende). 

6. Latent vold er vold som virker bare i kraft av sin mulighet. Muligheten for vold styrer 

deres atferd. I nære relasjoner der det har forekommet vold, vil den latente volden lett 

kunne utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen sett fra de utsattes side. 

Krav til krisesentertilbudet: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 2 skal senteret kunne benyttes av 

personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for 

rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, 

hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og skal omfatte: 

a) Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og 

b) Et gratis dagtilbud, og 

c) Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og 

d) Oppfølging i reetableringsfasen. 

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til krise- og kompetansesenteret uten henvisning 

eller timeavtale (lavterskeltilbud). 

Det skal være god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å 

ivareta brukernes særskilte behov. 

Det skal være god fysisk sikring av senteret.  
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Individuell tilrettelegging av tilbudet: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 3 skal tilbudet så langt det er mulig være 

tilrettelagt for brukernes individuelle behov.  

Barna skal ivaretas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides 

for at barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.  

Brukerne av bo- og dagtilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for 

at de skal få et fullgodt tilbud.  

Samordning av tjenester: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 4 skal kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, få en helhetlig oppfølging av kommunen 

gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. 

Tilbud og tjenester etter krisesenterloven kan inngå som et ledd i samordningen av en 

individuell plan etter annen lovgivning. 

Dersom bruker ønsker det kan Krisesenteret bidra for å få til en god samordning med 

hjelpeapparatet i kommunal, statlig eller privat sektor.  

 

1.4 Tilbud 
 

Senteret er bemannet hele døgnet, hele året og har følgende tilbud: 

 Et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner, menn og medfølgende barn som er 

gratis, helårs, døgnåpent og trygt. 

 Et gratis samtaletilbud på dag, ettermiddag og kveld. 

 Kartlegging og avdekkingssamtaler. 

 Gratis, helårs og døgnåpent veiledning- og kriserådgivningstilbud både ved 

personlig oppmøte eller over telefon. 

 Formidling til andre hjelpeinstanser. 

 Annen bistand, evt. følge til avtaler i hjelpeapparatet (forbehold om nok 

bemanning på senteret). 

 Krisetelefon som er gratis, helårs og døgnåpent. 

 Gratis å benytte senterets telefon til hjelpeapparatet. 

 Lavterskeltilbud; uten krav om time eller henvisning. 

 ICDP Foreldreveiledning. 

 Voksengruppe med kompetanseheving om vold i nære relasjoner for voksne 

beboere. 

 Barnegruppe for barn som bor på senteret. 

 Ung/Voksen gruppe for eksterne ungdommer (ungdomsgruppe). 
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 Egen barne- og ungdomsansvarlig. 

 Egen brannvernansvarlig. 

 Eget verneombud. 

 2 tillitsvalgte (Fagforbundet og FO). 

 Primærkontakter og sekundærkontakter. 

 Ansatte med variert, tilrettelagt og sammensatt faglig real- og formal kompetanse 

som kontinuerlig utvikles videre. Dette for å gi et individuelt tilrettelagt tilbud til 

brukerne. 

 Et oppfølgingstilbud i reetableringsfasen. 

 Gratis tolk. 

 Informasjon og undervisning til samarbeidspartnere, skoler, organisasjoner og 

andre. 

 Eget besøkshus. 

 Egen lekeplass. 

 Krisemat ved mottak. 

 God fysisk sikring av senteret.  

 Gratis trådløst internett. 

 Gratis juridisk bistand/advokat. 

 Gratis aviser og tidsskrifter. 

 Senteret er tilrettelagt for funksjonshemmede brukere. 

 Heis. 

 Offroad sykler til fri disposisjon, samt 2 barnehengere til sykkel. 

 Treningssykler inne til fri disposisjon. 

 Biljard til fri disposisjon. 

 Boksepute. 

 Baserom. 

 TV og spill til fri disposisjon. 

 Flere barnevogner til fri disposisjon. 

 Barneseter til bil tilpasset forskjellige aldersgrupper/kg til fri disposisjon. 

 Tilhenger til bil ved flytting til fri disposisjon. 

 Fritidsaktiviteter som gratis kinobilletter, bowling, Ringeriksbadet og diverse 

kulturelle forestillinger. (Forbehold: Finansiert av gavemidler). 

 

Mottak av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner 

Tilbudet gir i utgangspunktet ikke behandling eller terapi (lavterskeltilbud). 

 

Første fase: Hjelp og støtte til å bryte ut av voldsrelasjonen. 

 

Andre fase: Kartlegge situasjonen, både akutte og mer langvarige behov. Vurdere 

voldssituasjonen, faren for gjentakelse, liv og helse, planlegge og redusere 

risiko (risikoanalyse og sikkerhetsplan – samarbeid med politiet), veiledning, 

hvordan forholder vedk. seg til sin prosess, synliggjøre valg og konsekvenser.  



9 
 

 Kartlegge behov for avlastning ifht barn. 

 

Tredje fase: Hjelp til å håndtere de følelsesmessige traumene. 

 

Underveis: Praktisk hjelp følge til/fra hjelpeinstanser, søknader, ny bolig (avhenger av  

  ressurssituasjonen ved senteret). 

 

Reetablering: Individuelle oppfølgingstiltak hvis ønskelig av bruker. 
 

 

1.5 Finansiering 
Det vises til punkt 16 årsregnskap. 

 

1.5.1 Kommunalt tilskudd. 
Krisesenterloven (Lov om kommunale krisesentertilbud) trådte i kraft 01.01.10. Fra 2011 ble 

finansieringsordningen endret. Alle kommuner fikk og får tilført statlige midler inn i 

rammetilskuddet til krisesenterdrift ut fra innbyggertall. I 2011 var tilskuddet synlig i grønt 

hefte og tilskuddet/prisen per innbygger ble beregnet ut fra rammetilskuddet, slik at ingen 

kommuner skulle gå med overskudd/underskudd ifht tilførte midler til rammen. Denne prisen 

reguleres hvert år for å dekke pris- og lønnsvekst. 

Samtlige deltakerkommuner betaler tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til 

folketall. Alle deltakerkommunene betaler like mye per innbygger. Dagens pris er holdt på et 

så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt når det gjelder bemanning. 

Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i lovverket. 

 

Krise- og Kompetansesenteret mottok kr 8 514 989 i kommunalt tilskudd. 

 

1.5.2 Tilskudd til juridisk bistand. 
Krise- og Kompetansesenteret mottok etter søknad kr 92 000 til juridisk bistand/advokatvakt 

for beboere og brukere ved senteret i 2018 fra Justis- og Beredskapsdepartementet. 

Det vises til punkt 4 Advokatbistand. 

 

1.5.3 Gaver. 
Krise- og Kompetansesenteret mottok pengegaver til øremerkede formål på kr 87 772,30 i 

2018. 

Det vises til punkt 5 Gaver. 
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1.6 Taushetsplikt 
Alle som utfører tjeneste eller arbeid ved Krise- og Kompetansesenteret er pålagt taushetsplikt 

etter krisesenterloven § 5, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Brudd på taushetsplikten 

straffes etter straffelovens § 121. 

Taushetsplikt gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, 

yrke, bosted, arbeidssted og andre opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med 

tilbudet. 

Opplysninger til andre forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis 

når dette er nødvendig for å fremme oppgavene til kommunen etter denne loven, eller for å 

forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på helsen til noen. 

Senteret har rutiner på at alle som utfører tjeneste eller arbeid ved senteret må undertegne en 

taushetserklæring. 

Senteret har også egne etiske retningslinjer som er i samsvar med de etiske retningslinjene i 

vertskommunen Ringerike.  

 

1.7 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 
Alle medarbeiderne ved Krise- og Kompetansesenteret har opplysningsplikt til 

barneverntjenesten etter krisesenterloven § 6.  

Alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven, skal i utføringen av arbeidet være 

oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. 

Uten hinder av taushetsplikten skal alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven 

av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten i kommunen når det er grunn til å tro at et 

barn blir mishandlet i heimen eller det ligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 

barnevernloven § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4-24. 

Barnevernloven § 6-4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende. 

Det foreligger gode rutiner for utsendelse av bekymringsmeldinger til barneverntjenesten og 

der barneverntjenesten ber om opplysninger. Dette attesteres av leder. 

 

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten 

I 2018 sendte senteret 14 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede- og ikke 

tilknyttede kommuner.  
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Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten  

Barneverntjenesten i både tilknyttede- og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om 

opplysninger i 12 saker i 2018. Dette gjelder både dagbrukere og beboere. 

 

1.8 Politiattest 
I henhold til Krisesenterloven § 7 skal den som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som 

innebærer kontakt med brukerne av et krisesenter eller tilsvarende bo- og dagtilbud, legge 

frem politiattest. 

Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for 

brudd på straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 andre ledd, 201, 201 a, 

203, 204 a, 219, 224, 229 andre og tredje straffe alternativ, 231, 233, 267 og 268. 

Senteret har rutiner på at alle som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som innebærer kontakt 

med brukere etter lovfestingen av tilbudet fra 01.01.10 må fremlegge oppdatert politiattest. 

2.  ORGANISERING  
 

2.1 Interkommunalt krisesentersamarbeid etter 
vertskommunemodellen.        
       

Det ble i 2018 avholdt felles møter med deltakerkommunene i samarbeidet.  

 Vårmøtet:  07.06.18. 

 

 Høstmøtet:  28.09.18. 

 

3. DRIFT       
 

Krise- og kompetansesenteret flyttet inn i nytt hus på Hov gård august 2007. Bygningsmassen 

ble da tilpasset formålet og tilrettelagt for aktuelle brukergrupper.  

 

3.1 Krisesenterlokalene 

 

Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner driftes i henhold til Lov om 

kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven). 
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Det er ingen planer om å bygge, kjøpe, leie nye lokaler eller utbedre eksisterende lokaler. 

Hovedbygget 

Hovedbygget er på 1205 kvm brukerareal fordelt på 3 etasjer.  

 

Bilde tatt under senterets 30-års jubileum i 2010. 

Besøkshus 

Krise- og Kompetansesenteret disponerer et frittstående besøkshus på 23 kvm i hagen.  

 

Senteret har en streng taushetsplikt og ved å ha et frittstående besøkshus kan beboere ha 

kontakt med sitt nettverk uten at taushetsplikten brytes. Beboere har ikke anledning til å motta 

privat besøk i hovedbygget. 

I besøkshuset kan beboere ha besøk av familie og venner og barna kan feire bursdager. 

Motpart har ikke anledning til å oppholde seg på eiendommen.  

Besøkshuset ble tidligere oppgradert innvendig med midler fra SpareBank1 Ringerike. 
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Stabbur 

Krise- og Kompetansesenteret disponerer et stabbur på 170 kvm på tomten. 

 

Stabburet er en gammel kornlåve og har beholdt sitt originale utseende utvendig og 

innvendig. Det ble i 2007 rehabilitert på utsiden.    

 

Lekeplass 

Senteret har egen lekeplass som er plassert rett utenfor hovedbygget mellom og bak 

besøkshuset og stabburet. 
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Lekeplassen består av flere lekeapparater til barn og ungdom.  

 

Dankernvegg og ballbinge 

Ved siden av stabburet er det en dankernvegg og ballbinge som ble finansiert av gavemidler. 

Dankernveggen ble satt opp i 2015.  Ballbingen ble ferdigstilt i 2016. 

 

 

Hønefamilie 

Krise- og Kompetansesenteret har en hønefamilie. Det ble i løpet av 2013 bygd et hus til 

familien med varmelampe og luftegård, finansiert med gavemidler. Arbeidet er gjort av 

beboere i samarbeid med ansatte. Kyllingene på bildet under til høyre ble født på senteret. 

Siden de første kom, har flere kyllinger blitt født. Dette viser seg å være verdifullt 

miljøarbeid, der både barn og voksne kan bidra og få nye erfaringer i forhold til omsorg og for 

å være med på å bidra til fellesskapet.  
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Hønefamilien går fritt på dagen og det kommer stadig nye egg. 

 

Hønehuset: 

 

 

Paviljong 

Det ble i 2013 bygd en paviljong på tomten til senteret. Den ble i sin helhet finansiert med 

gavemidler og bygget av en beboer ved senteret. Vinduene fant vi på finn.no på gis bort. 

Paviljongen inneholder en vedovn (donert av ansatt), sittekrakker rundt hele innvendig med 

saueskinn og det er isolert i bakken. Den har blitt et flott samlingssted for både samtaler, gråt, 

latter og tanker. Den ble malt i 2014 med samme farger som hovedbygget. 
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3.2 Omgivelsene 
Krise- og Kompetansesenteret har flotte utearealer i naturskjønne omgivelser.  

I gåavstand fra senteret er det matbutikk, bank, postkontor, apotek, bensinstasjon, 

gatekjøkken, restaurant, butikker, badestrand, tur-stier, kantine og buss til sentrum som 

stopper like utenfor senteret.  

 

4.      ADVOKATBISTAND 
 

Krise- og Kompetansesenteret ble i 2007 valgt av det kongelige politi- og justisdepartement 

som et av fem krisesentre i landet som fikk tilbud om å delta i et prøveprosjekt med gratis 

advokat bistand til brukerne av senteret. 

Målsettingen er at brukerne av senteret kan få hjelp til å løse sine juridiske problemer på en 

rask og enkel måte. Det påpekes at det kun er problemstillinger knyttet til vold i nære 

relasjoner som er gratis for bruker. Dersom det i tillegg fremkommer spørsmål som anses som 

utenfor senterets formål i henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud må det betales av 

brukeren selv. 

Krise- og Kompetansesenteret har fortsatt med dette tilbudet i 2008 - 2018. Behovet og 

bruken er stor hvert år og ordningen fungerer veldig bra. Det søkes om midler til tilbudet 

hvert år og det rapporteres om bruken i etterkant av året. Dette er midler som kommer i tillegg 

til kommunalt tilskudd og er spesifisert i regnskapet. 

Dette er hva senteret har mottatt til formålet siden oppstart av tilbudet: 

År: Beløp: 

2007 Kr   75 000 

2008 Kr   75 000 
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2009 Kr 100 000 

2010 Kr   84 550 

2011 Kr   84 500 

2012 Kr   80 000 

2013 Kr   94 000 

2014 Kr   80 000 

2015 Kr   81 680 

2016 Kr   85 000 

2017 Kr   87 500 

2018 Kr   92 000 

 

Senteret har en fast advokat, Annie Braseth, som kommer fast hver tirsdag ettermiddag. 

Brukere og beboere må sette seg opp på time på senteret. Advokaten sitter fast på 

samtalerommet med tilgang til lekerom, slik at bruker kan ha med barn uten at barnet trenger 

å høre alt som blir formidlet, men samtidig ha kontakt seg imellom. Mellom samtalerommet 

og lekerommet er det derfor en glassvegg slik at bruker og barn kan kommunisere selv om 

døren er lukket. 

 

 

 

5.  GAVER 
 

Krisesenteret mottok kr 87 772,30 i pengegaver i 2018. Alle pengegaver øremerkes etter 

givers ønske og går ikke til drift av senteret. I tillegg mottok senteret også flere objekter fra 

bedrifter, organisasjoner og private til glede for beboerne og senteret.  

6. PERSONALET         
 

6.1 Antall ansatte og årsverk 
Den interkommunale krisesenterdriften har i 2018 bestått av 8,5 årsverk, herunder 7,5 i 

turnus. Blant de 10 faste ansatte er det 8 kvinner og 2 menn.  
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6.2 Tariff 
Alle ansatte har ordnede lønns- og arbeidsforhold regulert i tariff. 

 

6.3 Pensjonsordning 
Alle ansatte er medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 

(KLP). 

 

6.4 Kompetanse 
De ansattes kompetanse er prioritert ved senteret og er en nødvendighet for å kunne tilby et 

helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset alle brukerne. Dette er i tråd med Lov om 

kommunale krisesentertilbud. 

 

Kompetansebehovsdokument 

Det tidligere styret for Krisesenteret i Hønefoss utarbeidet i 2008 et 

kompetansebehovsdokument. Hovedmålsettingen var å avdekke hvilken kompetanse senteret 

hadde og kvalitetssikre hvilken kompetanse senteret burde ha i fremtiden.  

Utarbeidet kompetansebehovsdokumentet var senterets plan for å vedlikeholde og 

videreutvikle senterets kompetanse frem til 2012. Dette har vært en vellykket plan og 

kompetansebehovsdokumentet ble derfor videreført.  

 

Det var ingen konferanser og kursvirksomhet utenlands i 2018. 

 

6.5 IA bedrift 
 

Ringerike Krise- og Kompetansesenter er en IA bedrift. 

Sykefraværet fra 01.01.18 til 31.12.18 var 11,4 %. Av dette var 1,4% egenmeldt.  

Legemeldt sykefravær er ikke relatert til senteret eller arbeidsmiljø, men gjelder i hovedsak 

1 ansatt i 100% stilling grunnet rehabilitering etter en operasjon.  
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7.  RETTSSAKER 
 

Vitne i rettssaker for tidligere beboere 

Antall saker: 3 rettssaker 
Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker. 

 

8.         BEBOERE 
 

Krise- og Kompetansesenteret arbeider for å tilrettelegge slik at brukerne får et individuelt og 

helhetlig tilbud. 

Senteret skal sammen med kommunene gi et kvalitativt tilbud til kvinner, menn og 

medfølgende barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

Brukere består av kvinner, menn og barn i alle aldre, med ulik bakgrunn, fra mange land og 

kulturer, med ulike problemer og behov.  

Krise- og Kompetansesenteret jobber etter prinsippet” hjelp til selvhjelp”. Sammen med 

brukere av senteret kartlegger vi den enkeltes behov og iverksetter tiltak etter det. 

Det er viktig at hver enkelt bruker får et individuelt tilpasset tilbud, som fremmer brukernes 

evne til mestring, slik at de lettere kan komme tilbake til hverdagen. 

Barna på senteret er en selvstendig målgruppe, selv om de ikke kommer alene. De er egne 

brukere med egne opplevelser og behov. Barna trenger å bli sett og hørt og vår jobb er å 

tilrettelegge slik at de får mulighet til å dele sine opplevelser med noen under trygge rammer. 

Barne- og ungdomsansvarlig tilrettelegger for at barn og ungdom skal få et godt og 

individuelt tilbud på senteret i samarbeid med resten av personalet. 

Beboerne forplikter seg til faste samtaler og handlingsplanmøter med personalet. Andre 

samtaler kommer i tillegg der det er behov/ønske. Alle beboerne har egen primær- og 

sekundærkontakt. De ansatte er tilstede i miljøet med tilrettelagte aktiviteter, veiledning og 

rådgivning til mor/far og barn etter behov. 

Dagbrukere er blitt en stor brukergruppe av senteret, spesielt oppfølging av tidligere beboere. 

Men også brukere som ikke har behov for et botilbud, men som ønsker å komme til samtaler 

for råd og veiledning. Mange av våre dagbrukere blir henvist til senteret fra hjelpeapparatet. 
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9.       SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 
 

Det er mange brukere som blir henvist til Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner via andre instanser både innenfor våre tilknyttede kommuner og fra 

kommuner utenfor.  

Senteret ser viktigheten av å etablere et godt samarbeid med relevante hjelpeinstanser for å 

være en pådriver for at våre brukere får en helhetlig og individuell oppfølging.  

 

10.  INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING 
 

10.1 Egen brosjyre og visittkort 
Krise- og Kompetansesenteret har jobbet aktivt med informasjon og synliggjøring gjennom 

hele 2018.  

Senteret har egne brosjyrer og visittkort.  

 

10.2 Tiltakskort, veileder og nasjonal brosjyre 
Norsk Krisesenterforbund NOK utarbeidet en brosjyre oversatt til 26 språk, samt et tiltakskort 

og veileder til alle kommuner i Norge i 2014.  

Tiltakskortet, som er utviklet av Norsk Krisesenterforbund inkluderer de viktigste sidene ved 

arbeid med voldsutsatte: Å se, å spørre, å handle.  

Tiltakskortet opplyser om hva man skal se etter som tegn på vold og gir eksempler på 

spørsmål man kan stille. På side to finnes et flytdiagram som illustrerer gangen i en sak 

inkludert ulike tjenesters ansvarsområder/roller. 

Dette kan lastes ned fra vår hjemmeside www.krisesenteret.info 

 

http://www.krisesenteret.info/
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10.4 Markedsføring 
 

Senteret har annonser og avisartikler i aviser og på internett. 

 

Egen hjemmeside 

Senteret har egen hjemmeside www.krisesenteret.info. Etter navnbytte har vi også disse 

adressene: (Alle går til samme side). 

www.rkks.no 

www.kriseogkompetansesenteret.no 

www.kriseogkompetansesenter.no 

Alle adressene fører til vår opprinnelige adresse inntil videre. 

Utsnitt av forsiden: 

 

 

Kommunesider 

Alle deltakende kommuner har informasjon om Ringerike Krise- og Kompetansesenter for 

vold i nære relasjoner på sine hjemmesider.  

 

 

http://www.krisesenteret.info/
http://www.rkks.no/
http://www.kriseogkompetansesenteret.no/
http://www.kriseogkompetansesenter.no/
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Facebook side 

Senteret har en egen Facebook side som ble opprettet i 2009 for å få kontakt med ungdom og 

andre grupper i samfunnet. Vi ser at denne siden har et bredt brukerspekter. Facebook siden 

brukes for å legge ut informasjon, samt forespørsler dersom senteret eller beboere trenger noe. 

Ved årsskiftet hadde siden 1438 likes og er en god markedsføringskanal. 

Facebooksiden heter fremdeles det samme, da Facebook ikke endrer navnet etter gjentatte 

forespørsler. Vi jobber videre med dette. 

 

Stands og foredrag til deltakende kommuner 

Senteret har vært ute på flere stands og holdt både informasjonsmøter og foredrag til våre 

deltakende kommuner i 2018.  

Vi var ute i Ringerike, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker og Lunner i 2018.  

 

11.  HELSE – MILJØ- SIKKERHET (HMS)  
 

11.1 Oversikt - rutiner 
 

Helse, miljø og sikkerhet er et område vi jobber kontinuerlig med. Vi gjennomgår og 

reviderer rutinene jevnlig på senteret, samt lager nye rutiner der det trengs.  

Rutinene omfatter alt fra internkontroll, HMS, fysisk sikring og prosedyrer for hvordan 

håndtere alle situasjoner med beboere og brukere. Rutinene er sortert på områdene: D = Drift, 

B = Beboere, P = personal og H = Hjelpeapparat. 

 
 

11.2 Fysisk sikring 
 

Sikkerhetsvurderinger 

Sikkerheten på Krise- og Kompetansesenteret gjennomgås jevnlig og oppgraderes ved behov. 

Senteret har god dialog med politiet som også tidligere har foretatt befaring på senteret for å 

avdekke sikkerhetshull. 

Detaljer om sikkerhetstiltak fremkommer ikke her. 
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Trusler 

Senteret har i 2018 ikke avgitt noen anmeldelser til politiet av trusler mot senteret eller mot 

senterets ansatte.  

Det er nulltoleranse for mottak av trusler både mot senteret og personal. 

 

12.  TILSYN – FYLKESMANNEN 
 

I henhold til Krisesenterloven § 8 Internkontroll, skal kommunen føre internkontroll for å 

sikre at de virksomhetene og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet, utfører oppgavene sine 

i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre greie for 

hvordan en oppfyller denne plikten. 

I henhold til Krisesenterloven § 9 Statlig tilsyn, skal Fylkesmannen føre tilsyn med at 

kommunen oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8. Reglene i kommuneloven kapittel 

10 A gjelder for den tilsynsvirksomheten som er nevnt i første ledd. 

Fylkesmannen i Buskerud avholdt tilsyn av krisesentertilbudet den 23.10.13. Ved tilsynet ble 

det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi pålegg til kommunen. Fylkesmannen vurderer at 

brukerne av senteret får et kompetent og godt tilrettelagt tilbud.  

13. STATISTIKK 
 

Overnatting      

Beboere Antall: Døgn: 

Kvinner 44 808 

Barn/ungdom til kvinner 37 743 

Menn 4 92 

Barn/ungdom til menn 2 22 

Sum 87 1665 
 

Fordeling mellom kommunene: 

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner 

32 9 6 6 1 11 0 

Gran Sør-Aurdal Nord-Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre 

13 3 2 0 0 0 0 

Andre 

4 
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Det er fritt krisesentervalg i Norge, jf. krisesenterloven. Det betyr at hvem som helst kan 

velge seg et hvilket som helst krisesenter i Norge. Dette gjøres av forskjellige grunner, som 

f.eks. sikkerhet og nødvendighet av lengre geografisk avstand til motpart. Dette går begge 

veier.  

 

Brukere uten overnatting (dagbrukere) – Antall samtaler 

Dag og kveldsbrukere - samtaler Antall samtaler: 

Samtaler kvinner 137 

Samtaler barn/ungdom 4 

Samtaler menn 23 

Sum: 164 
 

 

Fordeling mellom kommunene: 

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner 

109 23 4 1 0 8 3 

Gran Sør-Aurdal Nord-Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre 

2 0 0 0 0 0 0 

Andre 

14 

 

 

Telefonhenvendelser   

Telefonsamtaler Antall telefoner 

Førstegangshenvendelse i 2018 122 

Vært i kontakt tidligere i 2018 90 

Andre telefonhenvendelser (ikke adm) 172 

Sum 384 
 

Botid 

Det gis inntil 2 måneder botid ved Krise- og Kompetansesenteret. Dersom beboer trenger 

lengre botid må det sendes inn en skriftlig begrunnet søknad. Gjennomsnittlig botid per 

beboer har i 2018 vært 19 døgn.  

Søknad om utvidet botid Antall saker 

Godkjent utvidet botid 4 

Avslag på utvidet botid 0 
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Flerkulturell andel 

I 2018 var det 51% flerkulturell andel blant beboerne og 14% blant brukere 

(dag/aftensamtaler). 

15. PROSJEKTER OG TILTAK 
 

Barna er den viktigste brukergruppen på senteret. De er fremtiden vår. Det beste stedet å 

skape varige og langsiktige holdnings- og atferdsendringer er hos barna. På senteret er de 

trygge og de kan få nye erfaringer med både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Mor eller 

far som kommer til senteret med barna sine får veiledning og støtte i sin foreldrerolle og de 

ansatte bidrar til at dialog og samvær utvikles videre slik at de står bedre rustet til å stå alene 

og at voldsspiralen kan avsluttes.  

Det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner. Vi erfarer at noen barn og 

ungdommer som kommer til senteret er traumatiserte etter langvarig vold i familien. Mange 

av barna og ungdommen burde og kunne vært fanget opp på et mye tidligere tidspunkt, blant 

annet i barnehage, skole eller andre fritidsaktiviteter. Dette skjer kun hvis de ansatte på barnas 

arena vet hva de skal se etter og har trygghet i sine roller til å gjøre noe med det.  

Nye forskningsmetoder viser at omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader. Negative 

erfaringer påvirker oppbyggingen av hjernen og kan føre til overdrevne fryktreaksjoner som 

blir en del av hjernestrukturen som kan vedvarer hele livet. 

«Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger» 

(Main&Hesse, 1990).  

Vi ønsker å være pådrivere for at barn og ungdom skal føle at det finnes løsninger også for 

dem. 

 

15.1 Skoletiltaket 
Senteret startet med skoletiltaket i 2010/2011  

Det var ingen grunnskoler som tok kontakt for å få foredraget og kompetanseheving om vold i 

nære relasjoner i 2018. 

Undervisningspakke: Det er lærerne som får økt kompetanse om Kris- og 

Kompetansesenteret, hva vold er og hva man kan se etter for å avdekke vold og hva man skal 

gjøre når det avdekkes vold eller det er en sterk mistanke om vold.  

På lang sikt ønsker senteret å besøke alle grunnskolene i alle deltakende kommuner til Krise- 

og Kompetansesenteret. Senteret har fått svært gode tilbakemeldinger på skoleprosjektet fra 

de grunnskolene vi har besøkt. 
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Tiltaket ble gjort kjent til alle 14 deltakende kommuner på våre samarbeidsmøter i 2018. 

 

15.2 Barnehagetiltaket 
Barnehagetiltaket startet opp i 2013.  

Undervisningspakke: Økt kompetanse til barnehageansatte på samme måte som med lærerne 

under Skoletiltaket, men tilpasset de små barna og barnehagenes hverdag. 

8 barnehager i Ringerike kommune, 2 barnehager i Jevnaker kommune og 3 barnehager i 

Hole kommune fikk foredraget og kompetanseheving om vold i nære relasjoner i 2018. 

Tiltaket ble gjort kjent til alle 14 deltakende kommuner på våre samarbeidsmøter i 2018. 

 
 

15.3 Aktiv jobb i skolen: 
Krise- og Kompetansesenteret er representert i et tverrfaglig prosjekt i Ringerike kommune: 

«Aktiv jobb i skolen»  

 

Gruppen samles annen hver fredag fra kl. 0900-1300 og annen hver gang på Hønefoss 

videregående skole, Ringerike videregående skole, samt Læringssenteret. Sistnevnte sted kom 

inn i samarbeidet i 2018.  

 

Den tverrfaglige gruppen består av: SLT, NAV, Ungdomskontakten, Barneverntjeneste, 

Skolehelsetjeneste, Rustjenesten og Krise- og Kompetansesenteret. Gruppen kan være til 

hjelp på følgende områder: 

             

 Samtalepartner  

 Rus  

 Seksualitet  

 Konflikt hjem, skole  

 Venner  

 Vold og overgrep  

 Arbeid  

 Økonomi  

 Bolig/oppfølging  

 Aktiviteter på fritiden 

  

Gruppen sitter på skolene for å kunne nå ungdommen direkte. Dette har blitt et godt 

samarbeid etatene imellom, med lærerne og med ungdommen. 

 

 

 



29 
 

15.4  Ung/Voksengrupper 
 

Ung/Voksengruppe er for ungdom mellom 17 og 25 år som har opplevd eller fortsatt opplever 

vold og krenkelser.  

Målene med gruppen er at ungdommene opplever at de ikke er alene og at de ser muligheter 

for hjelp til å gjøre forandringer.  

Hver gruppe møtes 10 ganger. Det er en veileder i gruppen. 

I 2018 ble det ikke avholdt noen ung/voksengruppe. Dette skyldes rekruttering.  

Tiltaket ble gjort kjent til alle 14 deltakende kommuner på våre samarbeidsmøter i 2018. 

Senteret kommer til å intensivere markedsføringen av tiltaket i 2019. 

 

 

15.5 ICDP Foreldreveiledning 
International Child Development Programme (ICDP) er en metode for veiledning av foreldre.  

 

Målsettingen med gruppen på er å forebygge og avverge vold, både på kort og lang sikt 

gjennom å hjelpe foreldre til bedre samspill med barna sine.  

 

Krise- og Kompetansesenteret har 4 godkjente veiledere og har en daggruppe og en 

kveldsgruppe. Hver gruppe møtes 8 ganger. Det er alltid 2 veiledere i hver gruppe.  

 

I 2018 ble det avholdt 1 daggruppe og 2 aftengrupper. 

 

15.6 KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) 
Krisesenteret i Hønefoss benytter KOR som et arbeidsverktøy under samtaler (individuelt og i 

grupper).  

Metodikken skårer Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS).  

Dette er refleksjon satt i system og vi kommer raskere fram til å jobbe med det som er nyttig 

for brukeren, som fører til økt brukermedvirkning i hver eneste samtale.  

Ratingen gir skalaer som gjør jobben og utviklingen i samtalene lettere og gir et visuelt bilde 

av utviklingen for bruker. Det gir økt innsikt i hvordan brukerne egentlig har det og det gir oss 

en større mulighet for å endre/justere samtaleformen vår.  
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15.7 Kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner: 
Ringerike ferdigstilte en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner i 2016.  
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16. ÅRSREGNSKAP 2018 
 

 

 

 

 

 

REGNSKAP 

2018

BUDSJETT 

2018

Art Tekst Kr Kr

1010 Fastlønn 4 751 862,29         4 636 887                

1020 Lønn til vikarer 566 184,46            580 476                   

1030 Ekstrahjelp 65 746,76              142 944                   

1040 Overtid 29 449,25              61 236                    

1090 Pensjon 802 174,31            630 206                   

1029 Arbeidsgiveravgift 819 996,00            872 528                   

Sum post 0 7 035 413,07         6 924 277                

1000 Kontormateriell 16 392,86              19 283                    

1114 Medikamenter/medisiner 730,40                  6 000                      

1115 Matvarer 63 613,38              99 996                    

1120 83 994,19              90 000                    

1130 22 562,56              70 092                    

1140 Annonser 45 217,80              117 000                   

1150 Opplæring og kurs 186 457,22            270 396                   

1160/65 Km.godtgjørelse/gaver 22 642,00              65 868                    

1170 Transport/drift av egne transportm. 9 112,94                

1180 Strøm 171 941,94            93 000                    

1185 Forsikring 34 320                    

1190 Leie av lokaler 932 076,00            930 204                   

1195 Avgifter, gebyrer og lisenser 23 855,69              167 004                   

1200 Inventar og utstyr 31 918,89              24 000                    

1230/40/50/60 Vedlikehold og serviceavtaler 31 591,00              58 236                    

1270/1370 Advokat og tolk 72 681,00              159 996                   

Sum post 1 & 2 1 714 787,87         2 205 395                

SUM UTGIFTER 8 750 200,94         9 129 672                

1700 Ref. fra Justisdep. - advokatvakt -92 000,00             -84 996                   

1710 Refusjon sykelønn -391 615,00           -346 608                  

1750 Refusjon fra kommuner -8 514 989,00        -8 698 068               

1950 Bruk av overskudd fra 2017 -420 923,00           

Sum post 7 -9 419 527,00        -9 129 672               

SUM INNTEKTER -9 419 527,00        -9 129 672               

Netto utgift til fond 38 960,00              

Sum finansposter 38 960,00              

RESULTAT (overskudd) -630 366,06           -                          

KRISESENTERET I HØNEFOSS                  

Annet forbruksmateriell

Telefon, post, bank
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15.02.19 

Miriam Rasch                        

Leder                                                

Krise- og Kompetansesenteret 

 

 

 

Prosjekt 5525 Gavemidler (ansvar 750000)

Saldo 01.01.18 934 121,26      

64 405,40        

Gaver 87 772,30        

Renter 2018 (ikke ført enda)

Saldo per 31.12.18 957 488,16      

Prosjekt 5206 Advokathjelp (ansvar 410001)

Saldo 01.01.18 137 170,00      

Utgifter 53 040,00        

Inntekter 92 000,00        

Saldo per 31.12.18 176 130,00      

Prosjekt 5177 Krisesenteret - drift (ansvar 410001)

Saldo 01.01.18 750 118,38      

Tilbakeføring overskudd 420 923,00      

Saldo per 31.12.18 329 195,38      

Utgifter



Fra: Guro Hesselberg <guro@smiso-oppland.no> 
Sendt: 22. februar 2019 14:47 
Til: Etnedal kommune postmottak; Gjøvik kommune postmottak; postmottak; 

Lillehammer kommune postmottak; Lunner kommune postmottak; Nord 
Aurdal kommune; Nordre Land kommune; Søndre Land kommune; Sør 
Aurdal kommune; Vang kommune ; Vestre Slidre kommune postmottak; 
Vestre Toten kommune postmottak; Østre Slidre kommune; Østre Toten 
kommune postmottak; Øyer kommune postmottak; Aud Bakken; Berit 
Dokkebakke Navrud (berit.d.navrud@nordre-land.kommune.no); Bjørn 
Iddberg; Brit Kramperud; Elisabeth Braaten; 
espen.granberg.johnsen@lillehammer.kommune.no; 
finn.hesselberg@gmail.com; gerd.hvoslef@oyer.kommune.no; Grethe 
Moen Gudbrandsen; Hilde Ekeberg; kare.helland@sor-
aurdal.kommune.no; Knut Lien; Kristin Myrås; 
mette.hammerstad@vang.kommune.no; 
mona.tonnesland.tholin@gmail.com; pal.andreassen@nord-
aurdal.kommune.no; Tor Ødegården; vidar.eltun@vang.kommune.no; 
Willy Westhagen 

Kopi: Anne Kari Hovde; Atle Granrud; Berit Synnøve Øygard; Elin Anita Lund; 
Erik Bjørnsveen; Ida Marie Kjellemo Myklestad; inger-
ellen.ulsaker@gjovik.kommune.no; Kai Werner Evensen; Reidar Thune; 
Tone Gulbrandsen 

Emne: Protokoll og dokumenter fra Rep.skapsmøte 19.02.19. 
Vedlegg: Årsoppgjør 2018.pdf; Protokoll Representantskapsmøte 19.02.19. SMISO 

Oppland.pdf; Styrets årsberetning 2018.pdf; Tilbakemelding på 
forespørsel om økning av kronebeløp..doc 

 
Hei, og takk for møtet tidligere denne uken. Som lovet sendes det nå med signerte årsoppgjør og 
styrets årsberetning. 
 
I tillegg vil jeg også takke for at alle 15 kommuner nå er med på en økning av kronebeløp fra 2019. 
Dette gir oss muligheten for å øke bemanningen og yte mer til brukere og samarbeidspartnere. 
 

God helg 😊 
 
 
Med hilsen 
 
 
Guro Hesselberg 
Daglig leder 
SMISO Oppland 
 

 
 
 



Glassverksgt. 5, 2815 Gjøvik | 61 17 14 00 / 95 76 30 84 | guro@smiso-oppland.no | www.smiso-oppland.no 
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Protokoll fra representantskapsmøte i Støttesenter mot incest
og seksuelle overgrep iks.

z. ;"(”1.—

Tirsdag 19.02.2019  kl.14-16 i  SMISO‘s lokaler  i glassverksgata  5,
Gjøvik.

Deltagere:

Etnedal: Aud Bakken, a.bakken@etnedal.kommune.no

Nord Aurdal: Aud Bakken med fullmakt.

Sør Aurdal: Laila Nereng

Øystre Slidre: Knut Sigbjørn  Lien,  knutsigbjorn.IienC-Doystre—slidre.kommune.no

Vestre Slidre: Finn Hesselberg, finn.hesselberg@gmail.com

Vang: Finn Olav Rolijordet med fullmakt.

Gjøvik: Finn Olav Rolijordet

Nordre Land: Berit Dokkebakke Navrud har meldt forfall

Søndre Land: Mona Tønnesland Tholen, mona.tonnesland.tholen@gmail.com

Vestre Toten: Elisabeth Braaten

Østre Toten:

Gran: Willy Vesthagen har meldt forfall

Lunner: Kristin Myrås har meldt forfall.

Lillehammer:

Øyer: Brit K. Lundgård har meldt forfall. Finn Olav Rolijordet med fullmakt.

(

SUM”? /W1  ”(;) C Kontrollsignatur per side
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Saksliste:

Møtestart kl.14.00 med bevertning.

Faglig tema: Grooming

.—L

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent.

2. Valg av to representanter til å signere protokoll.

3. Årsberetning - virksomheten.

4. Årsberetning - styret.

5. Regnskap 2018.

6. Fastsetting av styrets godtgjørelse.

7. Budsjett 2019.

8. Virksomhetsplan SMISO 2019.

9. Valg av styret og valgkomite.

10. Avslutning ved representantskapets Ieder.

/

—

kyr /L/\ /\ ("E7 Kontrollsignaturperside
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Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste.  Valg av møteleder og referent.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Finn Olav Rolijordet velges som møteleder, Guro Hesselberg til referent.

2. Valg av to representanter til å signere  protokoll.

Vedtak: Kristin Myrås og Finn Hesselberg

velges til å signere protokoll fra Representantskapsmøtet.

3.  Årsberetning -virksomheten.

Årsberetningen ble presentert av daglig leder Guro Hesselberg.

Vedtak: Årsberetningen- Virksomhet tas til orientering.

4. Årsberetning -  styret.

Årsberetningen ble presentert av styreleder Anne Kari Hovde.

Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering.

5. Regnskap 2018.

Berit Mittet fra Accounter Gjøvik tiltrådte møtet og gjennomgikk regnskapet for  2018.

Vedtak: Regnskapet for 2018 godkjennes.

6. Fastsetting av styrets  godtgjørelse.

Vedtak: De gjeldene satsene for styregodtgjørelse beholdes og reiseutgifter kommer  i

tillegg.
Vararepresentant får  500,- pr.møte i tillegg til dekning av reiseutgifter.
Brukerrepresentanter kan møte med inntil 2 representanter som får den samme

godtgjøring

pr.møte.
/‘

v
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7.  Budsjett  2019.

Daglig leder gjennomgikk budsjettet.

Vedtak: Budsjett for 2019 godkjennes — begge forslag. Det 15 kommuner er enige om er
det som blir godkjent.

8. Ønsker Rep.skapet at det utredes sammenslåing med SMISOsentrene  i  Innlandet?

Vedtak: Oppland skal ikke utrede dette, vi ønsker å beholde senteret slik det er nå. Men kan
gjerne samarbeide med Elverum og Hamar.

9. Virksomhetsplan SMISO  2019.

Virksomhetsplan for 2019 ble lagt frem av daglig leder.

Vedtak: Virksomhetsplan for 2019 godkjennes.

10.  Skifte  fra varamannsliste til nummerert varamannsliste

Vedtak: Forslag som er sendt ut godkjennes. Det ønskes også at det endres  i
selskapsavtalen at mindre redaksjonelle endringer kan vedtas i Representantskapsmøte §
12.

11. Valg av  styret  og valgkomite.

Valgkomiteens innstilling til styret ble lagt frem av Finn Olav Roordet.

Vedtak: Alle personer ble enstemmig valgt ihht.valgkomiteens innstilling.

ff/ -  l  .  _  - _
(  ’\/  ,  "  A/W/l /( L» )W j  Kontrollsignatur perside

/

SMISO 2019:
Styret:

Inger Ellen Ulsaker, styreleder. Nordre Land kommune. Mail: in er.e.ulsaker 'ovik
Tlf. 922 36 321 PA VALG ARLIG

Erik Bjørnsveen, nestleder. Søndre Land kommune. Mail: erik.bjornsveen@sondre-
land.kommune.no°
Tlf. 917 08 009 PA VALG 2020.

GlassverkF—geta 5.23115 Gf.;'.fik  l  Org.nr:  990 808 767  l  1i>osl(gilsmisoopplandncv  l  Fl, 17 14 Ii '. 5
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Tone Gulbrandseg styremedlem. Gran kommune. tone.gulbrandsen@gran.kommune.no
Tlf. 934 09 671 PA VALG 2021.

Kristin Myrås, styoremedlem. Lunner kommune. Mail: kristin rabalderfabrikken.no
Tlf: 90949943 PA VALG 2021

Tor Ødegården, Øygr kommune. tor.odegarden@oyer.kommune.no
Tlf. 908 87 726. PA VALG 2021.

Vararepresentanter til styre:
Hilde Ekeberg, styremedlem. Lillehammer kommune. Mail:

hilde.ekeber lillehammer. olitiker ortal.n0
Tlf. PA VALG 2020

Berit Synnøve Øygard. Nore-Aurdal kommune. berit1956@gmail.com
Tlf. 976 18 258 PA VALG 2020

Kai Werner Evengen, Søndre Land kommune. kwe@bbnett.no

Tlf. 992 O4 423 PA VALG 2020.

Valgkomite:

Den nye Ordfører i Gjøvik

Brit Kramprud Lundgård. Øyer kommune. brit.kramprud.lundgard@oyer.kommune.no
Tlf. 917 31 400.

Den nye ordføreren  i  Østre Toten.

Vertskommunerepresentant:

Atle Granrud, atle.granrud@nav.no

Brukerrepresentanter:
Elin Anita Lund, brummtussi@yahoo.no
Nina Valset

Ansatte:

Guro Hesselberg, daglig Ieder. guro@smiso—oppland.no
Ida Marie K. Myklestad, ansattes repr.

\fL,/-"' - ' K  , *  . -
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12. Avslutning ved  representantskapets leder.

Styreleder Anne Kari avslutter nå — Rep.skapet takker for innsatsen til styreleder.

Protokollsignatur
Gjøvik  19.02.2019

Vi bekrefter med  våre  signaturer at protokollen er  ført i samsvar  med
Representantskapsmøtets vedtak, valg og kommentarer.

9&7 fM ,“(4 VC L/
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Styrets  årsberetning for 2018

Virksomhetens art o hvordan den drives

Formål:

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Iks Oppland (SMISO) er et tilbud til ungdom
over 16 år, til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til
støttepersoner for incestutsarte barn og voksne og til de som ønsker informasjon og
veiledning. Ungdom under 16 år kan ta kontakt, men kan kun bruke senteret  i  samarbeid
og forståelse med 10resatt(e) eller støttepersoner  i  hjelpeapparatet.

Støttesenteret er et lavterskeltilbud. Her trengs ingen henvisning, alle kan henvende seg
direkte til senteret -anonymt, hvis ønskelig. Alle senterets tilbud er gratis. Senterets mål er
å gi støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Videre skal SMISO drive forebyggende arbeid, informasjon og veiledning til andre
instanser. Senteret erstatter ikke, men kommer i tillegg til offentlige hjelpelnstanser.

Organisasjonsforankring:

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep (SlVllSO) i Oppland ble offisielt åpnet den
22.aprll 2008. Driften er organisert som et interkommunalt selskap -et samarbeid mellom
15 kommuner. Det interkommunale selskapel er eier av virksomheten, og styret er
oppnevnt av Representantskapet til  å  ivareta Selskapsavtalens premisser for
virksomheten.

Selv om ikke alle kommuner lfylket er deltagere iiks‘et, er senteret et tilbud til alle
innbyggere i hele Oppland fylke.

Virksomheten er medlem 1 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep, FMSO.
FMSO ble etablert  i  1999 ut fra et behov for et organisasjonsfellesskap og et bindeledd for
kunnskapsformidling om seksuelle overgrep.

FMSO ønsker å bidra til å utvikle sentrene til stadig bedre organisasjoner ut fra brukernes
behov, faglig forskning og samfunnsforhold for øvrig. FMSO arbeider for å fremme
medlemsorganlsasjonenes interesse  i  samfunnet og overfor offentlige myndigheter.

Det er  i  dag 22 sentre mot incest og seksuelle overgrep i  Norge og det er minst et senterl
hvert fylke, pr.01.01.2018 er 19 av disse medlem av FMSO.

Sammensetning:

SMISO iks har pr 01.01.2019 15 deltagerkommuner. Disse er Gjøvik (vertskommune),
Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal, Sør-Aurdal, Nord—Aurdal,
Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Lunner, Gran, Lillehammer og Øyer.

Jevnaker kommune valgte å gå ut av selskapet  i  2014. Dette begrunnet de med sitt nære
forhold til Helse Viken og ønsket  å  benytte senteret i Drammen for sine innbyggere.



Den årlige rutinen med å søke midler til fortsatt drift av senteret fører til en stadig
usikkerhet om senterets økonomiske grunnlag.
Beskjed om summen på tilskuddet fra Helse Sør-Øst kommer forholdsvis seint og gjør at
det endelig budsjett ikke kan fastsettes før rett før Representantskapsmøte.
Det er ikke gitt noen signaler om at staten vil endre sine tildelingsrutiner, men det er likevel
grunn til å ha en stadig oppmerksomhet rundt denne problemstillingen. Endring i statens
tildelingspoiicy vil kunne få følger for den kommunale medfinansieringen. SMISO iks har i
2018 søkt eierkommunene om å få øke kommunens kronebeløp per innbygger. Ved årets
utgang har 14 av 15 kommuner svart positivt på dette. Øyer kommune skal behandle
søknaden  i  februar 2019. Ved utvidelse av kommunens økonomiske bidrag kan antall
stillinger forhåpentligvis økes fra 3,6 til  4  stillinger og vi kan bedre møte behovet for
undervisning til 6.klasse og enesamtaler.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet  i  2018 har slik styret har oppfattet det, vært godt. De ansatte sier at de
gleder seg til å gå på jobb.  l  løpet av de to siste årene har det vært utskifting av alle de
faste ansatte. Det har vært travle perioder og styret har væn opptatt av at de ansatte får
nok tid til å bearbeide egne inntrykk og reaksjoner.
Det gis tilbud om ekstern faglig veiledning. Veiledningen gjennomføres en gang per måned
og de ansatte gir tilbakemelding om at dette er et viktig innslag i  arbeidshverdagen på
senteret.
Alarmen som ble installert  i  lokalene  i  2014 gir en ekstra trygghet og det har heldigvis ikke
vært behov for å bruke den.

Ytre miljø:

Senteret ligger midt i Gjøvik sentrum, omgitt av butikker og leiligheter. Det ytre miljøet
medfører imidlertid ikke noen ulempe for senteret  — snarere tvert i mot.
Senteret ligger i 2.etg. i et forretningsbygg, men har likevel god tilgjengelighet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
lforbindelse med fornying av husleiekontrakien ble andre alternativ vurdert, men de
nåværende lokalene ble vurdert som det beste alternativet og leieavtalen er fornyet med  3
år.

Styrets arbeid

Oppgaver:

Styrets oppgaver er nedfelt i Selskapsavtalen og Lov om interkommungle selskaper. I
tillegg er styrets rolle og deltagelse ovenfor virksomheten formalisert i Arshjulet; et
lskjema med milepælangivelser for bl.a. søknadsfrister, rapporteringsfrister og andre
forutsigbare hendelser.



Gjøvik 04.02.2019

Åm/me Å/ä/Lp IZÅMCØÅ

Anne Kari Hovde
styreleder

jør grääemen
styremede

%CéägpéédfggdÅ/h
styremedlem.

Wm
Reidar Thune

nestleder

(Jff Fääém UÅYéétf
r Ellen Ulsaker

'{yremedlem

ro ”Heg berg
dagngleder
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Årsoppgjør  2018
for

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle

Overgrep Iks

Foretaksnr. 990808767



Støttesenter  Mot  Incest  og Seksuelle Overgrep Iks

Balanse  pr. 31.12.2018

Note 31.12.2018

EIENDELER

ANLEGGSM1DLER
Varige driftsmidler

Tomter, bygninger  og annen fast eiendom 1 25 940
Maskiner  og anlegg 1 827
Drift'sløsøre, inventar, verktøy,  kontorm. 1 65 684
Sum varige  driftsmidler 92 451

Finansielle  anleggsmidler
Andre fordringer 23 561
Sum finansielle anleggsmidler 23 561

SUM  ANLEGGSMIDLER 116 012

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andrefordrlnger 141 483
Sum  fordringer 141 483

Bankinnskudd, kontanter  0.1. 4,5 1 439 363
SUM OMLØPSMIDLER 1 580 846

SUM EIENDELER 1 696 858

EGENKAPITAL  OG  GJELD

EGENKAPITAL
Opptient egenkapital
Annen  egenkapltal 1  238 990
Sum opptjent egenkapital 1 238 990

SUM EGENKAPITAL 1 238 990

GJELD
KORTSIKTIG  GJELD
Leverandørgjeld 88 000
Skyldig oifentiige  avgifter. 152 773
Annen  kortslkfig gjeld 217 095
SUM  KORTSIKTIG GJELD 457 868
SUM GJELD 457 868

SUM  EGENKAPITAL  OG  GJELD 1 696 858

., Gjøvik.1.1920

4/ M  amt ädåéu
%esselberg Anne Kari Hovåéu Reidar Thune

Daglig led Styreleder Nestieder

mam
/&a

IDM JWÅ
Tone Guldbrandsen  rik jør11)lda  Marie  K.  Myklestad

Styremedlem StyremedlemGm Ansattes representant

Årsregnskap for Støttesenler Mol  Incest  og  Seksuelle Overgrep Iks

31.12.2017

25 940
3  323
8  752

38 015

17 703
17 703

55 718

132 284
132 284

1 420 510
1 552 794

1 608 512

1 187 728
1 187 728
1 187 728

46 204
161 561
213 019
420 784
420 784

1 608 512

WEWZW
Styremedlem

C;,L- M  WK
Elin Anita Lund

Brukerrepresentant

Organisasjonsnr. 99080876?



Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep Iks

Noter  2018

Note  2  - Annen driftsinntekt

Inntekt for - og resultat av driften  — må ses sammen med tidligere år for å få riktig bilde.

Totalt 18

Brutto budsjett . 3  622 326
Tilskudd 2018: ,
Kommuner Oppland 458 565
Oppland Fylke 100 000
Helse Sør Øst 190000
Statlig tllskudd/Bufdir 2  873 761
Statens andel av overskudd 2017 -1 57 020

AWlk 157 020

Awike‘t, kr 157 020,—,fremkommer fordi utbetalt tilskudd er regulert/utbetalt mot tidligere års
under-/overskudd.

Hovedregelen for midler til  SMISO  i  hht. retningslinjer fra BUFDIR er at man ikke får overføre
Ubenyttede midler fra ett år til neste. Dette forholdet må ihht. regnskapslovens regler korrigeres i
senere års regnskaper, Det er grunnen til at inntekten for 2018 i regnskapet er redusert.
Statens andel av overskuddet for 2017 ble tilbakebetalt med Kr 157 020,— I 2018.

Note  3  -  Lønnskostnad

Antall ansatte/érsverk ca  4
Pensjonsansvaret er dekket gjennom pensjonsordning i  KLP.

. 2018 2017
Lønn 1 722 030 1 694 536
Arbeidsglveravgift 275 715 268 685
KLP- pensjonspremie 257 398 171 180
Andre Iønnsrelaterte ytelser 18 184 22 044
Totalt 2  278 327 2  156 395

Lønn og andre godtgjørelser
Daglig leder 549 798 511 184
Godtgjørelse styremedlemmer 66 000 65 000
Revlsjonshonorar 22 669 16 275

Noler for Sløtlesenter Mot  Incest  og Seksuelle Overgrep Iks Organisasjonsnr. 990808767



Byrå Accountor  As
Kilen!  00382 Støltasenler Mor  Incest og  Seksuelle  Overgrep  Iks
Pedade  2018

Kontonr.  Konlonavn

1190 Kunsl

Bygnlnger og annen  1as1 eiendom

1250 Inventar
1260 Alarmanlegg

Transportmidler,  aentar  og  masklner

1391 Penslonsp1emle1ond

Flnanaielle  anleggsmidler

1705 Depositum husleie
1749 Andre  lorskuddsbel  driflskosln

Karts.  lordr.  med  tidsavgr.

1900 Konlanler
1920 Bank 2050.26.66879
1950 Bank  skall  2050.26.66887
1955 Bank gava/supend 2050.27.37679

Betallngsmldler

2050 Annen egenkapllal

EGENKAPITAL

2400 Leverandørgjeld
2600 Forskuddslrekk
2771 Skyldig arbeldsglveravgifl
2785 .  Päløplarb.glv.avg. ferielønn

KORTSIKTIG  GJELD

2941 Skyldlge feriepenger opptjent  i

Korta. gjeld  med lldsavgr.

3400 Oflenlllg mskudd

Driftsinntekter

0900 Andre  driHslnnteMer
8901 Gaver private  nto.  -  monanfbr

Andre  driftsinntekter

5001 Lønn  111 ansaue
5002 Honorar  u/ terlepenger
5092 Ferlepenger
5093 Feriepenger over 60 år
5251 GruppeNVSforslkring
5255 Innberempl.  penslonskos1n,av
5290 Motkonlo fordeler gruppe 52
5331 Styrehonorar
5401 Arbeidsgiveravgm
5405 Arbeldsglveravg. av påløpne fer
5800 Remsjon av sykepenger
5801 Ref. irygdaetaten
5802 Ref. lrygdeelaten molklo.
5900 Gaver 111 ansatte
5915 Ovenldsmat
5920 Yrkesskadeiorsikrlng
5930 Pensjonsforslkring KLP
5941 HSH OU-1ond
5990 Annen personalkoslnad

Personalkostnader

Inngående

25 940,00

25 940,00

1 284,00
827,00

2 111,00

23 561,00

23 661,00

103 333,00
16 585,00

119 918,00

789,00
1 271 684,38

88 486,00
78 403,84

1 439 362,72

—1 187 727,89

.1 107 727,09

«88 000,07
~88 486,00
~64 287.35
-26 827.58

-267  601.00

-190  267,08

-190  267,08

«3 465 306.00

.3 465 306,00

~13 010,00
500,00

-2 510,00

1 583 825.79

0,00
190 267,15

0,00

444,00
257 698,80

—257 842.30
66 000,00

248 887,29
26 827,71

-118 063,00
-15‘l  598,00
151 598,00

1 082,30
0,00

3  707,00
257 898,30

180,00
13 314,20

2 273 326,74

Fostering

64 400,00
0,00

64 400,00

0,00

0,00,

0,00
21 565,00

21 565,00

0,00
0,00
0.00
0,00

0,00

-51 261,75

-51261,75

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Saldo  2018

25 940,00

25 940,00

65 684,00
827,00

66 511,00

23 561,00

23 561,00

103 860,00
38 150.00

141 483,00

789,00
1 271 684,38

88 486,00
78 403.34

1  439 362,72

-1 238 989,64

-1 238 989,64

~88 000,07
-88 486,00
-64 287.35
-26 827,58

-267 601,00

-190 267,08

«190 267,08

-3 465 306,00

.3 455 306,00

'3 010,00
500,00

-2 510,00

1 583 825.79
0,00

190 267,15
0,00

444,00
257 396.30

-257 842.30
66 000,00

248 887,29
26 827,71

-118 068,00
-151 598,00
151 598,00

1 032.30
0.00

3  707,00
257 398,80

130,00
13 314,20

2273  326,74

Saldo  2017

25 940,00

25 940,00

8 752,00
3  323,00

12  075,00

17 703,00

17 703,00

103 333.00
28 951,00

132 204,00

789,00
1 229 424,86

111 472,00
73 824,37

1 420 510,23

-1 107 727,89

—1 187 727,89

-46 204,10
-111 472,00

-50 089,00
-26  323.93

-234 089.03

-186 695,31

-1 86 605,31

-3 369 627,00

-3 359 627,00

0,00
-7 000,00

-7 000,00

1 602 826,75
190 000,00
192 279,20

5 027,19
518,00

171 129,80
~171 647,80

86 000,00
242 361.27
26 323.98

.360 097,00
-326 562,00
026 562,00

4 468,90
316,00

3  682,00
171 129,80

260,00
1s 316,63

2 166 394,72

('



Byrå AccountorAS
Klient 00382  Støttesenler  Mot  Incest  og  Seksuelle Overgrep  Iks
Periode 2018

Bllagsnr Dato Debet Kredlt

Tllleggs osteringer

Avslutning 1 31122018  6860 7850
Avslutning 2 31122018 17/19  6860
Avslulning 3  51122018  1250  6540

Tilleggsposterlnger

Dlsponeringer

AVslulnlng 210000000  31122018  8960 2050

Dlsponerlnger

l

Totalt  alle  posteringer

Tilleggsposterlngene  ovanfor  er  utført etter inslruks  fra  selskapet.

Sted: Dato:  Sign:

Postarlngslaurnal
Utskrift  fra  Visma  Finale  Årsoppgjør

Dafo  :  15/02/2019  13:39 SIde1av1

Beløp Anmerknlng

22  200,00  Bytte  klo (ra 6860 111 7350

21 565.00 Kosln. gjelder  2019
64  400,00  Aktivere  møbler

108 165,00

51 261,75 Tllannen oppllenl EK

51  261.75

159 426,75



Støttesenter Mot  Incest  og Seksuelle Overgrep Iks

Regnskap m/prognose

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Annen drlflslnnteki
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivnlng på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinnlekt
Sum finansinntekter

Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader

NETTO FINANSPOSTER

ORDIN/ERT RES. FØR  SKATTEKOSTNAD

Skanekostnad  på ordinært  resultat

ORDINAERT RESULTAT

ÅRSRESULTAT

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM  OVERFØRINGER  OG DlSPONERlNGER

Regnskap m/prognose for Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep Iks

Regnskap

3  467 816,0
3  467 816,0

2  273 326.7
9  964.0

1  186 201.6
3  419 492,3

48  323.7

2967,3
2 967,3

29.2
29,2

2  938,1

51 261,7

0,0

51 261,7

51 261.7

51 261 ,8
51 261,8

Neste år

3  181 472.0
3  181 472,0

21107 852,5
17 209,0

1 033 532,4
3  158 593,9

22  878.1

2  941,2

2 941,2

0,0
0,0

2 941,2

25 819,3

0,0

26  819,3

25 819,3

25 819.3
25  819,3

Avvik

(286 344)
(286 .344)

(165 474)
7 245

(102 669)
(260 898)
(25 446)

(26)
(25)

(29)
(29)

3

(25 442)

0

(25 442)

(25 442)

(25 442)
(25 442)

Organisasjonsnr. 990808767



 

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland Iks 
Glassverksgata 5 
2815 Gjøvik 
 
         Dato: 22. Februar 2019 
 
Til våre eierkommuner: 
Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Gjøvik, Nordre Land, 
Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten, Gran, Lunner, Lillehammer, Øyer. 
 
 
 
 
Tilbakemelding vedr. Førespørsel om økning av kronebeløp pr innbygger gjeldende fra 1. 
Januar 2019.01.08 
 
I mai 2018 sendte støttesenteret ut en forespørsel om økning av kronebeløp for å kunne øke 
til 4 hele stillinger ved senteret. Bakgrunnen var økning i forespørsel om undervisning, samt 
flere henvendelser fra utsatte, pårørende og ansatte i offentlig virksomhet som ønsker råd 
og veiledning.  
 
I dag kan Støttesenteret formidle at alle 15 eierkommuner har sagt ja til en økning av 
kronebeløp fra januar 2019. Dette innebærer at alle kommunene vil få en økning fra 2019, 
og at selskapsavtalen ellers vil gjelde. Til orientering ble det lyst ut en 60% stilling høsten 
2018 hvorav det ville være mulighet for økning av stillingsprosent, slik at det ikke vil være 
nødvendig med en rekrutteringsprosess som vil ta tid i 2019. 
 
 
Vi ønsker å takke for at dere fortsatt ønsker å satse på et Støttesenter mot incest og 
seksuelle overgrep. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Guro Hesselberg 
Daglig leder 



Fra: Ingrid Helena Pelin Berg <ingrid.pelin.berg@bufetat.no> 

Sendt: 19. mars 2019 15:44 

Til: Willy Westhagen; Lars Ole Saugnes; Tone Gulbrandsen; postmottak 

Kopi: Sunniva Christophersen Haugen 

Emne: Status for barnevernsinstitusjoner i Gran kommune 

 

God dag, 

Bufetat, region øst har ansvar for at barnevernsinstitusjonene i regionen leverer forsvarlige tjenester 

til kommunene. Det betyr at vi sørger for kvaliteten i våre egne institusjoner og at vi følger opp at 

private institusjonseiere følger opp avvik. Med denne e-posten vil jeg gi dere en oppdatering på 

status for driften i de barnevernsinstitusjonene som har virke i deres kommune.  

Det gjør jeg med utgangspunkt i tilsynsmyndighetenes vurdering av virksomhetene. Statens 

helsetilsyn har nettopp oppsummert status i sin årlige tilsynsmelding og i sin oppsummering av 

landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2018.  

Når vi ser på resultatene etter tilsyn i vår region, ser vi med få unntak gode attester for våre 

institusjoner. Det er gledelig å se. Det sammenfaller også med Helsetilsynets presisering om at de 

alvorlige forholdene som er avdekket ved enkelte institusjoner ikke er representative for 

barnevernsinstitusjoner på landsbasis. Tilsynet viser at flertallet av institusjoner i Bufetat, region øst 

drives godt og forsvarlig, og at institusjonene arbeider systematisk med forsvarlig omsorg, 

behandling og bruk av tvang. 

Samtidig ser vi at det er oppdaget avvik ved enkelte institusjoner. Det er alvorlig at fylkesmennene 

finner mangler ved barnevernsinstitusjoner som skal ivareta det viktigste vi har – nemlig barn og 

unge. Vi jobber kontinuerlig med kvalitet og forbedringer i institusjonsbarnevernet, og tar 

tilbakemeldingene fra fylkesmennene som en mulighet for læring og utvikling i riktig retning. I 

forlengelsen av dette er vi opptatt av at våre kommuner og samarbeidspartnere vet hvordan vi 

jobber systematisk med kontroll og kvalitetsutvikling i institusjonsbarnevernet. 

Status for institusjoner i deres kommune: 

I Gran kommune er det en barnevernsinstitusjon: Olivia Solhaugen. Olivia Solhaugen er en privat 

barnevernsinstitusjon som eies av Team Olivia. Institusjonen har totalt tre avdelinger i deres 

kommune: Steine, Reinli og Storetjern. 

Per i dag viser vår og Fylkesmannen i Innlandet sin oppfølging av institusjonen at samtlige avdelinger 

ved Olivia Solhaugen driftes i henhold til lov og forskrifter. 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn flere ganger i året i henhold til lov og forskrift, i tillegg til at det 

gjennomføres både landsomfattende og såkalt hendelsesbaserte tilsyn – og uanmeldte besøk. 

Samtidig følger Bufetats godkjenningsmyndighet opp institusjonene i henhold til forskriften om 

kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner.  

Vi er derfor trygge på at avvik blir oppdaget, og at både statlige og private institusjoner i regionen 

driftes forsvarlig. Der det oppdages avvik følges den respektive institusjonen opp at de forhold som 

har ført til avvik, blir rettet.  



Vi setter stor pris på kommunens samarbeid med barnevernsinstitusjonene og de tjenester 

kommunen stiller med. Dersom dere og deres medarbeidere har spørsmål eller lurer på noe i 

anledning vår kvalitetsoppfølging av barnevernsinstitusjoner i kommunen, ikke nøl med å ta kontakt. 

Med vennlig hilsen,  

Ingrid Pelin Berg  
Regiondirektør, Bufetat, region øst  
 



Fra: Distribusjonsoppdrag <Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no> 
Sendt: 1. mars 2019 10:17 
Til: Lauvvik Marit 
Emne: Høring fra KD  
Vedlegg: Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. 

(tolkeloven).pdf 
 
Høring - Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) 
 
Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av 
tolk mv. (tolkeloven). Det foreslås blant annet bestemmelser om offentlige organers plikt til å bruke 
tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om politiattest, taushetsplikt og 
habilitet. 
 
Høringsbrev og notat er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2626660. Vi ber om at 
høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på 
www.regjeringen.no/id2626660. 
Høringsfrist: 7. juni 2019. 
 
Kunnskapsdepartementet  
postmottak@kd.dep.no 
 
 

 
 

http://www.regjeringen.no/id2626660
http://www.regjeringen.no/id2626660
mailto:postmottak@kd.dep.no


 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Integreringsavdelingen 

Saksbehandler 
Åste Haukvik Traen 
22 24 77 64 

Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. 
(tolkeloven) 

Kunnskapsdepartementet sender forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk 

mv. (tolkeloven) på høring. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om offentlige 

organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om 

politiattest, taushetsplikt og habilitet. Vedlagt høringsnotatet er en rapport fra Agenda 

Kaupang og Oslo Economics om økonomiske konsekvenser ved innføring av tolkeloven. 

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2626660. Høringsuttalelser er i utgangspunktet 

offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. 

 

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i 

høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende 

etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. 

 

Høringsfristen er 7. juni 2019. 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Melander Stene (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Åste Haukvik Traen 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/952-1 

Dato 

1. mars 2019 
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Side 2 
 

Adresseliste 

Departementene 

Landets kommuner 

Landets fylkeskommuner 

Fylkesmenn 

Direktorater og tilsyn 

Sametinget 

 

Akademikerne 

Aleris Helse 

Alternativ til Vold 

Amnesty International Norge 

Antirasistisk Senter 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Arbeidsretten 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

BAR - Barn av rusmisbrukere 

Barneombudet 

Barnevakten 

Batteriet Oslo 

Blå Kors Norge 

Caritas Norge 

De regionale helseforetakene 

Den norske Helsingforskomité 

Den Norske Jordmorforening 

Den norske legeforening 

Den norske tannlegeforening 

Det Kriminalitetsforebyggende Råd 

DIXI Ressurssenter mot voldtekt 

Domstoladministrasjonen 

Elevorganisasjonen 

Erstatningsnemnda for voldsofre 

FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 

Fagforbundet 

Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid 

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon 

Fellesorganisasjonen 

Fellesskap mot seksuelle overgrep 

Flyktninghjelpen 

Folkehelseinstituttet 

For fangers pårørende 

Forandringsfabrikken 

Foreldrenettverket mot mobbing 

Foreldreutvalget for barnehager 



 

 

Side 3 
 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Foreningen mobbing i skolen 

Frivillighet Norge 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

Fylkesnemndene 

Gatejuristen Bergen 

Gatejuristen Kristiansand 

Gatejuristen Oslo 

Gatejuristen Stavanger 

Gatejuristen Tromsø 

Gatejuristen Trondheim 

Generaladvokaten 

Grenseløs Kjærlighet - norsk organisasjon for familiegjenforening 

Handikappede barns foreldreforening 

Helseforetak 

Hovedorganisasjonen Virke 

Human Rights Service 

Høgskoler 

Hørselshemmede barns organisasjon 

Hørselshemmedes Landsforbund 

Ideelt barnevernsforum 

Innvandrernes landsorganisasjon 

Institutt for samfunnsforskning 

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring 

Internasjonal helse- og sosialgruppe 

Islamsk råd Norge 

Juridisk rådgivning for kvinner 

Juss-Buss 

Jussformidlingen 

Jusshjelpa i Nord-Norge 

Jusshjelpa Midt - Norge 

Kontoret for fri rettshjelp 

Kontoret for voldsoffererstatning 

Kreftforeningen 

Krigsadvokaten for Nord Norge 

Krigsadvokaten for Sør Norge 

Kriminalomsorgens Yrkesforbund 

Kripos 

Krisesentersekretariatet 

Kristent interkulturelt Arbeid 

Kristent Pedagogisk Forbund 

Kristne Friskolers Forbund 

KS 

KUN senter for kunnskap og likestilling 



 

 

Side 4 
 

Kvensk Institutt 

Lagmannsrettene 

Landets sykehus 

Landets universiteter 

Landets videregående skoler 

Landsforeningen for barnevernsbarn 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

Landsgruppen av helsesøstre 

Landsorganisasjonen for romanifolket 

Landsorganisasjonen i Norge 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

LIM - Likestilling, integrering og mangfold 

Longyearbyen lokalstyre 

Lykkelige barn 

Lærernes Yrkesforbund 

Læringsmiljøsenteret, UiS 

Mental helse ungdom 

Minotenk 

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner 

MOT 

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

Nasjonalt senter for e-helseforskning 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

Nordlandsforskning 

Norges barnevernsamband 

Norges Døveforbund 

Norges Farmaceutiske Forening 

Norges forskningsråd 

Norges Handikapforbund 

Norges Høyesterett 

Norges institusjon for menneskerettigheter 

Norges Juristforbund 

Norges Kvinne- og familieforbund 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 

Norges politilederlag 

Norges røde kors ungdom 

Norsk barnevernlederorganisasjon NOBO 

Norsk fengsels - og friomsorgsforbund 

Norsk folkehjelp 



 

 

Side 5 
 

Norsk forbund for utviklingshemmede 

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede 

Norsk forening for kriminalreform KROM 

Norsk forskerforbund. 

Norsk fosterhjemsforening 

Norsk Fysioterapeutforbund 

Norsk institutt for by- og regionforskning 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 

Norsk Lektorlag 

Norsk Montessoriforbund 

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 

Norsk pasientforening 

Norsk psykiatrisk forening 

Norsk psykologforening 

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) 

Norsk senter for menneskerettigheter 

Norsk sykehus og helsetjenesteforening 

Norsk Sykepleierforbund 

Norsk tannpleieforening 

Norsk tjenestemannslag 

Norsk tolkeforening 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 

Norske kveners forbund 

Norske kvinners sanitetsforening 

Norske Samers Riksforbund 

Norske sykehusfarmasøyters forening 

Northern Research Institute 

NTNU Samfunnsforskning 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

OdinStiftelsen 

Organisasjon for private barneverntiltak 

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering 

OsloMet – storbyuniversitetet 

OUS_HF tolkesentralen 

Peoplepeace 

PION Norge 

Politiets Fellesforbund 

Politiets sikkerhetstjeneste 

Politiets utlendingsenhet 

Press Redd barna ungdom 

Private barnehager 

Private grunnskoler 

Private videregående skoler 

Pro - Senteret 
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Redd Barna 

Regelrådet 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helsreg Øst og Sør R BUP 

Regjeringsadvokaten 

Rettspolitisk forening 

Riksadvokaten 

Riksrevisjonen 

RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon 

RKBU Midt Norge 

RKBU Nord 

RKBU Vest 

RVTS MIDT 

RVTS NORD 

RVTS SØR 

RVTS VEST 

RVTS ØST 

Røde Kors 

Rådet for psykisk helse 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 

Samisk høgskole 

Sekretariatet for konfliktrådene 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 

Senter for seksuelt misbrukte menn 

Sentralenehten for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker 

Sivilombudsmannen 

Skolelederforbundet 

Skolenes landsforbund 

Språkrådet 

Statens barnehus 

Statens helsetilsyn 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 

Statens sivilrettsforvaltning 

Statistisk sentralbyrå 

Statlig spesialpedagogisk støttesystem 

Statsadvokatembeter 

Statsautoriserte translatørers forening 

Steinerskoleforbundet 

Stiftelsen barnas rettigheter 

Stiftelsen Kirkens familievern 

Stiftelsen Menneskerettighetshuset 

Stiftelsen rettferd for taperne 

Stine Sofies Stiftelse 

Straffedes organisasjon i Norge 
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Studieforbundet Folkeuniversitetet 

Taterne/Romanifolkets menneskerettighetsforening 

Taternes landsforening 

Telemarksforskning 

Tingretter 

Tolkebyråenes bransjeforening 

Tolkeforbundet 

Tolketjenesten i Bergen 

Tolketjenesten i Drammen 

Tolketjenesten i Grenland 

Tolketjenesten i Kristiansand 

Tolketjenesten i Larvik 

Tolketjenesten i Lørenskog 

Tolketjenesten i Oslo 

Tolketjenesten i Trondheim 

Trygderetten 

Uføres Landsorganisasjon 

Unge duer 

Unge funksjonshemmede 

Uni research hovedkontor 

UNICEF Norge 

Unio 

Universitets- og høgskolerådet 

Utdanningsforbundet 

Utlendingsnemdna (UNE) 

Vergeforeningen 

Voksenopplæringsforbundet 

Voksne for barn 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

ØKOKRIM 



NSF OPPLAND 
 

Bjørnsonsgt 5 
2821GJØVIK 

Tlf.:994 0 24 09 
E-post: oppland@nsf.no 

Fakturaadresse: 
faktura@nsf.no 

 
 
 

 

Ordfører og rådmenn i Oppland 

fylke 

 

  Vår dato: 

14.02.2019 

 

 

 

Kartlegging av faktisk sykepleierbemanning 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er opptatt av å sikre gode helsetjenester til befolkningen. Da er 

bemanning og kompetanse avgjørende. Dette betyr også mye for arbeidsforholdene til de ansatte.  

 

NSF Oppland ønsker herved å orientere politisk og administrativ ledelse i din kommune om at vi også 

i år vil gjennomføre kartlegging av forskjellen mellom planlagt og faktisk bemanning i kommunenes 

helse‐ og omsorgstjeneste. Vi ber administrativ ledelse om å videreformidle denne informasjonen til 

aktuelle ledere.  
 

Kartlegging gjøres ved at tillitsvalgte i vår organisasjon gjennomgår turnusene i aktuelle avdelinger,  

registrerer hvor mange vakter som ble planlagt besatt med sykepleier og hvor mange av disse 

vaktene som var vakante i den aktuelle perioden. I kartleggingen inngår også en registrering av evt. 

vikar innleie i de vakante vaktene og hvilken kompetanse vikaren har. 

 

Når resultatet av kartleggingen foreligger,  oppfordre vi ledere og tillitsvalgte til å gå igjennom 

resultatet og drøfte evt. behov for endringer og/eller tiltak avhengig av hva kartleggingen viser. Vi vil 

tro at denne kartleggingen gir nyttig informasjon om den faktiske bemanningen, og derfor vil være til 

hjelp for både leder og tillitsvalgt. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger på dette arbeidet 

tidligere år, og håper derfor at vi gjennom dette også gir verdifull informasjon til både politisk og 

administrativ ledelse.  

 
Arbeidsgiver vil få mulighet til å se over og kommentere tallene tillitsvalgte frembringer etter at disse 
er oppsummert av vårt fylkeskontor. Dersom arbeidsgiver ønsker å gi en kommentar til resultatet av 
undersøkelsen, er dere velkommen til dette. Vi tar sikte på å ha tallene klare i slutten av mai d.å. 
 
Kartleggingen vil gjennomføres over to uker i løpet av mars/april, og resultatet vil være klart innen 
1.juni.  

 
 
På forhånd takk. 

 

Med vennlig hilsen 

Ingunn Holtklimpen  

Fylkesleder  
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Fra: Astrid Avtjern 
Sendt: 26. februar 2019 15:52 
Til: Willy Westhagen; Lars Ole Saugnes; Mette Mosby 
Emne: Planlagt og faktisk bemanning 
Vedlegg: NSF-#1089913-v1-Brev_til_ordfører_og_rådmenn_i_Oppland.DOCX; NSF-

#1092178-v1-Brosjyre_om_bemanningskartlegging_2019.DOCX 
 
Hei 

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er opptatt av å sikre gode helsetjenester til befolkningen. Da er 

bemanning og kompetanse avgjørende. Det betyr også mye for arbeidsforholdene for de ansatte.  

NSF Oppland ønsker herved å orientere politisk og administrativ ledelse i din kommune, om at vi 

også i år vil gjennomføre en kartlegging av planlagt og faktisk bemanning i helse- og 

omsorgstjenestene.  

 

Informasjon om kartleggingen finner du i vedlagt brev, i tillegg er det også en brosjyre som forklarer 

hvorfor og hvordan kartleggingen gjøres. 

 

Vi håper og tror at dette er tall som også vil være nyttige for politisk og administrativ ledelse i 

kommunen. Vi vil selvfølgelig dele informasjonen med dere så snart tallene er klare. Vi tar sikte på å 

ha tallene klare før vi tar sommerferie i juli.  

 

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Astrid Avtjern 
Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund 
Gran kommune 
Mobil: 905 34 398 
Kortnummer NHN Video 802402 
E-post: astrid.avtjern@gran.kommune.no  

 

mailto:astrid.avtjern@gran.kommune.no
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Fakta om NSFs kompetansekartlegging 
NSF har utviklet et eget verktøy for å kartlegge avviket mellom planlagt turnus 

og faktisk bemanning. Verktøyet brukes i kommunehelsetjenesten, og målet er 

å videreutvikle det til bruk i spesialisthelsetjenesten. 

Hvem og hvordan? 
Kartleggingen foregår ved at tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte samler inn tall fra 

turnusplaner og vaktlister. For hver vakt registrerer de hvor mange sykepleiere, 

helsefagarbeidere, assistenter og andre som er planlagt på vakt, og hvor 

mange som faktisk var på vakt. Dette gjør de for hver vakt, hver dag, i to på 

forhånd bestemte uker. Før de registrerer blir du som arbeidsgiver informert. 

Vi ønsker at du som leder er involvert slik at vi får kvalitetssikret dataene. 

 

Hvorfor? 
Resultatene benyttes til forbedringsarbeid lokalt på arbeidsstedene, i 

kommunene, fylket og nasjonalt. De gjøres tilgjengelig for deg som leder og for 

kommuneledelsen slik at vi sammen kan skape en helsetjeneste med rett 

kompetanse på rett sted til rett tid; pasientens helsevesen. For å få til det 

trenger vi din hjelp. 

 

Takk for at du bidrar! 

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med NSF i ditt fylke. 

 

NSF  oppfordrer: 

Kartlegg kompetansen 
 

 

Rett kompetanse på hver eneste vakt er viktig for pasientsikkerheten og for 

arbeidsmiljøet og det er ditt ansvar som leder. 

NSFs ønsker å bidra til enda bedre helsetjenester, sammen med deg som leder. 

Vi vet at bemanningen mange ganger er lav og at ditt handlingsrom er 

begrenset. Målsettingen vår er at myndighetene allokerer flere ressurser til 

tjenestene. Det er en forutsetning for at du skal ha rom til å lede og at du kan 

tilrettelegge for å beholde de gode medarbeiderne, de med viktig og riktig 

kompetanse. 

Hvert år kartlegger NSF avviket mellom planlagt turnus og faktisk bemanning i 

kommunene som et ledd i arbeidet for å synliggjøre mangelen på 

sykepleierkompetanse. Kartleggingen er et av virkemidlene vi bruker for å vise 

hvordan bemanningssituasjonen faktisk er i tjenestene. Den er en kilde til 

kunnskap om kompetansesammensetningen og kompetansebehovet på din 

arbeidsplass. 

Vi i NSF oppfordrer deg som sykepleierleder til å hjelpe oss og de tillitsvalgte 

med å kartlegge den viktige kompetansen. 
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Hva viser kartleggingen? 
I 2018 kartla vi 1 097 arbeidssteder og 98 770 

sykepleiervakter i kommunene.  

På landsbasis er 18% av planlagte 

sykepleiervakter ikke dekket med sykepleiere. 

Dette tallet skjuler store regionale og lokale 

forskjeller. 

Avstanden mellom planlagt og faktisk 

sykepleierbemanning er størst på hverdagene 

og lavere i helgen. Størst avvik er det på 

dagvakt torsdag. 

Kartleggingen viser at det er et negativt avvik mellom planlagt og faktisk 

sykepleier‐ og helsefagarbeiderbemanning. Det er færre på vakt enn planlagt 

av begge yrkesgrupper. Når det gjelder assistenter derimot, er det ofte flere på 

vakt enn planlagt. 

 
Hva betyr dette?  
Kartleggingen dokumenterer at den formelle kompetansen på vakt ofte er 

lavere enn planlagt og ansett nødvendig. Det får konsekvenser for kvaliteten på 

tjenesten som tilbys, for arbeidsmiljøet, og det får konsekvenser for deg som 

leder. Lav bemanning og manglende kompetanse kan ha stor betydning for 

forsvarlig praksis. 

Hvor stort avvik fra oppsatt turnus kan aksepteres før avviket medfører at 

tjenesten, som du er ansvarlig for, blir uforsvarlig?  

Ledere og tillitsvalgte på samme lag 
Du og tillitsvalgte har en felles interesse i å bemanne hver vakt i samsvar med 

behovene for kompetanse.  

Som leder  

 har du systemansvar for å sikre tilstrekkelig faglig bemanning 

 kjenner du turnusen og behovene for kompetanse på hver vakt 

 har du oversikt over når disse behovene ikke blir møtt 

Å utføre kartleggingen sammen med tillitsvalgte er viktig for å oppnå en 

omforent forståelse av utfordringene, mulige løsninger og en kvalitetssikring av 

dataene.  

Hva vil vi oppnå? 
Formålet med kartleggingen er å få oppmerksomhet på rett og tilstrekkelig 

bemanning på hvert enkelt tjenestested. Å ha tilstrekkelig bemanning med rett 

kompetanse er viktig fordi 

 pasienter og brukere får bedre tjenester 

 ansatte får benyttet sin kompetanse  

 et stabilt fagmiljø fremmer faglighet 

 du som sykepleierleder får  

o et mindre kontrollspenn  

o lavere turnover 

o lavere fravær  

o mer fornøyde ansatte 

Hva kan du som leder få ut av kartleggingen? 
Dokumentasjon på de systematiske avvikene mellom planlagt og faktisk 

kompetanse på hver vakt er viktig når du skal argumentere for å rekruttere og 

beholde gode fagfolk og drive forsvarlige tjenester der de dyktige 

medarbeiderne trives.  

En systematisk kartlegging av hver enkelt vakt er et nyttig supplement til 

eksisterende rapportering. Det er fordi nasjonal og kommunal statistikk over 

årsverk og sykefravær underrapporterer det faktiske fraværet i tjenestene. 



Kontrollutvalget 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

Gran, 6. mars 2019. 
J.nr./referanse: 05-19/GR/ks 

KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp)  
Pål Arne Sangnæs, nestleder (Gbl)  
Bjørg Kværn (Ap) 
Trine Ruud (H)  
Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 

 
 
 
 
Kopi til orientering: 
 Ordfører og rådmann 
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Fredag 15. mars 2019 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500  
Sted:  Møterom Brandbukampen, Gran rådhus 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS til 995 77 903, eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no 

 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 
 Sak 12 – Innlandet Revisjon/sammenslåingsprosess mv: Ordfører er invitert til saken. Saken 

er satt opp til behandling fra kl. 0900. 
 

 Sak 13 - Hjemmetjenesten: Rådmannen ved kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby 
deltar. Saken er satt opp til behandling kl. 0930. Innlandet Revisjon IKS er også invitert til 
saken.  

 

 Sak 14 – Revisjon av hjemmetjenester, eksempler: Innlandet Revisjon IKS ved 
oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund orienterer.  

 

 Sak 16 – Forvaltningsrevisjonsrapport: Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig 
revisor Ingvild Selfors orienterer. Saken er satt opp til behandling kl. 1230. 

 
Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



KONTROLLUTVALGET I
GRAN KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS
Fredag 15. mars 2019 kl. 0900
(møterom «Brandbukampen»)

SAK NR. 11/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.01.2019

SAK NR. 12/2019 INNLANDET REVISJON IKS: STATUS FOR
SAMMENSLÅING MED HEDMARK REVISJON IKS MV.

SAK NR. 13/2019 OPPFØLGING AV HJEMMETJENESTEN I GRAN
KOMMUNE – ORIENTERING VED RÅDMANNEN

SAK NR. 14/2019 REVISJON AV HJEMMETJENESTER – EKSEMPLER MV. -
ORIENTERING VED INNLANDET REVISJON IKS

SAK NR. 15/2019 ETABLERING AV RUTINER FOR EKSTERN VARSLING
AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE

SAK NR. 16/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT:
INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND –
STYRING OG KONTROLL

SAK NR. 17/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018

SAK NR. 18/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019

SAK NR. 19/2019 REFERATSAKER

Gjøvik, 5. mars 2019.
For utvalgsleder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering:
- Gran kommune v/ordfører, rådmann og vararepresentanter til kontrollutvalget
- Innlandet Revisjon IKS
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SAK NR. 11/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.01.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 15.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 18.01.2019 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.01.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Fredag 18. januar 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1530. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Hilde Kristin Smerud (Frp) 
Bjørg Kværn (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 02-04 og 07/19) og 
oppdragansvarlig revisor Unn Romundgard (sak 08/19). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Bjørn Austad Hvaleby som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 01/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.2018 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11.2018 godkjennes.
 

 
 
SAK NR. 02/2019 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
årsrapporten og avregningen. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Årsrapport 2018 og avregning av total ressursbruk for revisjon 
for 2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.  
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SAK NR. 03/2019 INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG 
UTVIKLING AV SELSKAPET 

 
Fra behandlingen: 

 Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterte om 
utviklingen av selskapet og presenterte prissammenligning 
(benchmarking) basert på 2017-tall. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2017 
med andre kommuner tas til orientering. Kontrollutvalget har 
merket seg at kommunens kostnader til revisjon av 
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring 
samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse. 
  

2. Daglig leders orientering om utviklingen i selskapet tas til 
orientering. 

 
 
 
SAK NR. 04/2019 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2019 
 

Fra behandlingen: 
 Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 

oppdragsavtalen og svarte på spørsmål.  
 

Kontrollutvalget tok spesielt opp de lange leveringstidene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjoner, og de negative konsekvensene av 
dette i forhold til aktualitet/nytteverdi og planlegging/budsjettering. 
Mulighetene for å kjøpe tjenester fra andre enn Innlandet Revisjon 
IKS i situasjoner der selskapet har kapasitetsproblemer ble drøftet. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Oppdragsavtale for 2019 godkjennes. 
 

2. Kontrollutvalget ber om at det i oppdragsavtalen for 2020 
innarbeides utfyllende opplysninger knyttet til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Eksempel 
på områder som bør omtales nærmere er: 

 
 Kommunikasjon med kontrollutvalget: Det bør 

innarbeides en mer detaljert beskrivelse av selskapets 
rutiner for rapportering til kontrollutvalget fra 
bestilling til levering.  Det vises for øvrig til 
kontrollutvalgets vedtak i sak 58/2018: Det bes om at 
Innlandet Revisjon IKS strammer opp praktiseringen 
av rutinene, slik at kontrollutvalget aktivt blir 
orientert ved forsinkelser med bl.a. angivelse av nytt 
leveringstidspunkt. 
 

 Kjøp av tjenester fra eksterne: Dersom revisjonen 
ved bruk av egne ansatte ikke har kapasitet, eller 
kompetanse til å levere forvaltningsrevisjon og andre 
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undersøkelser i tråd med kontrollutvalgets 
forventninger, må det forventes at selskapet raskt 
tilbyr gjennomføring ved kjøp av tjenester fra 
eksterne. Dette bør beskrives tydeligere i 
oppdragsavtalen. 

 
3. Kontrollutvalget er orientert om at Innlandet Revisjon IKS 

tolker dagens selskapsavtale slik at kontrollutvalgene ikke 
har mulighet til å kjøpe forvaltningsrevisjonstjenester direkte 
fra andre. Kontrollutvalget stiller seg tvilende til om dette er 
en hensiktsmessig løsning for kommunen i de tilfeller der 
Innlandet Revisjon IKS ikke har kapasitet og/eller 
kompetanse innenfor området som er prioritert. 
Kontrollutvalget vil invitere ordfører (som kommunes 
eierrepresentant i Innlandet Revisjon IKS) til en drøfting av 
dette spørsmålet, samtidig som det er ønskelig å etablere 
nærmere kontakt og samarbeid mellom kommunens to roller 
overfor Innlandet Revisjon IKS (rollen som eier og rollen 
som bestiller). 

 
 
 
SAK NR. 05/2019 ETABLERING AV RUTINE FOR EKSTERN VARSLING AV 

KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
Rådmannens justerte rutiner for varsling ble gjennomgått og drøftet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Justerte rutiner for ekstern varsling av kritikkverdige forhold 
tas til orientering. 
 

2. Det er positivt til at kontrollutvalget er innarbeidet i rutinene 
som en mulig instans å ta kontakt med dersom man ønsker å 
varsle om kritikkverdige forhold.  

 
3. Kontrollutvalget ser det som naturlig at utvalget kun 

kontaktes i tilfeller der den som varsler, av en eller annen 
grunn, ikke ønsker å ta kontakt med kommunens ordinære 
varslingssekretariat. Dette bør fremkomme tydelig i 
rutinebeskrivelsen. Kontrollutvalgets leder, i samarbeid med 
sekretær, får fullmakt til å utarbeide utfyllende tekst til 
innarbeiding i rutinebeskrivelsen. 

 
 
 
SAK NR. 06/2019 EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER: ANALYSER 

FOR 2016-2017 (RAPPORT FRA TEKNISK 
BEREGNINGSUTVALG) 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Saken utsettes til neste møte. 
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SAK NR. 07/2019 OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 
 

Fra behandlingen: 
Kontrollutvalgets plan og øvrige tema som er vedtatt fulgt opp ble 
gjennomgått og drøftet. 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen deltok under 
behandlingen av saken. 
 
 Hjemmetjenesten i Gran kommune – oppfølging av varsling (KU-sak 

07/19, jf. 42/18, jf. KU-sak 46/18, jf. KU-sak 56/18 – oppfølging våren 
2019) 

 Utvikling av stab/støttefunksjonen i Gran kommune – måloppnåelse 
(KU-sak 07/19, jf. KU-sak 26/18, jf. KU-sak 32/17) 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Følgende tema prioriteres gjennom første halvår 2019: 
 

 Hjemmetjenesten:  
Følges opp slik: 
- Rådmannen inviteres, jf. tidligere vedtak i 

kontrollutvalget om oppfølging. I tillegg til 
informasjon om tidligere vedtatte oppfølgingstema, 
bes også om informasjon om 
sykefraværsoppfølgingen innenfor tjenesten. 

- Innlandet Revisjon IKS inviteres til å delta under 
drøfting av saken og orientere om sin kompetanse og 
aktuelle problemstillinger innenfor området.  

- Saken følges opp i kontrollutvalgets møte 
15.03.2019. 

 
 Utvikling av stab/støtte-funksjonen: 

Følges opp slik: 
- Rådmannen inviteres, jf. tidligere vedtak i 

kontrollutvalget om oppfølging. Det bes spesielt om 
orientering om sentral stab/støtte sin rolle og 
oppgaver knyttet til personal, herunder 
sykefraværsoppfølging.  

- Saken følges opp i kontrollutvalgets møte 
15.03.2019. 

 
 Skole: 

Følges opp slik: Rådmannen/skolesjefen inviteres til å 
presentere tilstandsrapport for grunnskolen i Gran for 
2018 når den foreligger. Det bes om særlig orientering 
om følgende tema:  
 Mobbing mellom elever 

(statistikk/Elevundersøkelsen, kommunens 
system for etterlevelse av opplæringslovens § 9A, 
skolenes holdninger og praktisering av 
kommunens system, evt. klagesaker til 
Fylkesmannen etc.)
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 Mobbing/krenkende atferd av lærere mot 
elever (omfang/hendelser, holdningsskapende 
arbeid mv). 

 Vold og trusler mot ansatte i skolen 
(omfang/statistikk, avviksrapportering, hvordan 
jobber kommune med problemstillingen). 

 
 
 
SAK NR. 08/2019 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 
 

Fra behandlingen: 
Oppdragansvarlig revisor Unn Romundgard orienterte og svarte på 
spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av 
kommuneregnskapet for 2018 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 09/2019 MØTEPLAN 2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Møteplan for resten av 2019 fastsettes slik: 
 

 Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
 Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
 Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
 Fredag 13.09.2019 kl. 0900 
 Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
 Fredag 06.12.2019 kl. 0900 

 
 
 
SAK NR. 10/2019 REFERATSAKER 
 

Fra behandlingen: 
1. Saksprotokoll k.sak 120/18, sak: Forvaltningsrevisjon «Mål og 

resultatstyring i Gran kommune» 
2. Oversikt over langsiktig gjeld for kommunene i Oppland fylke 

(svar på spørsmål fra Ø. K. Myhre i k.styret) 
3. Etablering av NAV Innlandet (brev fra NAV til alle kommunene i 

Hedmark og Oppland) 
4. Invitasjon til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS den 14.02.2109 
5. Diverse avisartikler 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
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Gran, 18. januar 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 18. januar 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 15. MARS 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

 Revisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid 
 Hjemmetjenesten i Gran kommune – oppfølging av varsling (KU-sak 

07/19, jf. 42/18, jf. KU-sak 46/18, jf. KU-sak 56/18 – oppfølging våren 
2019) 

 Utvikling av stab/støttefunksjonen i Gran kommune – måloppnåelse 
(KU-sak 07/19, jf. KU-sak 26/18, jf. KU-sak 32/17) 

 Effektivitet i kommunale tjenester - rapport (utsatt sak fra møte den 
18/1-19) 

 Rutine for ekstern varsling – kontrollutvalgets rolle (KU-sak 05/19) 
 Innlandet Revisjon IKS: Etablering av samarbeid mellom kommunes 

eierrolle og bestillerrolle (KU-sak 04/19) 
 
Saker/vedtak til senere oppfølging: 

 Aktuelle orienteringssaker: 
 Ny kommunelov  
 Ny veileder for selskapskontroll 
 Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 
 Aktuelle/vesentlige endringer i lover/regler - kommuner 

 Risikovurderinger – misligheter og korrupsjon (KU-sak 25/18) 
 Ny personvernlov – Hva betyr dette for kommunen? (KU-sak 13/18) 
 Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer (KU-sak 

13/18) 
 NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
 Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

kommune» (k.styret 13.12.2018, sak 120/18) 
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Årlige saker: 

 Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 48/17) 
 Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 35/17) 

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

 Interkommunalt samarbeid på Hadeland (felles revisjonsprosjekt 3 
kommuner) 

 
Møteplan for 2019: 
 

 Fredag 18.01.2019 kl. 0900 
 Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
 Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
 Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
 Fredag 13.09.2019 kl. 0900 
 Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
 Fredag 06.12.2019 kl. 0900 

 



 
1

 
SAK NR. 12/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
INNLANDET REVISJON IKS: STATUS FOR 
SAMMENSLÅING AV SELSKAPET OG 
KOMMUNIKASJON MELLOM EIERROLLE OG 
BESTILLERROLLE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.01.2019  

 
Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Informasjon – utredning om sammenslåing (brev av 
11.10.2018 fra Innlandet Revisjon IKS til kontrollutvalgene) 

2. Rapport fra arbeidsgruppe: Utredning om sammenslåing av 
Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS 

Vedlegg 1 
 
Ikke vedlagt 
 
 

 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Status for sammenslåing av Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS, tas til 
orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Vedr. status for sammenslåing av Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS 
 
Kontrollutvalget ble i sitt møte den 18.01.2019 orientert om igangsatt prosess om sammenslåing av 
Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS. Det ble i møtet signalisert at man ønsket å bli holdt 
løpende orientert om fremdriften i dette arbeidet.  
 
Status pr. d.d. for Innlandet Revisjon IKS er at det ble avholdt et eiermøte den 14/2-19 og at det er 
planlagt møte i representantskapet den 26/3-19.  
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Status for Hedmark Revisjon IKS er at det er avholdt eiermøte den 8/2-19 og møte i selskapets 
representantskap den 21/2-19. Vedtaket i representantskapet er kort oppsummert at man ønsker at det 
nedsettes et hurtigarbeidende eierutvalg for å sikre god forankring før beslutning om sammenslåing 
treffes. Det er lagt opp til ny behandling i representantskapet i mai 2019. 
 
 
Vedr. kommunikasjon mellom eierrolle og bestillerrolle – Gran kommune 
 
Kontrollutvalget godkjente i sitt møte den 18/1-19 oppdragsavtale for 2019 mellom Innlandet Revisjon 
IKS og kommunen/kontrollutvalget (sak 04/2019).  
 
I tilknytning til saken ble det bl.a. drøftet hvordan man raskere kunne få til et kjøp fra eksterne i 
situasjoner der Innlandet Revisjon IKS ikke har kapasitet, eller kompetanse til å levere 
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser i tråd med kontrollutvalgets forventninger. Det ble her gitt 
innspill til hvordan forventninger til Innlandet Revisjon IKS på dette området bør komme tydeligere 
frem i fremtidige oppdragsavtaler.  
 
Det ble i forbindelse med saken også stilt spørsmål om kontrollutvalget selv kan kjøpe tjenester i 
markedet dersom Innlandet Revisjon IKS har problemer med å levere. Her ble følgende vedtak fattet: 
 

Kontrollutvalget er orientert om at Innlandet Revisjon IKS tolker dagens selskapsavtale slik at 
kontrollutvalgene ikke har mulighet til å kjøpe forvaltningsrevisjonstjenester direkte fra andre. 
Kontrollutvalget stiller seg tvilende til om dette er en hensiktsmessig løsning for kommunen i de 
tilfeller der Innlandet Revisjon IKS ikke har kapasitet og/eller kompetanse innenfor området 
som er prioritert. Kontrollutvalget vil invitere ordfører (som kommunes eierrepresentant i 
Innlandet Revisjon IKS) til en drøfting av dette spørsmålet, samtidig som det er ønskelig å 
etablere nærmere kontakt og samarbeid mellom kommunens to roller overfor Innlandet 
Revisjon IKS (rollen som eier og rollen som bestiller). 
 

 
Med bakgrunn i vedtaket er ordfører særskilt invitert til å delta under behandlingen av saken. 
 



Hedmark  9  Revisjon IKS
'.

J "- Innlandet Revisj on IKS

Til kontrollutvalgene

INFORMASJON  — UTREDNING  OM  SAMMENSLÅING

Oppland 0g Hedmark fylkeskommune skal slå seg sammen til Innlandet fylkeskommune med
virkning fra 01.01.2020. Innlandet Revisjon IKS er Oppland fylkeskommunes revisor, og
Hedmark Revisjon IKS er Hedmark fylkeskommunes revisor. Innlandet fylkeskommune må
velge revisor fra regnskapsåret  2020.

Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS har våren 2018
besluttet å få utredet en sammenslåing av de to selskapene med virkning fra 01.01.2020.

Etter vedtakene  i  representantskapet er det blitt nedsatt en styringsgmppe, bestående av
styrene, og en arbeidsgruppe. Disse skal innen utløpet av året arbeide frem et grunnlag for å
kunne beslutte en sammenslåing av de to revisjonsselskapene.

Etter vår vurderin g vil et sammenslått selskap bidra til å møte de endringer som forventes å
ville skje  i  revisjonsbransjen og i  kommunal sektor. For kontrollutvalget vil en eventuell
sammenslåing ikke medføre endringer  i  samarbeidet med revisjonen.

Arbeidsgruppens utredning skal foreligge innen 31.12.2018. Den vil bli behandlet av
styringsgruppen, styrene og representantskapene i Lkvartal 2019. Dersom representant-
skapene innstiller på sammenslåing, blir forslaget  i  løpet av 1.halvår 2019 lagt frem for eierne,
dvs fylkestingene og for kommunestyrene..

Lillehammer/Løten den 11.0ktober 2018

nrgJIagen Morten Alm Birkelid
agli leder dagligleder
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SAK NR. 13/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
OPPFØLGING AV HJEMMETJENESTEN I GRAN 
KOMMUNE – ORIENTERING VED RÅDMANNEN 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 15.03.2019 

 
Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen)  

 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn / oppsummering: 
 
Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 30.10.2019 i f.m. sak om oppfølging av 
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2017-2019:  
 

 Hjemmetjenesten:  
Følges opp slik: 
- Rådmannen inviteres, jf. tidligere vedtak i kontrollutvalget om oppfølging. I tillegg til 

informasjon om tidligere vedtatte oppfølgingstema, bes også om informasjon om 
sykefraværsoppfølgingen innenfor tjenesten. 

- Innlandet Revisjon IKS inviteres til å delta under drøfting av saken og orientere om sin 
kompetanse og aktuelle problemstillinger innenfor området.  

- Saken følges opp i kontrollutvalgets møte 15.03.2019. 
 

Med bakgrunn i vedtaket er rådmannen invitert til å orientere. På vegne av rådmannen møter 
kommunalsjef Helse og omsorg.  
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Tidligere vedtak om oppfølging og oppfølgingspunkter: 
 
Henvisningen til «tidligere vedtak» er primært pkt. 1 i kontrollutvalgets vedtak i møte den 30.10.2019 
der følgende ble vedtatt (sak 46/18 Oppfølging av varslingssak i hjemmetjenesten i Gran kommune):  
 

1. Med bakgrunn i samtale med rådmannen (møte den 01.10.2018) og varsler og 
kommunelege (møte den 30.10.2018), har kontrollutvalget utarbeidet følgende liste 
over tema/områder til oppfølging overfor rådmannen: 

 
 Tiltak for å rekruttere og beholde fagpersonell. 
 Kompetansesammensetning på vakter (faglærte vs. Vikarer). 
 Fastlegeordningen i Gran kommune. 
 Avvikssystemet i tjenesten («avvikskulturen», opplæring mv). 
 Avviksmeldinger (statistikk/utvikling i antall avvik siste 3 år, type avvik, 

alvorsgrad, oppfølging av alvorlige avvik mv).   
 Medisinhåndteringen. 
 Sykefravær – utvikling (detaljert sykefraværstatistikk). 
 Overtidsbruk (statistikk, utvikling i regnskapsført overtid siste 3 år). 
 Heltid-/deltidskultur i organisasjonen. 
 Organiseringen i f.m. ferieavvikling. 
 Opplæring av tilkallingsvikarer. 
 Organisering for å takle svingninger i antall brukere. 

Oppfølgingen av ovennevnte tema/områder gjøres våren 2019, jf. vedtak i 
kontrollutvalget den 01.10.2018.  

 
2. Med bakgrunn i samtale med varsler og kommunelege ønsker kontrollutvalget snarlig 

informasjon om følgende:  
 

 Tildelingsenheten (organiseringen, enhetens rolle, styring og kontroll med 
enheten, sammenhengen mellom vedtak om tildeling av tjenester og tilgjengelige 
ressurser i hjemmetjenesten)  

 Opplæring av vikarer (generell opplæring, medisinhåndteringskurs etc.) 
 

 
Vedtakets pkt. 2 ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte den 30.11.2018. Nedenfor følger utdrag fra 
møteprotokollen vedr. disse sakene: 
 

 
SAK NR. 55/2018 TILDELINGSENHETEN I GRAN KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
 Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby 

og tildelingsenheten ved Lisa Tolpinrud orienterte, med fokus på blant annet: 
 Organisering, bemanning i tildelingsenheten. 
 Krav i lovverket til tildeling av tjenester. 
 Hva ligger i begrepet «nødvendige helse- og omsorgstjenester». 
 Brukertilfredshet og forventninger. 
 Kommunens mål om at folk skal få mulighet til å bo hjemme så lenge 

som mulig. 
 Samhandlingen mellom behov/tildelinger og 

økonomisk/personalmessig ressurs til å levere tjenestene. 
 Turnusplanlegging. 
 Overordnet ledelse av tildelingsenheten, sykefraværsoppfølging mv. 
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 Saksbehandlingsrutiner ved tildelingsenheten. 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har inntrykk av at rådmann, kommunalsjef og 
tildelingsenheten er bevisst forholdet mellom brukernes rettigheter 
til tjenester (lovkravene), og tilgjengelig kapasitet og økonomiske 
ressurser i enhetene.   

 
2. Kontrollutvalget mener det fortsatt må jobbes med å sikre god 

samhandling mellom tildelingsenheten (som har 
vedtaksmyndigheten), kommunalsjef (som har det overordnede 
budsjettansvaret for området), og enhetene der tjenestene skal 
leveres (som har gjennomførings- og budsjettansvar). Dette for å 
sikre nødvendig sammenheng mellom tildelte tjenester og 
ressurser. Tjenestenivået må også avstemmes mot 
kommunestyrets målsettinger og lovkravene.  

 
3. Saken følges opp i tilknytning til kontrollutvalgets oppfølging av 

hjemmetjenesten våren 2019, jf. kontrollutvalgets vedtak i møte 
den 01.10.2018 (sak 42/2018). Kontrollutvalget ønsker i den 
forbindelse også å få mer innblikk i kommunens handlingsrom når 
det gjelder lovpålagte tjenester på områder, jf. kravet om å yte 
«nødvendige helse- og omsorgstjenester».  

  
 
 
SAK NR. 56/2018 HJEMMETJENESTEN: OPPLÆRING AV VIKARER  
 

Fra behandlingen: 
 Bjørn Austad Hvaleby stilte innledningsvis spørsmål om egen habilitet i 

saken, med begrunnelse i at ektefelle er ansatt som vikar i hjemmetjenesten i 
Gran kommune. Spørsmålet ble drøftet med utgangspunkt i 
forvaltningslovens § 6 annet ledd, dvs. om det foreligger «andre særegne 
forhold». Kontrollutvalget kom enstemmig (4 stemmer) frem til at forholdet 
ikke medførte inhabilitet. 

 
 Kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby orienterte om kommunens 

rutiner for opplæring i hjemmetjenesten. Det ble gitt informasjon om 
praktisering av rutiner for opplæring av nyansatte, gjennomføring av 
oppfriskningskurs, kurs i medikamenthåndtering, opplæring av 
sommervikarer og overgang til e-læring. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar til orientering at rutinene for opplæring innenfor 
hjemmetjenesten er styrket gjennom revidering av sjekkliste for 
opplæring, og økt bevissthet rundt oppfølging av rutinene.   
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SAK NR. 14/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
REVISJON AV HJEMMETJENESTER – EKSEMPLER MV. - 
ORIENTERING VED INNLANDET REVISJON IKS 

 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 15.03.2019 

 
Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen)  

 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Revisors presentasjon av sin kompetanse med revisjon av hjemmetjenester, og eksempler 
fra andre kommuner på gjennomførte forvaltningsrevisjoner innenfor området, tas til 
orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 30.10.2019 i f.m. sak om oppfølging av 
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2017-2019:  
 

 Hjemmetjenesten:  
Følges opp slik: 
- Rådmannen inviteres, jf. tidligere vedtak i kontrollutvalget om oppfølging. I tillegg til 

informasjon om tidligere vedtatte oppfølgingstema, bes også om informasjon om 
sykefraværsoppfølgingen innenfor tjenesten. 

- Innlandet Revisjon IKS inviteres til å delta under drøfting av saken og orientere om 
sin kompetanse og aktuelle problemstillinger innenfor området.  

- Saken følges opp i kontrollutvalgets møte 15.03.2019. 
 
Med bakgrunn i vedtaket er Innlandet Revisjon IKS invitert til å orientere. 
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SAK NR. 15/2019 

 
 Gran kommune  
 
 

 
 
 
ETABLERING AV RUTINER FOR EKSTERN VARSLING 
AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                      
Kontrollutvalget 
 

15.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   

1. Melding om vedtak i KU 18.01.2019 og forslag til justerte rutiner 
(brev av 24.01.2019 fra kontrollutvalget til Gran kommune v/stab 
og støtte) 

2. Forslag til justerte rutiner (brev av 06.02.2019 fra Gran kommune 
v/stab og støtte til kontrollutvalget) 

3. Svar på forslag til justerte rutiner (brev av 11.02.2019 fra 
kontrollutvalget til Gran kommune v/stab og støtte)

Ikke vedlagt 
 
 
Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
 
Endelige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Gran kommune, tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Kontrollutvalget har siden våren 2018 hatt dialog med rådmannen/administrasjonen om behovet for 
etablering av rutiner for ekstern varsling og kontrollutvalgets rolle i tilknytning til dette. 
 
Etter litt frem og tilbake foreligger nå endelige rutiner til utprøving (se vedlegg 1). 
 
Avsluttende endring av rutinene ble gjort etter siste møte i kontrollutvalget den 18.01.2019, jf. vedtak i 
sak 05/19: 
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1. Justerte rutiner for ekstern varsling av kritikkverdige forhold tas til orientering. 
 

2. Det er positivt til at kontrollutvalget er innarbeidet i rutinene som en mulig instans å ta 
kontakt med dersom man ønsker å varsle om kritikkverdige forhold.  

 
3. Kontrollutvalget ser det som naturlig at utvalget kun kontaktes i tilfeller der den som 

varsler, av en eller annen grunn, ikke ønsker å ta kontakt med kommunens ordinære 
varslingssekretariat. Dette bør fremkomme tydelig i rutinebeskrivelsen. Kontrollutvalgets 
leder, i samarbeid med sekretær, får fullmakt til å utarbeide utfyllende tekst til 
innarbeiding i rutinebeskrivelsen. 

 
 



 

 

 
Mottaker 
Kontrollutvalgstjenester AS 
v/ Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7 
 
2815 GJØVIK 
 
   

 

  
 
     
 
 
Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 
16/00015-96 
kjha 

033    06.02.2019 

 
 
Rutiner for ekstern varsling - forslag med rettinger 6.2.2019 
 
Rådmannen har gjennomgått rutinene for ekstern varsling, og gjort følgende endringer: 
 
Det er lagt inn et nytt avsnitt i rutinene som heter Hvem kan du varsle til?  
 
I avsnittet er det tydeliggjort at varsling som hovedregel skal skje til kommunens 
varslingssekretariat, men at du også kan velge å varsle til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er 
beskrevet slik dere foreslo. 
 
Vi har også lagt inn telefonnummer for varsling – både til kommunens varslingssekretariat og til 
kontrollutvalgets sekretariat. Med tanke på journalføringsplikt og tydelighet i mottak og behandling 
av varslingssaker, mener vi at det kun må være et nummer inn for begge varslingsalternativene. 
 
Vi har fjernet uformelle formuleringer som for eksempel å «ta en telefon for en uformell prat».  
 
Å varsle er i seg selv en alvorlig sak, og vi er opptatt av rutinene er formelt riktige, tydelige og enkle 
å forholde seg til for den som evt. skal bruke dem. 
 
Vi håper at vi nå gjennom felles anstrengelser har kommet fram til noe som kan bli en god rutine for 
ekstern varsling i Gran kommune. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Stab og støtte 
 
 
 
Kirsten Jåvold Hagen 
informasjonssjef  



Saksnr:16/00015-96  2 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Saksbehandlers telefon:  61 33 84 13 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
Mottaker 
Kontrollutvalgstjenester AS, v/ Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 GJØVIK  
 
 
Kopi til:  
Rådmann, Lars Ole Saugnes, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Ordfører, Willy Westhagen, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Stab og støtte, Morten Gausen, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Stab og støtte, Anita Øverland, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
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Rådmannens forslag til justert tekst 6.2.2019 

 

Rutine for ekstern varsling av kritikkverdige forhold 
 
 
 

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer 

til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om 

korrupsjon, misligheter og lovbrudd i eller mot kommunen. 
 

Hvem kan varsle? 

Varslingsordningen gjelder for leverandører, brukere, innbyggere og andre. 

For ansatte gjelder egne rutiner for varsling. Rutiner og lenke til elektronisk skjema er tilgjengelig 

i kommunens kvalitetssystem. 

 
Det er forskjell på klage og varsling 

Opplever du feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller 

Gran kommune. Klage på enkeltvedtak rettes til tjenestestedet som fattet vedtaket, innen 

klagefristen. 
 

Hva kan det varsles om? 
Kritikkverdige forhold kan for eksempel være:  
 

 Brudd på lover og regler. 
 Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter. 
 Brudd på regler for anskaffelse. 
 Brudd på taushetsplikt. 
 Mobbing, diskriminering eller maktmisbruk fra ansatte. 
 Upassende gaver eller bonuser. 

 
Denne listen gir eksempler, men er ikke uttømmende. 

 
Hvem kan du varsle til? 
Du skal som hovedregel varsle til kommunens varslingssekretariat som består av rådmann, HR-sjef 
og hovedverneombud. Varslingssekretariatet har ansvaret for både interne og eksterne varsel. 

 

Når det gjelder ekstern varsling kan du også velge å varsle til Kontrollutvalget i Gran kommune. 

Kontrollutvalget er et politisk utvalg som har som oppgave å utøve kontroll med hele den 

kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder kommunens eierskap i selskaper. 

Kontrollutvalget er direkte underlagt kommunestyret. Kontrollutvalget er uavhengig av rådmannen, 

og har et eget uavhengig sekretariat.  
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Du kan varsle på ulike måter: 
 

 
Via elektronisk skjema til varslingssekretariatet i Gran kommune 

Når du varsler via elektronisk skjema (lenke), bruker du en kryptert (sikker) løsning 

som sikrer personvernet. 
 

Send brev til 

Varslingssekretariatet i Gran 

kommune v/HR-sjef 

Rådhusvegen 39 

2770 Jaren 

 

Send brev til   

Kontrollutvalgstjenester AS  

Sekretær Kjetil Solbrækken 

Studievegen 7 

2815 Gjøvik 

        

Telefon:  

Gran kommune v/HR-sjef: 61 33 84 00 

Kontrollutvalget v/sekretær Kjetil Solbrækken: 995 77 903 
 

E-post 

Av hensyn til personvernsikkerhet anbefales det IKKE å varsle via e-post. 
 

 
 
Anonymitet 

Du kan velge å varsle anonymt. Det kan imidlertid være vanskelig å undersøke anonyme tips, slik at 

mulighetene til å få gjort noe med saken ofte er større dersom du velger å stå frem med 

kontaktinformasjon. 
 
Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og 

regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også 

være et vern for den det varsles om. 

 

Hva skjer når du har varslet? 

Varselet mottas av kommunens varslingssekretariat, og du vil få en bekreftelse på at varselet er 

mottatt. Kommunens varslingssekretariat beslutter deretter videre prosess. Oppfølgingen av 

varselet er avhengig av hva det er varslet om. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet 

vil få, som for eksempel utredning eller oppfølging i linjen. 
 
Dersom varselet gjelder rådmannen, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært 

alvorlig grad, kan varselet sendes kontrollutvalget for behandling. I alle saker skal det også 

vurderes om kommunen skal innhente juridisk og sakkyndig bistand i saksbehandlingen. 
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Varsling og offentlighetsloven 

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som 

for andre dokumenter i kommunen. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være 

unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil 

som hovedregel bli skjermet. 
 

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot 

kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring. 
 

Hensynet til den det varsles om 

Varslingsordningen ivaretar også den det blir varslet om, på lik linje med den som varsler. 
 

I de saker hvor kommunens varslingssekretariat forfølger saken, skal den det blir varslet om i 

utgangspunktet bli gjort kjent med varselet, og med hvilke opplysninger som er gitt. På den måten 

får vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken. 
 

Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed, uansett utfallet av 
saken. 



Kontrollutvalget i Gran kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/ Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

Gjøvik, 11. februar 2019. 
J.nr./referanse: 04-19/GR/ks 

Gran kommune 
Rådhuset 
2770 JAREN 
 
 
 
Att.:  Informasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen 

 
 
 
 
Svar på mottatt forslag til justerte rutiner for ekstern varsling - 
forslag med rettinger 6.2.2019 
 
Det vises til brev fra Stab/støtte den 06.02.2019 med justert forslag til rutiner for ekstern 
varsling.  
 
Det foreslås at rutinene prøves ut slik de nå foreligger.  
 
Når det gjelder kontrollutvalgets rolle i de nye rutinene vil vi ta en evaluering av dette etter et års 
tid.  
 

 
 

Med hilsen 

For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
Kopi til:  
Leder i kontrollutvalget i Gran kommune, Bjørn Austad Hvaleby 
Rådmann, Lars Ole Saugnes 
Ordfører, Willy Westhagen 
Stab og støtte, Morten Gausen 
Stab og støtte, Anita Øverland 
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SAK NR. 16/2019
 

Gran kommune          
 

 
 
 
 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND – 
STYRING OG KONTROLL 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 15.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

       
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på 

Hadeland – styring og kontroll (utarbeidet av Innlandet Revisjon 
IKS, rapport 2-2019) 

2. Prosjektplan for revisjonsprosjektet 
 

 

Ja (eget vedleggdokument) 
 
 
Ikke vedlagt 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
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 rutinene dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige. Revisjonen 
mener også at rapporteringen kan inneholde mer relevant styringsinformasjon.  
 

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. 
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2. Med bakgrunn i revisjonsrapportens anbefalinger ber kommunestyret rådmannen om å: 

a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og rutinebeskrivelsene med grunnlag i de 
erfaringene man har gjort seg siden utarbeidelsen av dokumentene i 2010-2011. 
Dette gjelder særlig følgende rutiner:  

 

 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.  

 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
På oppdrag fra kontrollutvalgene i Gran, Lunner og Jevnaker har Innlandet Revisjon IKS gjennomført 
et revisjonsprosjekt rettet mot styring og kontroll med de interkommunale samarbeidene på Hadeland. 
 
Revisjonsprosjektet besvarer følgende problemstillinger: 
 

1. I hvilken grad er samarbeidsavtalene, med vedlegg, aktive styringsdokumenter for 
følgende vertskommunesamarbeider:  

i. Flyktningetjenesten for Gran og Lunner  

ii. Interkommunalt innkjøpssamarbeid for Hadeland  

iii. Landbrukskontoret for Hadeland  
2. Gir det etablerte systemet for rapportering et godt grunnlag for politisk styring og 

kontroll i samarbeidskommunene med tjenestene utført i vertskommunesamarbeidene?  

3. Fungerer samarbeidet med andre fagmiljøer tilfredsstillende for disse 
vertskommunesamarbeidene?  

 
Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse, jf. kravene i kommunelovens § 77 nr. 6:  

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en 
sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til 
uttalelse. 

 
Rådmannens uttalelse til rapporten følger som vedlegg til rapporten (se vedlegg 1, s. 66-67).  
 
Forslag til vedtak i saken er utformet i tråd med etablert praksis med oversending av rapporten til 
kommunestyret som en innstillingssak. Rapportens konklusjoner og anbefalinger er gjengitt i vedtaket.  
 
Innlandet Revisjon IKS presenterer rapporten i møtet. 
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Interkommunalt samarbeid på Hadeland 
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FORORD 
 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonen «Interkommunalt samarbeid på Hadeland». 

Forvaltningsrevisjonen er et fellesprosjekt, gjennomført på oppdrag av kontrollutvalgene i Gran, 

Lunner og Jevnaker kommuner. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave som innebærer at det føres kontroll med at den 

kommunale forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtak, og har en effektiv 

ressursbruk i forhold til vedtatte mål. Det er kontrollutvalget som har ansvaret for å se til at det 

gjennomføres forvaltningskontroll (Kommuneloven § 77 nr 4).  

 

Prosjektarbeidet er utført i perioden september 2018 til januar 2019 av Ingvild Selfors. Reidun Grefsrud 

har kvalitetssikret rapporten. 

 

Utkast til rapport er sendt rådmennene til uttalelse. Svaret fra rådmennene er vedlagt rapporten. 

Rådmannen i Gran sin kommentar vedrørende disp.fond for flyktningemidler er innarbeidet i 

rapporten. 

 

 

Lillehammer, februar 2019 

 

 

 

Ingvild Selfors 

Oppdragsansvarlig  
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SAMMENDRAG 
 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke hvordan de tre Hadelands-

kommunenes system for styring og kontroll med interkommunale samarbeider fungerer.   

 

Revisjonsprosjektet har vært avgrenset til å se på interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 

28 b, såkalt administrativt vertskommunesamarbeid. Vi har plukket ut tre vertskommunesamarbeider 

som vi har sett nærmere på; Flyktningtjenesten for Gran og Lunner, Interkommunalt 

Innkjøpssamarbeid for Hadeland, og Landbrukskontoret for Hadeland.  

 

Nedenfor gjengis problemstillingene og revisjonens konklusjoner og anbefalinger:  

 

Problemstilling 1: 

 

I hvilken grad er samarbeidsavtalene, med vedlegg, aktive styringsdokumenter for følgende 

vertskommunesamarbeider: 

 Flyktningtjenesten for Gran og Lunner 

 Interkommunalt innkjøpssamarbeid for Hadeland 

 Landbrukskontoret for Hadeland 

 

Konklusjon: 

Revisjonen konkluderer med at styringsdokumentene i varierende grad er aktive styringsdokumenter 

i styringen av vertskommunesamarbeidene på Hadeland.  

 

Viljeserklæringen er et politisk dokument som ble vedtatt høsten 2010. Formålet med erklæringen var 

å forankre og danne en visjon for det interkommunale samarbeidet på Hadeland. Siden den gang er 

det kommet to nye kommunestyreperioder uten at viljeserklæringen er behandlet på nytt, slik som var 

intensjonen, og punktet om årlige orienteringer om samarbeidsordningene i kommunestyrene 

gjennomføres heller ikke. Revisjonen mener derfor at den politiske forankringen av 

samarbeidsordningene ikke lenger er tilstede i tilstrekkelig grad.    

 

Samarbeidsavtalene regulerer det grunnleggende mellom partene i et vertskommunesamarbeid. Alle 

avtalene vedrørende vertskommunesamarbeid på Hadeland ble revidert i 2011 og utarbeidet etter en 

felles mal. Revisjonen mener at avtalene fungerer godt, med unntak av punktet om «målstyring, 

budsjett og regnskap». Punktet slår fast at deltakerkommunene i felleskap skal utarbeide mål og 

budsjett for tjenesten. Dette etterleves i liten grad. 

 

Rutinehåndboka angir rammene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland og hvilke 

retningslinjer som gjelder. Håndboka ble utarbeidet i 2010 og beskriver blant annet en modell for 

aktiviteter gjennom året i styringen av det interkommunale vertskommunesamarbeidet. Revisjonen 

mener at rutinehåndboka gir et godt grunnlag for styring av de interkommunale ordningene, men ser 

at flere av rutinene ikke fungerer som forutsatt, eller at noen rutiner ikke vurderes som nyttige av 

deltakerkommunene.  
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De gjeldende styringsdokumentene ble utarbeidet i 2010-2011. Det er kommet til mange nye 

politikere, rådmenn, kommunalsjefer og enhetsledere siden den gangen og dagens stab har ikke 

samme «tilhørighet» til dokumentene. Revisjonen har fått inntrykk av at man i flere år har vært enige 

om at det er behov for en revisjon av rutinene, men at dette ikke har fått nødvendig prioritet.    

 

Problemstilling 2:    

 

Gir det etablerte systemet for rapportering et godt grunnlag for politisk og administrativ styring og 

kontroll i samarbeidskommunene med tjenester utført i vertskommunesamarbeidene? 

 

Konklusjon: 

Revisjonen konkluderer med at det i det interkommunale samarbeidet på Hadeland er etablert 

rapporteringsrutiner og møteplasser som gir muligheter for politisk og administrativ styring og 

kontroll, men at rutinene dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige. Revisjonen mener også at 

rapporteringen kan inneholde mer relevant styringsinformasjon.  

 

Revisjonen har funnet at administrasjonen og de folkevalgte har mulighet til å påvirke 

vertskommunesamarbeidene gjennom budsjettbehandlingen, -også de samarbeidene de ikke er 

vertskommune for. Revisjonen mener at kommunenes budsjettdokumenter med fordel kan være mer 

informative ift å vise hvilke forpliktelser som ligger i interkommunale samarbeidsordninger. 

 

Revisjonen mener at VKS1-møtene er et viktig element i styringen av de interkommunale samarbeidene 

på Hadeland og at disse møtene danner et godt grunnlag for å utveksle styringsinformasjon mellom 

deltakerkommunene, samt en arena for styring og kontroll.      

 

Når det gjelder rapporteringsrutiner har vi sett at dette i hovedsak skjer ifm de to VKS-møtene og til 

egen kommune/vertskommunen. Det er ikke gjennomført fast rapportering til politisk nivå, slik som 

rutinene legger opp til. Vertskommunesamarbeidene omtales i liten grad i samarbeidskommunenes 

årsmeldinger.  

 

Felles for den rapporteringen som gis er at den omhandler status for økonomi og tjenesteleveranse, 

men i liten grad annen relevant styringsinformasjon om samarbeidene, slik som resultater fra tilsyn og 

revisjoner, klagesaker, brukerundersøkelser, internkontroll, måloppnåelse ift kommunedelplaner, etc.  

Dette er viktig informasjon også for samarbeidskommunene.  

 

Problemstilling 3: 

 

Fungerer samarbeidet med andre fagmiljøer tilfredsstillende for vertskommunesamarbeidene? 

 

Konklusjon: 

                                                           
1 VKS er forkortelse for vertskommunesamarbeid 
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Revisjonen konkluderer med at samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer tilfredsstillende for de tre 

vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke enighet mellom deltakerkommunene om 

størrelsen på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan ressursene skal organiseres.   

 
Revisjonens anbefalinger: 

 

 De gjeldende styringsdokumentene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland ble 

utarbeidet i 2010-2011. Tilhørigheten til dokumentene er ikke den samme blant politikere og 

administrasjon i de tre kommunene i dag. Revisjonen anbefaler at dokumentene og 

rutinebeskrivelsene revideres med grunnlag i de erfaringene en har gjort seg. 

 Revisjonen anbefaler spesielt å gjennomgå følgende rutiner på nytt: 

o Tidspunkt for VKS-møtene 

o Budsjett- og målsettingsprosessen 

o Rapporteringsrutinene 

o Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i kommunestyrene og felles 

formannskapsmøter 

 Når det gjelder rapporteringsrutiner fra vertskommunen til samarbeidskommunen anbefaler 

revisjonen at det legges vekt på at informasjonen som gis skal inneholde god og relevant 

styringsinformasjon om felles samarbeid. 

 Revisjonen anbefaler at det tas inn et punkt om felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner 

i samarbeidsavtalen mellom Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og NAV om 

introduksjonsprogrammet, jf krav i Rundskriv Q-27/2015. 
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1. INNLEDNING 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 

Kontrollutvalgene i Gran og Lunner har prioritert interkommunalt samarbeid som tema i sine planer 

for forvaltningsrevisjon for inneværende periode. Dette blant annet med bakgrunn i at det er et 

utstrakt samarbeid om oppgaveløsing mellom de tre kommunene og at det er utfordringer knyttet til 

styring og kontroll med interkommunale samarbeider.   

 

I fellesmøtet med kontrollutvalgene i Hadelands-kommunene den 19.5.17, ble Innlandet Revisjon IKS 

bedt om å utarbeide en foranalyse/prosjektplan for et eventuelt revisjonsprosjekt om temaet. Denne 

ble presentert i de respektive kontrollutvalgene i september 2017.  

 

Kontrollutvalgene fattet endelig vedtak om bestilling av en forvaltningsrevisjon i henholdsvis sak 46/17 

(Gran), 39/17 (Lunner) og 49/17 (Jevnaker) med følgende problemstillinger: 

 

1. I hvilken grad er samarbeidsavtalene, med vedlegg, aktive styringsdokumenter for følgende 

vertskommunesamarbeider: 

 Flyktningtjenesten for Gran og Lunner 

 Interkommunalt innkjøpssamarbeid for Hadeland 

 Landbrukskontoret for Hadeland 

2. Gir det etablerte systemet for rapportering et godt grunnlag for politisk styring og kontroll i 

samarbeidskommunene med tjenestene utført i vertskommunesamarbeidene? 

3. Fungerer samarbeidet med andre fagmiljøer tilfredsstillende for disse 

vertskommunesamarbeidene? 

    

1.2 FORMÅL OG BAKGRUNN 

Interkommunalt samarbeid kan organiseres på flere måter. Fokus for denne revisjonen er samarbeid 

organisert etter vertskommunemodellen, beskrevet i kommuneloven § 28-1. 

Vertskommunesamarbeid innebærer at en kommune overfører myndighet til å fatte vedtak og utøve 

en tjeneste på sine vegne til en annen kommune. Slikt samarbeid gir mange muligheter, men også 

noen utfordringer. Én utfordring er redusert styring og kontroll for den kommunen som overfører 

myndighet, eller tap av direkte styring2.    

 

De interkommunale samarbeidene på Hadeland utgjør en relativt stor andel av kommunenes 

virksomhet. Det er viktig at kommunene har et godt styringssystem, også for den delen av 

virksomheten som ligger utenfor egen driftsorganisasjon. Formålet med denne forvaltningsrevisjonen 

er å undersøke hvordan de tre kommunenes system for styring og kontroll med interkommunale 

samarbeider fungerer. I tillegg skal vi undersøke om organisering etter vertskommunemodellen gir 

                                                           
2  Med direkte styring menes styring av tjenester i egen driftsorganisasjon. Indirekte styring er styring av 

virksomhet organisert utenfor egen organisasjon. 
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utfordringer for virksomheten i forhold til å samarbeide med andre fagenheter i 

samarbeidskommunene. 

 

Det er pr 1.1.2018 til sammen 12 samarbeider som er organisert etter vertskommunemodellen3 i 

Hadelandsregionen. Av disse er 8 samarbeider mellom Gran og Lunner, 1 mellom Lunner og Jevnaker, 

og 3 mellom Gran, Lunner og Jevnaker. Gran er vertskommune for 7 samarbeider, mens Lunner er 

vertskommune for 5 samarbeider. Jevnaker er ikke vertskommune for noen av de 12 samarbeidene.  

 

Det er valgt ut tre konkrete vertskommunesamarbeider som vi skal se nærmere på i denne 

forvaltningsrevisjonen. Kriteriene for utvelgelse har vært: 

 

 Alle kommunene skal være deltaker i minst ett av samarbeidene. 

 Både Gran og Lunner bør være vertskommune i minst ett av samarbeidene. 

 Minst ett av samarbeidene bør ha utstrakt samarbeid med andre kommunale enheter. 

 Minst ett av samarbeidene bør ha Individrettet og rettighetsbasert tjenesteyting. 

 

Nedenfor gjengis de tre problemstillingene for prosjektet med utdypende kommentarer. 

 

Problemstilling 1:  

I hvilken grad er samarbeidsavtalene, med vedlegg, aktive styringsdokumenter for følgende 

vertskommunesamarbeider: 

 Flyktningtjenesten for Gran og Lunner 

 Interkommunalt innkjøpssamarbeid for Hadeland 

 Landbrukskontoret for Hadeland 

 

Problemstillingen tar utgangspunkt i avtalene om interkommunalt samarbeid. Som del av avtalene 

ligger flere styringsdokumenter. Dokumentene regulerer en rekke forhold ved samarbeidene og gir 

rutiner for styring og rapportering. Spørsmålet er hvor kjent disse dokumentene er i virksomhetene, i 

kommuneadministrasjonene, og hos politikerne, og om de ulike rutinene følges. 

 

Problemstilling 2: 

Gir det etablerte systemet for rapportering et godt informasjonsgrunnlag for politisk og administrativ4 

styring og kontroll i samarbeidskommunene med tjenestene utført i vertskommunesamarbeidene?  

 

Problemstillingen er en vurdering av om det er etablert tilfredsstillende rutiner for informasjonsflyt i 

styringen av det interkommunale samarbeidet, og om informasjonen som gis gir god 

styringsinformasjon. Eksisterer det rutiner for rapportering fra 

vertskommunesamarbeidet/vertskommunen som gir administrasjon og politikere i 

samarbeidskommunen et godt grunnlag for å sikre tjenestetilbudet til egne innbyggere?    

 

                                                           
3 Organisert etter kommuneloven, § 28 b. 
4 Revisjonen har puttet inn ordet administrativ i problemstillingen i etterkant av kontrollutvalgets vedtak, da vi 

mener at administrasjonen også har et ansvar for styring og kontroll med det interkommunale samarbeidet. 
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Problemstilling 3: 

Fungerer samarbeidet med andre fagmiljøer tilfredsstillende for disse vertskommunesamarbeidene? 

 

Noen tjenesteenheter har et omfattende samarbeid med andre kommunale fagenheter5. Alle «våre» 

tre vertskommunesamarbeider er avhengige av et godt samarbeid med andre tjenesteområder. For 

eksempel må landbrukskontoret samarbeide med plan- og byggesaksavdelingene i alle 

deltakerkommunene. Innkjøpssamarbeidet må samarbeide med økonomi-/innkjøpsansvarlige i alle 

deltakerkommunene, og flyktningkontoret er avhengig av et tett samarbeid med voksenopplæringen 

og NAV.  

 

En naturlig konsekvens av interkommunalt samarbeid er at tjenester som tidligere var lokalisert i 

samme hus, nå må samarbeide over kommunegrensene. Fungerer samarbeidet like godt på avstand 

som det ville ha gjort hvis begge var lokalisert i samme gang?  

 

1.3 ADMINISTRATIV VERTSKOMMUNEMODELL 

Fokus for dette revisjonsprosjektet er interkommunalt samarbeid regulert i kommuneloven § 28b, 

såkalt administrativt vertskommunesamarbeid. Vi gir derfor innledningsvis en beskrivelse av denne 

modellen for interkommunalt samarbeid. 

 

Det skilles mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid med felles 

folkevalgt nemnd. Skal kommunene overlate til et vertskommunesamarbeid å treffe avgjørelser i saker 

som er av prinsipiell betydning, må det opprettes en folkevalgt nemnd. For administrativt 

vertskommunesamarbeid gjelder følgende;  

 

En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 

vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

Vertskommunesamarbeidet er ikke et eget selskap eller et eget rettssubjekt, men organisatorisk en 

del av vertskommunens virksomhet og dennes styringsstruktur. Kommunestyret i 

samarbeidskommunen gir instruks til egen administrasjonssjef om å delegere myndigheten sin 

innenfor et bestemt område til administrasjonssjefen i vertskommunen.  

 

Vertskommunen vil naturlig ha en sentral rolle innenfor det interkommunale samarbeidet, og vil også 

ha den alminnelige styringsretten som arbeidsgiver. Til grunn for vertskommunesamarbeidet skal det 

foreligge en skriftlig samarbeidsavtale, jf kommuneloven § 28 e, som skal vedtas av kommunestyret 

selv. 

 

                                                           
5 De kan også samarbeide med ikke-kommunale enheter, eks NAV.  
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Denne samarbeidsformen er i utgangspunktet tenkt å gjelde for samarbeid om lovpålagte oppgaver og 

tjenesteyting som innebærer mer eller mindre grad av offentlig myndighetsutøvelse 6 . 

Samarbeidsformen er ofte brukt innenfor barnevern og landbruksforvaltning, eller mer individrettede 

tjenester. Modellen skal ivareta demokratiske og rettssikkerhetsmessige hensyn, og har innebygd 

mekanismer som gjør at deltakerne kan gripe inn og ivareta egne interesser på en helt annen måte 

enn det som for eksempel er vanlig ved rene kjøp og salg av tjenester.  Kommuneloven påbyr derfor 

at vertskommunemodellen skal brukes i samarbeid som innbefatter offentlig myndighetsutøvelse. 

 

Ved uenighet om utøvelsen av tjenesten kan i ytterste konsekvens samarbeidet avsluttes med ett års 

varsel. Dersom alle deltakerne er enige kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning.  

 

1.4 BESKRIVELSE AV VERTSKOMMUNESAMARBEIDENE7  

I det følgende gir vi en kort beskrivelse av de tre vertskommunesamarbeidene vi har plukket ut. 

 

1.4.1 FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER 

Flyktningtjenesten for Gran og Lunner ble etablert som et felles kontor høsten 2004, med Lunner som 

vertskommune. De har tilholdssted i Lunner rådhus på Roa. Hovedformålet med opprettelsen av et 

felles kontor var å samarbeide om tjenester og arbeidsområder i tilknytning til 

flyktningarbeid/introduksjonsprogram i de to deltakerkommunene. 

 

Flyktningtjenesten har det overordnede ansvaret for å ta imot, bosette, og integrere flyktninger og 

deres gjenforente. De skal i tett samarbeid med voksenopplæringen og NAV gjennomføre 

«Introduksjonsprogram for flyktninger». Introduksjonsprogrammet er en lovfestet ordning med 

overordnet målsetting å styrke flyktningenes mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv, samt 

deres økonomiske selvstendighet. Dette skal oppnås gjennom opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

og arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. Alle som deltar i introduksjonsprogrammet har rett til 

introduksjonsstønad.  

 

Flyktningene deltar i gjennomsnitt ca to år i introduksjonsprogrammet. Flyktningtjenesten har 

ansvaret for å følge opp den enkelte flyktning gjennom hele integreringsperioden som er fem år.  

 

Det er kommunestyrene i hver kommune som vedtar hvor mange flyktninger kommunen skal bosette, 

med bakgrunn i anmodning fra IMDi8.  

 

                                                           
6 Offentlig myndighetsutøvelse; definert i forvaltningsloven § 2. Dvs vedtak som har betydning for innbyggernes 

rettigheter og plikter. 
7 Informasjonen er hentet fra samarbeidsavtalene, intervjuer og ulike nettsider (kommunenes hjemmesider, 

IMDi). 
8 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi 
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Flyktningtjenesten har 12 ansatte i full stilling pr september 2018. I tillegg har de en prosjektstilling, 

samt en 20% stilling som arbeider med oppfølging av psykisk helse9. Det er 147 personer som mottar 

integreringstilskudd og ca 400 personer som er i integreringsperioden. 

 

1.4.2 INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID FOR HADELAND 

Felles innkjøpsordning ble etablert i 2005 som et samarbeid mellom Gran, Lunner og Jevnaker 

kommuner. Gran kommune er vertskommune, og innkjøpsordningen har et kontor i Gran rådhus på 

Jaren.  

Formålet med ordningen er å ivareta følgende oppgaver: 

 

 Etablering og vedlikehold av felles innkjøpsstrategi. 

 Inngå og administrere felles rammeavtaler på vegne av deltakerkommunene. 

 Bidra til å sikre at anskaffelser skjer innenfor gjeldende lover, forskrifter og regelverk. 

 Oppnå økonomiske innsparinger ved mer effektive innkjøp. 

 

Den enkelte kommune har selv ansvar for gjennomføring av egne innkjøp. Det er også etablert et 

innkjøpsråd som består av en kommunalsjef med ansvar for innkjøp fra hver kommune, samt 

innkjøpskoordinatoren. Rådet møtes ca 4 ganger i året og diskuterer behov for nye rammeavtaler, etc.  

 

Interkommunalt innkjøpssamarbeid har én stillingsressurs. Stillingen har vært vakant fra 1.1.18. Ny 

innkjøpskoordinator ble tilsatt den 8.8.18.  

  

1.4.3 LANDBRUKSKONTORET FOR HADELAND 

Landbrukskontoret for Hadeland er et samarbeid mellom alle tre Hadelands-kommunene. Kontoret 

ble etablert i juni 2002, med Gran som vertskommune. Landbrukskontoret er lokalisert i Gran rådhus 

på Jaren. 

 

Landbrukskontoret er ansvarlig for landbruks-, vilt- og utmarksforvaltningen i de tre kommunene, samt 

skal bidra til positiv næringsutvikling innen disse fagområdene. De viktigste oppgavene er 

lovforvaltning (jordlov, skoglov, konsesjonslov, viltlov, og forurensingslov), administrasjon av 

tilskuddsordninger, planarbeid, næringsutvikling, og drift av felles veterinærvaktordning. I tillegg 

utføres annen saksbehandling innen jordbruk, skogbruk, vilt/utmark, og rovvilt. 

 

Kontoret har pr i dag 8,8 årsverk (september 2018), som er en reduksjon på ca 2 årsverk siden 

opprettelsen av kontoret. Et ½ årsverk som biolog gjelder bare Gran kommune. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 Denne stillingen gjelder kun Lunner kommune. 
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2. METODE 
 

Prosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, som er gjeldende 

som god kommunal revisjonsskikk, fastsatt av Norges kommunerevisorforbund. Innlandet Revisjon IKS 

har et internt kvalitetssikringssystem som er i samsvar med RSK 001. 

 

Vi hadde felles oppstartmøte med rådmennene i Gran og Lunner kommuner den 3.9.2018.  

Rådmannen i Jevnaker meldte forfall. Referat fra oppstartmøtet ble oversendt møtedeltakerne og 

verifisert. 

 

Vi har benyttet dokumentanalyse og intervjuer i datainnsamlingen. Noen av intervjuene ble besvart pr 

e-post. I dokumentanalysen har vi sett på aktuelle styringsdokumenter, prosedyrer og 

rutinebeskrivelser, samt innspill og protokoller fra VKS-møtene10.  

 

Det er gjennomført intervjuer med følgende personer: 

 

Rådmennene i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner 

Ordførerne i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner 

Leder og en ansatt (spesialkonsulent) ved Landbrukskontoret for Hadeland 

Enhetsleder ved Flyktningtjenesten for Gran og Lunner 

Enhetsleder ved Gran og Lunner Voksenopplæring 

Innkjøpskoordinator ved Interkommunalt innkjøpssamarbeid for Hadeland 

Kommunalsjef for plan og samfunn, Jevnaker 

Kommunalsjef for sentraladministrasjonen, Jevnaker 

Virksomhetsleder for plan og miljø, Jevnaker  

Kommunalsjef for familie og velferd, Gran 

Kommunalsjef for strategi og samfunn, Lunner  

 

Alle intervjureferater er oversendt intervjuobjektene og verifisert. 

 

Vi har i hovedsak konsentrert oss om data fra årene 2016, 2017, og 2018. 

 

Utkast til rapport ble oversendt rådmennene i Gran, Lunner og Jevnaker for kommentarer. 

Rådmennenes høringsuttalelse er tatt inn i rapporten som vedlegg 1, 2 og 3.  

 

Dataenes relevans er knyttet til om undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Vi mener 

data som er samlet inn i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene. Det er likevel 

viktig å være oppmerksom på at de opplysninger som framkommer i rapporten nødvendigvis er et 

utvalg av fakta.  Med pålitelighet menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er 

ivaretatt ved verifisering av intervjureferater og ved innhenting av uttalelse fra rådmennene på utkast 

til rapport. 

                                                           
10 VKS er forkortelse for vertskommunesamarbeid. 
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3. STYRING AV VIRKSOMHET UTENFOR EGEN 

DRIFTSORGANISASJON 
 

I dette kapitlet presenterer vi aktuell litteratur om temaet interkommunalt samarbeid og folkevalgt 

styring. 

 

En økende andel av kommunal oppgaveløsing skjer i ulike kommune-samarbeid. Ifølge 

forskningsrapporten Interkommunalt samarbeid, konsekvenser, muligheter og utfordringer11, var det i 

2013 om lag dobbelt så mange formelle interkommunale samarbeider som det var kommuner i Norge, 

og hver kommune deltok gjennomsnittlig i elleve interkommunale samarbeider12. Samlet sett tilsvarte 

det økonomiske omfanget av interkommunalt samarbeid i Norge om lag 10% av kommunenes 

driftsutgifter. 

 

De viktigste konklusjonene fra denne studien var at interkommunalt samarbeid er fordelaktig for 

kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet, men gir noen utfordringer når det 

gjelder styring og kontroll. Rapporten konkluderte også med at mindre kommuner kan høste de største 

gevinstene både økonomisk og når det gjelder tjenestekvalitet, men har også de største utfordringene 

når det gjelder styring og kontroll. 

 

Interkommunalt samarbeid og folkevalgt styring 

Folkevalgte i kommunene har et overordnet ansvar for alt kommunen er involvert i. Dette ansvaret 

omfatter også hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsingen, og dermed hvilke muligheter 

for styring, ledelse og kontroll de folkevalgte har.  

 

Rapporten Folkevalgt lederskap og kommunal organisering13 gir en oversikt over hvilke muligheter og 

utfordringer organisering utenfor kommunens egen driftsorganisasjon gir for folkevalgt lederskap og 

hvilke styringsmidler14 ulike organisasjonsformer åpner for å ta i bruk. 

 

Det skilles gjerne mellom direkte og indirekte styring. Kommunestyret kan drive direkte styring overfor 

egen driftsorganisasjon via administrasjonssjefen. Når styringen deles med andre kommuner eller 

legges til organer som kommunestyret ikke kan styre direkte, spres styringen, og blir indirekte.  

 

Spredning av styring innebærer at det kan stilles spørsmål ved den reelle folkevalgte styringen over 

kommunens ansvarsområder, og at det kan oppstå risiko for at mulighetene for innsyn og 

ansvarsutkreving svekkes.  

                                                           
11 Rapport IRIS – 2013/008, på oppdrag fra KRD.   
12 Interkommunalt samarbeid omfatter i rapporten; § 27-samarbeid, § 28 b og c samarbeid, IKS-samarbeid og 

interkommunale AS.   
13 NIBR-rapport 2016:18, på oppdrag fra KS. 
14 Styringsmiddel: virkemiddel eller metode som benyttes til å styre eller kontrollere noe med. F.eks: avgift, 

budsjett. 
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God lokalpolitisk styring 

I rapporten (Folkevalgt lederskap og kommunal organisering) vises det til de såkalte Standarder for 

god lokaldemokratisk styring 15, som presenteres i boka «Tillit», KS folkevalgtprogram 2015-2019. 

Standardene beskriver og konkretiserer forventningene til godt folkevalgt lederskap. Disse 

standardene er pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært styre, og effektivt styre.  

 

Pålitelig styre handler om innbyggernes tillit til den kommunale forvaltningen, og krav til 

likebehandling, saklighet, og habilitet. Den aller viktigste forutsetningen for pålitelig styre er åpenhet. 

For å kunne ivareta det overordnede ansvaret for pålitelig styre må de folkevalgte ha god informasjon 

om det som skjer i hele organisasjonen, også de virksomhetene som er lagt utenfor egen 

driftsorganisasjon.  

 

Ansvarlig styre innebærer at innbyggerne har mulighet til å følge med i politikken og stille de styrende 

til ansvar. Dette forutsetter at ansvarslinjene er klare og tydelige. Kontrollordningene som gjelder for 

de ulike organiseringsformene og måten de tas i bruk på har også betydning for hvordan de folkevalgte 

kan ivareta standarden om ansvarlig styre. 

 

Borgernært styre stimulerer innbyggernes engasjement i lokalpolitikken gjennom høringskanaler og 

muligheter for debatt og deltakelse. Regler om offentlighet for møter, møteinnkallinger, sakslister og 

saksutredninger, og de alminnelige reglene om dokumentoffentlighet og høring ligger i bunnen for 

mulighetene til innbyggermedvirkning. 

 

Effektivt styre kan forstås som kommunens evne til å levere tjenester i samsvar med innbyggernes 

behov, og som evnen de folkevalgte har til å styre kommunen på hensiktsmessig måte der en får mest 

mulig ut av ressursene.  

 

Ulike former for fristilling av kommunal virksomhet fra den interne administrasjonen vil kunne ha 

konsekvenser for hver av disse forventningene, på ulike måter.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Standardene er opprinnelig formulert i rapporten Hvordan fungerer lokaldemokratiet?, utarbeidet av Harald 

Baldersheim og Lawrence E Rose, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, i 2011. Rapporten 

dokumenterer og analyserer resultatene fra en spørreundersøkelse til innbyggere og folkevalgte i 82 kommuner 

i 2010, som skulle danne grunnlaget for en lokaldemokratidatabase. Standardene utgjør nå grunnlaget for KS` 

lokaldemokratiundersøkelse. 
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4. INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND – AVTALER OG 

REGLEMENT 
 

I dette kapitlet presenterer vi kort de dokumentene som danner grunnlaget for styringen av det 

interkommunale samarbeidet på Hadeland. 

 

I 2009 startet de tre Hadelandskommunene opp et arbeid med sikte på å bedre forutsetningene for 

samarbeid mellom kommunene. Dette resulterte i en felles viljeserklæring og en rutinehåndbok som 

ble vedtatt høsten 2010, samt reviderte samarbeidsavtaler som ble vedtatt høsten 2011.  

 

Viljeserklæring for samarbeidet mellom Gran, Jevnaker og Lunner 

Viljeserklæringen skal gi en felles plattform og danne en visjon for det interkommunale samarbeidet 

på Hadeland, samt gi føringer for innholdet i rutinebeskrivelsen. Viljeserklæringen slår fast at Gran, 

Jevnaker og Lunner ønsker å nytte samarbeid som et praktisk virkemiddel for å utvikle et godt og 

effektivt tjenestetilbud, gjøre kommunene til gode forvaltere og dyktige samfunnsutviklere. Videre sier 

viljeserklæringen at samarbeidsordningene skal bygge på prinsippet om god kompetanseutnytting og 

kan omfatte alle sektorer og enheter i kommunene. Ved omorganisering og innføring av nasjonale 

reformer skal samarbeidsordninger vurderes. 

 

Rammer for interkommunalt samarbeid på Hadeland. Håndbok 

Rutinehåndboka omhandler de generelle forutsetningene og retningslinjene for det interkommunale 

samarbeidet. Formålet med håndboka er «å legge til rette for gode rutiner for det samarbeidet som er 

nødvendig for å utvikle et godt og effektivt interkommunalt samarbeid». Håndboka skal bidra til å 

 

 styrke den politiske styringen av samarbeidsordningene 

 legge til rette for utvikling og harmonisering av tjenesteyting og ressursbruk 

 sikre kvalitet på administrativ samhandling mellom deltakerkommunene  

 koordinere deltakerkommunene på tidsfrister og aktiviteter 

 

Innledningsvis i håndboka slås det fast at, i tillegg til hva som framkommer i viljeserklæringen, bør 

interkommunale samarbeidsordninger vurderes når dette bidrar til å nå ett eller flere av følgende mål: 

 Bedre kvalitet på tjenester. 

 Bredere og mer attraktive fagmiljøer eller bedre utnyttelse av kommunenes fagkompetanse. 

 Bedre ressursbruk, oppnå stordriftsfordeler. 

 Styrke den eksterne påvirkningskraften. 

 Bedre beredskap ift endringer i rammebetingelser. 

 

Håndboka gir retningslinjer for utredning og etablering av nye samarbeidsordninger og en mal på 

hvilke punkter nye avtaletekster skal inneholde. Videre gis en beskrivelse av en modell/årshjul for det 

interkommunale samarbeidet som angir struktur for budsjett- og samarbeidsrutiner og 

rapporteringsrutiner, samt rutiner for økonomisk oppgjør. 
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Samarbeidsavtalene 

Til grunn for vertskommunesamarbeidene skal det foreligge skriftlige samarbeidsavtaler, jf 

kommuneloven § 28 e. Alle avtalene som gjelder vertskommunesamarbeider på Hadeland ble revidert 

høsten 2011 og gjort gjeldende fra 1.1.2012. Alle avtalene er laget etter en felles mal og inneholder 15 

punkter;  

 

 Partene i avtalen 

 Formål  

 Oppgaver og myndighet som overføres til vertskommunen 

 Instruksjons- og omgjøringsmyndighet 

 Klagesaker 

 Innhold og kvalitet på tjenesten 

 Salg av tjenester 

 Målstyring, årsbudsjett/økonomiplan og regnskap 

 Økonomiske forpliktelser 

 Kostnadsfordeling 

 Rapporteringsrutiner 

 Avtaleperiode, endringer, uttreden og avvikling 

 Iverksetting 

 Tvister 

 Vedlegg til avtalen 

 

Følgende dokumenter skal følge avtalene som vedlegg (varierer litt fra avtale til avtale): 

 

 Viljeserklæring for samarbeid mellom Gran, Jevnaker og Lunner. 

 Rutinehåndbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland. 

 Retningslinjer for samhandling mellom tjenesten og andre enheter i de respektive kommuner. 

 

Rådmennene i deltakerkommunene skal sørge for at rutiner og retningslinjer som omtales i avtalene 

blir utarbeidet. Slike rutiner er en del av avtalen. 
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5. REVISJONSKRITERIER 
 

Med kilder til revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige 

standarder mv som sier noe om hvordan den kommunale virksomheten skal drives. Disse kildene 

bruker vi til å utlede konkrete revisjonskriterier knyttet opp mot hver problemstilling. Hensikten med 

revisjonskriteriene er å sette opp noen autoritative16 standarder som kommunens praksis kan måles 

opp mot, og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

I henhold til Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), punkt 24, skal revisjonskriteriene være 

«relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet 

innenfor den aktuelle tidsperioden».  

 

5.1 REVISJONSKRITERIER TIL PROBLEMSTILLING 1 

 

 
I hvilken grad er samarbeidsavtalene, med vedlegg, aktive styringsdokumenter for følgende 
vertskommunesamarbeider; 

 Flyktningtjensten for Gran og Lunner 

 Interkommunalt innkjøpssamarbeid for Hadeland 

 Landbrukskontoret for Hadeland 
 

 

 

Vi har brukt følgende kilder til revisjonskriterier for problemstilling 1: 

 

 Viljeserklæring for samarbeidet mellom Gran, Jevnaker og Lunner. 

 Håndbok. Rammer for interkommunalt samarbeid på Hadeland (versjon 2013). 

 Samarbeidsavtaler mellom deltakerkommunene i vertskommunesamarbeidene; 

Landbrukskontoret for Hadeland, Interkommunalt innkjøpssamarbeid for Hadeland, og 

Flyktningtjenesten for Gran og Lunner. 

 Sakspapirer og reglement for Regionrådet for Hadeland. 

 Forarbeid, sakspapirer ifm utarbeidelse av rammer for det interkommunale samarbeidet på 

Hadeland 

 

5.1.1 VILJESERKLÆRINGEN 

Viljeserklæringen gir ingen konkrete retningslinjer for hvordan samarbeidene skal styres utover at 

omfang og kvalitet på tjenestene, fullmakter og ressursbruk, så langt råd er, skal vær lik for alle 

deltakerkommunene. Dette med bakgrunn i tanken om at oppgavene skal løses uavhengig av 

kommunegrensene, og at kommunegrenser ikke skal representere et skille i kvaliteten på tjenestene. 

 

                                                           
16 Autoritativ: toneangivende, med myndighet/autoritet 
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De to siste punktene i viljeserklæringen sier noe om den politiske forankringen. Det skal være en årlig 

orientering om samarbeidsordningene i kommunestyrene, og viljeserklæringen skal behandles som 

egen sak første året i hver valgperiode, som i tillegg skal inneholde en oversikt over alle 

samarbeidsordningene på Hadeland.  

 

5.1.2 RAMMER FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND. HÅNDBOK. 

Håndboka angir rammene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland og hvilke retningslinjer 

som gjelder. Nedenfor går vi igjennom de aktuelle styringsrutinene. 

 

Årshjul for budsjett- og målstyringsprosessen/hovedstruktur for budsjett- og samarbeidsrutiner: 

Som nevnt i kapittel 4 ovenfor beskriver Håndboka en modell for aktiviteter gjennom året i de 

interkommunale samarbeidsordningene. En figur som illustrerer modellen er lagt til Vedlegg 4.  

 

Hovedelementet i modellen er de to VKS-møtene som skal gjennomføres vår (medio april)17 og høst 

(ultimo oktober), og hvor alle deltakerkommunene skal delta. Møtene er en arena for 

informasjonsutveksling og oppfølging av VKS-ene, samt for å utvikle grunnlag for prioriteringer ift mål 

og budsjett. Møtedeltakere er rådmennene selv, andre medarbeidere rådmennene finner nødvendig, 

og ansvarlige enhetsledere i vertskommunen. Ordførerne skal også inviteres.  

 

Både vertskommunen og samarbeidskommunen(e) skal komme med innspill i forkant av møtene. 

Innspillene skal minimum inneholde; 

 

IS-møte 1 

 Vurdering av tjenesteleveranse, økonomi og måloppnåelse for foregående år 

 Kommentarer til forhold som er kjent så langt i året 

 Innspill til mål, tiltak og økonomi for kommende budsjettår/økonomiplanperiode 

 

IS-møte 2 

 Vurdering av tjenesteleveranse, forbruk og måloppnåelse pr 2. tertial/ så langt i året 

 Oppfølging av styringssignaler fra VKS-møte 1, tilbakemelding på bestillinger som ble gitt. 

 Andre vurderinger etter VKS-møte 1 

 Budsjettforslag kommende år 

 

Modellen/årshjulet deles inn i tre tertial med ulike aktiviteter i hvert tertial. I VKS-møte 2 sluttføres 

budsjett- og målstyringsprosessen og et felles innspill til budsjett/økonomiplan inkl mål går videre til 

politisk behandling.  

 

Det skal skrives gode protokoller fra VKS-møtene. Protokollene skal inngå som en del av mål- og 

budsjettprosessen i den enkelte kommune og er viktige arbeidsdokument for administrasjon og 

politikere ved utarbeidelse av budsjett i egen kommune. 

                                                           
17 I figuren kan vi lese at frist for IS-møte 1 er 30/4, mens i beskrivelsen av IS-møte 1, avsnitt 4.2.2 i Håndboka, 

står det at møtet skal avholdes første halvdel av april. 
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Kommunene må tilpasse sine mål- og økonomiprosesser slik at innspillene fra VKS-møtene 

innarbeides. Dersom ikke tilstrekkelige budsjettopplysninger foreligger på det tidspunktet innspill til 

egen budsjettprosess foregår, må opplysninger fra VKS-møte 1 legges til grunn, eller justering av 

kostnadsnivået beregnes av den enkelte kommune. Dersom kommunestyrene ikke blir enige om nytt 

budsjett, gjelder uenighetsbestemmelsen, som sier at fjorårets budsjett skal gjelde, justert for lønns- 

og prisvekst. 

 

I modellen inngår også at interkommunale samarbeidsordninger skal inngå som fast punkt i felles 

fomannskapsmøte i mai.  

 

Rapportering 

Vertskommunen skal rapportere tertialvis til kommunene. Rapporteringen skal gi deltakerkommunene 

korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA (kvartalsvis). Vertskommunen skal i tillegg løpende avgi 

nødvendig informasjon til samarbeidskommunene ved aktivitetsendringer og/eller vesentlige 

økonomiske avvik. 

 

Det skal utarbeides årsrapport og årsmelding for det enkelte vertskommunesamarbeid. Årsrapporten 

skal inneholde økonomirapportering, regnskap mot budsjett, fordelt på den enkelte 

deltakerkommune. Årsmeldingen skal beskrive måloppnåelse, nye utfordringer og muligheter. 

Årsmeldingen skal gjennomgås i VKS-møte 1.     

 

5.1.3 SAMARBEIDSAVTALENE 

Hvert vertskommunesamarbeid baseres på samarbeidsavtaler mellom partene i samarbeidet. Her 

gjengis rutiner i avtalene som vi mener er vesentlige i den løpende styringen av samarbeidene. 

 

Målstyring, årsbudsjett/økonomiplan og regnskap 

Deltakerkommunene skal i fellesskap fastsette konkrete og realistiske mål for tjenesten. 

Deltakerkommunene skal i fellesskap utarbeide budsjett for de oppgaver som omfattes av 

samarbeidsavtalene. Budsjettforslaget inngår i deltakerkommunenes budsjettbehandling. 

 

Rapporteringsrutiner 

Vertskommunen skal rapportere i henhold til håndbok for interkommunalt samarbeid. 

 

5.1.4 REGLEMENT FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND 

Regionrådet er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Gran, Lunner, Jevnaker og Oppland 

fylkeskommune. Regionrådet har som formål å arbeide med saker som er av felles interesse for 

kommunene og fylkeskommunen og være et organ for utvikling av regionale strategier og planer.  

 

Regionrådet har et eget reglement. I punkt 9 står det at det skal gjennomføres et felles 

formannskapsmøte eller «Hadelandsting» årlig. I «Hadelandstinget» innkalles 

formannskapsmedlemmene og relevant administrasjon, samt representanter fra næringslivet. På 

møtet tas opp ulike temaer/utfordringer for regionen og man ser på framtidige prioriteringer.  
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Reglementet ble endret i september 2016. I det opprinnelige reglement var ordlyden i pkt 10 Felles 

formannskapsmøte:  

 

Det gjennomføres et felles formannskapsmøte hvert år, fortrinnsvis i mai. På møtet skal en blant annet 

ta opp: 

-regionrådets virksomhet 

-aktuelle utfordringer for regionen 

-framtidige prioriteringer 

 

5.1.5 KONKRETE REVISJONSKRITERIER FOR PROBLEMSTILLING 1 

Ut i fra gjennomgangen ovenfor har vi utledet følgende konkrete revisjonskriterier for problemstilling 

1. 

 Det skal gjennomføres to VKS-møter i året, medio april og ultimo oktober.  

 VKS-møtene skal være en arena for 

o oppfølging av VKS-ene på rådmannsnivå 

o å evaluere måloppnåelse og ressursbruk 

o å vurdere utfordringer og utvikle grunnlag for prioriteringer/utarbeide budsjett 

 Deltakerkommunene skal i fellesskap fastsette konkrete og realistiske mål for tjenesten. 

Deltakerkommunene skal i fellesskap utarbeide budsjett for de oppgaver som omfattes av 

samarbeidsavtalene.  

 Det skal skrives protokoller fra VKS-møtene som skal inngå som en del av mål- og 

budsjettprosessen i egen kommune. Protokollen fra VKS-møte 2 skal inneholde et felles 

innspill til budsjett/økonomiplan inklusive mål fra det enkelte samarbeid. 

 Kommunene må bruke informasjon fra VKS-møte 1 dersom tilstrekkelige 

budsjettopplysninger ikke foreligger ved innspill til egen budsjettprosess. Dersom 

kommunestyrene ikke blir enige om nytt budsjett, gjelder fjorårets budsjett. 

 Vertskommunen skal avgi nødvendig informasjon hvert tertial til deltakerkommunene, samt 

utarbeide årsrapport og årsmelding til deltakerkommunene som gjennomgås i VKS-møte 1.  

o Årsrapporten skal inneholde økonomirapportering fordelt på den enkelte kommune. 

o Årsmeldingen skal beskrive måloppnåelse, utfordringer og muligheter. 

 Omfang og kvalitet på tjenestene, fullmakter og ressursbruk, skal, så langt råd er, være lik for 

alle deltakerkommunene. 

 Det skal være en årlig orientering om samarbeidsordningene i kommunestyrene. 

 Interkommunale samarbeidsordninger skal inngå som fast punkt i felles formannskapsmøte i 

mai. 

 Viljeserklæringen skal behandles som egen sak i kommunestyret første året i hver valgperiode. 
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5.2 REVISJONSKRITERIER TIL PROBLEMSTILLING 2 

 

 
Gir det etablerte systemet for rapportering et godt informasjonsgrunnlag for politisk og 
administrativ styring og kontroll i samarbeidskommunene med tjenestene utført i 
vertskommunesamarbeidene?  
 

 

Hvilke styringsmidler er tilgjengelige innenfor vertskommunemodellen? Hvordan bør et 

styringssystem for vertskommunesamarbeider innrettes for å gi god informasjonsflyt mellom 

deltakerkommunene? Hva innebærer god styringsinformasjon? Dette er spørsmål vi skal prøve å 

utlede og som vil utgjøre revisjonskriterier til problemstilling 2.  

 

Vi har brukt følgende kilder til revisjonskriterier for denne problemstillingen: 

 

 Kommuneloven, Kapittel 5 A. Vertskommune. 

 Veileder til Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg, utgitt av Kommunal- og 

regionaldepartementet. 

 Rapporten Folkevalgt lederskap og kommunal organisering, utarbeidet av By- og 

regionforskningsinstituttet NIBR, i 2016 og arbeidshefte fra KS med samme navn. 

 Forarbeid, sakspapirer  

 

Vurdering av kildenes autoritet: 

Lover og forskrifter og interne kommunale retningslinjer er naturlig autoritative kilder til 

revisjonskriterier. Når det gjelder rapporten Folkevalgt lederskap og kommunal organisering gir denne 

en oversikt over relevante styringsmidler innenfor ulike former for organisering av kommunal 

virksomhet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS og utgjør grunnlaget for et arbeidshefte med 

samme tema som inngår i KS` folkevalgtprogram. KS` folkevalgtprogram er et veiledende program for 

folkevalgte og administrative ledere i alle landets kommuner og fylkeskommuner og setter blant annet 

fokus på hva som kjennetegner god folkevalgt styring. Vi mener derfor at rapporten er en relevant 

kilde til revisjonskriterier som kan supplere de øvrige kildene. 

 

I utledningen nedenfor har vi tatt utgangspunkt i rapporten og arbeidsheftet Folkevalgt lederskap og 

kommunal organisering som knytter tilgjengelige styringsmidler til ulike faser i virksomhetens 

«levetid». Under hver fase har vi i tillegg tatt med utfyllende opplysninger fra kommuneloven/ 

veileder til kommuneloven om vertskommunemodellen (§ 28 flg.). 

 

5.2.1 ETABLERINGSFASEN 

De folkevalgte har det overordnede ansvaret for etablering av en kommunal virksomhet. Når det 

gjelder vertskommunesamarbeid er den viktigste muligheten til påvirkning nettopp i etableringsfasen 

og gjennom utforming av samarbeidsavtalen. Det er et krav i kommuneloven at det skal etableres 

samarbeidsavtaler mellom vertskommunen og den enkelte samarbeidskommune, jf kommuneloven § 

28 e.   
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Samarbeidsavtalen er et politisk vedtatt dokument og revisjonen skal ikke vurdere vedtak fattet av 

kommunestyret. Vi mener likevel at vi kan vise til hvilke muligheter som ligger i utformingen av en 

samarbeidsavtale. 

 

Samarbeidsavtalen (Veileder til vertskommunemodellen § 28 a flg) 

Til grunn for vertskommunesamarbeidet skal det foreligge en skriftlig samarbeidsavtale som skal 

vedtas av kommunestyret selv. Avtalen skal (minimum) inneholde bestemmelser om: 

 

 Deltakere og hvem som er vertskommune 

 Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen 

 Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 

 Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen 

 Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen 

 Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet 

 Annet som etter lov krever avtale 

 

Vi ser at det er spesielt fjerde punkt i minimumskravene som omhandler informasjon mellom 

vertskommunen og samarbeidskommunen. Dette kravet tar hensyn til at samarbeidskommunen må 

ha tilgang til informasjon om virksomheten for å vurdere tjenesteproduksjonen.    

 

Samarbeidsavtalen er selve grunnlaget for samarbeidet og alle forhold av betydning bør reguleres i 

avtalen. Kommunene står fritt til å regulere andre forhold enn minimumskravene som følger av loven, 

for eksempel: 

  

 Informasjon til innbyggerne 

 Kontorets tilgjengelighet for innbyggerne i samarbeidskommunen 

 Innsynsrett for samarbeidskommunen i vertskommunens virksomhet 

 Instruks om hvordan oppgavene på et bestemt område skal løses på vegne av 

samarbeidskommunen, jf § 28 b nr 5. 

 Informasjon til deltakerne om mottatte klager, tilsynsrapporter, forvaltningsrevisjoner, mv 

 Hvordan leder av virksomheten skal utpekes, mv 

 

Det er bare endringer i minimumskravene som følger av loven som må vedtas av kommunestyret selv. 

Administrasjonssjefen kan få delegert myndighet til å utforme eller endre andre bestemmelser i 

avtalen, for eksempel å utarbeide retningslinjer og rutiner for samhandling mellom 

deltakerkommunene. 

 

5.2.2 DRIFTSFASEN 

Premissene for vertskommunesamarbeidet legges i etableringsfasen og når avtalen inngås. Det er 

imidlertid også flere styringsmidler som kan benyttes i driftsfasen.  
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Instruksjon 

I tillegg til å utforme generelle instrukser når avtalen inngås, om hvordan oppgavene på et område skal 

løses på vegne av deltakerkommunen, kan deltakerkommunen gi en spesiell instruks til 

vertskommunen, typisk om utfallet i en særskilt sak. Denne retten til instruksjon er avgrenset til å 

gjelde saker som alene angår deltakerkommunen eller dens innbyggere, jf kommuneloven § 28 b nr 5. 

 

Det operative ansvaret for helhetlig styring av kommunen ligger til administrasjonssjefen. For 

virksomhet som er organisert utenfor egen driftsorganisasjon har imidlertid administrasjonssjefen 

ingen instruksjonsmyndighet og de folkevalgte kan heller ikke styre virksomheten via 

administrasjonssjefen. Forskning har imidlertid vist18 at administrasjonssjefens rolle i eierstyringen kan 

ha stor betydning, selv om han/hun ikke har formell instruksjonsmyndighet. Administrasjonssjefens 

muligheter diskuteres videre under Rapporteringskrav nedenfor. 

 

Budsjettvedtak 

Selv om tjenesteproduksjonen foregår utenfor kommunens egen driftsorganisasjon krever den 

bevilgninger fra alle deltakerkommunene. Under budsjettbehandlingen har de folkevalgte muligheter 

til å legge føringer for virksomheten. Hvordan budsjettene utarbeides og hvordan prosessen fram mot 

endelig vedtak foregår har derfor betydning for samarbeidskommunens styringsmuligheter. 

 

Rapporteringskrav 

De folkevalgte er avhengige av informasjon fra virksomhetene for å kunne ivareta ansvaret for styring 

og kontroll.  

 

Et viktig virkemiddel er å ta stilling til hvilke saker som regelmessig skal legges fram for kommunestyret, 

evt for administrasjonen i samarbeidskommunene.  Saker det kan rapporteres om kan være: 

 

 Måloppnåelse, økonomisk status 

 Resultater fra statlige tilsyn, forvaltningsrevisjonsrapporter, etc 

 Internkontroll i virksomheten 

 Klagesaker, omgjøringsvedtak 

 Statistikk 

 Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser 

 

Flere av punktene kan være del av årsrapporten fra virksomheten.  

 

I praksis kan det være vanskelig for folkevalgte å gjøre seg kjent med og trenge igjennom den store 

mengden informasjon som framgår av årsmeldinger, regnskaper og lignende fra interkommunale 

samarbeider, kommunale selskaper, aksjeselskaper mv.  

                                                           
18  NIBR-rapport 2015:1. Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap (Bjørnsen, 

Klausen og Winsvold) 
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I rapporten Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap (2015)19, framgår 

det at dette er et problem for de folkevalgte. Svaret på problemet er i henhold til denne undersøkelsen 

å ta i bruk kommunens egen administrasjon på en mer aktiv måte. I undersøkelsen finner de at «det å 

ha en aktiv, systematisk og organisert oppfølging av selskapene fra kommuneadministrasjonens side, 

er et svært viktig ledd i den folkevalgte styringen. Men siden selskapene er løftet ut av den vanlige 

styrings- og kontroll-linjen, hvor rådmannen har det overordnede ansvaret overfor folkevalgt nivå, 

dreier dette seg ikke om en styringsfunksjon i vanlig forstand. Rådmannens og 

kommuneadministrasjonens rolle skal heller betegnes som en støttefunksjon til politisk ledelse». 

 

Regnskap og årsrapporter bør legges fram på en slik måte at innhold, konsekvenser og 

styringsmuligheter er godt tilgjengelig for mottakerne. Det er også en utfordring å sikre at regnskaper 

og rapportering fra virksomheten ses i sammenheng med kommunens øvrige drift. Administrasjonen 

har en viktig rolle i å bidra til dette. 

 

Kontrollordninger 

Rådmannen og de folkevalgte har ansvar for at kommunes innbyggere har et godt tjenestetilbud. Dette 

ansvaret kan ikke delegeres til en vertskommune. Det er derfor viktig at samarbeidskommunene følger 

opp at samarbeidsvirksomhetens egen internkontroll er betryggende og at kommunestyret får 

tilstrekkelig informasjon om den kontrollen.  

 

Kontrollutvalget i vertskommunen kan utføre revisjoner og kontroller i vertskommunesamarbeidet 

etter samme regler som øvrig tilsyn, jf kommuneloven § 28 j. Statlige tilsyn skal også rettes mot 

vertskommunen. Resultatene av disse er viktig informasjon for alle deltakerkommunene. 

 

Administrasjonssjefens plikt til å etablere internkontroll i forvaltningen følger av kommuneloven § 23. 

Plikt til å drive internkontroll er også hjemlet i særlovgivningen. For eksempel gir introduksjonsloven, 

§ 24, kommunen plikt til å føre internkontroll med at virksomhet og tjenester ifm 

introduksjonsprogram, introduksjonsstønad, og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, utøves i 

samsvar med kravene i loven. Kommunene må kunne gjøre rede for hvordan de oppfyller denne 

plikten. 

 

Både landbrukskontoret og flyktningtjenesten driver offentlig myndighetsutøvelse, dvs fatter vedtak 

som har betydning for personers rettigheter. Det er i slik type virksomhet ekstra viktig at internkontroll 

ift saksbehandlingsregler, habilitetsspørsmål, etc, er på plass.  

 

Eiermøter og lignende 

Kommuner organiserer ofte møter mellom folkevalgt og administrativ ledelse i kommunen og 

ledelsen i virksomheter som utfører oppgaver utenfor kommunens egen driftsorganisasjon. Fra 

kommunens side kan for eksempel virksomhetsledelsen inviteres til å orientere kommunestyret eller 

                                                           
19 Rapporten undersøker hvorvidt kommunene klarer å ivareta hensynet til god, folkevalgt styring, når deler av 

virksomheten er organisert som egne selskaper. Revisjonen mener at resultatene om administrasjonssjefens rolle 

kan overføres til alle organiseringsformer som innebærer drift utenfor egen organisasjon. 
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formannskapet om virksomheten, eller det kan være mindre fora der bare ordføreren eller noen få 

folkevalgte deltar.   

 

I interkommunale samarbeider har mange kommuner innført ordninger med faste møter med 

administrasjonssjefene og eventuelt ordførerne i deltakerkommunene. Delegering av myndighet skal 

gå fra administrasjonssjefen i samarbeidskommunen til administrasjonssjefen i vertskommunen, og 

administrasjonssjefen i samarbeidskommunen har derfor en særlig anledning til å følge opp hvordan 

myndigheter og instrukser er fulgt opp av vertskommunen på samarbeidskommunens vegne. 

  

5.2.3 REORGANISERINGSFASEN 

Kommuneloven har fastsatt regler for oppløsning av og uttreden fra et vertskommunesamarbeid. 

Samarbeidsavtalene inneholder bestemmelser for uttreden og avvikling av samarbeidet. Revisjonen 

går ikke nærmere inn på styringsmidler i denne fasen.   

 

 

5.2.4 KONKRETE REVISJONSKRITERIER FOR PROBLEMSTILLING 2 

Vi har formulert følgende konkrete revisjonskriterier for problemstilling 2, basert på gjennomgangen 

ovenfor: 

 

 Budsjettprosessen og budsjettbehandlingen for det enkelte vertskommunesamarbeid skal 

gjennomføres på en slik måte at det gis god styringsinformasjon og mulighet for påvirkning for 

administrasjon og politikere.  

 Samarbeidskommunene skal få rapportering fra vertskommunen om virksomhetene de 

samarbeider om. Rapporteringen skal inneholde relevant styringsinformasjon om det enkelte 

vertskommunesamarbeid.  

 Det er etablert faste møteplasser mellom administrasjonssjefene og eventuelt ordførerne i 

deltakerkommunene der informasjon om de interkommunale samarbeidene er tema.   
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5.3 REVISJONSKRITERIER TIL PROBLEMSTILLING 3 

 

 
Fungerer samarbeidet med andre fagmiljøer tilfredsstillende for disse 
vertskommunesamarbeidene? 
 

 

Den siste problemstillingen vi skal se på er hvordan samarbeidet med andre kommunale fagenheter 

fungerer for Flyktningtjenesten, Landbrukskontoret og Innkjøpsordningen. Dette er i hovedsak en 

beskrivende problemstilling, men på noen områder er det stilt krav til virksomhetenes samarbeid med 

andre. 

 

Vi har brukt følgende kilder til revisjonskriterier for problemstilling 3: 

 

 Samarbeidsavtale mellom Gran og Lunner kommuner om Flyktningtjenesten for Gran og 

Lunner. 

 Samarbeidsavtale mellom Gran, Lunner og Jevnaker kommuner om Interkommunalt 

innkjøpssamarbeid for Hadeland. 

 Rutinehåndbok for landbrukskontorets samarbeid med kommunene. Vedlegg til 

samarbeidsavtalen mellom Gran, Jevnaker og Lunner kommuner om Landbrukskontoret for 

Hadeland. 

 Rundskriv Q-27/2015 – Samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsordning for 

nyankomne innvandrere. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og 

sosialdepartementet.  

 Plan- og bygningsloven (Pbl) 

 Byggesaksforskriften 

 

 

5.3.1 FLYKTNINGTJENESTEN  

Introduksjonsloven § 3 slår fast at kommunene skal sørge for å tilrettelegge et introduksjonsprogram 

for nyankomne innvandrere som er bosatt i kommunen, og som etter introduksjonsloven § 2 har rett 

og plikt til å delta i et slikt program.  

 

Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende kvalifisering og 

skal ta sikte på å  

 gi grunnleggende ferdigheter i norsk 

 gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv 

 forberede for deltakelse i yrkesliv. 

 

For den tid en person deltar i introduksjonsprogrammet har vedkommende krav på 

introduksjonsstønad. 
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Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad er individuelle rettigheter som nyankomne utlendinger 

mellom 18 og 55 år har dersom visse kriterier er oppfylt20. Kommunenes ansvar ifm bosetting og 

oppfølging av flyktninger krever samordning av tiltak og tjenester mellom flere aktører. Målsettingen 

om at innvandrere raskt skal kvalifiseres til deltakelse i yrkeslivet krever også et tett samarbeid med 

arbeids- og velferdsetaten. Dette samarbeidet reguleres gjennom Rundskriv Q-27/2015 – Samarbeid 

mellom kommunen og NAV om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Kommunen er tillagt 

et særskilt koordineringsansvar i arbeidet med å utarbeide et individuelt tilrettelagt program for den 

enkelte innvandrer og lage målrettede ordninger og tiltak for kvalifisering. 

 

I følge samarbeidsavtalen mellom Lunner og Gran om Flyktningtjenesten, har Flyktningtjenesten 

ansvaret for å gjennomføre introduksjonsprogrammet i de to kommunene, mens ansvaret for å gi 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap ligger i den enkelte kommune. Dette ansvaret er lagt til 

Voksenopplæringen, som også er et samarbeid mellom Gran og Lunner.  

 

Rundskriv Q-27/2015 gir retningslinjer for samarbeidet mellom den kommunale enheten som har 

ansvaret for å iverksette introduksjonsordningen og arbeids- og velferdsenheten lokalt. Det skal 

utarbeides en skriftlig samarbeidsavtale mellom kommunen og arbeids- og velferdsetaten der det 

framkommer hvilke instanser i kommunen som deltar i samarbeidet. Avtalen skal sikre ansvarsdeling, 

informasjonsflyt og samarbeidsrutiner.  

 

Avtalen skal blant annet inneholde;   

 ansvar og forpliktelser ift introduksjonsordningen, spesifikasjon av hvordan arbeids- og 

velferdsordningen konkret skal bidra i planlegging og gjennomføring 

 rutiner for informasjonsutveksling 

 regelmessig evaluering 

 felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner for deltakerne 

 

Samarbeidet skal foregå på to nivåer, ledernivå og saksbehandlernivå. Lederne undertegner den 

skriftlige samarbeidsavtalen og skal følge opp i forhold til mål, resultatkrav, rapporteringsrutiner og 

avvik. Saksbehandlerne skal iverksette og følge opp avtalen. Arbeidet med introduksjonsprogram bør 

foregå i tverrfaglige team der aktuelle teamdeltakere er deltakerens kontaktperson, representanter 

fra voksenopplæringen, helsevesenet og arbeids- og velferdsetaten.  

 

5.3.2 KONKRETE REVISJONSKRITERIER FOR FLYKTNINGTJENESTEN 

 Flyktningtjenesten har hovedansvaret ift samordning og koordinering av tiltak overfor 

nyankomne flyktninger.  

 Det skal foreligge en skriftlig samarbeidsavtale mellom flyktningkontoret, voksenopplæringen 

og arbeids- og velferdsetaten som gjelder utøvelsen av introduksjonsprogrammet. 

 Avtalen skal angi  

o ansvarsdelingen i samarbeidet, og hvilke konkrete oppgaver den enkelte instans har. 

o rutiner for informasjonsutveksling og regelmessig evaluering av avtalen 

o felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner 

                                                           
20 Reguleres i utlendingsloven, f.eks innvilget asyl.  
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5.3.3 INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID 

Formålet med innkjøpssamarbeidet er blant annet, ifølge samarbeidsavtalen, å inngå og administrere 

felles rammeavtaler, bygge innkjøpskompetanse i kommunene, og gi råd og veiledning ifm 

enkeltanskaffelser. Dette krever ar innkjøpsordningen må samarbeide med «innkjøpsorganisasjonen» 

i den enkelte kommune. Som vedlegg til samarbeidsavtalen skal det ligge retningslinjer for 

samhandling mellom innkjøpsordningen og andre enheter i de respektive kommunene. Et slikt 

dokument er etter det revisjonen har forstått ikke utarbeidet.  

 

I samarbeidsavtalen, punkt 4, står det at kommunene er enige om at deltakerkommunene forplikter 

seg til å stille representant i felles innkjøpsråd, stille representant(er) til brukergrupper, samt ha en 

innkjøpskontakt. Videre står det at det skal vektlegges god og hensiktsmessig informasjonsutveksling 

mellom alle involverte i innkjøpsordningen.     

 

I figuren som viser organiseringen av innkjøpssamarbeidet, se figur 5.1 nedenfor, står det at 

medlemmene i innkjøpsrådet skal ha rollen som innkjøpskoordinatorens kontaktperson i 

deltakerkommunene. Innkjøpsrådet skal fastlegge områder/avtaler det skal arbeides med, oppnevne 

deltakere til brukerkomiteer, drive kompetanseoppbygging og koordinere arbeidet i egen kommune. 

 

5.3.4 KONKRETE REVISJONSKRITERIER FOR INNKJØPSSAMARBEIDET 

 Medlemmene i Innkjøpsrådet skal være kommunenes kontaktpersoner overfor 

innkjøpsordningen og koordinere innkjøpsarbeidet mellom innkjøpsordningen og egen 

kommune. 

 Innkjøpsordningen/koordinator skal gi råd og veiledning overfor kommunenes egen 

innkjøpsorganisasjon og hjelpe deltakerkommunene med å bygge innkjøpskompetanse. 
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Figur 5-1. Organisering av innkjøpssamarbeidet på Hadeland 
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5.3.5 LANDBRUKSKONTORET 

I samarbeidsavtalen for Landbrukskontoret, punkt 15, står det at «Samhandlingsrutiner for 

landbrukskontoret for Hadeland» skal ligge ved som del av avtalen. Vedlagt avtalen finner vi 

dokumentet «Rutinehåndbok for landbrukskontorets samarbeid med kommunene».  

 

Her står det at «Landbruksforvaltningen er en del av den interne behandlingen i kommunenes fullførte 

saksbehandling, og fungerer som om hver av kommunene hadde sin egen landbruksforvaltning». Dette 

gjelder saker som trenger landbruksfaglig vurdering, slik som plansaker, delings- og 

dispensasjonssaker, og miljøsaker. Følgelig er landbrukskontoret avhengig av et tett samarbeid med 

plan- og byggesak- og miljøavdelingene i de tre deltakerkommunene. 

 

Landbrukskontorets saksbehandling skal følge jordloven. Formålet med loven gis i § 1: 

«Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette for at jordviddene i landet med skog og fjell 

og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for 

samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket…. 

…….Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 

framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og 

mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 

kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter». 

Kommunen og fylkesmannen skal, ifølge jordlova § 6, ta opp arbeidet med de formålene som er 

nevnt i § 1. 

 

Samarbeid med plan- byggesak- og miljøavdelinger 

De kommunale plan- og byggesaksavdelingene arbeider i hovedsak etter plan- og bygningsloven. 

Lovens formål (pbl § 1-1) er blant annet å «bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 

oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser». I tillegg skal det «legges vekt på 

langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives».  

 

Ifølge plan- og bygningsloven § 1-4 annet ledd skal «plan- og bygningsmyndighetene samarbeide med 

andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente 

uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde».  

 

Landbrukskontoret har ansvar for et saksområde som naturlig faller inn under denne 

«samordningsplikten» etter plan- og bygningsloven. 

 

Samordningsplikten er videre spesifisert i loven under de ulike ansvarsområdene. 

Når det gjelder planarbeid sier pbl § 3-1 at «Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:  

…. 

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer. 

…. 

 



Interkommunalt samarbeid på Hadeland 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 31 

 

«Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i 

sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og 

mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og 

allmennheten». 

 

Når det gjelder byggesak/fradeling er ansvaret for samordning nærmere spesifisert i 

Byggesaksforskriften, § 6-2: 

 

§ 6-2. Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 

Kommunens samordningsplikt etter plan- og bygningsloven § 21-521 omfatter følgende myndigheter: 

… 

h) jordlovmyndigheter 

… 

 

For dispensasjonssaker sier pbl § 19-2 tredje ledd: 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 

konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

I «Rutinehåndbok for landbrukskontorets samarbeid med kommunene», punkt 7, står det at det skal 

etableres et samarbeidsforum som fast møteplass for å sikre god samordning mellom 

landbrukskontoret og den enkelte kommune. Møtene skal avholdes minst en gang pr måned i hver 

av kommunene. Deltakere er opp til den enkelte kommune, men det er naturlig at planlegger, 

byggesaksbehandler, miljøkonsulent og oppmålingsavdeling deltar i tillegg til leder og aktuelle 

saksbehandlere fra landbrukskontoret. Saker som skal drøftes i forumet er arealplansaker og saker 

etter de lover der det er delegert myndighet til landbrukskontoret, f.eks konsesjonsloven og plan- og 

bygningsloven. 

 

Samarbeid med de kommunale næringsavdelingene  

Et annet område der landbrukskontoret samarbeider med fagenheter i kommunene er 

næringsutviklingsarbeid. Næringsutvikling i landbruket må ses i sammenheng med det øvrige 

næringsarbeidet i kommunene. Landbruksbasert næringsutvikling er ikke en lovpålagt oppgave, og 

revisjonen har ikke forstått at det er utarbeidet interne rutiner for dette samarbeidet. Vi kan derfor 

ikke utlede «krav» til hvordan arbeidet skal utføres og til hvordan samarbeidet med kommunene skal 

foregå. Det utarbeides derfor ikke revisjonskriterier for dette området. 

 

5.3.6 KONKRETE REVISJONSKRITERIER FOR LANDBRUKSKONTORET 

 Landbrukskontoret skal være en del av den interne behandlingen i kommunenes fullførte 

saksbehandling i saker etter plan- og bygningsloven, og kommunene skal innhente 

landbruksfaglig vurdering i saker som kommer inn under landbrukskontorets ansvarsområde. 

 Hver kommune skal ha et samarbeidsforum som fast møteplass for å sikre god samordning 

mellom landbrukskontoret og kommunene. Det skal avholdes møter minst en gang pr måned.    

                                                           
21 Plan- og bygningsloven § 21-5. Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt. 

Annet ledd: «Departementet fastsetter i forskrift hvilke myndigheter samordningsplikten omfatter». 
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6.  INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND - PRAKSIS 
 

I dette kapitlet beskriver vi hvordan det interkommunale samarbeidet på Hadeland fungerer i praksis 

med hensyn til styring og kontroll.  

 

Vi har samlet inn dataene gjennom intervjuer og dokumentanalyse. I tillegg har vi vært til stede under 

gjennomføringen av VKS-møte 2, i september 2018. 

 

6.1 VKS22-MØTER 

Det arrangeres to VKS-møter i året, et om våren og et om høsten. I VKS-møte 2 vedtas tidspunkter for 

neste års møter. Møtene er satt opp som heldagsmøter, der alle vertskommunesamarbeidene har fra 

15 min til ca 40 min hver, avhengig av type tjeneste. Det er rådmannen i vertskommunen som leder 

møtene, og vertskommunen er også ansvarlig for å føre protokoll. I tillegg møter andre fagansvarlige 

ledere både fra vertskommunen og samarbeidskommunen(e), samt enhetslederne og eventuelt andre 

medarbeidere i virksomhetene. Ordførerne inviteres også til å være til stede under møtene.    

 

I forkant av møtene utarbeider både vertskommunen og samarbeidskommunen innspill som et 

grunnlag for diskusjonen i møtene. Innspillene utarbeides etter en fast mal. Møtene for den enkelte 

virksomhet starter med at enhetsleder orienterer om innspillet fra vertskommunen, deretter 

orienterer samarbeidskommunen(e). 

 

Mal for innspill: 

 

VKS-møte 1: 

1. Vurdering av tjenesteleveranse og måloppnåelse pr 31.12. 

2. Økonomi – regnskap ift budsjett pr 31.12. 

3. Status hittil i år. 

4. Innspill til mål og økonomi for neste år.  

 

VKS-møte 2: 

1. Vurdering av tjenesteleveranse, forbruk og måloppnåelse pr 2. tertial/ så langt i året. 

2. Bestilling – oppfølging av styringssignaler fra VKS-møte 1. 

3. Andre vurderinger som er gjort etter VKS-møte 1. 

4. Budsjettforslag og økonomiplan.  

 

Punkt 4, budsjettforslag og økonomiplan, i VKS-møte 2, ligger kun i malen for innspill fra 

vertskommunen, ikke i malen for innspill fra samarbeidskommunen. I et orienteringsnotat til ansvarlige 

enhetsledere i deltakerkommunene, som ble sendt ut i forkant av VKS-møte 2 i 2018 sammen med 

                                                           
22 I rutinehåndboka brukes opprinnelig forkortelsene IS og IS-møter om interkommunalt samarbeid og møter ifm 

interkommunalt samarbeid. I 2017 og 2018 brukes en blanding av IKS-møter og VKS-møter. I håndboka er IS 

rettet til VKS - vertskommunesamarbeid. 
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skjema-malene, står det at det er vertskommunen som har ansvaret for budsjettforslaget, og at 

samarbeidskommunen kan kommentere der dette er aktuelt. Orienteringsbrevet gir informasjon om 

hva som skal forberedes til møtet, hvordan møtet skal gjennomføres, og hvordan innspillene skal 

formidles. Utarbeidde innspill skal utveksles mellom kommunene, via rådmennene, senest 10 dager 

før møtet. 

 

6.1.1 GJENNOMGANG AV INNSPILL OG PROTOKOLLER  

Revisjonen har gått igjennom innspill og protokoller for VKS-møtene i 2016, 2017 og 2018, for våre tre 

samarbeider. Vi har også deltatt som observatør under VKS-møte 2 i høst, som ble gjennomført den 

21.9.18 på Lunner.  

 

Ved gjennomgang av protokollene ser vi at ett av møtene (VKS-1 i 2016) har foregått på Jaren, ett har 

vært på Jevnaker (VKS-1 2017) og de fire andre er gjennomført i Lunner rådhus. Alle de tre vårmøtene 

er gjennomført i siste halvdel av april, mens de tre høstmøtene er arrangert i november, oktober og 

september. Ordføreren i Gran har møtt 3 ganger, mens varaordføreren har møtt 2 ganger. Ordføreren 

i Lunner har møtt 3 ganger og varaordføreren har møtt 2 ganger. Ordfører i Jevnaker har ikke deltatt 

på VKS-møtene disse tre årene.  

   

Alle informantene som revisjonen har snakket med mener at VKS-møtene er viktige møter som gir 

nyttig informasjonsutveksling mellom deltakerkommunene. Det kom innspill på at møtene kunne 

utnyttes bedre, særlig ift budsjettprosessen.   

 

Nedenfor går vi igjennom dokumentasjonen fra de seks VKS-møtene de siste tre årene for hvert enkelt 

vertskommunesamarbeid. 

 

Vi ser at vårmøtene gjennomgående handler om oppnådde resultater året før, ift økonomi og 

måloppnåelse og innspill til neste års aktivitet/budsjett. Høstmøtene handler i stor grad om oppfølging 

av styringssignaler fra vårmøtet og om neste års budsjett.  

 

Flyktningtjenesten 

På VKS-møte 1 i 2016 tar Flyktningtjenesten opp i sitt innspill at det er uheldig å forholde seg til ulike 

mål i de to deltakerkommunene, samt at Gran kommunes ønske om månedlig rapportering går ut over 

rapporteringskravene i rutinehåndboka og vil innebære merarbeid. Videre foreslås tiltak for å oppnå 

bedre måloppnåelse ift kvalifisering av flyktninger og yrkesaktivitet etter endt introduksjonsprogram.  

 

Det protokolleres at en skal sikre felles mål for Flyktningtjenesten i begge kommunene og at en skal 

finne et hensiktsmessig rapporteringsnivå som gir nødvendig informasjon og styring til politisk nivå. 

Når det gjelder tiltak for bedre måloppnåelse skal det settes i gang et integreringsprosjekt, samt 

utarbeides en samarbeidsavtale mellom Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og NAV. 

 

Neste VKS-møte er i november 2016. I tillegg til å kommentere måloppnåelse og økonomisk status pr 

2. tertial blir oppfølgingen av punktene fra VKS-møte 1 tatt opp. Gran har noen kommentarer rundt 

budsjettprosessen. De mener at arbeidet med å utarbeide et felles budsjett ville bli lettere dersom de 

to kommunene på et overordnet nivå ble enige om prinsipper for innmelding av behov, hvilke 
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kostnader som skal inngå i flyktningbudsjettet, og en samordning av tidspunktene for budsjettering og 

rapportering. De foreslår at det utarbeides et årshjul for begge kommunene. Det konkluderes med at 

kommunene bør samkjøre rapportering og årshjul og at vedtatte budsjetter skal gjennomgås i januar 

året etter.  

 

I vårmøtet i 2017 tas det på nytt opp at rapporteringsfrister må samordnes mellom de to kommunene. 

Det er nå kommet på plass felles mål. I forbindelse med innspill til neste års budsjett tar enhetsleder 

opp at kontoret er underbemannet og at bemanningen må reflektere antall personer som skal følges 

opp av tjenesten. Det har vært stor økning i antall bosatte flyktninger de siste årene. Samtidig melder 

Gran om en omfattende omstillingsprosess og behov for kostnadsreduksjoner som også vil måtte 

ramme Flyktningtjenestens tjenestenivå og tjenesteleveranse til Gran. 

 

I høstmøtet tar vertskommunen/Flyktningtjenesten opp at det er et behov for en 

samarbeidsavtale/rutine for å sikre at flyktningene får nødvendig psykisk hjelp. Kontoret har hatt en 

ressurs på dette området de siste årene, men Gran har ikke rom til å finansiere en slik stilling og 

tjenesten skal nå bare ytes til flyktninger i Lunner. Dette er ikke i tråd med prinsippet om at 

flyktningene skal få det samme tilbudet uavhengig av bosettingskommune. Videre meldes det om et 

behov for en ekstra ressurs i en periode pga stort arbeidspress for den enkelte programrådgiver. Antall 

deltakere på introduksjonsordningen har aldri vært høyere. Vedrørende samordning av 

rapporteringsfrister er dette ikke tatt tak i, men Flyktningtjenesten påpeker at dette er en oppgave 

som må gripes tak i på et overordnet nivå. Gran framholder på nytt at et felles årshjul med bedre 

samordning av tidspunkter for budsjettering og rapportering vil lette arbeidet, og at 

økonomiavdelingene i begge kommunene bør få ansvaret med å gjennomgå og revidere regler og 

rutiner. 

   

I forbindelse med budsjettbehandlingen sier Flyktningtjenesten at de ikke har rom for ytterligere 

innsparinger, da budsjettet de siste årene ikke har økt i takt med den økte bosettingen og at dette i 

praksis har betydd en innsparing. Gran kommune fastholder som varslet i VKS-møte 1 at de ønsker kutt 

i tjenesten. Lunner kommune ønsker også et kutt. I protokollen konkluderes det med at det skal 

gjennomføres en konsekvensanalyse av kutt i tjenesten, som innbefatter organisering av tilbudet og 

helhet med andre tjenester. I tillegg skal Flyktningtjenesten kontakte helsetjenesten i begge 

kommuner vedørende oppfølging av psykisk helse. 

 

I vårmøtet i 2018 informerer Flyktningtjenesten om at konsekvensen av budsjettreduksjonen for 2018 

er at 67% av deltakerne på introduksjonsprogrammet var uten tiltak i vinterferieuken, og at dette også 

vil være tilfelle i høstferien. Dette strider imot § 4 i introduksjonsloven om helårlig og heltids program. 

Gran kommune spiller inn at det forventes at Flyktningtjenesten tilpasser tjenestenivået til en situasjon 

med betydelig færre bosatte flyktninger de kommende årene. 

 

I høstmøtet i 2018 kommenterer Flyktningtjenesten at innsparinger må skje i forhold til antall personer 

som skal følges opp, og at dette tallet kan være høyt selv om tallet på nye bosatte går ned. Innsparingen 

må skje over tid. Gran kommunen stiller en del spørsmål til Flyktningtjenesten i sitt innspill, blant annet 

om status for ulike pågående delprosjekter, som Flyktningtjenesten svarer opp i møtet. 
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Interkommunalt Innkjøpssamarbeid 

Innkjøpssamarbeidet utarbeider egen årsrapport som legges fram i VKS-møtene om våren. Her 

beskrives aktiviteten i innkjøpsordningen det siste året, samt økonomisk resultat. Det er utarbeidet en 

handlingsplan i tilknytning til felles anskaffelsesstrategi, og status for aktivitetene i handlingsplanen 

legges fram i VKS-møtene (og som vedlegg til årsmeldingen). Handlingsplanen gjelder for perioden 

2012-2014, og var planlagt revidert samtidig med revidering av felles innkjøpsstrategi i 2017 (ifølge 

årsrapport for 2016). Etter det revisjonen har forstått er revidert anskaffelsesstrategi og handlingsplan 

ikke på plass pr dags dato.  

 

I hvert VKS-møte gis også en status på avtaleporteføljen, -nye rammeavtaler, avtaler under arbeid, 

avtaler som er forlenget, og avtaler som har utløpt. 

 

I VKS-møte 1, våren 2016, diskuteres økt kapasitet i innkjøpssamarbeidet. 

Vertskommunen/innkjøpsordningen i samarbeid med innkjøpsrådet har lagt fram et notat om 

ressurssituasjonen, som et svar på bestilling fra VKS-møte 2 høsten 2015, hvor de anbefaler å utvide 

felles innkjøpsressurs med 1-3 årsverk. Alle de tre kommunene har behov for økt innkjøpsressurs, men 

hvordan ressursøkningen skal organiseres og lokaliseres må drøftes videre før det kan konkluderes. 

Arbeid med innføring av e-handel i Lunner og Gran prioriteres videre. 

 

I høstmøtet samme år diskuteres behovet for økt kapasitet i samarbeidet på nytt. Jevnaker og Lunner 

har budsjettert med ett ekstra årsverk i 2017, og legger til grunn at dette årsverket skal være 

ambulerende mellom kommunene, og ha faste kontordager i samarbeidskommunene. Gran skal svare 

opp før nyttår. I tillegg budsjetterer alle de tre kommunene med anskaffelse av elektronisk 

konkurransegjennomførings-verktøy (KGV) i 2017.  

 

I vårmøtet i 2017 skriver Gran i sitt innspill at det er enighet i de tre kommunene om å øke kapasiteten 

i innkjøpsordningen med ett årsverk i 2017. Det vises til at det ble utarbeidet to alternative 

budsjettforslag for 2017, der alternativ 2 innebar en kapasitetsøkning. Etter VKS-møtet høsten 2016 

bekreftet innkjøpsrådet at man ville gå for alternativ 2. I Lunner sitt innspill til vårmøtet i 2017 går det 

imidlertid fram at Lunner vil vurdere en styrking av innkjøpssamarbeidet, dersom organiseringen 

gjennomføres i tråd med Lunners behov. Lunner ønsker å benytte den økte ressursen til bistand til 

enkelt-anskaffelser under terskelverdier og mer tilstedeværelse i de to samarbeidskommunene. 

Videre sier Lunner at de ønsker en helhetlig gjennomgang og revisjon av innkjøpsorganiseringen og 

samarbeidet. I protokollen konkluderes det med at det er et behov for å øke innkjøpsressursen fra 

2018, og at Gran skal ta initiativ til å starte opp dette arbeidet. Det er behov for å evaluere hvordan 

dagens ressurs forvaltes. 

 

I innspillet til VKS-møte 2, høsten 2017, skriver Gran (vertskommunen) at det enda ikke er gjennomført 

noe oppstartmøte ift behov for å øke kapasiteten i samarbeidet. Lunner kommune skriver i sitt innspill 

at de ønsker å avvente beslutningen om ekstra kapasitet til revisjon om interkommunalt samarbeid er 

gjennomført.  
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I protokollen konkluderes det med at det er et behov for å styrke innkjøpssamarbeidet med ett årsverk. 

Lunner ønsker å vurdere muligheter for å utvide innkjøpssamarbeidet slik at flere kommuner 

involveres. Gran ønsker ikke å starte opp en slik vurdering nå pga omstillingsprosessen i kommunen.  

 

I vårmøtet 2018 drøftes kapasiteten i samarbeidet på nytt. Innkjøpskoordinator-stillingen står også 

vakant. Gran og Lunner ønsker å utvide kapasiteten, men Lunner informerer om at de ikke har midler 

til å finansiere en økt stillingsressurs. De reiser spørsmålet om kommunene samlet skal vurdere å søke 

seg til andre innkjøpssamarbeid.  

 

I protokollen er det konkludert med at kommunene skal vurdere det videre samarbeidet etter 

sommeren når regiongrensene er avklart. Det kan være aktuelt å utvide samarbeidet mot 

naboregionene. Arbeidet med å ansette en ny innkjøpskoordinator må starte opp med en gang. 

 

I Gran kommune sitt innspill til VKS-møte 2, høsten 2018, går det fram at ny innkjøpskoordinator kom 

på plass i august, og at kun de mest akutte problemstillingene har vært løst i perioden med vakant 

stilling. Gran ønsker fortsatt å utvide ordningen til å gjelde 2 årsverk, og ser ingen grunn til å endre på 

dagens samarbeid selv om regiontilknytningen endres. 

  

Lunner informerer om at de heller ikke kan være med på en økning av ressursene i samarbeidet i 2019. 

I protokollen står det at Lunner har behov for en innkjøps-ressurs i eget hus, og ønsker ikke å prioritere 

økt kapasitet i innkjøpsordningen. Videre står det at det må forberedes et grunnlag for en 

prinsippdiskusjon om organisering av innkjøpsordningen i VKS-møte 1, 2019. Innkjøpsrådet skal drøfte 

temaet.  

 

Inntil videre videreføres innkjøpssamarbeidet som i dag. 

 

Landbrukskontoret 

I VKS-møte 1, våren 2016, rapporterer vertskommunen/landbrukskontoret på status for 

tjenesteleveranse, måloppnåelse og økonomi for 2015, samt innspill til mål og økonomi for 2017. Når 

det gjelder måloppnåelse gis det en beskrivelse av ulike oppnådde resultater, men det er ikke oppgitt 

hvilke mål som gjelder og hva som skal oppnås. Videre står det at mål for 2017 kan «gå på klima inkl. 

forurensing, sysselsetting og forbruket av dyrket mark». I Lunner sitt innspill vises det til mål i 

kommunedelplan for Samfunnsutvikling for Lunner kommune som gjelder landbruk. Lunner informerer 

om at kommunedelplanen skal revideres og at politikerne ønsker at næringsutvikling skal være et 

fokusområde, hvor også landbruket må bidra. Jevnaker sier også i sitt innspill at de ønsker at 

næringsutvikling innen landbruk skal prioriteres og viser til mål vedtatt i kommuneplanen for Jevnaker. 

Jevnaker påpeker også at det er viktig at landbrukskontoret har kompetanse som ivaretar landbruket 

i kommunens arealforvaltning. 

 

I høstmøtet i 2016 orienterer landbrukskontoret om at arbeidet med ny landbruksplan er startet opp. 

Jevnaker påpeker at det forventes at småskalaproduksjon og opplevelsesbasert næring innarbeides i 

planen og at det er viktig å se landbruksplanen i sammenheng med kommuneplanen. Lunner ønsker 

en bedre dialog med landbrukskontoret ifm delingssaker og saker som vurderes etter 

naturmangfoldloven, og at de må bli flinkere til å bruke planforums-møtene også i slike saker. De 
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påpeker at det er viktig å ha gode involveringsarenaer i alle kommunene når det gjelder arbeidet med 

ny landbruksplan. 

 

I innspillet fra landbrukskontoret rapporteres det på ulike mål, men det oppgis ikke hva som er ønsket 

måloppnåelse. Samtidig rapporterer Lunner i sitt innspill på egne mål. Landbrukskontoret skriver at 

grunnlaget for landbrukskontorets mål for neste år ligger i kommunenes overordnede planer. Her er 

sysselsetting/næringsutvikling og ivaretagelse av landbrukets produksjonsarealer tema som går igjen i 

alle tre kommunene.  

 

I VKS-møte 1, våren 2017, rapporterer landbrukskontoret på måloppnåelse pr 31.12.16. Dette er mål 

som er utarbeidet i Gran kommune. Lunner kommenterer i sitt innspill at det er vanskelig å gi innspill 

til VKS-møtet når det ikke foreligger en årsmelding fra landbrukskontoret. De har heller ikke mottatt 

årsregnskapet for 2016. Lunner mener at det bør utarbeides en årsmelding som grunnlag for 

vurderingen, slik som beskrevet i Håndboka, og at rutinene i Håndboka bør gjennomgås på nytt. 

 

Lunner kommune savner rapportering på Lunner kommunes målsettinger for 2016. Videre har de noen 

innspill ift samhandlingen mellom landbrukskontoret og plan- og byggesaksavdelingen i Lunner. De 

ønsker en tettere og raskere oppfølging på henvendelser, da det er behov for dialog og avklaringer 

også utenom planforums-møtene. Lunner ønsker også en gjennomgang av kommunenes og 

landbrukskontorets ansvar ift fallvilt. 

 

Det protokolleres at det skal utarbeides skriftlige rutiner for fallvilt og at rådmennene skal ta ansvar 

for å initiere en prosess for revisjon av avtaleverket for det interkommunale samarbeidet på Hadeland. 

Det skal utpekes en arbeidsgruppe som skal jobbe med et forslag til neste VKS-møte. Lunner skal ha 

ansvaret for å starte opp arbeidet. 

 

I VKS-møte 2, høsten 2017, oppgir landbrukskontoret at det er utarbeidet nye rutiner for fallvilt. Det 

rapporteres på målene fra Gran, men ikke på mål fra Lunner. Det informeres om at Gran kommune 

skal gjennomføre en stor omstillingsprosess som kan få konsekvenser for budsjettet for 2018, men 

foreløpig er budsjettforslaget en videreføring av inneværende år. 

 

Lunner kommune har ikke gitt innspill til VKS-møte 2. Jevnaker kommenterer at de ønsker at også 

medarbeidere med skogbruksfaglig kompetanse skal delta i planforums-møtene, men at de ellers er 

godt fornøyd med oppfølgingen fra kontoret. De er bekymret for konsekvensene ved eventuelle kutt i 

kontorets budsjett. 

 

Det konkluderes med at det er viktig at landbrukskontoret har nok ressurser til å kunne gi bistand 

«mellom» planforums-møtene. Jevnaker mener at det er viktig at kontoret har ressurser til å bistå med 

innovasjon i landbruksnæringen, slik at det ikke bare er de lovpålagte oppgavene som blir prioritert. 

 

Revisjon av avtaleverket for interkommunale samarbeider og nedsetting av arbeidsgruppe er ikke 

kommentert i innspill fra Lunner eller Jevnaker, eller i protokollen. Gran kommenterer at det er Lunner 

som skulle ha ansvaret for å sette dette arbeidet i gang. 
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I vårmøtet i 2018 tas det ikke opp spesielle problemstillinger. Jevnaker påpeker at næringsutvikling 

innen landbruk skal prioriteres og at landbrukskontorets ressurser ikke bør reduseres. Videre 

diskuteres hvordan regionreformen og Lunner og Jevnakers eventuelle overgang til et annet fylke vil 

påvirke samarbeidet om landbrukskontoret.  

 

I høstmøtet ble det kommentert at samarbeidskommunene ønsker å få oversendt relevante vedtak 

fattet i vertskommunen. Gran undersøker hvordan dette kan løses. Ellers ble konsekvenser av ny 

fylkesinndeling diskutert. Det var enighet om at alle kommunene ønsker å fortsette samarbeidet på 

landbruk. 

 

6.1.2 BUDSJETT 

Som vi har sett er budsjett et tema på begge VKS-møtene. I møtene diskuteres ikke tallbudsjettet i 

detalj, men innspill om endringer og nye tiltak tas opp. Det konkluderes ikke med et endelig 

budsjettforslag i VKS-møte 2 om høsten. Innspill til budsjettet drøftes i møtet, men en kan ikke lese av 

protokollen om deltakerkommunene er blitt enige om et budsjettforslag.   

 

Flyktningtjenesten 

Ut fra innspill og protokoller ser vi at budsjett er et tema på VKS-møtene for Flyktningtjenesten. Nivået 

på bemanningen diskuteres i flere av VKS-møtene. Antall bosatte flyktninger endrer seg fra år til år, og 

det er vanskelig å justere bemanning i takt med bosettingen. Det er ikke mulig å se ut fra protokollene 

hva som er endelig forslag til neste års budsjett, eller om kommunene er enige om et budsjettforslag. 

Gran melder i flere av sine innspill at det er behov for å utarbeide et årshjul for å bedre samordningen 

av tidspunktene for budsjettering og rapportering og en gjennomgang av regler og rutiner. 

 

Våren 2017 melder Gran at de vil gjennomføre kutt i budsjettet for 2018. I høstmøtet i 2017 legger 

Gran fram et diskusjonsgrunnlag med forslag til kutt. Det konkluderes med at det må gjennomføres en 

konsekvensanalyse av kuttforslaget.   

 

Interkommunalt innkjøpssamarbeid 

Når det gjelder innkjøpsordningen er diskusjon om kapasiteten en gjenganger i VKS-møtene. Alle 

kommunene er enige om at kapasiteten i innkjøpsordningen er for liten. I alle VKS-møtene siden 

høsten 2015 er behovet for økte ressurser i ordningen diskutert, uten at dette foreløpig har resultert i 

en faktisk utvidelse av kapasiteten. I høstmøtet i 2018 konkluderes det med at det skal gjennomføres 

en prinsippdiskusjon om organiseringen av innkjøpsordningen i vårmøtet 2019. 

 

Til høstmøtet i 2016 og 2017 har vertskommunen/innkjøpssamarbeidet utarbeidet to alternative 

budsjettforslag som ligger ved innspillet. Det konkluderes ikke på budsjettforslagene. Høsten 2018 er 

det ikke lagt fram et budsjettforslag.  

 

Landbrukskontoret 

I høstmøtet i 2016 står det i protokollen at Gran signaliserte at det på daværende tidspunkt legges opp 

til at budsjettet for 2016 videreføres uten endringer til 2017, men med forbehold om eventuelle 

endringer som kan komme i den endelige budsjettbehandlingen. 

 



Interkommunalt samarbeid på Hadeland 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 39 

 

I protokollen fra våren 2017 er budsjettet ikke nevnt. Landbrukskontoret skriver i sitt innspill at de det 

kommende året må nedprioritere noen eksisterende oppgaver for å kunne følge opp mange nye 

oppgaver som kommer. Tallbudsjettet nevnes ikke. I høstmøtet samme år skriver landbrukskontoret 

at budsjettet for 2018 i all hovedsak er lik rammene for 2017, men at den pågående 

omstillingsprosessen i Gran vil kunne påvirke dette. Jevnaker uttrykker bekymring for konsekvensene 

dersom budsjettet svekkes vesentlig. I protokollen nevnes ikke budsjettet, men det konkluderes med 

at samarbeidet må videreføres slik det praktiseres i dag, på samme nivå. I vårmøtet i 2018 

kommenteres ikke budsjettet i innspillet fra vertskommunen, med unntak av en setning om at 

tjenesteleveransen vil videreføres. Det går ikke fram om omstillingsprosessen i Gran har ført til 

reduksjoner i budsjettet. Jevnaker skriver at ressursene landbrukskontoret bidrar med i dag ikke bør 

reduseres. Neste års budsjett kommenteres heller ikke i landbrukskontorets innspill til høstmøtet 

2018. Jevnaker forventer at ressursene opprettholdes. Budsjettet er heller ikke nevnt i protokollen.  

 

6.1.3 INFORMASJON FRA INTERVJUENE 

Vi har spurt enhetslederne, rådmennene og noen sentrale kommunalsjefer om hvordan de mener VKS-

møtene og budsjettprosessen fungerer for samarbeidene23. 

 

Enhetsleder for landbrukskontoret: 

«Vi får en ramme fra Gran og utarbeider et budsjettutkast. De andre kommunene er ikke involvert i 

prosessen med å utarbeide et utkast, men de kan komme med endringsforslag i etterkant. Iht rutine 

skal alle kutt varsles, men vi opplever at dette ikke alltid gjennomføres». 

 

«Når det gjelder målstyring gjennomføres ikke dette på en god nok måte i dag, men vi jobber med å 

utarbeide nye mål som faktisk sier noe om tjenesten. Det hadde vært en fordel om vi kunne forholde 

oss til et sett med mål. Slik det fungerer i dag må vi rapportere på ulike mål i de tre kommunene». 

 

Enhetsleder for Flyktningtjenesten: 

«Budsjettprosessen er ikke optimal, da vi må forholde oss til ulike frister i de to kommunene. Vi 

utarbeider selv en prognose for resten av året og et utkast til budsjett året etter, der vi tar med kjente 

inntekter og utgifter. Gran har tidligere frister enn Lunner. Som regel er budsjettet et tema på det andre 

VKS-møtet om høsten. I år (2018) var møtet så tidlig at vi ikke fikk det med. Vi skal melde om endringer 

med budsjettkonsekvenser eller ønskede tiltak. Det hender likevel at budsjettet som vi er blitt enige om 

i fellesskap blir endret etter politisk behandling, f.eks at politikerne innfører et generelt kutt. Siden vi er 

et interkommunalt samarbeid ser vi at vi oftere kan få krav om kutt da vi må forholde oss til to 

kommuner. Ett år er det den ene kommunen som kutter, og det andre året kan det være den andre 

kommunen. På denne måten blir vi dobbelt rammet.  

 

VKS-møtene er gode møter ift å få snakke til alle samlet. Her kan vi informere om endringer, etc, eller 

noe som er viktig å ta opp med begge kommunene». 

 

 

 

                                                           
23 Sitatene er hentet fra verifiserte intervjuer. 
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Kommunalsjef for barn og familie, Gran: 

«VKS-møtene gir viktig informasjonsutveksling mellom deltakerkommunene, men disse møtene kan 

utnyttes bedre, særlig ift budsjettprosessen. I prinsippet bør VKS-møte 2 brukes på en slik måte at alle 

parter er enige om hva som er neste års budsjettforslag når møtet er over. Vertskommunen har ansvar 

for å utarbeide et utkast til budsjett og deltakerkommunene kan evt komme med innspill. Når det er 

behov for å kutte i tjenester bør dette spilles inn til VKS-møte 1. Spesielt gjelder dette når kuttet initieres 

av deltakerkommunen, fordi vertskommunen da som ansvarlig for tjenesten må ha tid til å konsekvens-

vurdere nytt nivå før avgjørelsen tas. Jeg mener at rutinene på dette området kan revideres og at en 

bør få til en tettere dialog i forkant eller etterkant av møtene ift budsjett. Kommunene har ulike 

tidsfrister å forholde seg til når det gjelder rapportering og budsjett, dette kan oppleves krevende for 

det enkelte samarbeidet. Dette er spesielt vanskelig for tjenester som tas opp eller ned i forhold til 

aktivitet og ikke bare justeres for pris og lønnsvekst. Dette gjelder både budsjettinnspill og 

rapporteringsfrister». 

 

Rådmann i Gran: 

«Det kan være ulike budsjettforutsetninger mellom Gran og Lunner. For eks. Brann og redning hvor 

Lunner kommune ville redusere budsjettet ved å ta ut innkjøp av brannbil, eller Innkjøpsordningen hvor 

vi ikke har klart å bli enige om midler til en ekstra ressurs. 

 

Vesentlige endringer skal tas opp VKS-møte 1. I VKS-møte 2 blir det foretatt justeringer på de mindre 

tingene. På tross av dette hender det at det kan skje endringer i etterkant under den politiske 

behandlingen».  

 

Rådmannen i Lunner: 

«Jeg mener at styringen av vertskommunesamarbeidene her på Hadeland er litt uklar og at delegering 

av fullmakt til vertskommunen ikke praktiseres fullt ut. I realiteten er samarbeidet mer et gruppearbeid. 

For eksempel er budsjettprosessen litt vilkårlig fra år til år og med egne prosesser i hver kommune. Jeg 

mener at vertskommunen skal ha ansvaret for budsjettforslaget og at de kan legge fram en langsiktig 

plan som samarbeidskommunene må forholde seg til».  

 

«Slik det fungerer i dag lager vertskommunen et utkast til budsjett som oversendes 

deltakerkommunene. Deltakerkommunene bearbeider deretter selv budsjettet. Det inviteres til 

individuell behandling i hver kommune istedenfor at vertskommunen er ansvarlig».  

 

Rådmann i Jevnaker: 

«Budsjett tas opp i VKS-møtene og forslag til endringer avklares. Det kan oppstå ting i kommunestyret 

i etterkant som kan endre dette. Det er likevel to eller tre parter som må finne en løsning».  

 

Kommunalsjef for strategi og samfunn, Lunner: 

«VKS-møtene er viktige. Hvis det er ting som må drøftes, forslag til endringer ift budsjett, etc, skal dette 

legges fram i disse møtene. Her deltar også rådmennene og politisk ledelse og man kan derfor fatte 

beslutninger relativt raskt». 
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6.2 RAPPORTERING 

 

6.2.1 RAPPORTERING FRA VERTSKOMMUNESAMARBEIDENE 

Rapportering fra vertskommunesamarbeidene gjennomføres litt forskjellig fra samarbeid til 

samarbeid. Alle samarbeidene rapporterer tertialvis til egen kommune og alle utarbeider et skriftlig 

innspill til de to VKS-møtene. Flyktningtjenesten sender også tertialrapport til Gran, men sier at det er 

ulike tidsfrister for rapportering i Gran og Lunner. Dette kan medføre at ikke alle opplysninger er klare 

på rapporteringstidspunktet. VKS-møtene arrangeres også ofte så tidlig at tertialrapporter ikke 

foreligger.  

 

Flyktningtjenesten sier at de «følger rapporteringsrutinene iht rutinehåndboka. De rapporterer til hver 

kommune tre ganger i året. Det er ulike frister for å levere tertialrapporter til kommunene, og dette er 

litt frustrerende. Rapporteringen følger en oppsatt mal. Det er i hovedsak rapportering på mål og 

økonomi. I tillegg rapporterer vi månedsvis til Gran på bosetting, antall flyktninger, etc».  

 

«Vi er ofte i kommunestyret i Gran og informerer, nesten oftere enn i Lunner. Dessuten er det politisk 

sak hvert år vedrørende bosetting av flyktninger. Føler det er politisk interesse for tjenesten vår».  

 

Innkjøpsordningen utarbeider egen årsrapport som oversendes deltakerkommunene og legges ved 

innspillet til VKS-møte 1. Årsrapporten behandles ikke politisk i deltakerkommunene. Det utarbeides 

tertialrapport til Gran.   

 

Det rapporteres kvartalsvis fra møtene i Innkjøpsrådet. Rapporteringen er administrativ. 

 

Landbrukskontoret rapporterer ikke tertialvis til de andre kommunene utover det som rapporteres i 

VKS-møtene. Det rapporteres tertialvis til Gran. Kontoret vurderer å utarbeide en egen årsrapport. Det 

er månedlige møter på saksbehandlernivå ift plan- og byggesaker.  

 

Når det gjelder rapportering til politikerne sier landbrukssjefen at «vi opplever politikerne som 

engasjerte og interessert i landbruket, men vi har ikke en egen rapportering til politikerne i Jevnaker og 

Lunner». 

 

«Prosessen med å utarbeide landbruksplanen har vært litt ulik i de tre kommunene. I Jevnaker ønsket 

politikerne å være aktive under hele prosessen, mens i Gran kom den politiske diskusjonen ifm 

sluttbehandlingen i kommunestyret. I Lunner ble planen først behandlet i formannskapet. Generelt er 

det slik at vi stiller opp når politikerne etterspør noe. Vi kjenner godt de politiske miljøene på Hadeland 

og politikerne kjenner godt til landbrukskontoret. Det ble gjennomført en presentasjon av alle VKSene 

i kommunestyret i Gran i vinter. Lunner gjorde det samme, men her var ikke alle VKSene med». 

 

Rådmannen i Lunner sier: 

«Tertialrapportering er ikke gjennomført i praksis og rapportering er for lite systematisert. Det 

rapporteres til VKS-møtene. Datoene for VKS-møtene er imidlertid ofte for tidlig ift tertialrapportering, 

som igjen medfører at vi ikke har viktig info ift budsjettarbeidet i VKS-møtene». 
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6.2.2 INFORMASJON I KOMMUNENES BUDSJETT- OG ÅRSMELDINGER 

Gran kommune 

Gran kommunes årsbudsjett viser nettorammer for hvert virksomhetsområde. For hvert 

virksomhetsområde gis en beskrivelse av oppgaver og ansvarsenheter, mål for fire-års perioden og 

budsjettåret, samt total ramme med spesifisering av endringer. Innkjøpssamarbeidet ligger under 

virksomhetsområde Rådmann og stab, og landbrukskontoret ligger under Samfunnsutvikling 24 . 

Flyktningtjenesten omtales under virksomhetsområde Familie og velferd25. Det er også satt opp mål 

for Flyktningtjenesten. Det er ingen egen beskrivelse av interkommunale ordninger i budsjettet. Det 

er heller ingen oversikt som angir kommunens budsjetterte andel til samarbeidsordningene, eller hva 

totalrammene i ordningene utgjør.   

 

I årsmeldingen til Gran kommune finner vi Flyktningtjenesten omtalt under beskrivelse av 

virksomhetsområde Kultur26. Her gis det en rapportering på måloppnåelse, men ikke på økonomi.  Når 

det gjelder innkjøpssamarbeidet gjengis deler av samarbeidets årsrapport. Det rapporteres på 

måloppnåelse og statistikk for landbrukskontoret, under virksomhetsområde Samfunnsutvikling. I 

tillegg redegjøres det for virksomhetsområdenes forbruk i Gran kommunes årsberetning.  

 

Lunner kommune  

Budsjettdokumentet er noe endret fra og med budsjettåret 2018. Seks planområder er blitt til fire 

virksomhetsområder.  Budsjettet viser netto driftsrammer for virksomhetsområdene. Nye tiltak og 

kutt spesifiseres. Under noen av virksomhetsområdene er budsjettet splittet opp i ansvarsområder.  

 

Vi kan lese at interkommunal innkjøpsordning ligger under ansvarsområde Finans, under 

virksomhetsområde Administrasjon og styring. Landbrukskontoret ligger under virksomhetsområde 

Samfunn og miljø, men dette kan en ikke finne i teksten. Totalbudsjettet for disse 

vertskommunesamarbeidene eller Lunner sin andel framkommer ikke.  

 

Flyktningtjenesten er organisert under virksomhetsområde Oppvekst. Driftsrammen for 

virksomhetsområdet er spesifisert på ansvarsområder, blant annet Flyktningtjenesten. 

 

Det gis en oversikt over hvilke interkommunale samarbeider Lunner kommune deltar i, men her oppgis 

ingen tall eller beskrivelse av samarbeidene. 

 

I et eget kapittel vises det til de ulike kommunedelplanene. Ved å gå inn på link til planene kan en se 

satsingsområder, mål og tiltak for de ulike områdene. I kommunedelplan for oppvekst finner vi målene 

for Flyktningtjenesten, som tilsvarer målene i Gran kommunes budsjettdokument. I kommunedelplan 

for samfunnsutvikling kan vi finne mål for landbruket, men disse er ikke koordinert med Gran og 

Jevnaker. En kan også finne mål for innkjøpsområdet i kommunedelplan for kommuneorganisasjon. 

Alle kommunedelplanene gjelder for perioden 2017-2020. 

 

                                                           
24 Fra og med budsjettåret 2018 er virksomhetsområdet endret til Samfunnsutvikling og kultur. 
25 Flyktningtjenesten tilhørte virksomhetsområde Kultur til og med budsjettåret 2017. 
26 Årsrapport for 2017. Flyktningtjenesten tilhører virksomhetsområde Familie og Velferd fra 2018. 
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Det rapporteres på status og måloppnåelse for Flyktningtjenesten under virksomhetsområde Familie, 

barn og integrering i Lunner kommune sin årsrapport 27 . I tillegg er det et eget avsnitt om 

interkommunale samarbeider i Lunner kommune sin årsberetning, hvor regnskapet til de 

samarbeidene som Lunner er vertskommune for omtales. 

 

Det gis ingen rapportering om landbrukskontoret eller innkjøpsordningen i årsrapporten til Lunner. 

 

Jevnaker kommune 

Budsjettdokumentet viser budsjettert netto driftsramme for hvert tjenesteområde, samt nye 

tiltak/endringsbehov. For hvert tjenesteområde ligger en beskrivelse av hvilke 

tjenester/ansvarsområder som tilhører tjenesteområdet. Interkommunalt innkjøpssamarbeid ligger 

under tjenesteområde Sentraladministrasjon. Det er ikke oppgitt hvilket tjenesteområde 

landbrukskontoret tilhører. Budsjetterte totalrammer eller Jevnakers andel av totale kostnader for 

vertskommunesamarbeidene foreligger ikke. 

 

Budsjettdokumentet inneholder i tillegg et eget avsnitt som omtaler interkommunalt samarbeid. Her 

gis en beskrivelse av de samarbeidene Jevnaker deltar i. Det oppgis ikke budsjett-tall i dette avsnittet.   

 

I Jevnaker kommune sin årsmelding gis en oppsummering av sentrale aktiviteter i 

innkjøpssamarbeidet. Landbrukskontoret er ikke nevnt. 

 

6.2.3 FELLES FORMANNSKAPSMØTER 

Det ble gjennomført felles formannskapsmøter i 2012, 2013 og 2014. Ifølge ordføreren i Lunner har 

det vært enighet om å gå bort fra felles formannskapsmøte, da dette ikke lenger ble ansett som nyttig. 

I 2015 ble det i stedet arrangert et Hadelandsting, for alle formannskapsrepresentanter, 

fylkespolitikere fra Hadeland og stortingspolitikere fra Oppland. I 2016 ble reglementet for regionrådet 

endret til at det årlig skal gjennomføres et felles formannskapsmøte eller «Hadelandsting». Ordlyden 

i rutinehåndboka for interkommunalt samarbeid er ikke endret i tråd med endret praksis. I 2016, 2017 

og 2018 ble det holdt et Hadelandsting for formannskapsmedlemmer og sentralt næringsliv.  

Interkommunale samarbeidsordninger har ikke vært fast punkt på dagsorden hverken i 

formannskapsmøtene eller Hadelandstingene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Det refereres til årsrapporten for 2017. Fra 2018 er Flyktningtjenesten en virksomhet under området Oppvekst. 
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6.3  LIK TJENESTE I DELTAKERKOMMUNENE 

Vi har spurt intervjuobjektene våre om tjenesten er lik i alle deltakerkommunene.  

 

Flyktningtjenesten sier at i utgangspunktet skal tjenesten være helt lik i begge kommunene. Det kan 

oppstå saker der de to kommunene prioriterer ulikt. F. eks har de en person ansatt i 20 % stilling som 

følger opp flyktninger som sliter fysisk og psykisk. Stillingen er finansiert av Lunner, da Gran ikke kunne 

prioritere midler til en slik stilling. Denne personen skal derfor i prinsippet bare jobbe med flyktninger 

bosatt i Lunner. I realiteten følges også opp flyktninger fra Gran som har behov for disse tjenestene. 

 

Lunner kommune har opprettet et bufferfond som en sikkerhet mot økonomiske utfordringer. 

Enhetenes økonomiske overskudd går inn i fondet, og kan brukes senere år. Gran har en tilsvarende 

ordning der ubenyttede flyktningemidler ved årsslutt blir avsatt til disposisjonsfond.  

 

Landbrukssjefen sier at tjenesten i utgangspunktet er lik i alle tre kommunene og at som gardbruker 

får du samme tjeneste uavhengig av hvilken kommune du bor i. Jevnaker har hatt noen forespørsler 

som går ut over oppgavene som er nedfelt i samarbeidsavtalen. Avtalene ble sist revidert i 2012 og det 

er snakket om å se på dem på nytt. 

 

Når det gjelder innkjøpsordningen har vi sett fra VKS-møtene at det er ulike prioriteringer kommunene 

imellom for hvordan tjenesten skal organiseres. Rådmannen i Lunner kommenterer det slik: 

 

«Ellers er det et problem at samarbeidskommunen ikke har et like sterkt forhold til 

tjenesteproduksjonen i et samarbeid som vertskommunen. Der det er tre kommuner sammen er det 

spesielt tydelig at det er vertskommunen som har mest igjen for å samarbeide. 

    

Felles innkjøpsordning er det beste eksemplet på at det er mest å hente for vertskommunen. Gran som 

vertskommune har nok fordel av å ha kompetansen på innkjøp i eget hus. De andre kommunene må 

ha en annen tilnærming til tjenesten og lage en sak når det er noe de ønsker å ta opp.  

 

Det har vært et ønske om å styrke innkjøpsordningen, men de tre kommunene har ikke klart å bli enige 

om dette, og har prioritert ulikt i budsjettsammenheng. Jeg mener at interkommunalt samarbeid på 

innkjøpssiden er nødvendig, men at en slik ordning med fordel kunne vært utvidet til flere kommuner. 

Samtidig trenger vi å styrke vår egen innkjøpskompetanse. Den enkelte innkjøper trenger en mer 

uformell innkjøpsstøtte, en som kan stikke hodet inn i døra ved behov, slik som de har i Gran». 
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6.4 SAMARBEID MED ANDRE FAGENHETER I KOMMUNENE 

I dette avsnittet beskriver vi samarbeidet mellom våre tre vertskommunesamarbeider og andre 

kommunale fagenheter28. 

 

Dataene er samlet inn gjennom dokumentanalyse og intervjuer med rådmennene, enhetslederne, 

samt ledere i de enhetene de samarbeider med.  

 

6.4.1 FLYKTNINGTJENESTEN 

Ifølge enhetsleder for Flyktningtjenesten samarbeider de tett med voksenopplæringen (VO) og NAV. 

De har faste møter en dag i uken med VO, og faste møter kvartalsvis med NAV og VO (på ledernivå). 

Ellers samarbeider de med kommunale tjenesteenheter som skole, barnehage, helsetjenester, kultur, 

boligkontorene, etc.  De har nylig utarbeidet en samarbeidsavtale med VO og NAV.  

 

Enhetslederen sier at hun føler de har et godt samarbeid med de fleste. Det er positivt å ha en 

kontaktperson i Gran som både har ansvar for flyktninger, VO og NAV. Dermed har de en sentral person 

å forholde seg til i begge rådhusene. Det kan være litt lettere å ta opp ting i Lunner enn på Gran, pga 

at de er lokalisert i rådhuset på Lunner.  

 

Hun mener at avstand ikke er et stort problem og at tjenesten fungerer fint slik den er organisert i dag. 

Flyktningene har ikke et forhold til kommunegrensene og alle må uansett til Lunner for å gjennomføre 

introduksjonsprogrammet.   

 

Begge kommunene er opptatt av å ha en god tjeneste, men det kan være ulike prioriteringer ift 

ressursbruk. Nettsidene kunne nok gitt bedre informasjon, men de er flinke i Gran til å videreformidle 

henvendelser til dem. 

 

Hun mener at fagmiljøet er bedre i en interkommunal tjeneste enn hvis kommunene skulle ha hver sin 

tjeneste. De ansatte kan spesialisere seg og en kan organisere ulike team ift tjenestebehovet. Ved små 

kontor må alle gjøre alt. 

 

Enhetsleder for Voksenopplæringen sier at de har et tett og godt samarbeid med Flyktningtjenesten 

og at de sammen prøver å lage et felleskap rundt flyktningene. De har felles samarbeidsmøter hver 

mandag. De samarbeider om å utarbeide individuelle planer for hver elev. Flyktningtjenesten 

kartlegger flyktningenes kompetanse før de kommer til VO. 

 

De har felles møter på ledernivå noen ganger i året med Flyktningtjenesten og NAV. Ellers møtes en 

gruppe med 2 fra Flyktningtjenesten, 1 fra VO og 2 fra NAV oftere. Disse møtene dreier seg om 

kvalifiseringsarbeid. 

 

Avstand er ikke problematisk ift elever fra Gran, de forholder seg ikke til kommunegrenser, men det 

hadde vært mer optimalt om vi kunne ligge enda nærmere Flyktningtjenesten.  

 

                                                           
28 Flyktningtjenesten samarbeider også tett med NAV. 
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Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet 

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom NAV Hadeland, Gran og Lunner Voksenopplæring og 

Flyktningtjenesten for Gran og Lunner (2018). Avtalen gjelder samarbeid om deltakere på 

introduksjonsprogrammet i Gran og Lunner kommuner, der formålet er å bidra til god samhandling 

mellom kommunene for å sikre best mulig overgang til arbeid og utdanning for deltakerne. 

 

Avtalen inneholder konkretisering av ansvar for den enkelte part i avtalen og ansvarsfordeling mellom 

leder- og saksbehandlernivå, samt samarbeidsrutiner, og rutine for evaluering. Flyktningtjenesten har 

hovedansvaret for organiseringen av introduksjonsprogrammet og for samordning av tiltak i 

programmet mellom de ulike aktørene.  

 

Avtalen inneholder ikke felles mål og rapporteringsrutiner. 

 

6.4.2 INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID 

Nåværende Innkjøpsrådgiver ble ansatt høsten 2018, etter en periode med vakant stilling. Hun hadde 

således ikke så mye erfaring med samarbeidet med de andre kommunene da revisjonen snakket med 

henne. Hun sier at hun har bistått faglig og med praktisk gjennomføring av konkurranser ute i 

kommunene, og at det fungerer fint. Alt innkjøp skal foregå ute i den enkelte kommune, men det er et 

stort behov for hjelp og veiledning fra innkjøpssamarbeidet. Hun mener at avstanden ikke spiller så 

stor rolle, de rullerer på møtested. Hun sier at alle brukerne er positive. 

 

Dersom vi ser på innspillene fra samarbeidskommunene til VKS-møtene finner vi at tilbakemeldingene 

fra både Lunner og Jevnaker er at de gjennomgående er fornøyd med tjenesten, men at de ønsker seg 

mer tilgjengelig ressurser på rådgivning. Lunner ser at det innebærer merarbeid å ikke inneha 

kompetansen i egen kommune.  

 

Vi har også snakket med medlemmene i innkjøpsrådet fra Lunner og Jevnaker. Kommunalsjef for 

Strategi og samfunn i Lunner kommune sier; «Ansvarsfordelingen er delvis klar. På de områder der alle 

tre kommunene har et felles behov lages det felles rammeavtaler. Innkjøpsrådet bestemmer hvilke 

rammeavtaler som skal prioriteres først. Det enkelte innkjøp ligger hos ansvarlige ledere ute i 

kommunen. De er ofte avhengige av veiledning fra innkjøpskoordinatoren, men innkjøpskoordinator 

har ikke alltid kapasitet. Det er varierende hva det forventes at hun kan hjelpe med.  

 

Den fysiske avstanden er ikke en fordel, -terskelen for å ta kontakt blir høyere. For eksempel blir det 

gjerne slik at hvis sjefen din spør om noe, svarer du raskere enn hvis andre spør. Vi er likevel bedre tjent 

med å delta i innkjøpsordningen enn å ikke samarbeide i det hele tatt». 

 

Kommunalsjef for Sentraladministrasjonen i Jevnaker kommune sier; «Alle egne innkjøp foretas i den 

enkelte kommune, og ved behov med hjelp fra koordinator fra innkjøpskontoret. Alle budsjettansvarlige 

i kommunen skal kjøpe selv, de skal undersøke om det er rammeavtale på området. Jeg formidler ut i 

organisasjonen når vi har nye avtaler, endringer, etc. Ved konkurranseutsetting av nye avtaler setter vi 

sammen brukergrupper som deltar i å utarbeide kravspesifikasjoner. Større investeringer, f.eks. 

skolebygg, gjennomføres av prosjektavdelingen i kommunen. De har knyttet til seg ekstern bistand ved 

gjennomføring av slike prosjekter». 
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«Kommunen har nytte av samarbeidet. Vi hadde ikke klart å håndtere dette selv. Det er en 

hensiktsmessig måte å organisere på».  

 

«Det er ingen problemer med fysisk avstand til Gran. Dersom vi får en stilling til i innkjøpsordningen, er 

det ønskelig at denne er mer til stede i de andre to kommunene, f.eks. fast 1 gang i uka i Jevnaker».  

 

Innkjøpsrådet: 

Innkjøpsrådet består av: 

 Innkjøpskoordinator, Interkommunal innkjøpsordning  

 Kommunalsjef for stab og støtte, Gran kommune 

 Kommunalsjef for sentraladministrasjonen, Jevnaker 

 Kommunalsjef for strategi og samfunn, Lunner 

 

Innkjøpsrådet møtes 4 ganger i året eller mer. Her tas opp: 

 behov for rammeavtaler på nye områder  

 rullering av eksisterende rammeavtaler 

 utarbeide innkjøpsstrategi 

 forvaltning av porteføljer 

 nå, gjennomgang av økonomireglement/harmonisering av anskaffelsesreglement 

 

Mellom møtene er det dialog pr telefon og e-post. Medlemmene i innkjøpsrådet fungerer som 

mellomledd mellom innkjøpsordningen og kommunen, og formidler informasjon fra innkjøpsrådet til 

kommunene, hjelper til med å sette sammen brukergrupper, etc. 

 

6.4.3 LANDBRUKSKONTORET 

Landbrukskontoret samarbeider relativt tett med plan- og byggesaksavdelingene i 

deltakerkommunene, herunder også miljøsaker. Et annet område som krever samarbeid er i 

forbindelse med utviklingssaker. 

 

Samarbeid med plan- og byggesaksavdelinger 

Landbrukssjefen sier at samarbeidet med planavdelingene29 fungerer godt i alle tre kommunene. De 

har faste møter 1 gang i måneden i Jevnaker og Lunner, mens de har ukentlige møter i Gran. I møtene 

deltar ansatte fra plan, areal, bygg, miljø, oppmåling og kommunalsjefen, i tillegg til landbrukskontoret.  

 

Landbrukskontoret er involvert i flere typer saker i de kommunale planavdelingene. Felles for alle saker 

er behovet for landbruksfaglige vurderinger. Dette gjelder ift planarbeid/reguleringsarbeid, 

fradelingsaker, dispensasjonssaker, byggesaker, og miljøsaker. Landbrukskontoret er en høringspart i 

plansaker. I fradelings- og disp.saker sender kommunene sakene over til landbrukskontoret først for 

en vurdering etter jordloven, deretter vurderer kommunene etter plan- og bygningsloven. Dersom det 

er saker av prinsipiell karakter behandles sakene i kommunestyret. 

 

                                                           
29 I det følgende benyttes planavdeling som en samlebetegnelse for fagområdene plan, areal, byggesak, miljø. 



Interkommunalt samarbeid på Hadeland 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 48 

 

Virksomhetsleder for plan- og miljø i Jevnaker kommune forteller at de har faste formelle møter med 

landbrukskontoret èn gang i måneden, med deltakere fra de ulike fagområdene i avdelingen. En gang 

i uka har de et internt tverrfaglig planforums-møte. Her deltar ikke landbrukskontoret, men aktuelle 

spørsmål fra planforums-møtene tas med til de faste møtene med landbrukskontoret.  

 

Virksomhetslederen synes samarbeidet fungerer godt. De føler de får god oppfølging og at 

landbrukskontoret har kompetente folk. Dialogen er god og det er lett å ta en tlf eller skrive en e-post. 

De føler ikke at fysisk avstand går ut over samarbeidet. 

 

Kommunalsjef for plan og samfunn i Jevnaker sier: «Vi har et godt samarbeid med landbrukskontoret 

og føler at vi får god oppfølging. Avstand er en utfordring, men oppfattes ikke som et problem. Ved å 

samarbeide om felles landbrukskontor gir det oss mulighet til å inneha et bredt spekter av fag innenfor 

tjenesten. Bøndene på Jevnaker har mye samhandling med bøndene fra resten av Hadeland. Som 

brukere av landbrukskontoret er det derfor veldig naturlig med et felles landbrukskontor for Hadeland».  

 

Dersom vi ser på innspillene fra samarbeidskommunene til VKS-møtene i 2018 står det at «Jevnaker 

kommune vurderer at tjenesteleveranse fra landbrukskontoret utføres etter kommunens forventninger 

og er godt faglig forankret. Landbruket har bidratt aktivt i planarbeid og saksbehandling av 

landbruksfaglig karakter. Det har vært månedlige møter mellom administrasjonen i Jevnaker kommune 

og landbrukskontoret. Her er det også tatt opp nye temaer som er relevante, som tilskuddsordninger, 

terrenginngrep i landbruket, og skogbruksplaner». 

 

«Den landbruksfaglige kompetansen er viktig for Jevnaker kommune både knyttet til plansaker, 

arealforvaltning, delingssaker, forurensningssaker og utvikling og faglig bistand til 

landbruksnæringen». 

 

Lunner kommune skriver i sine innspill; (Vår 2018) «Lunner kommune synes at samarbeidet med 

landbrukskontoret er etter kommunens forventning og at samarbeidet er godt. Vi har møte (planforum) 

med landbrukskontoret én gang pr måned og ved behov kan vi avtale flere møter. Mellom møtene er 

det kontakt med landbrukskontoret når det oppstår spørsmål og saker som det haster med å få 

avklaring på. Landbrukskontoret bidrar bra i relevante saker og planer. Vi er godt fornøyd med 

landbrukskontorets innsats». 

 

(Høst 2018) «Landbrukskontoret har stilt opp på de møter og befaringer som er avtalt og vi er godt 

fornøyd med den jobben som de ansatte på landbrukskontoret gjør. Det er høy faglig kompetanse og 

oppgavene blir utført innenfor fristene som er gitt. Det er ikke noe problem å ta kontakt med 

landbrukskontoret å få svar på spørsmål og avklare saker utenom de faste møtene vi har. Det er viktig 

at vi benytter og involverer landbrukskontoret godt nok i de saker og planer der det er relevant». 

 

«Selv om det de to siste årene har vært store utfordringer med uforutsette situasjoner for 

landbrukskontoret (ulv, tørke), så har ikke dette gått ut over kvaliteten i samarbeidet. Dette trenger 

landbrukskontoret ros for!» 
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Samarbeid med næringsavdelinger 

Landbrukssjefen synes de jobber godt med næringsutvikling. Politikerne etterspør næringsutvikling i 

landbruket og det er et viktig område for regionen. Han føler ikke at dette er en oppgave som blir 

«nedprioritert» ift andre rettighetsbaserte oppgaver og forvaltningsoppgaver. Det er særlig 

etterspørsel fra Jevnaker kommune ift lokalmat, opplevelsesnæring, etc. 

 

Landbrukssjefen sier videre at de samarbeider godt med Landbrukets fagråd på Hadeland, som er en 

organisasjon organisert av næringen selv. Fagrådet kjøper en sekretariatsressurs fra 

landbrukskontoret. Fagrådet driver kun med næringsutvikling innen landbruket, de holder kurs og 

gjennomfører prosjekter. Det hadde vært mye tyngre hvis landbrukskontoret skulle jobbe med slike 

prosjekter alene. 

 

Kommunalsjef for plan og samfunn i Jevnaker sier at; «Det gjennomføres faste møter med 

landbrukskontoret og fagansvarlige i plan- og miljøavdelingen, samt kommunalsjefen. I disse møtene 

diskuteres også næringssaker. Der er og har vært mange landbruksrelaterte næringsprosjekter i 

Jevnaker. 

 

Blant annet siden Jevnaker kommune ikke har en egen næringssjef har vi et samarbeid med Ringerike 

Utvikling. I tillegg har vi et samarbeid med Pan Innovasjon som er spesialisert mot utvikling av «grønne» 

næringer/primærnæringen. Administrasjonen har oppfordret til at det skal være et nært samarbeid 

mellom Pan innovasjon og Landbrukskontoret på Hadeland.  

 

Det bør jobbes med å knytte landbruksrelaterte næringer til annen opplevelsesbasert næring på 

Jevnaker». 

 

Innspill til VKS-møter i 2018 fra Jevnaker kommune: 

«Landbruksnæringen i Jevnaker er svært aktiv og det utvikles nyetableringer. Landbrukskontoret følger 

godt opp dette arbeidet. Vi opplever gode tilbakemeldinger fra primærnæringen vedr oppfølgingen av 

næringsutviklingen i landbruket. Det gis tilbakemelding om god service fra landbrukskontoret». 

 

Næringsutvikling omtales ikke i innspill til VKS-møter fra Lunner. Lunner kommune tilsatte ny bo- og 

næringsrådgiver i høst, og revisjonen har derfor ikke fått snakket med noen om samarbeid om 

næringsutvikling i landbruket i Lunner. 
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6.5 POLITISK NIVÅ 

Vi har snakket med ordførerne i de tre kommunene for å høre deres syn på det interkommunale 

samarbeidet og hvordan dette fungerer. 

 

Ordføreren i Gran 

«Interkommunalt samarbeid innebærer generelt en demokratisk utfordring. Som deltakerkommune vil 

en aldri ha samme kontroll som dersom tjenesten var styrt innen egen driftsorganisasjon. I vår 

styringsmodell har vi VKS-møter to ganger i året, her prioriterer jeg å delta. Dette gir god informasjon 

om status i de ulike samarbeidene. Jeg er ikke aktiv i diskusjonene, men en tilhører. Jeg sender referat 

fra møtene til de øvrige kommunestyremedlemmene. 

 

Vi har også fått en del informasjon i kommunestyret. Vi hadde en felles gjennomgang av alle 

vertskommunesamarbeidene i vår. Vi får også månedlige rapporter fra Flyktningtjenesten ift bosetting 

av flyktninger, etc. Dersom vi har behov for mere info må vi også etterspørre det. 

 

Ellers får vi informasjon og rapportering gjennom budsjettprosessen først og fremst. Vi behandler ikke 

tertialrapporter fra vertskommunesamarbeidene politisk. 

 

Føler vi får nok informasjon slik det er lagt opp i dag. Vi politikere har ikke kapasitet til for mye 

orienteringer, må også ha tid til å få behandlet saker».  

 

Ordføreren i Lunner 

«Det er politisk enighet i Lunner om at vi skal samarbeide om tjenester der vi ser at vi har for lite miljø 

eller ressurser til å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud i egen kommune, eller der vi ser at det er åpenbare 

gevinster (økonomisk, oppgavespesialisering) ved samarbeid. 

 

Det er naturlig større «avstand» til tjenestene som vi ikke er vertskommune for enn de vi drifter selv. 

Dette påvirker også samhandlingen med administrativ ledelse for tjenestene. Vi politikere er «tettere» 

på vår egen administrasjon, og har blikket mere rettet mot «våre» tjenester. Det er samtidig 

frustrerende for den engasjerte fagpolitikeren å ikke kunne påvirke (i like stor grad) tjenestetilbudet 

som vi ikke drifter selv, - f.eks på kulturområdet.  

 

I forbindelse med utredningsarbeidet vedrørende kommunesammenslåing, ble det blant annet 

gjennomført en lokaldemokratiundersøkelse (2014), blant våre innbyggerne og folkevalgte. På 

spørsmål om de folkevalgte var enige i påstanden om at de har tilfredsstillende styring og kontroll med 

interkommunale samarbeidstiltak svarte 41,7% at denne påstanden passet svært dårlig i Lunner, og 

45,8% at påstanden passet ganske dårlig. 12,5% svarte at påstanden passet ganske godt eller svært 

godt. Dette viser at politikerne opplever at de ikke har god nok oversikt over de interkommunale 

ordningene og at systemet innebærer et «demokratiunderskudd». 

 

I min rolle som ordfører deltar jeg i VKS- møtene og får således et godt innblikk i hva som foregår i 

vertskommunesamarbeidene. Vi kan også ta opp ulike forhold som gjelder interkommunalt samarbeid 

ifm regionrådsmøter. Vi har også hatt interkommunalt samarbeid som tema i kommunestyret, der 

virksomhetene har kommet inn og presentert seg. Det hender også at ulike tema vedrørende de 
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interkommunale samarbeidene bringes inn i fagkomiteene. Ellers får vi info gjennom årsmeldingene. I 

hvert fall når det gjelder «våre» vertskommunesamarbeider. Jeg mener at rapporteringen som gis i 

VKS-møte 1 om våren kan betraktes som en form for årsrapport.      

 

VKS-møtene er en nyttig arena for informasjonsutveksling, der status for tjenesteleveranse og økonomi 

tas opp, samt nye tiltak og forslag til budsjett. 

 

Tidligere hadde vi felles formannskapsmøte for de tre Hadelandskommunene, dette fungerte imidlertid 

dårlig og ble avviklet. Jeg mener det er viktig at vi går igjennom dagens rutiner på nytt, og finner måter 

for å «koble på» politisk nivå bedre enn i dag. Kanskje må vi ha en årlig rapportering som legges fram 

for politikerne.   

 

Når det gjelder budsjett får vertskommunesamarbeidene som vi er vertskommune for den samme 

behandlingen som de andre tjenesteområdene våre. Budsjettet for samarbeidene vi ikke er 

vertskommune for vil ikke gå fram av det endelige budsjettet, men kan finnes ved å se i underliggende 

dokumenter. Jeg mener at alle kommunene skal være enige i det endelige budsjettet for et 

vertskommunesamarbeid, og dersom en kommune prioriterer annerledes så skal dette varsles i god tid. 

Dersom det ikke blir enighet skal fjorårets budsjett legges til grunn. Det hender at kommunene legger 

inn ulikt nivå på ressurser, slik at tjenesten er ulik i den enkelte kommune i samarbeidet. 

 

Det er noen utfordringer ift planarbeid på områder som vi samarbeider om. På landbruksområdet har 

vi regionale planer som vi har samarbeidet godt om. På kultursiden har hver kommune sine 

kommunedelplaner/ sektorplaner. Det er ikke så lett å utforme ambisjoner for tjenesten når det er en 

annen kommune som driver tjenesten».  

 

Ordføreren i Jevnaker 

«Det er utarbeidet rutiner i IK-samarbeidene og i IKS-møtene kan ordførerne delta dersom de selv 

ønsker det. Av våre 4 vertskommunesamarbeid på Hadeland så er det vel bare et som kan sies å være 

med særskilt politisk innhold og det er landbrukskontoret. De andre er innkjøp (alle), skatteoppkrever 

(alle) og opplæringskontoret (Jevnaker og Lunner). Jeg har derfor ikke sett det som naturlig å delta i 

IKS-møtene, men isteden oppsøke landbruket på deres møteplasser for å få informasjon om hvordan 

de synes samarbeidet med landbrukskontoret fungerer. I tillegg har vi nylig vedtatt en landbruksplan 

som virksomheten skal styres etter samt en rekke andre, spesielt arealplaner, som kommer i inngrep 

med landbruket». 

  

«Vi kan påvirke og styre samarbeidene gjennom dialog i IKS-møtene (beslutninger) eller forhandlinger, 

eventuelt reforhandling av avtalene, når tiden er inne for det. Ordførerne kan som nevnt delta om de 

ønsker det». 

  

«Det er til en viss grad utfordringer ift utviklingsarbeid eller planarbeid når vi er flere som skal angi 

retningen, men vi har eksempler på begge deler. Engasjementet hos deltakerne avgjør nivået. 

Samarbeidet baseres på konsensus og da er det den som vil minst som fastlegger nivået. Eksempel på 

samarbeid vi har trukket oss ifra: PP-tjenesten (Jevnaker, Lunner) trakk vi oss ut av pga. at man ikke ble 

enige om utformingen av tilbudet og samarbeidet». 
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7. REVISJONENS VURDERINGER 
   

I dette kapitlet skal vi vurdere det interkommunale samarbeidet på Hadeland, slik det er beskrevet i 

kapittel 6, opp mot revisjonskriteriene vi har utledet i kapittel 5.  

 

7.1 BRUKEN AV ETABLERTE STYRINGS- OG KONTROLLRUTINER 

Den første problemstillingen vi skal svare på er i hvilken grad samarbeidsavtalene, med vedlegg, er 

aktive styringsdokumenter. Revisjonen tolker denne problemstillingen slik at «aktive 

styringsdokumenter» innebærer at rutinene som er angitt i dokumentene er fulgt.  

 

I det følgende vurderer vi hvert enkelt revisjonskriterium for seg. 

 

Det skal gjennomføres to VKS-møter i året, medio april og ultimo oktober. 

 

VKS-møtene er bærebjelken i styringen av det interkommunale samarbeidet og er en rutine som er 

godt etablert. Det er brei enighet blant intervjuobjektene om at disse møtene er nyttige og en viktig 

arena for informasjonsutveksling.  

 

Vårmøtene de tre siste årene er arrangert i siste halvdel av april, mens rutinen i Håndboka sier at 

møtene skal arrangeres innen medio april30. Høstmøtene i samme periode er arrangert i november, 

oktober og september. Det er et poeng at møtene bør arrangeres på et tidspunkt der en får et mest 

mulig oppdatert informasjonsgrunnlag i møtene.  

 

Høstmøtet i 2018 ble gjennomført den 21.9. På dette tidspunktet er ikke rapporteringen for 2. tertial 

påbegynt. Vi ser f.eks. at Flyktningtjenesten i sitt innspill melder om at det ikke kan rapporteres på 

måloppnåelse pga for tidlig rapporteringsfrist. 

 

 

VKS-møtene skal være en arena for 

o oppfølging av VKS-ene på rådmannsnivå 

o å evaluere måloppnåelse og ressursbruk 

o å vurdere utfordringer og utvikle grunnlag for prioriteringer/utarbeide budsjett 

 

Vi har sett at VKS-møtene ledes av rådmennene i vertskommunene, og at møtene er en arena for 

styring med vertskommunesamarbeidene på rådmannsnivå. Ansvarlige kommunalsjefer og 

enhetslederne er også til stede. 

 

Evaluering av måloppnåelse og ressursbruk står på dagsorden både til VKS-møte 1 og 2. I VKS-møte 1 

er det resultater pr 31.12 som legges fram. I hvilken grad måloppnåelse er evaluert varierer mellom 

samarbeidene.  

                                                           
30 I figuren som illustrerer årshjulet står det riktignok at fristen er 30.4. 
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Flyktningtjenesten har klart definerte mål som det rapporteres på i hvert møte31. Vi ser av innspillene 

til og protokollene fra VKS-møtene vedrørende Flyktningtjenesten at det er satt fokus på oppnådde 

resultater og tiltak for hvordan resultatene kan bli bedre. 

 

Når det gjelder innkjøpssamarbeidet rapporteres det både vår og høst på status i forhold til utarbeidet 

handlingsplan for felles anskaffelsesstrategi. Handlingsplanen er i utgangspunktet gjeldende for 

perioden 2012-2014. Det rapporteres at denne skal revideres, men dette er foreløpig ikke på plass. Det 

har i flere år vært usikkerhet ift organiseringen av innkjøpsordningen og hvor mye ressurser som skal 

ligge i ordningen. Dette har ført til at flere oppgaver blir liggende «på vent».  

 

Landbrukskontoret rapporterer på måloppnåelse både vår og høst. Dette er mål som er utarbeidet i 

Gran kommune. I tillegg rapporterer Lunner i sine innspill på mål som er satt for landbruket i Lunner, 

mens Jevnaker ønsker at det skal settes fokus på mål som er vedtatt i kommuneplan for Jevnaker.  

 

Ifølge malen for dagsorden i VKS-møtene skal det rapporteres på økonomi pr 31.12 og hittil i år i VKS-

møte 1, og forbruk pr 2. tertial/hittil i år i VKS-møte 2. Denne rutinen fungerer som forutsatt. Det 

rapporteres på økonomi/ressursbruk i alle tre samarbeidene både vår og høst.  

 

VKS-møtene skal også være en arena for å vurdere utfordringer og utvikle grunnlag for 

prioriteringer/budsjett. Innspill til mål og økonomi for neste år skal være tema i VKS-møte 1. I VKS-

møte 2 skal oppfølging av styringssignaler fra VKS-møte 1, og budsjett være på dagsorden. Vår 

oppfatning er at disse punktene rutinemessig settes på dagsorden i møtene. Vi har imidlertid sett at 

styringssignaler ikke alltid blir fulgt opp som forutsatt og at budsjettet ikke alltid er avklart etter VKS-

møte 2.   

 

Vi ser at styringssignaler gitt i vårmøtet som regel blir kommentert i innspillene til høstmøtet, mens 

styringssignaler gitt i høstmøtene ikke i samme grad blir kommentert i neste vårmøte.    

 

 

Deltakerkommunene skal i fellesskap fastsette konkrete og realistiske mål for tjenesten. 

Deltakerkommunene skal i fellesskap utarbeide budsjett for de oppgaver som omfattes av 

samarbeidsavtalene.  

 

Når det gjelder felles mål for tjenestene har vi sett at dette varierer mellom 

vertskommunesamarbeidene. Flyktningtjenesten har de siste årene hatt felles mål, men i innspillene 

til VKS-møte 1 i 2016, kommenterer Flyktningtjenesten at det er uheldig å forholde seg til ulike mål i 

de to kommunene. Fokus på mål i Flyktningtjenesten kan ha en sammenheng med at staten/IMDi 

ønsker at kommunene skal sette mål for introduksjonsprogrammet og at det er utarbeidet maler med 

forslag til resultatmål. Det er også satt et overordnet nasjonalt resultatmål som alle kommuner blir 

målt på.  

 

                                                           
31 Med unntak av VKS-møte 2 høsten 2018, som var gjennomført i september. 
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Det er ikke satt konkrete felles mål for innkjøpssamarbeidet, men det er utarbeidet en handlingsplan 

ut i fra felles anskaffelsesstrategi. Strategien og handlingsplanen er utarbeidet i fellesskap mellom 

innkjøpskoordinatoren og innkjøpsrådet. 

 

Det er ikke lagt opp til en felles målprosess for landbrukskontoret, og landbrukskontoret selv uttrykker 

at det er tungvint å forholde seg til tre sett med mål. Det er nå utarbeidet en felles landbruksplan, og 

målene og tiltakene i denne planen er vedtatt av alle tre kommunene. Det er viktig at det også blir 

laget en rutine for å rapportere på disse målene. 

 

Så vidt revisjonen har forstått er det ikke slik at det foreligger et felles budsjettforslag for det enkelte 

vertskommunesamarbeid som deretter innarbeides i den enkelte kommunes budsjettgrunnlag. I VKS-

møtene diskuteres nye tiltak eller endringsforslag, men vi ser ofte at det ikke konkluderes på disse og 

at det isteden bestemmes at ting skal utredes videre, etc. Vårt inntrykk er at budsjettprosessen 

gjennomføres litt tilfeldig fra år til år, og at budsjetter behandles individuelt i den enkelte kommune. 

Budsjettprosessen varierer også fra samarbeid til samarbeid. 

    

 

Det skal skrives protokoller fra VKS-møtene som skal inngå som en del av mål- og budsjettprosessen 

i egen kommune. Protokollen fra VKS-møte 2 skal inneholde et felles innspill til 

budsjett/økonomiplan inklusive mål fra det enkelte samarbeid. 

 

Ut i fra revisjonens gjennomgang av protokollene finner vi at disse ikke inneholder felles innspill til 

budsjett/økonomiplan inkl mål. Det konkluderes i liten grad på mål og budsjett.  

 

Alle protokollene inneholder konklusjoner som oppsummerer viktige punkter det er blitt enighet om i 

møtene. Ved gjennomgang av protokollene ser vi at ikke alle konklusjonene blir fulgt opp som 

forutsatt. For eksempel konkluderes det i protokollen for høstmøtet 2016 for Flyktningtjenesten at 

kommunene bør samkjøre rapportering og årshjul. Dette tas opp på nytt i flere VKS-møter, men blir 

ikke gjennomført. Også for innkjøpssamarbeidet ser vi at det konkluderes med at det er behov for å 

øke ressursen i samarbeidet med en stilling, og en evaluering av hvordan ordningen er organisert. 

Dette er foreløpig ikke gjennomført. 

 

 

Kommunene må bruke informasjon fra VKS-møte 1 dersom tilstrekkelige budsjettopplysninger ikke 

foreligger ved innspill til egen budsjettprosess. Dersom kommunestyrene ikke blir enige om nytt 

budsjett, gjelder fjorårets budsjett. 

 

Revisjonen har ikke informasjon som tilsier at rutinen ikke er fulgt. Vi har sett et det ikke er en felles 

budsjettprosess for deltakerkommunene og at det ofte ikke foreligger et felles budsjettutkast etter 

VKS-møte 2. Revisjonen har fått innspill på at kommunene bør ha en tettere dialog ift budsjett, slik at 

alle parter er enige om hva som er neste års budsjettforslag. Slik det gjennomføres i dag, kan 

kommunene operere med ulike budsjett for samme virksomhet.  
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Vertskommunen skal avgi nødvendig informasjon hvert tertial til deltakerkommunene, samt 

utarbeide årsrapport og årsmelding til deltakerkommunene som gjennomgås i VKS-møte 1.  

o Årsrapporten skal inneholde økonomirapportering fordelt på den enkelte 

kommune. 

o Årsmeldingen skal beskrive måloppnåelse, utfordringer og muligheter. 

 

Alle samarbeidene utarbeider tertialrapport (tre stk) til egen kommune, iht rutiner i vertskommunen. 

Her beskrives status ift ressursbruk og måloppnåelse. Det utarbeides ikke egne tertialrapporter til 

deltakerkommunene utover rapporteringen til VKS-møtene, med unntak av Flyktningtjenesten. 

 

Innkjøpsordningen utarbeider egen årsrapport som oversendes alle deltakerkommunene og ligger ved 

innspill til VKS-møte 1 om våren. Det rapporteres både på økonomi, måloppnåelse, utfordringer og 

muligheter.   

 

I VKS-møte 1 refereres til status for økonomi og måloppnåelse pr 31.12. 

 

 

Omfang og kvalitet på tjenestene, fullmakter og ressursbruk, skal, så langt råd er, være lik for alle 

deltakerkommunene. 

 

I utgangspunktet skal tjenestene være like i alle deltakerkommunene. På grunn av ulik prioritering i 

budsjettsammenheng kan det være noen ulikheter, f.eks. ressurs til oppfølging av psykisk helse i 

Flyktningtjenesten.  

 

 

Det skal være en årlig orientering om samarbeidsordningene i kommunestyrene. 

 

Revisjonen har ikke forstått at dette er en fast rutine. Det ble gjennomført et temamøte om 

vertskommunesamarbeidene på Hadeland i kommunestyret i Gran vinteren 2018. Kommunestyret i 

Lunner hadde også en presentasjon av interkommunale samarbeider, men her deltok ikke alle 

samarbeidene.  

 

 

Interkommunale samarbeidsordninger skal inngå som fast punkt i felles formannskapsmøte i mai. 

 

Interkommunale samarbeidsordninger var tema i felles formannskapsmøte i 2012. Praksis ble etter 

hvert endret og det arrangeres ikke lenger felles formannskapsmøter, men såkalte «Hadelandsting». 

Interkommunale samarbeidsordninger er ikke fast punkt på dagsorden i disse møtene.  

 

 

Viljeserklæringen skal behandles som egen sak i kommunestyret første året i hver valgperiode. 

 

Viljeserklæringen ble ikke behandlet i kommunestyret i 2012 eller i 2016.  
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7.2. GIR DET ETABLERTE SYSTEMET FOR RAPPORTERING ET GODT GRUNNLAG FOR 

STYRING OG KONTROLL MED VERTSKOMMUNESAMARBEIDENE? 

 

I forrige kapittel gikk vi igjennom sentrale elementer i styringssystemet for de interkommunale 

samarbeidene på Hadeland og så på i hvilken grad regler og rutiner er fulgt. I dette kapitlet skal vi 

undersøke om det etablerte systemet gir et godt grunnlag for administrativ og politisk ledelse, slik at 

de kan ha styring og kontroll med tjenester som ikke driftes i egen kommune. Vi har utarbeidet 

revisjonskriterier som sier noe om hvilke styringsmidler som er viktige i styringen av interkommunale 

ordninger.  

 

7.2.1 BUDSJETTBEHANDLINGEN 

 

Budsjettprosessen og budsjettbehandlingen for det enkelte vertskommunesamarbeid skal 

gjennomføres på en slik måte at det gis god styringsinformasjon og mulighet for påvirkning for 

administrasjon og politikere.  

 

I utgangspunktet er det samarbeidet selv og vertskommunen som utarbeider budsjettutkast og som 

skal presentere dette for de andre kommunene. Alle deltakerkommunene deltar i VKS-møtene, og 

samarbeidskommunene kan således spille inn sine vurderinger ift nye tiltak/endringsforslag/kutt. Vi 

har for eksempel sett at ønsket om å utvide kapasiteten i innkjøpssamarbeidet ikke er realisert pga at 

ikke alle tre deltakerkommunene har gått inn for det.   

 

Ordførerne deltar også i VKS-møtene, og vil således være orientert om budsjettdiskusjonene. 

Revisjonen mener at muligheter for både administrativ og politisk påvirkning er til stede.  

 

Alle kommunene vedtar endelig budsjett på rammenivå. Vertskommunesamarbeidenes totale 

budsjett framgår ikke i noen av de tre kommunenes budsjettgrunnlag. Heller ikke kommunenes 

budsjetterte kostnadsandel er opplyst. I utgangspunktet skal neste års budsjett bygge på fjorårets, 

justert for lønns- og prisvekst. Ved andre vesentlige endringer i rammene skal dette kommenteres 

særskilt. På denne måten kan politikerne forvente at budsjettene videreføres som tidligere dersom 

annet ikke er nevnt. Politikerne har selvsagt mulighet til å stille spørsmål ved budsjettgrunnlaget 

dersom de ønsker mer informasjon.   

 

Revisjonen mener at en oversikt over kommunenes budsjetterte andel av kostnader til 

interkommunale samarbeider ville være informativ. En kunne også vurdere å ta med budsjetterte 

totalkostnader, da det er totalbudsjettet som skal reflektere aktiviteten i virksomheten. Slik det er i 

dag er det ingen informasjon i budsjettgrunnlagene i de tre kommunene om felles virksomhet der 

kommunene ikke er vertskommune. Det ville også være nyttig informasjon for politikerne å se hvilke 

mål som er satt for felles virksomhet. Slik praksis er i dag ser for eksempel ikke politikerne i Lunner og 

Jevnaker hvilke mål som satt for landbrukskontoret (av vertskommunen) og heller ikke hva som ble 

oppnådd.   

 



Interkommunalt samarbeid på Hadeland 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 57 

 

Når aktiviteten skjer utenfor egen driftsorganisasjon er budsjettbehandlingen en viktig arena for de 

folkevalgte til å ivareta styringsansvaret sitt. Revisjonen mener derfor at rammebudsjettering på disse 

områdene krever noe mer informasjon om hvilke poster rammeområdet omfatter, og at informasjon 

om samarbeidenes budsjett er relevant selv om kommunen ikke er vertskommune for virksomheten. 

 

7.2.2 RAPPORTERING  

 

Samarbeidskommunene skal få rapportering fra vertskommunen om virksomhetene de samarbeider 

om. Rapporteringen skal inneholde relevant styringsinformasjon om det enkelte 

vertskommunesamarbeid.  

 

Det rapporteres i liten grad til samarbeidskommunene utover innspill til VKS-møtene. 

Tertialrapportering skjer i hovedsak til vertskommunen.  

 

Av våre tre samarbeider som vi har sett nærmere på er det bare Interkommunal innkjøpsordning som 

utarbeider egen årsrapport. Denne har ingen formell behandling, men oversendes 

deltakerkommunene. Vertskommunesamarbeidene omtales i vertskommunens årsmelding, men i 

liten grad i årsmeldingene til samarbeidskommunene.  

 

Det går også fram av VKS-møtene at det er ønskelig med mer informasjon. I innspill til VKS-møte for 

landbrukskontoret etterlyser Lunner kommune årsmelding fra landbrukskontoret (VKS-møte 1) og 

mener at en årsmelding gir et bedre grunnlag for å vurdere tjenesten. Landbrukskontoret sier at de 

vurderer å utarbeide en mer fullstendig årsmelding for 2018. I høstmøtet i 2018 kommenterer Lunner 

at de trenger informasjon om de vedtak som fattes i landbrukskontoret som gjelder Lunner, slik at de 

har bedre oversikt og kan «svare ut» ved spørsmål fra publikum. 

 

Det er ingen fast rapportering fra vertskommunesamarbeidene til politisk nivå i deltakerkommunene. 

Et unntak er Flyktningtjenesten som rapporterer månedlig til kommunestyret i Gran om bosetting, ant 

flyktninger, etc. Årlig orientering i kommunestyrene og samarbeidsordninger som tema på felles 

formannskapsmøte gjennomføres ikke. 

 

Felles for den rapporteringen som er gitt er at den omhandler status for økonomi, tjenesteleveranse 

og statistikk, men i liten grad annen relevant styringsinformasjon om vertskommunesamarbeidet, slik 

som resultater fra statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner, klagesaker, etablert internkontroll, 

brukerundersøkelser, måloppnåelse ift mål i regionale planer, etc. Dette er viktig informasjon også for 

samarbeidskommunene. 

 

Politikerne har også et selvstendig ansvar for å «bestille» styringsinformasjon. For eksempel er det 

viktig å følge opp Flyktningtjenestens plikt til å føre internkontroll iht introduksjonsloven § 24, eller 

hvordan landbrukskontoret har etablert internkontroll for å sikre habilitet i saksbehandlingen i f. eks. 

dispensasjonssaker.    
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Revisjonen viser til KS sine standarder for god lokaldemokratisk styring, se kapittel 3, der standardene 

Pålitelig styring og Effektiv styring nettopp bygger på forutsetningen om åpenhet og tilgang på god 

styringsinformasjon om hele organisasjonen, også den som er lagt utenfor egen driftsorganisasjon.    

 

7.2.3 FASTE MØTEPLASSER 

 

Det er etablert faste møteplasser mellom administrasjonssjefene og eventuelt ordførerne i 

deltakerkommunene der informasjon om de interkommunale samarbeidene er tema.   

 

VKS-møtene er sentrale i styringen av de interkommunale samarbeidene, hvor også ordførerne er 

invitert til å delta. Ut over dette møtes rådmennene ifm regionrådsmøter. De sier også at de har god 

kontakt seg imellom.  

 

Spørsmålet er om to faste møter i året er nok for å koordinere samarbeidene. Når det gjelder 

budsjettprosessen har vi sett at det er gitt innspill på at en bedre samordning både ift til tidspunkt for 

budsjettering og av innhold, ville lette arbeidet med budsjetteringen. Det er også kommentert at det 

er behov for en tettere dialog om budsjett enten i forkant eller i etterkant av VKS-møte 2.   

 

7.3 SAMARBEID MED ANDRE FAGENHETER I KOMMUNENE 

Målet med dette kapitlet er å se nærmere på hvordan samarbeidet mellom 

vertskommunesamarbeidene og andre kommunale fagenheter fungerer. Problemstillingen er delvis 

beskrivende, men vi har satt opp revisjonskriterier for de områder av samarbeidet som det kan stilles 

krav til.   

 

7.3.1 FLYKTNINGTJENESTEN 

 

 Flyktningtjenesten har hovedansvaret ift samordning og koordinering av tiltak overfor 

nyankomne flyktninger.  

 Det skal foreligge en skriftlig samarbeidsavtale mellom flyktningkontoret, voksenopplæringen 

og arbeids- og velferdsetaten. 

 Avtalen skal angi  

o ansvarsdelingen i samarbeidet, og hvilke konkrete oppgaver den enkelte instans har. 

o rutiner for informasjonsutveksling og regelmessig evaluering av avtalen 

o felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner 

 

Vårt generelle inntrykk etter å ha gjennomført intervjuer og deltatt i et VKS-møte er at 

Flyktningtjenesten er en tjeneste som fungerer godt og som begge deltakerkommunene er fornøyd 

med. Voksenopplæringen og kommunalsjefen med ansvar for flyktninger og NAV i Gran sier de har et 

godt og tett samarbeid med Flyktningtjenesten og at fysisk avstand ikke oppleves som en hindring. Det 

blir likevel kommentert fra tjenestene selv at det hadde vært mer optimalt om Flyktningtjenesten og 

Voksenopplæringen var lokalisert nærmere hverandre. 
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Flyktningtjenesten er hovedansvarlig for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og for 

koordineringen av tiltak overfor den enkelte flyktning i hele integreringsperioden. Arbeidet med 

introduksjonsprogrammet er regulert i en samarbeidsavtale mellom NAV, Voksenopplæringen og 

Flyktningtjenesten, iht Rundskriv Q-27/2015. Avtalen inneholder alle punkt gitt som krav i rundskrivet, 

med unntak av felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner.    

 

7.3.2 INTERKOMMUNAL INNKJØPSSAMARBEID 

 

 Innkjøpsrådet skal være kommunenes kontaktpersoner overfor innkjøpsordningen og 

koordinere innkjøpsarbeidet mellom innkjøpsordningen og egen kommune. 

 Innkjøpsordningen/koordinator skal gi råd og veiledning overfor kommunenes egen 

innkjøpsorganisasjon og hjelpe deltakerkommunene med å bygge innkjøpskompetanse. 

 

Alle deltakerkommunene er enige i at det er behov for en felles innkjøpsordning, men de har ikke klart 

å enes om hvordan ordningen skal organiseres. Samarbeidskommunene føler de har behov for mer 

råd og veiledning ifm enkeltanskaffelser og bedre innkjøpsfaglig kompetanse ute i kommunene, og slik 

ordningen er organisert i dag har ikke innkjøpskoordinatoren kapasitet til å dekke dette behovet. For 

samarbeidskommunene er nærhet til innkjøpskompetanse viktig og spørsmålet er om en eventuelt økt 

ressurs skal organiseres i egen kommune eller i innkjøpsordningen. Kommunene er likevel fornøyd 

med kvaliteten på den tjenesten som gis og med arbeidet med forvaltning og opprettelse av 

rammeavtaler.  

 

Innkjøpsrådet er sammensatt av innkjøpskoordinatoren og en kommunalsjef fra hver kommune. Dette 

samarbeidet fungerer fint, og medlemmene fungerer som kommunenes kontaktperson overfor 

innkjøpsordningen.  

 

7.3.3 LANDBRUKSKONTORET 

 

 Landbrukskontoret skal være en del av den interne behandlingen i kommunenes fullførte 

saksbehandling i saker etter plan- og bygningsloven, og kommunen skal innhente 

landbruksfaglig vurdering i saker som kommer inn under landbrukskontorets 

ansvarsområde. 

 Hver kommune skal ha et samarbeidsforum som fast møteplass for å sikre god samordning 

mellom landbrukskontoret og kommunene. Det skal avholdes møter minst en gang pr 

måned.    

 

Landbrukskontoret er også en tjeneste som alle deltakerkommunene uttrykker at de er godt fornøyd 

med. Plan- og byggesaksavdelingene i samarbeidskommunene sier at de synes samarbeidet med 

landbrukskontoret fungerer godt, de har en god dialog, de får god oppfølging, og at ansatte ved 

landbrukskontoret har god kompetanse. Fysisk avstand oppleves ikke som et problem, hverken for den 

kommunale administrasjonen eller for bøndene.  
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I innspillene til VKS-møtene har Lunner tidligere hatt noen kommentarer om samhandlingen mellom 

landbrukskontoret og kommunen. De ønsket et tettere dialog og raskere oppfølging på henvendelser 

mellom planforums-møtene. Dette ser ut til å ha blitt bedre.  

 

Revisjonen har ikke fått noen informasjon som tilsier at landbrukskontorets bidrag når det gjelder 

landbruksfaglige vurderinger i den kommunale saksbehandlingen ikke fungerer som den skal.  

Landbrukskontoret har faste månedlige samordningsmøter med kommunene. 

 

Når det gjelder næringsutvikling har revisjonen kun fått informasjon fra landbrukskontoret selv og fra 

Jevnaker kommune. Landbrukssjefen synes de har en god organisering av utviklingsarbeidet innen 

landbruk, og at samarbeidet med landbrukets fagråd er godt. Jevnaker kommune mener at 

landbrukskontoret følger godt opp ift jordbruksrelaterte nyetableringer i Jevnaker. Det gis også gode 

tilbakemeldinger fra næringen selv vedrørende landbrukskontorets arbeid med utviklingsoppgaver.    
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8. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
 

Med bakgrunn i vurderingene skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene. Revisjonen 

påpeker at vi bare har sett nærmere på tre vertskommunesamarbeider på Hadeland, og at våre 

konklusjoner er trukket med grunnlag i denne informasjonen.  

 

Problemstilling 1: 

 

I hvilken grad er samarbeidsavtalene, med vedlegg, aktive styringsdokumenter for følgende 

vertskommunesamarbeider: 

 Flyktningtjenesten for Gran og Lunner 

 Interkommunalt innkjøpssamarbeid for Hadeland 

 Landbrukskontoret for Hadeland 

 

Konklusjon: 

Revisjonen konkluderer med at styringsdokumentene i varierende grad er aktive styringsdokumenter 

i styringen av vertskommunesamarbeidene på Hadeland.  

 

Viljeserklæringen er et politisk dokument som ble vedtatt høsten 2010. Formålet med erklæringen var 

å forankre og danne en visjon for det interkommunale samarbeidet på Hadeland. Siden den gang er 

det kommet to nye kommunestyreperioder uten at viljeserklæringen er behandlet på nytt, slik som var 

intensjonen, og punktet om årlige orienteringer om samarbeidsordningene i kommunestyrene 

gjennomføres heller ikke. Revisjonen mener derfor at den politiske forankringen av 

samarbeidsordningene ikke lenger er tilstede i tilstrekkelig grad.    

 

Samarbeidsavtalene regulerer det grunnleggende mellom partene i et vertskommunesamarbeid. Alle 

avtalene vedrørende vertskommunesamarbeid på Hadeland ble revidert i 2011 og utarbeidet etter en 

felles mal. Revisjonen mener at avtalene fungerer godt, med unntak av punktet om «målstyring, 

budsjett og regnskap». Punktet slår fast at deltakerkommunene i felleskap skal utarbeide mål og 

budsjett for tjenesten. Dette etterleves i liten grad. 

 

Rutinehåndboka angir rammene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland og hvilke 

retningslinjer som gjelder. Håndboka ble utarbeidet i 2010 og beskriver blant annet en modell for 

aktiviteter gjennom året i styringen av det interkommunale vertskommunesamarbeidet. Revisjonen 

mener at rutinehåndboka gir et godt grunnlag for styring av de interkommunale ordningene, men ser 

at flere av rutinene ikke fungerer som forutsatt, eller at noen rutiner ikke vurderes som nyttige av 

deltakerkommunene.  

 

De gjeldende styringsdokumentene ble utarbeidet i 2010-2011. Det er kommet til mange nye 

politikere, rådmenn, kommunalsjefer og enhetsledere siden den gangen og dagens stab har ikke 

samme «tilhørighet» til dokumentene. Revisjonen har fått inntrykk av at man i flere år har vært enige 

om at det er behov for en revisjon av rutinene, men at dette ikke har fått nødvendig prioritet.    
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Problemstilling 2:    

 

Gir det etablerte systemet for rapportering et godt grunnlag for politisk og administrativ styring og 

kontroll i samarbeidskommunene med tjenester utført i vertskommunesamarbeidene? 

 

Konklusjon: 

Revisjonen konkluderer med at det i det interkommunale samarbeidet på Hadeland er etablert 

rapporteringsrutiner og møteplasser som gir muligheter for politisk og administrativ styring og 

kontroll, men at rutinene dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige. Revisjonen mener også at 

rapporteringen kan inneholde mer relevant styringsinformasjon.  

 

Revisjonen har funnet at administrasjonen og de folkevalgte har mulighet til å påvirke 

vertskommunesamarbeidene gjennom budsjettbehandlingen, -også de samarbeidene de ikke er 

vertskommune for. Revisjonen mener at kommunenes budsjettdokumenter med fordel kan være mer 

informative ift å vise hvilke forpliktelser som ligger i interkommunale samarbeidsordninger. 

 

Revisjonen mener at VKS-møtene er et viktig element i styringen av de interkommunale samarbeidene 

på Hadeland og at disse møtene danner et godt grunnlag for å utveksle styringsinformasjon mellom 

deltakerkommunene, samt en arena for styring og kontroll.      

 

Når det gjelder rapporteringsrutiner har vi sett at dette i hovedsak skjer ifm de to VKS-møtene og til 

egen kommune/vertskommunen. Det er ikke gjennomført fast rapportering til politisk nivå, slik som 

rutinene legger opp til. Vertskommunesamarbeidene omtales i liten grad i samarbeidskommunenes 

årsmeldinger.  

 

Felles for den rapporteringen som gis er at den omhandler status for økonomi og tjenesteleveranse, 

men i liten grad annen relevant styringsinformasjon om samarbeidene, slik som resultater fra tilsyn og 

revisjoner, klagesaker, brukerundersøkelser, internkontroll, måloppnåelse ift kommunedelplaner, etc.  

Dette er viktig informasjon også for samarbeidskommunene.  

 

Problemstilling 3: 

 

Fungerer samarbeidet med andre fagmiljøer tilfredsstillende for vertskommunesamarbeidene? 

 

Konklusjon: 

Revisjonen konkluderer med at samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer tilfredsstillende for de tre 

vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke enighet mellom deltakerkommunene om 

størrelsen på ressursen i innkjøpssamarbeidet og hvordan ressursene skal organiseres.   
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Revisjonens anbefalinger: 

 

 De gjeldende styringsdokumentene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland ble 

utarbeidet i 2010-2012. Tilhørigheten til dokumentene er ikke den samme blant politikere og 

administrasjon i de tre kommunene i dag. Revisjonen anbefaler at dokumentene og 

rutinebeskrivelsene revideres med grunnlag i de erfaringene en har gjort seg. 

 Revisjonen anbefaler spesielt å gjennomgå følgende rutiner på nytt: 

o Tidspunkt for VKS-møtene 

o Budsjett- og målsettingsprosessen 

o Rapporteringsrutinene 

o Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i kommunestyrene og felles 

formannskapsmøter 

 Når det gjelder rapporteringsrutiner fra vertskommunen til samarbeidskommunen anbefaler 

revisjonen at det legges vekt på at informasjonen som gis skal inneholde god og relevant 

styringsinformasjon om felles samarbeid. 

 Revisjonen anbefaler at det tas inn et punkt om felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner 

i samarbeidsavtalen mellom Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og NAV om 

introduksjonsprogrammet, jf krav i Rundskriv Q-27/2015. 
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VEDLEGG 2 UTTALELSE - JEVNAKER KOMMUNE 
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SAK NR. 17/2019 

 
Gran kommune  
         

 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 15.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 
 

Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd med tidligere praksis er det utarbeidet en årsrapport fra kontrollutvalget til kommunestyret om 
kontrollutvalgets virksomhet. En slik praksis er anbefalt som en del av kontrollutvalgets plikt til å 
informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. kommunelovens § 77 pkt. 6 og veileder fra 
departementet/Kontrollutvalgsboken.  
 
Årsrapporten gir en helhetlig oversikt over kontrollutvalgets aktivitet for fjoråret, og fungerer også 
som dokumentasjon på kontrollutvalget etterlevelse av sine lovpålagte oppgaver.  
 
I tråd med tidligere praksis legges saken frem med innstilling til kommunestyret.  En slik praksis sikrer 
at saken blir fremmet for kommunestyret som egen sak.  
 
Det er tidligere uttrykt ønske fra kontrollutvalget om at utvalgsleder gir en kort presentasjon av 
rapporten overfor kommunestyret ved behandlingen der. 



KONTROLLUTVALGET  
I  

GRAN KOMMUNE  
 

 

 

Årsrapport 2018 

 

 

Kontrollutvalgets virksomhet 
 

 

 

1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

2. Medlemmer og sekretariat 

3. Aktivitet 

4. Økonomi 

5. Regnskapsrevisjon 

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser  

7. Selskapskontroll 

8. Avtale med og oppfølging av valgt revisor / Innlandet Revisjon IKS 
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1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 77 med tilhørende 
forskrift for kontrollutvalg.  
 
Kontrollutvalgets overordnede målsetting kan formuleres som ”å bidra til å skape tillit til 
forvaltningen”.  
 
I forskrift om kontrollutvalg (§ 4) er utvalgets alminnelige oppgaver formulert slik: 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder å påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 
av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. 

 
I tillegg fremgår det av lovverket at: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

 
Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver løses i praksis ved å bestille tjenester innenfor områdene: 

 Regnskapsrevisjon 
 Forvaltningsrevisjon  
 Selskapskontroll 

 
2. Medlemmer og sekretariat 
 

Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer: 
 

Faste medlemmer Varamedlemmer  
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs, nestleder (Gbl) 
Bjørg Kværn (Ap) 
Trine Ruud (H) 
Hilde Kristin Smerud (Frp) 

Varamedlemmer for Ap/Sp: 
1. Knut Lehre (Ap)  
2. Kristin Madsen (Sp) 
Varamedlemmer for H/Frp: 
1. Fredrik Schumann (Gbl) 
2. Hilde Bulling (H) 
3. Kjell Vidar Martinsen (Frp) 

 
Sekretariat: 
Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av 
både kommunens administrasjon og kommunens revisor. Kommunene i Gjøvik- og 
Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått felles avtale om kjøp av sekretærtjenester fra 
firmaet Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken. Avtalen ble inngått etter utlyst 
anbudskonkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser. Avtalen gjelder for perioden 
01.01.2017 – 31.12.2020 med mulighet for forlengelse ett + ett år.  

 
3. Aktivitet 

 
År  2018 2017 2016 2015 2014 
Antall møter 8 8 10 8 7
Antall saker 62 63 81 65 55
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4. Økonomi  
 
Kontrollutvalget utarbeider selv forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg § 18. Det er kommunestyret som fastsetter de 
økonomiske rammene for kontrollutvalgets virksomhet. Nedenfor følger oversikt over 
regnskap/budsjett for siste år: 
 

 Konto Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

1052 Godtgjørelser med arb.giveravg. 25 986 0 22 021 18 362
1059 Annen lønn 25 986 15 000 21 960 18 666
1081  Godtgjørelse andre folkevalgte 141 439 94 000 85 909 147 734
1082 Tapt arbeidsfortjeneste 1 283 10 000 0 0
1099 Arbeidsgiveravgift 25 988 17 000 18 315 26 052
1101 Abonnementer og faglitteratur 13 125 12 000 11 980 10 414
1116 Bevertning under møter 8 843 7 000 11 079 11 833
1125 Utgiftsdekning 14 588 0 29 210 8 466
1132 Telefon 297 0 96 120
1133 Mobiltelefonbruk 310 0 920 702
1134 Datakommunikasjon 10 223 12 000 10 851 10 812
1136 Motkonto mobiltelefon - 25 986 0 - 21 960 - 18 300
1150 Kurs og veiledning  21 938 34 000 21 645 34 500
1160 Utgifter til godtgj. for reiser 0 3 000 459 890
1179 Kjøpt transport, tog/buss mv 0 0 0 85
1202 Edb nett og maskinvare 0 0 0 0
1241 Dataavtaler 0 0 0 2 208
1270 Andre tjenester/sekretærtjenester 320 174 283 000 303 600 299 046
1429 Merverdiavgift, kostnad drift 83 330 65 000 79 314 78 099
1729 Momskompensasjon, inntekt 

drift 
- 83 330 - 65 000 - 79 314 -78 099

 Sum funksj/tjenste 1100 
Kontrollutvalget 

573 810 452 000 595 399 571 625

1351 Kjøp av tjenester fra Innlandet 
Revisjon IKS 

1 111 362 1 075 000 719 883 808 558

 Sum funksj/tjenste 1101 
Revisjon 

1 111 362 1 075 000 719 883 808 558

 SUM ANSVAR 6200 
KONTROLLORGANER 1 695 555 1 562 000

 
1 235 968 1 380 184

 
Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap: 

 
 Kto. 1270 Andre tjenester/sekretærtjenester: Merforbruket skyldes noe høyere 

aktivitet/saksbehandling enn budsjettert.  
 

 Kto. 1351 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS: 
Merforbruket på posten skyldes i hovedsak forskyvning av revisjonsprosjektet 
«Målstyring» fra 2017 til 2018. Forskyvningen til 2018 bidro til 
mindreforbruk/besparelse i kontrollutvalgets regnskap for 2017. Revisjonsprosjektet 
fikk i tillegg en overskridelse i forhold til opprinnelig plan (forbruk 309 timer mot 
budsjettert 250 timer). 
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5. Regnskapsrevisjon 
 
Oppfølging av revisjonsarbeidet og tilsyn med revisors faglige arbeid: 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. § 6 i 
forskrift om kontrollutvalg. Dette er knyttet til flere forhold: 
 

 At revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk. 
 At revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner. 
 At revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalget ivaretar sitt oppfølgingsansvar gjennom følgende aktiviteter:  
 

 Revisors uavhengighetserklæring (skriftlig, årlig) 
 Presentasjon av strategi og plan for revisjon av kommunens regnskaper, samt 

underliggende risikovurderinger (årlig) 
 Presentasjon av status midtveis i revisjonsarbeidet / interimsrevisjon (årlig)  
 Presentasjon av revisjonsberetningen og gjennomføringen av revisjonsarbeidet (årlig) 
 Fremleggelse av eventuelle brev og revisjonsrapporter til rådmannen, herunder 

eventuelle nummererte brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av 
misligheter mv). 

 Fremleggelse av resultatet av ekstern kvalitetskontroll av revisor (forbundsbasert 
kontroll minimum hvert femte år) 

 
Uttalelse om årsregnskapet: 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en 
uttalelse til årsregnskapet, jf. forskrift om kontrollutvalg § 7. Uttalelsen skal følge 
regnskapssaken til kommunestyret, via formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper: 
 

 Årsregnskapet for Gran kommune for 2017 
 

Til stede under behandlingen av saken i kontrollutvalget var Innlandet Revisjon IKS 
v/oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen v/økonomisjef og fagsjef for regnskap.   
 
Kontrollutvalget kommenterte følgende tema/områder i sin uttalelse:  
 

 Positivt netto driftsresultat i 2017, men utfordrende økonomiske situasjon  
 Budsjett- og økonomistyringen innenfor virksomhetsområdene  
 Etterslep på gjennomføring av investeringsprosjekter 
 Pensjon: Utsatt kostnadsføring av pensjoner (kortsiktig gjeld) og negativ netto 

pensjonsforpliktelse (langsiktig gjeld) 
 Stabilt sykefravær 
 Fylkesmannens anbefaling om å vedta overordnede styringsmål for 

økonomiforvaltningen  
 

Nummererte brev fra revisor: 
Revisor skal rapportere skriftlig til kontrollutvalget dersom de blir kjent med vesentlig svikt i 
internkontrollen, rapportering av misligheter mv. Det er i løpet av året ikke mottatt 
nummererte brev fra revisor. 
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Oppfølging av kommunestyrets merknader: 
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader 
til årsregnskapet er blitt fulgt opp (forskriftens § 8).  
Det foreligger ingen merknader fra kommunestyret til oppfølging. 

 
 
6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser 

 

Lovpålagte oppgaver: 
 Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden 

(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  
 Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon.  
 Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner 

som er gjennomført og resultatet av disse.  
 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets 

merknader til rapporter om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også 
rapporteres om tidligere saker, som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 

 
Plan for forvaltningsrevisjon: 
Kontrollutvalget har laget en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2019. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret den 21.02.2017, jf. k.sak 02/17. Planen er basert på en overordnet 
analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer. 
  
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 
i planperioden.  
 
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 
a) Forvaltningsrevisjonsprosjekter: 

Sluttførte revisjonsprosjekter: 
 Mål- og resultatstyring i Gran kommune 

 
Igangsatte, ikke sluttførte revisjonsprosjekter (sluttføres i 2019):  

 Interkommunalt samarbeid på Hadeland (samarbeidsprosjekt mellom 
kontrollutvalgene i Gran, Lunner og Jevnaker) 

 
b) Mindre undersøkelser, forundersøkelser, orienteringer mv.: 

Saker gjennom året: 
 

 BEREDSKAP: OPPFØLGING AV FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2017 
 KONTROLLUTVALGET SOM VARSLINGSKANAL 
 DET KOMMUNALE RISIKOBILDET 2016-2020 (RAPPORT FRA KS / DELOITTE) 
 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2017 FOR GRAN KOMMUNE   
 FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON: PP-TJENESTEN  
 EKSPERTUTVALGETS RAPPORT – SPESIALUNDERVISNING 
 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON: PP-TJENESTEN  
 STATUS OG RÅD FOR ETIKKARBEID I KOMMUNESEKTOREN (FOU-RAPPORT) 
 NY ADMINISTRATIV ORGANISERING FRA 01.01.2018 
 OMSTILLINGSPROSJEKTET 2017 – OPPFØLGING AV ENDRINGER 
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 ELDRERÅD OG RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE – RETTEN 
TIL Å UTTALE SEG I POLITISKE SAKER 

 DET KOMMUNALE RISIKOBILDET 2016-2020 (FOU-RAPPORT) 
 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD VED GRAN HJEMMETJENESTE 
 OPPFØLGING AV VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD VED GRAN 

HJEMMETJENESTE 
 KOMMUNEBAROMETERET 2018 - GRAN 
 REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I GRAN 
 RESULTATRAPPORTERING 2. TERTIAL 2018 – GRAN KOMMUNE 
 DIAGNOSESETTING OG REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I GRAN 
 TILDELINGSENHETEN I GRAN KOMMUNE  
 HJEMMETJENESTEN: OPPLÆRING AV VIKARER  
 RUTINER FOR LØPENDE RAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET VED 

GJENNOMFØRING AV REVISJONSPROSJEKTER 
 

c) Henvendelser til kontrollutvalget – tips/varsling/bekymringsmeldinger e.l: 
Kontrollutvalget er åpent for å motta henvendelser/tips fra utenforstående om forhold man 
mener bør undersøkes nærmere i kommunen. Kontrollutvalget har i løpet av året 
behandlet/fulgt opp følgende henvendelser:  

 

 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDRØRENDE BARNEVERNSSAK  
 

 
Oversikt over revisjonsrapporter de siste årene og oppfølgingen av disse: 

 
År Tema / område 

 
Oppfølging / kommentar 

2018 Revisjonsrapport: Mål- og 
resultatstyring i Gran 
kommune (behandlet i 
k.styret 13.12.2018, sak 
120/18) 

Rapporten påpekte liten sammenheng mellom 
overordnede mål og måleindikatorene. Vedtak der 
det bes om at rådmannen gjennomgår mål- og 
resultatstyringssystemet på nytt og at det 
gjennomføres en evaluering av lederavtalene.  
Til oppfølging. 

2017 
 

(ingen) Ingen sluttførte revisjonsrapporter. Flere 
forundersøkelser gjennomført. To 
revisjonsprosjekter bestilt.  

2016 (ingen) Gjennomført en rekke forundersøkelser gjennom 
året. 

2015 Revisjonsrapport: 
Innkjøp/kontraktstyring 
(sluttbehandlet i 
kommunestyret) 

I hovedsak positiv konklusjon, men fremmet 
kritikk mot ett større kjøp uten skriftlig kontrakt. 
Anbefaling om å utarbeides skriftlige rutiner på 
flere områder. 

2014 Revisjonsrapport: NAV 
Hadeland (sluttbehandlet i 
kommunestyret) 
 

Ingen alvorlige funn. Noen konkrete anbefalinger. 
Det er ikke lagt opp til særskilt oppfølging av 
rapporten. 

2013 Revisjonsrapport: 
Kommunens praktisering 
av offentlighetsloven 
(sluttbehandlet i k.styret 
feb-14) 

Rapporten/kommunestyrets vedtak i saken ble 
fulgt opp høsten 2014. Konklusjon: Rapporten var 
tilfredsstillende fulgt opp av rådmannen.  

2012 (ingen) 
2011 Styring og kontroll med 

eiendomsforvaltning i 
Rapporten ble sluttbehandlet i kommunestyret.  
Evt. oppfølging er ikke tidfestet. 
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Gran kommune  
2010 Rapport: Samhandling 

mellom barnehager og 
barnevern” 
(sluttbehandlet i 
kommunestyret)  

Fulgt opp i 2011, der barnehageleder og 
barnevernleder orienterte om hvordan 
anbefalingene i rapporten var fulgt opp. 
Kontrollutvalget konkluderte med at rapporten var 
tilfredsstillende fulgt opp, men vedtok samtidig å 
foreta en ny oppfølging ”på et senere tidspunkt”.

 

 
7. Selskapskontroll  

 
Lovpålagte oppgaver: 
 

 Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper.  

 Det skal utarbeides en plan for selskapskontroll, minimum en gang i valgperioden 
(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  

 Selskapskontrollens obligatoriske del går primært ut på å kontrollere om den som 
utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte 
forvaltningsrevisjon i selskapet 

 
Plan for selskapskontroll: 
 

Kontrollutvalget har laget en plan for selskapskontroll for perioden 2017-2019. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret den 21.02.2017 (k.sak 02/17). Planen er basert på en overordnet 
analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for kontroll med kommunens styring med selskaper (eierskapskontroll), 
eller med forvaltningen i kommunalt eide selskaper. Følgende områder/tema er prioritert i 
planen: 

 Eierstyring i Gran kommune 
 HRA AS 
 Glitre Energi AS / Hadeland Kraft AS 

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 
i planperioden. 
 

 
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 

a) Revisjonsprosjekt: 
 Ingen. 

 
b) Mindre undersøkelser, forundersøkelser, orienteringer mv.: 

 Ingen. 
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Oversikt over kontroller de siste årene og oppfølgingen av disse: 
 

År Tema / selskap 
 

Oppfølging / kommentar 

2018 Ingen Ikke prioritert aktiviteter innenfor 
eierstyring/selskapskontroll i løpet av året. 

2017 Hadeland Energi AS og 
Hadeland Kraft AS 

Gjennomført forundersøkelse og samtaler med 
ledelsen i felles kontrollutvalgsmøte på 
Hadeland (3 kommuner). Ikke prioritert å gå 
videre.

2016 HRA AS Gjennomført forundersøkelse og samtaler med 
ledelsen mht. etterlevelse av lov om offentlige 
anskaffelser mv. Ikke prioritert å gå videre. 

2015 Etterlevelse av felles 
eierskapspolitikk på Hadeland 
 

Revisjonsrapporten konkluderte med at 
eierskapspolitikken ikke er fullt ut 
implementert, og ba ordfører og rådmann om å 
følge opp rapportens anbefalinger. Rapporten 
ble sluttbehandlet i kommunestyret.

2014/ 
2015 

Hadeland Energi AS / 
Hadeland og Ringerike 
Bredbånd AS 

Våren 2014 ble det avdekket et større underslag 
i selskapene. Økonomisjefen ble 
politietterforsket og dømt.   
Kontrollutvalgene på Hadeland (Gran, Lunner 
og Jevnaker) fulgte aktivt opp saken, blant 
annet ved gjennomgang av de to granskings-
rapportene utarbeidet av PwC og oppfølging 
overfor selskapene mht. læring. Saken avsluttet

2013 Oppfølging av 
selskapskontroll Hadeland 
Energi AS og Hadeland Kraft 
AS fra 2012 – fokus på 
selskapenes årsrapportering 

Gjennomgang av selskapenes årsrapporteringer 
for 2012. Likelydende sak i de tre 
kontrollutvalgene (Gran, Lunner og Jevnaker). 
Tilbakemelding ble sendt selskapene. Saken er 
avsluttet.

2012 Revisjonsrapport: Hadeland 
Energi AS 
 

Rapporten ble sluttbehandlet i kommunestyret 
februar 2013.  

 
 

 
8.  Avtale med og oppfølging av valgt revisor / Innlandet Revisjon IKS  

 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet 
Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene 
revisjon i egenregi til selvkost.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og 
selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig. 
Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon. 
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til 
konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være 
kundeorientert. Kontrollutvalget er bevisst disse målsettingene i sin oppfølging og dialog med 
selskapet. 
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Pris følges opp gjennom krav til årlig sammenligning (”benchmarking”) av kostnadene til 
revisjon mot andre kommuner. Slik sammenligning er foretatt i løpet året og viser at 
kostnadene til regnskapsrevisjon ligger omtrent på ”snittet” sammenlignet med kommuner på 
samme størrelse. Sammenligningen er presentert for kontrollutvalget.  
 
Kvalitet på revisjonstjenestene følges primært opp gjennom de enkelte tjenesteleveransene 
(regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). I tillegg følges opp: 
 

 At oppdragansvarlig revisor oppfyller de formelle kompetansekravene. 
 At kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt, herunder at revisor ikke har tatt 

på seg rådgivningsoppdrag eller andre tjenester for kommunen, som kan reise tvil om 
dette. Det påses at det årlig blir avgitt en uavhengighetserklæring fra revisor til 
kontrollutvalget.  

 
Forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS (i regi av Norges 
Kommunerevisorforbund) ble sist gjennomført høsten 2014. De utvalgte revisjonsoppdragene 
og forvaltningsrevisjonsprosjektene fikk ”godkjent” (høyeste score). Innlandet Revisjon IKS 
v/daglig leder har orientert kontrollutvalget om kontrollen og resultatene. 

 
 
 
 

Jaren, 15. mars 2019.  
 

 
________________________ 
Bjørn Austad Hvaleby 
leder av kontrollutvalget 
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SAK NR. 18/2019 

 
Gran kommune  
      

 
 
 
KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 15.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   
1. Program for Kontrollutvalgskonferansen 2019 
 
 
 

Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2019 tas til 

orientering. 
 

2. ……….. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale er det lagt opp til en gjennomgang/presentasjon av hovedtemaene på konferansen: 
 

 Tolga-saken 
 Ny kommunelov 
 Bruk av offentlige midler 
 Boligbygg-saken 
 Personvern 

 
Hensikten med saken er refleksjon omkring temaene i forhold til kontrollarbeidet i egen kommune.  
 
Det vises til vedlagte program for detaljert oversikt over tema og innhold på konferansen.  
 



Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, 

revisorer, ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og 
kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Tolga-saken  

Ny kommunelov
Bruk av offentlige midler  

Boligbygg-saken  

Personvern   

P R O G R A M

#ku19nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport



Onsdag 30. januar
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19.30

Registrering og kaffe + noe å bite i

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, NKRF og møteleder Anne Grosvold

Åpning
u Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Slik jobbet VG med Tolgasaken
u Mona Grivi Norman, Maria Mikkelsen og Frank Haugsbø, VG

Pause / utstilling

“Tolga med TÆL — rydder med TRÆL” 
Arbeid med internkontroll
u Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

Lunsj

Kommunal egenkontroll i samspill 
med statlige tilsyn
u Rune Fjeld, assisterende fylkesmann i Hordaland

Pause / utstilling
 

Den nye kommuneloven og forskriftene 
— konsekvenser for kontrollutvalgene
u Erland Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og 
  moderniseringsdepartementet

Pause / utstilling

Samtale om bruk av offentlige midler
u Anne Grosvold
u Henning Carr Ekroll, forfatter av boka «Skattepengene som forsvant» 
  og nyhetssjef i Aftenposten
u Vegard Venli, journalist i NRK
u Anne Mette Øvrum (H), leder av kontrollutvalget i Sør-Odal kommune
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Torsdag 31. januar

09.00

11.40

10.20
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  Slik avdekket Dagens Næringsliv 
Boligbygg-skandalen
u Kjetil Sæter og Knut Gjernes, Dagens Næringsliv

Pause / utstilling

Boligbygg-saken — kontrollutvalgets rolle
u Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune 

Pause / utstilling

Personvern i kommune-Norge
u Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet

Medias rolle i den kommunale egenkontrollen 
– medspillere eller motspillere? 
u Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen

Lunsj  
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 18. desember 2018. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
Konferansepriser*
• Kr 6 700  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 100)
• Kr 5 040  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 440)
• Kr 1 062 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 29. til 30. januar 2019

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  

  Norges Kommunerevisorforbund
  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no
  www.facebook.com/nkrf.no
  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/
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SAK NR. 19/2019 

 
Gran kommune       
   

 
 
 
 

REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                 
Kontrollutvalget 15.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 

 
Saksdokumenter:   

 
1. Info. til medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om 

elektronisk innlevering av møtegodtgjøring mv. 
 

2. Publisering av kontrollutvalgets møtepapirer på kommunens 
hjemmeside  

 
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedlegg 1  
 
 
Muntlig orientering 
 
 
Muntlig orientering 
 

 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



 

Kjetil Solbraekken

Fra: Kjetil Solbraekken

Sendt: onsdag 6. mars 2019 08:51

Til: BJØRN AUSTAD HVALEBY (bjorn.hvaleby@gmail.com); PÅL ARNE

SANGN/ES (pal.sangnas@gmail.com); TRINE RUUD (trine@m3bygg.no);

BJØRG KV/ERN (bkhaugsb@online.no); HILDE KRISTIN SMERUD

(hilde.smerud@outlook.com); Knut M. Lehre (knut@nysetvegen.com);

Fredrik Schumann (fredrik.schumann@online.no); Kristin Madsen

(kristma@online.no); Hilde Bulling (hibulli@online.no); Kjell Vidar Martinsen

(kjellvi@gmail.com)

Kopi: Eli Stigen

Emne: VS: Politiske godtgjørelser via Visma EX ense  — Husk å re istrere krav!

Viktighet: Høy

Medlemmer og varamedlemmer  i  Kontrollutvalget i Gran kommune

Hei !

Etter avtale med politisk sekretariat  i  Gran kommune videresendes e-post til dere med orientering om at

Gran kommune nå har innført elektronisk registrering av krav på møtegodtgjørelse, reisegodtgjørelse, tapt

arbeidsfortjeneste mv. for medlemmer av politiske utvalg.

Dette betyr at fremtidige krav i f.m. deltakelse i kontrollutvalgets møter skal sendes inn elektronisk.

Nedenfor følger e-post med informasjon om hvordan dette gjøres i praksis.

Som dere ser gjelder løsningen for møter etter 01.11.2018. Dette betyr at møtet i kontrollutvalget den

30/11—18 og møte den 18/1—18 må legges inn for de av dere som var der (gjelder alle faste medlemmer).

For de av dere som var på Kontrollutvalgskonferansen 2019 (30-31. jan), så er reisegodtgjøreise/utiegg

aktuelt å få med.

Med hilsen

Kjetil Solbrækken

Sekretær for kontrollutvalget

Tlf. 995 77 903

Fra:  Eli Stigen

Sendt:  5. mars 2019 14:56
Til: Anne Margrethe Knarud; Anne Solstad; Atle Liaklev; Einar Ellefsrud (einar.eliefsrud mail.com); Eivind

Braenden; Helge Haukeli; Helge Tryggeseth; Inger Lise Stieng; Kent Arntzen; Kine Nan Lium; Lars Erik Flatø; Morten
Hagen; Oskar Sunde; Paul Andre Lindseth; Pål Arne Sangnæs; Pål Tingelstad; Pål-Arne Oulie; Randi Eek Thorsen;
Reidum Marie Heimen; Roger Nyhus; Rrustem Rexhaj; Rune Meier ;Terje Aschim (mb.centret online.no); Vemund

Viken; Wenche Strand; Øyvind K Myhre; Anne Marte Skari
Kopi: Willy Westhagen; Lars Ole Saugnes; Morten Gausen; Vegar Hoie-Stenerud; Gro Råsbråten; kommunetorget;
Kine Therese Vik-Erstad; Alexandra M Swigon; Anders Skari; Aud Karin Heggen; Basir Fassihi; Brede Grinder;

Elisabeth Ruud; Ellen Ellefsrud; Finn Olav Nordli; Grete Synnøve Teslo; ro.merethe mail.com; Gunn Elisabeth Alm
Thoresen; Hanne A Magnussen; Hans Bjørge; Hans Dæhlen; Hans Martin Sørum; Hilde Bulling; Ida Svenbalrud; Inger

Helene A Håvelsrud; Inger Lise Gjerdrum; Jenny Gagnum Nygaard; John 0 K Johnsen; Jorid Synnøve Hansen; Kari
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Dæhlen; Karianne Sten Solheim; Kent Arntzen; Kjell Østen; Knut Erik E Strømnes; Kristin Berger Sæther; Magne
Stenberg; Morten Solberg; Ole Haugom; Ole Jacob Rognstad; Per Hoff; Pernille B K Alm; Roy SteinarTorheim;
Synnøve Mollan Bølset; Terje Asprusten; Tor Brekke Skjøtskift; Vegard Øfstaas; Vibeke Hoff; Wenche Brørby
Emne: Politiske godtgjørelser via Visma Expense  -  Husk å registrere krav!
Viktighet: Høy

Visma.net Expense  skal  brukes til alle typer krav om politiske godtgjørelser i Gran kommune

l 2018 tok Gran kommunes ansatte i bruk Visma.net Expense til krav om reisegodtgjørelse, utgiftsdekning,

refusjoner, godtgjørelse, variabel lønn med videre.

For krav vedrørende politiske møter fra og med 1. november 2018 skal kommunens folkevalgte bruke Visma

Expense, på samme måte som Gran kommunens ansatte.

Hvordan senderjeg inn krav? .

>  For å logge inn  i  Visma.net Expense, bruker du lenka du har fått tilsendt  i  epost.

>  Hvis du ikke har fått lenke, kan du ta kontakt via epost Lonn ran.kommune.no

>  Vi har Ia et en o lærin sfilm som du finner her: htt s: www. ran.kommune.no bruksanvisnin -for—krav-

om- olitiske- odt 'oerelser.483130.no.html

>  Brukanvisningen finner du under «Dokumenter» på samme side som opplæringsfilmen.

Når fårjeg utbetalingen?

>  Utbetalingene skjer fortløpende. Du vil normalt motta utbetalingen i løpet av en måned.

Hvilke møter skal jeg sende krav for?

>  Alle møteri politiske utvalg, styrer, råd, arbeidsgrupper og nemnder, du er oppnevnt til av Gran

kommunestyre.

>  Godtgjørelsesreglementi Politikerhåndboka kapittel 11, beskriver dette naermere:

htt s: handboker.kf.no handboker ublic 0534 25c985da—7a31-4127-8eb8-

b36cad89715b cha ter 8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd

>  Unntak: Eksterne organ med egne budsjett skal dekke møtegodtgjøring til alle medlemmer, også for

kommunens representant.

Frist for innsending

>  Du sender inn kravene fortløpende, og senest innen  3  måneder.

MEN foreldelsesfristen vil ikke bli praktisert strengt nå det første halve året. Send inn krav så snart du kan og

pass på å være ajour innen 1. juni i år.

Viktig at gruppelederne for partiene minner representantene på å bruke Visma Expense. Sjekk at alle i gruppa har

lest denne eposten og er kommet i gang med å registrere krav.

Vi hjelper deg!

>  S ørsmålom til an o bruk avVisma Ex ense sendestilLonn ran.kommune.no

>  5 rsmålom tolknin en av re leneiGodtgjørelsesreglementetiPolitikerhåndboka kapittel 11 sendes til

eli.sti en ran.kommune.no

Med vennlig hilsen

?? ;  m; gm 93mm”  :‘4!’

Eli  Stigen

Rådgiver, -for rådmannen, demokrati og politiske utvalg

Stab og støtte

 

Gran kommune

Rådhusvegen 39, N-2770 JAREN
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Fredag 15. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1530. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Hilde Kristin Smerud (Frp) 
Bjørg Kværn (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby og enhetsleder for 
hjemmetjenesten Anne Slette (begge møtte under sak 13). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund (sakene 13 og 14) og 
oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors (sak 16). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Bjørn Austad Hvaleby som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 11/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.01.2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.01.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 12/2019 INNLANDET REVISJON IKS: STATUS FOR 

SAMMENSLÅING MED HEDMARK REVISJON IKS MV.  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Status for sammenslåing av Innlandet Revisjon IKS og 
Hedmark Revisjon IKS, tas til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om det 

videre utredningsarbeidet og om fremdriften i 
sammenslåingsprosessen.  
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3. Utvalgsleder gis fullmakt til å etablere kontakt mellom 

bestillerrollen (kontrollutvalget) og eierrollen (ordfører), 
herunder formidle synspunkter fra kontrollutvalget. 

 
 
 
SAK NR. 13/2019 OPPFØLGING AV HJEMMETJENESTEN I GRAN 

KOMMUNE – ORIENTERING VED RÅDMANNEN 
 

Fra behandlingen: 
 Bjørn Austad Hvaleby stilte innledningsvis spørsmål om egen habilitet 

i saken, med begrunnelse i at ektefelle er ansatt som vikar i 
hjemmetjenesten i Gran kommune. Spørsmålet ble drøftet med 
utgangspunkt i forvaltningslovens § 6 annet ledd, dvs. om det 
foreligger «andre særegne forhold». Kontrollutvalget kom enstemmig 
(4 stemmer) frem til at forholdet ikke medførte inhabilitet.  

 
 Kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby og enhetsleder for 

hjemmetjenesten Anne Slette orienterte og svarte på spørsmål. 
Følgende hovedtema ble berørt i gjennomgangen:  
• Utviklingen i antall tildelte timer hjemmehjelp (i hht. vedtak). 
• Sykefravær i hjemmetjenesten i 2018: 2018: 13,4 %. 
• Overtid (utvikling gjennom tre år). 
• Rekruttere og beholde ansatte. 
• Avvik og avvikshåndtering.  
• Sommeravvikling 2019. 
• Medisinhåndtering. 
• Legetjenesten. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at kommuneledelsen har iverksatt en rekke tiltak 
for å forbedre situasjonen i hjemmetjenesten. Situasjonen 
synes derimot fortsatt sårbar. Kontrollutvalget har merket 
seg følgende hovedpunkter fra presentasjonen: 

 
• Sykefraværsutviklingen: Sykefraværet er generelt høyt, 

og er på et bekymringsfullt nivå (13,4 % i 2018).   
• Avvikshåndtering / internkontroll: Det synes som om 

man har fått til en kultur for å melde avvik (119 meldte 
avvik i perioden 1/9 - 31/12-18). Det er igangsatt en 
systematisk oppfølging av avvik. 

• Forholdet mellom brukernes rettigheter til tjenester 
(lovkravene), og tilgjengelig kapasitet og økonomiske 
ressurser: Det synes som om det er økt bevissthet når det 
gjelder tildeling av tjenester, og at terskelen for å få 
tjenester som ligger i grenseland for hva kommunen må 
tilby er økt. Det synes også som om det er et mer aktivt 
samarbeid med frivillige, pårørende og nettverk der dette 
er egnet.  

• Sommeravvikling 2019: Det er planlagt flere tiltak for å 
unngå situasjonen fra 2018, blant annet: 
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➢ Trygghetsavdelingen stenger kun en uke sommeren 
2019 (2018: 3 uker). 

➢ Dagsenteret reduserer driften mindre enn i fjor. 
➢ Rekruttere sommervikarer og vurdere behov for 

vikarbyrå. 
➢ Sommervikarkurs. 
➢ Ansvarliggjort enkeltansatte for opplæring av nye 

ansatte og vikarer. 
➢ Delt ferieavviklingen i flere grupper (3 mot 2) enn 

tidligere år.  
➢ Bedre planlegging av kontakten mellom Sykehuset 

Innlandet og fastleger. 
• Effektivisering/digitalisering: Det arbeides med ulike 

prosjekter innenfor hjemmetjenesten som en del av 
kommunes digitaliseringsstrategi. Målsettingen er å 
redusere administrasjon og å øke tiden uten hos brukere. 
Innbyggerdialog og ruteoptimalisering er stikkord.   

• Rekruttere og beholde ansatte: En rekke tiltak er 
iverksatt. 

 
2. Kontrollutvalget vil prioritere å følge opp at 

hjemmetjenesten når målet om å etablere en mer robust 
tjeneste som er i stand til å takle svingningene i tjenesten. 
Følgende bestilles fra Innlandet Revisjon IKS: 
 
a) Prosjektplan for gjennomføring av en evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (utføres høsten 2019).  
 

b) Foranalyse med tanke på gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon innenfor hjemmetjenesten på et 
senere tidspunkt. Det bes om at foranalysen løfter frem 
aktuelle innfallsvinkler og mulige problemstillinger, med 
bakgrunn i mottatt informasjon og diskusjon i 
kontrollutvalgets møte den 15.03.2019. Nedenfor følger 
noen av innfallsvinklene som ble nevnt under 
behandlingen av saken: 

 
➢ Målstyring og internkontroll: De ulike tiltakene som 

er presentert fra administrasjonen synes som en 
fornuftig «tiltakspakke» for bringe situasjonen under 
kontroll. Det synes derimot vanskelig å få en 
helhetlig oversikt, og en «rød tråd» mellom 
målsettingene for hjemmetjenesten, 
risikoene/utfordringene som foreligger, og tiltakene 
som iverksettes. Dette setter søkelys på mål- og 
resultatstyringen på området. Det setter også søkelys 
på internkontroll, der risikovurderinger står sentralt. 
Kontrollutvalget viser i den forbindelse til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Mål- og 
resultatstyring i Gran kommune» som ble 
gjennomført i 2018 og behandlet i kommunestyrets 
møte den 13.12.2018 (sak 120/18). En gjennomgang 
av hjemmetjenesten, vil i stor grad fungere som en 
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oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt 
og kan bidra til bevisstgjøring på systematikken som 
må være til stede i en velfungerende mål- og 
resultatstyring. En systematisk tilnærming vil enklere 
kunne svare opp om de samlede tiltakene som er 
iverksatt er egnet til å nå målet som en «robust 
tjeneste». 
 

➢ Sykefraværsoppfølging: Tjenesten sliter med et høyt 
sykefravær (13,4 % i 2018). Tilnærmingen kan være 
å kartlegge suksessfaktorer i kommuner som lykkes 
med å redusere sykefraværet innenfor 
hjemmetjenesten (f.eks. NED-prosjektet), og deretter 
gjøre en sammenligning mot Gran kommune. 
 

➢ Bestiller/utfører-modellen i hjemmetjenesten:  
Kommunen har organisert tjenesten gjennom 
opprettelse av et tildelingskontor som gjør vedtak om 
timer (bestiller) og hjemmetjenesten (utfører).  
Hvordan fungerer modellen i et styringsperspektiv? 
Hvordan sikrere man at man så tidlig som mulig får 
styringsinformasjon om eventuell ubalanse mellom 
tildeling av timer og kapasitet i tjenesten?  

 
➢ Antall ansatte pr. bruker: Kartlegginger i andre 

kommuner viser utfordringer når det gjelder antall 
ansatte som enkelte brukere må forholde seg til ved 
mottak av hjemmetjenester. Dette har uheldige sider, 
og reduserer den opplevde kvaliteten på tjenesten. En 
kartlegging av situasjonen i Gran kan ha interesse.  

 
➢ Effektivisering/digitalisering: Flere tiltak er under 

planlegging som en del av kommunens 
digitaliseringsstrategi. En evaluering av effektene av 
tiltakene kan vurderes. Når man målene med 
tiltakene? Hvordan måles gevinstrealiseringen?  

 
3. Kontrollutvalget ber om en kort statusoppdatering på neste 

møte når det gjelder arbeidet med prosjektplan og foranalyse 
(26.04.2019). Prosjektplan og foranalyse bes lagt frem til 
behandling i kontrollutvalgets møte den 07.06.2019. 

 
 
 
SAK NR. 14/2019 REVISJON AV HJEMMETJENESTER – EKSEMPLER MV. - 

ORIENTERING VED INNLANDET REVISJON IKS  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors 
Lund orienterte om revisjon av hjemmetjenester generelt og eksempler 
på revisjonsprosjekter gjennomført i andre kommuner.  

 
Vedtak, enstemmig: Revisors presentasjon av sin kompetanse med revisjon av 
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 hjemmetjenester, og eksempler fra andre kommuner på 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner innenfor området, tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 15/2019 ETABLERING AV RUTINER FOR EKSTERN VARSLING AV 

KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Endelige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Gran 
kommune, tas til orientering. 

 
2. En test av kommunens hjemmeside og søk ved hjelp av 

kommunens chatrobot (Kari), avdekker at rutinene ikke er 
enkle å finne. Chatroboten oppfordrer til bruk av e-post (i 
strid med rutinene) og nevner ikke at det også er mulig å 
varsle kontrollutvalget (slik rutinene legger opp til). 
Rådmannen oppfordres til å teste hjemmesiden, for å sikre at 
rutinene er lett tilgjengelige og at informasjonen som gis av 
«Kari» er så fullstendig og korrekt som mulig.  

  
 
 
SAK NR. 16/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND – 
STYRING OG KONTROLL 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors 
presenterte rapporten og svarte på spørsmål. 

 
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 
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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.  
 

 
 
SAK NR. 17/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 

Fra behandlingen: 
 Utvalgssekretær orienterte om avdekket feil i regnskapet for 

kontrollutvalget for 2018. Korrigert regnskapsoppsett (s. 3 i 
årsrapporten) ble delt ut og gjennomgått.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 18/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Saken følges opp på neste møte. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en presentasjon 
av hovedpunktene fra konferansen. 
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SAK NR. 19/2019 REFERATSAKER 
 

Fra behandlingen: 
1. Info. til medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om 

elektronisk innlevering av møtegodtgjøring mv. 
2. Publisering av kontrollutvalgets møtepapirer på kommunens 

hjemmeside  
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gran, 15. mars 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 15. mars 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 26. APRIL 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Årsregnskap 2018 – Gran kommune – Kontrollutvalgets uttalelse 
• Årsmelding 2018 – Gran kommune 
• Finansforvaltningsrapport 2018 – Gran kommune 
• Status for utvikling av stab/støttefunksjonen i Gran kommune – 

måloppnåelse (KU-sak 07/19, jf. KU-sak 26/18, jf. KU-sak 32/17) 
• Status for forundersøkelse av hjemmetjenesten i Gran (KU-sak 13/19) 
• Innlandet Revisjon IKS: Status for sammenslåing med Hedmark 

Revisjon IKS (KU-sak 12/19 - orienteringssak) 
 

Møte 07.06.2019: 
• Forundersøkelse – Hjemmetjenesten (KU-sak 13/19) 
• Prosjektplan: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (KU-sak 13/19) 
• Kontrollutvalgskonferansen 2019 (KU-sak 18/19) 
• Effektivitet i kommunale tjenester - rapport (utsatt sak fra 18/1-19) 

Saker/vedtak til senere oppfølging: 
• Aktuelle orienteringssaker: 

➢ Ny kommunelov  
➢ Ny veileder for selskapskontroll 
➢ Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

• Risikovurderinger – misligheter og korrupsjon (KU-sak 25/18) 
• Ny personvernlov – Hva betyr dette for kommunen? (KU-sak 13/18) 
• Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer (KU-sak 

13/18) 
• NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
• Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

kommune» (k.styret 13.12.2018, sak 120/18) 
Årlige saker: 

• Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 48/17) 
• Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 35/17) 

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

• Interkommunalt samarbeid på Hadeland (felles revisjonsprosjekt 3 
kommuner) 

 
Kontrollutvalgets møteplan for 2019: 
• Fredag 18.01.2019 kl. 0900 
• Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
• Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
• Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
• Fredag 13.09.2019 kl. 0900 
• Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
• Fredag 06.12.2019 kl. 0900 
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MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 18.03.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus  
Arkivsak: 19/00024  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost postmottak@gran.kommune.no 
eller tlf 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Tema/orienteringer 
 Reglement for eldrerådet – arbeidet med revidering 

 Nytt medlem til eldrerådet – sak til kommunestyret. Hilde Tangen har fått fritak 

 Politiske godtgjørelser via Visma Expense 
 
 

SAKSLISTE  

7/19 19/00113-8 
Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 

8/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

    

 
 
Jaren, 8. mars 2019 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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7/19 Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
Arkivsak-dok.  19/00113-8 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 18.03.2019 7/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Eldrerådet i Gran kommune sender inn høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom.  
Eldrerådet i Gran støtter Pensjonistforbundets uttalelse og stiller seg bak den.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Pensjonistforbundets høringsuttalelse om forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom 
Argumenter til høringssvar om forskrift til kommuneloven § 5-12(«eldrerådsloven») 

Ja 
 
 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Gran kommune har mottatt høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Saken var 
oppe til orientering i eldrerådet 04.02.2019. Eldrerådet bestemte da at de vil se til 
Pensjonistforbundets høringsuttalelse og vurdere å støtte den. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok på slutten av 2018 «Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom», høringsfrist 
er 01.04.2019. Denne ble sendt til eldrerådets medlemmer og var oppe til orientering i 
eldrerådsmøtet 04.02.2019. Det ble da bestemt at eldrerådet vil se til Pensjonistforbundets 
høringsuttalelse og vurdere å støtte den. Kommunen mottok Pensjonistforbundets høringsuttalelse 
23.02.2019.  
Pensjonistforbundet har merknader til forskriftens ulike paragrafer og ønsker en tydeliggjøring av 
eldrerådenes rettigheter og styrking av eldrerådenes innflytelse og arbeidsvilkår. 
Pensjonistforbundet ønsker primært endring i forskriften, sekundært at veilederen blir omfattende 
og tydelig, med klare føringer og eksempler på hva rådet skal arbeide med, hvilke rettigheter de har 
til opplæring, sekretærhjelp og tidlig involvering, og at det er ønskelig at kommunestyrer og 
fylkesting delegerer vedtakskompetanse til eldrerådene og gir dem tale-, møte- og forslagsrett. 

  
Konsekvenser 
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Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Pensjonistforbundet har merknader til forskriftens ulike paragrafer og ønsker en tydeliggjøring av 
eldrerådenes rettigheter og styrking av eldrerådenes innflytelse og arbeidsvilkår. Eldrerådet kan 
skrive en selvstendig høringsuttalelse og eventuelt benytte seg av momenter Pensjonistforbundet 
har utarbeidet. 
Eldrerådet i Gran kommune har tidligere vurdert å støtte Pensjonistforbundets uttalelse. 
Pensjonistforbundet påpeker momenter eldrerådet i Gran mener er viktig for rådets funksjon som et 
rådgivende organ og dets rett til å komme med uttalelse i alle saker som gjelder levekårene for eldre.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relvant 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

PF_høringssvar_fors

krift_eldreråd_22_feb_2019
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argumenter_forskrif

t_eldreråd
 

  



 5  

8/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak-dok.  19/00187-1 
Arkivkode.  144  
Saksbehandler  Camilla Jarlsby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd   

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Planutvalget 20.03.2019 11/19 

Kommunestyret 03.04.2019 20/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Innspill til planprosess for Gran kommune innenfor kulturområdet   JA 
Gjeldende kommunedelplan Kultur 2006-2017      JA 
Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2023, sak 66/16  JA 
Vedtak oppstart av arbeid med frivilligpolitikk for Gran kommune, sak 52/18  JA 
Vedtak oppstart av arbeid vedr videre utvikling av Granavollen, sak 56/18  NEI 
Temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune, sak 45/17    NEI 
Vedtak virksomhetsplan for Hadeland kulturskole, sak 110/11    NEI 
Vedtak oppstart rammeplanarbeid Hadeland kulturskole , sak 8/17   NEI 
 

Oppsummering 
Rådmannen foreslår at en starter opp et arbeid med å utarbeide en ny kommunedelplan for hele 
kulturområdet. Denne vil erstatte kommunedelplan for kultur som ble utarbeidet i 2006-2007. 
Kulturplanen suppleres med temaplaner og egne saksfremlegg der det er hensiktsmessig.  Føringer 
og prioriteringer i ny kommunedelplan kultur vil danne grunnlag for innspill til budsjett- og 
økonomiplan det enkelte år.  
 
Det foreslås videre at arbeidet med frivilligpolitikk innlemmes i arbeidet med å lage en ny 
kommunedelplan for hele kulturområdet og at konklusjoner fra det pågående arbeidet med 
Granavollen tas inn i ny kommunedelplan kultur. Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og 
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frivillighet (2012-2023) innlemmes i ny kommunedelplan for kultur på hensiktsmessig måte, gitt 
krav til årlig behandling og prioritering av spillemiddelsøknader.   Arbeidet med en rammeplan for 
Hadeland Kulturskole videreføres og konklusjonene fra arbeidet innlemmes i kommunedelplan for 
kultur der det er hensiktsmessig.   
 

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Det er behov for revisjon av gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) og få politiske 
føringer og avklaringer av fremtidige satsningsområder innenfor kulturområdet, gitt reduserte 
rammebetingelser og økende utviklings- og investeringsbehov. 
 
Gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) ble påbegynt i 2003 og ble vedtatt i 2006. Den er 
ikke revidert siden. Mange av visjonene, målene og tiltakene er fortsatt aktuelle, mens andre bør 
revideres, utgå eller erstattes. Virksomhetene og tjenestene som ligger under Kulturkontoret 
(«Kultur») har et vidt og ofte ikke målbart resultatkrav, og har i liten utstrekning lovpålagte krav som 
styrer tjenesteinnholdet, tjenestenivået eller kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Kommunes behov 
for omstilling har rammet kultursektoren og gitt reduserte rammer for drift av kommunens egne 
tilbud. Det har også gitt seg utslag i redusert støtte til lag og foreninger til deres helt avgjørende 
innsats og bidrag til å skape aktivitet og gode tilbud til våre innbyggere.  
 
I sum innebærer dette at kommunens innbyggere opplever et kulturtilbud i endring. Noen vil mene 
at kulturtilbudet forringes i omfang og kvalitet som følte av omstillingsarbeidet. Færre midler til 
disposisjon stiller uansett større krav til tydelige prioriteringer i tiden fremover. En kommunal plan 
for hele kulturområdet vil gi nødvendige politiske føringer og avklaringer i det videre arbeidet 
innenfor kultur. 
 
Det er allerede igangsatt egne styringsgrupper og tilhørende referansegruppe/arbeidsgrupper for 
frivillighetspolitikk, Granavollen og et rammeplanarbeid for kulturskolen – alle med politisk 
representasjon. Styringsgruppa for frivilligpolitikk foreslås videreført som styringsgruppe for arbeidet 
med en kommunedelplan for kultur, mens den tilhørende arbeidsgruppen foreslås innlemmet i 
arbeidet sammen med andre relevante referansegrupper der det er hensiktsmessig.  
 
Aktuelle temaer som aktualiserer behovet for en ny kulturplan, og som bør drøftes i planarbeidet, er: 

 Omstilling – prioritering av oppgaver med reduserte rammer/ressurser 

 Frivilligpolitikk 

 Ungdom og fritid  

 Arenautvikling, bl.a kultursalen, Granvang, Huset i Brandbu 

 Idrett og fysisk aktivitet – folkehelse 

 Kulturskolen 

 Kulturarv og kunst 

 Kulturnæringer 

 Bibliotekene 
 
Listen er ikke endelig eller uttømmende. Det er utarbeidet et notat som foreløpig drøfter en del av 
disse problemstillingene. 
 
Det er laget et vedlegg 1 Planprogram som viser hvilke tema man ønsker å drøfte og behandle i 
planarbeidet. Dette vedlegget sendes på høring som en del av planprosessen. 
 

Fremdriftsplan 
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Aktivitet/Formål Tidspunkt/Frist  
Møte i oppnevnt styringsgruppe Uke 15 – 16 2019 

Høring av planprogram Uke 15-22 2019 

Informasjonsmøte/oppstartsmøte med frivillighet og andre aktører 
Velge arbeidsgruppe(r) 

Uke 17-18 2019 

Arbeid internt med innspill fra tidligere kartlegging av frivillighetssektoren  
og innspill fra informasjonsmøter/arbeidsgruppenes arbeid 

T.o.m. uke 36 2019 

Temamøter for prioriterte saker Uke 37 – 52 2019 

Første politiske behandlingsrunde (Rådene, PU, FSK, KST) Februar 2020 

Høring  Mars – april 2020 

Intern behandling av innspill fra høringen (inkl. styringsgruppe, 
arbeidsgrupper) 

Mai – juni 2020 

Sluttbehandling politisk (Rådene, PU, FSK, KST) Høsten 2020 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Det foreslås å gjennomføre planarbeidet som en kommunedelplan jf. plan- og bygningsloven PBL § 
11.1 og reglene om behandlingsmåten i §§ 11-12 til 11-15. 
 
Forholdet til gjeldende lover og forskrifter vil bli vurdert i planarbeidet, herunder men ikke begrenset 
til bestemmelser knyttet til støttekontaktordningen, bibliotekvirksomhet og kulturskolevirksomhet. 
 
Eksisterende planer 
Forholdet til eksisterende planer og pågående planarbeid innenfor kulturområdet vil bli vurdert, 
herunder kommuneplanens samfunnsdel, budsjett- og økonomiplan (2019-2022), gjeldende 
kommunedelplan for kultur (2006-2017), plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv(2012-2023), 
vedtatt temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune (sak 45/17), vedtatt virksomhetsplan for 
kulturskolen (110/11) og resultatet av det igangsatte arbeidet med implementering av 
kulturskolerådets rammeplan for kulturskolen, når det foreligger (8/17).  
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak i sak 52/18 oppheves. Det videre arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
arbeidet med en kommunedelplan for hele kulturområdet. Vedtak i sak 56/18 vedr videre utvikling 
av Granavollen  og rammeplanarbeidet for kulturskolen videreføres, og resultatet av arbeidet 
inkorporeres i planarbeidet for hele kulturområdet så langt det er relevant.   
 
Økonomi 
Det er ingen store økonomiske konsekvenser av å sette i gang et planarbeid, men arbeidet vil kreve 
prioritert bruk av interne ressurser. Endringer i driftsbudsjett eller investeringsprosjekter som 
kommer som en konsekvens av planprosessen, vil bli utredet og vurdert i planarbeidet, eller i egne 
temaplaner eller saksfremlegg.   
 
Bemanning 
Eksisterende bemanning benyttes i planarbeidet.  Dersom det opprettes utvalg, råd, styringsgrupper 
e.a. som skal avlønnes, forutsettes det løst med midler utenfor Kulturs nåværende ramme. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
Utvalg og råd involveres i arbeidet når planprosessen starter opp.  Samtlige råd er aktuelle, i tillegg til 
planutvalget, formannskapet og kommunestyret. I tillegg til behandling i rådene, er det ønskelig med 
medvirkning fra idrettsråd, musikkråd, frivillighet og andre relevante aktører innenfor deres 
respektive interesseområder.  Nåværende arbeidsgruppe knyttet til arbeidet med utarbeidelse av en 
frivilligpolitikk for Gran kommune har representasjon fra Frivilligsentralene i Gran, Idrettsrådet, 
Musikkrådet samt allmennkulturen/barn og unge. Det vil være aktuelt å trekke inn andre 
representanter for kulturlivet på særskilte temaer, som for eksempel det profesjonelle kulturlivet og 
kulturnæringen i tilknytning til arenautvikling.  
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunestyret kan velge å sette i gang et planarbeid eller la det være.  
 
Dagens kommunedelplan for kultur er gammel og det har vært stor debatt knyttet til ulike områder 
innenfor kultur sitt saksfelt. Det er også igangsatt ulike prosjekter/planarbeider uten at en har sett på 
helheten i utfordringene for kultursektoren i kommunen. Dette taler for å sette i gang et mer 
helhetlig planarbeid for kultursektoren i kommunen.  
 
Arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk blir noe forsinket i forhold til vedtatt plan dersom 
kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, og derved innlemmelse av 
arbeidet med frivilligpolitikk i dette arbeidet.  
 
Dersom kommunestyret vedtar at det ikke skal startes opp en planprosess for kulturområdet, vil 
gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) fortsatt gjelde så langt den fortsatt er relevant.  
Det samme gjelder øvrige planer og planarbeid, som da videreføres i sin nåværende form. Mål og 
tiltak knyttet til kultursektoren vil så langt det lar seg gjøre reflekteres i budsjett- og økonomiplan og 
for øvrig henvises til politiske saksfremlegg i enkeltsaker.   
 
Rådmannen mener at kommunen bør sette i gang med et helhetlig planarbeid nå, selv om det skulle 
føre til noe utsettelse av arbeidet med en egen frivilligpolitikk for Gran kommune.  Det vil uansett 
være bedre for kommunen om en ser dette arbeidet i en større sammenheng enn at man drøfter 
enkeltsaker. Hvordan arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk for Lunner kommune skal 
videreføres, er avklart administrativt med Lunner kommune. 
 
På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar at en skal iverksette et arbeid 
med utarbeiding av en kommunedelplan for hele kulturområdet, og at arbeidet med en 
frivillighetspolitikk for Gran kommune innlemmes i dette arbeidet.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Gran kommunes nettsider, kulturs nettsider/facebook sider knyttet til de enkelte tjenestene 
Informasjon til ansatte innenfor kultur 
Informasjon til ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede 
Informasjon til lag og foreninger og andre relevante aktører innenfor kultursektoren i kommunen. 
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Dato: 1. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

Vedtak KST, 

14062018, Sak 52/18, Gran kommunes Frivillighetspolitikk
 

Kommunedelplan+f

or+kultur
 

Kommunedelplan+f

or+idrett+og+fysisk+aktivitet+2012-2023.
 

19_00187-1 

Vedlegg 1 sak 19-00187-1 planprogram
 

 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 18.03.2019 09:00 
Sted: Gran rådhus 
Arkivsak: 19/00024 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ola Åstein Sønsteby, Mari J.S.Bergh,  

  
Forfall:  Grete S Øverlier, Peter Oskar Saugstad, Aslak Henry Backe 
  
Fra administrasjonen:  Camilla Jarlsby 
  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen fredag 22.03.19.kl 12.00 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 03.02.2019.   

7/19 19/00113-8 
Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale 
råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom 

 

8/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

9/19 19/00009-5 
Kommunestyresak "Nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen - avklaring av rom- og funksjonsprogram for 
investeringsprosjekt 690". 

 

10/19 19/00209-1 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - 
Forhåndsstemmegivning 

 

    

 
Tema/ Orienteringer: 

 Reglement for eldrerådet i Gran – arbeid med revidering: Helge T Hulbak, Hilde G Tangen og 
Kjersti H Tysland har gått gjennom reglementet og laget forslag som ble gjennomgått. 
Enkelte rettelser ble foretatt, lovverk må gjennomgås. Det sendes ut for gjennomlesing hos 
medlemmene med svar frist i god tid før neste møte slik at det kan lages en endelig sak og et 
nytt reglement før møtet i april. 
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 Nytt medlem for eldrerådet. Hilde G Tangen har meldt flytting og går derfor ut av rådet. 
Formannskap/ kommunestyret peker ut/ velger nytt medlem.  

 

 Politisk godtgjøring via Visma Expense. Instruksjonsvideo ble vist, ny veiledning er 
utarbeidet og sendes medlemmene i eldrerådet. Eldrerådet ber om at det legges til rette for 
at de medlemmene som ønsker det kan få hjelp med å legge inn krav om møtegodtgjøring og 
reiseregninger i forbindelse med sine møter. Utvalgssekretær tar dette videre. 
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7/19 Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
Arkivsak: 19/00113 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 18.03.2019 7/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Eldrerådet i Gran kommune sender inn høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom.  
Eldrerådet i Gran støtter Pensjonistforbundets uttalelse og stiller seg bak den.  
 
Eldrerådets behandling 18.03.2019: 
Helge Hulbak gikk gjennom argumenter til høringssvar som var mottatt fra Pensjonistforbundet, og 
Kjersti H Tysland sa kort litt om saken. Utvalgssekretær sender inn høringssvar til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
 
Disse hadde ordet i saken:  
Helge Hulbak, Ola Åstein Sønsteby, Morten Hagen,  
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 18.03.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling. 
Eldrerådet i Gran kommune sender inn høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom.  
Eldrerådet i Gran støtter Pensjonistforbundets uttalelse og stiller seg bak den.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

8/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak: 19/00187 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 7/19 

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 5/19 

Planutvalget 20.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 20/19 
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Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
Eldrerådets behandling 18.03.2019: 
Camilla Jarlsby, kultursjef for Lunner og Gran orienterte om saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen, Helge Hulbak, Camilla Jarlsby 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 18.03.2019: 
Eldrerådet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

9/19 Kommunestyresak "Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - 
avklaring av rom- og funksjonsprogram for investeringsprosjekt 690". 
 
Arkivsak: 19/00009 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 18.03.2019 9/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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Eldrerådet støtter rådmannens innstilling i kommunestyresak om rom- og funksjonsprogram for nytt 
sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen. 
 
Eldrerådets behandling 18.03.2019: 
Kjersti H Tysland orienterte kort om saken.  
Eldrerådet valgte å dele vedtaket å skille ut delen vedrørende fastlegekontor slik at dette kunne 
voteres over separat. 
 
Eldrerådet viser eller til tidligere vedtak vedrørende balkong/ veranda i tidligere vedtak i saken;  sak 
9/18 i eldrerådet, 17/02032-165 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ola Åstein Sønstby, Helge Hulbak, Morten Hagen, Einar Ellefsrud, Nelly M Espen, Mari JS Bergh og 
Kjersti H Tysland 
 
Votering 
Pkt 1. Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 2. 4 stemmer for og 2 stemmer mot  
 
Eldrerådets vedtak 18.03.2019: 
Eldrerådets innstilling:  
Pkt 1. Eldrerådet støtter rådmannens innstilling i kommunestyresak om rom- og funksjonsprogram 
for nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen vedrørende kjøkkenarealer for produksjon av 
mat til hjemmeboende og at barriere vaskeri ikke skal inngå i romprogrammet. 
 
Pkt 2. Eldrerådet støtter rådmannens innstilling om at det bygges kontorer for fastlege og 
sykehjemslegefunksjonen, slik det ble vedtatt i november 2018 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

10/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Forhåndsstemmegivning 
 
Arkivsak: 19/00209 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 18.03.2019 10/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 6/19 

Valgstyret 21.03.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

1. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 
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2. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

3. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

4. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 

Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

5. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
 
Eldrerådets behandling 18.03.2019: 
Sakspapirene ga tilstrekkelig informasjon om saken 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Einar Ellefsrud, Helge Hulbak, Morten Hagen 
 
Votering 
Eldrerådet stiller seg enstemmig bak rådmannens innstilling 
 
Eldrerådets vedtak 18.03.2019: 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

6. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 

7. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

8. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 
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9. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 

Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

10. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 



 

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 18.03.2019 13:30  
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen  
Arkivsak: 18/03205  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal meldes via epost gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 00. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

Tema/orienteringer 
 Politiske godgjøringer via Visma Expense 

 Omstilling tilrettelagte tjenester v/ Janicke Brechan 

 Henvendelse som er sendt til Fylkesmannen vedr timeangivelse på enkeltvedtak 

 Kommunens ansvar for boligtilskudd fra 2020 
 

 

SAKSLISTE  

5/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

6/19 19/00209-1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Forhåndsstemmegivning  

    

 
 
Jaren, 13. mars 2019 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Utvalgssekretær 
 
 



 2  

5/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak-dok.  19/00187-1 
Arkivkode.  144  
Saksbehandler  Camilla Jarlsby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd   

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 5/19 

Planutvalget 20.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Innspill til planprosess for Gran kommune innenfor kulturområdet   JA 
Gjeldende kommunedelplan Kultur 2006-2017      JA 
Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2023, sak 66/16  JA 
Vedtak oppstart av arbeid med frivilligpolitikk for Gran kommune, sak 52/18  JA 
Vedtak oppstart av arbeid vedr videre utvikling av Granavollen, sak 56/18  NEI 
Temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune, sak 45/17    NEI 
Vedtak virksomhetsplan for Hadeland kulturskole, sak 110/11    NEI 
Vedtak oppstart rammeplanarbeid Hadeland kulturskole , sak 8/17   NEI 
 

Oppsummering 
Rådmannen foreslår at en starter opp et arbeid med å utarbeide en ny kommunedelplan for hele 
kulturområdet. Denne vil erstatte kommunedelplan for kultur som ble utarbeidet i 2006-2007. 
Kulturplanen suppleres med temaplaner og egne saksfremlegg der det er hensiktsmessig.  Føringer 
og prioriteringer i ny kommunedelplan kultur vil danne grunnlag for innspill til budsjett- og 
økonomiplan det enkelte år.  
 
Det foreslås videre at arbeidet med frivilligpolitikk innlemmes i arbeidet med å lage en ny 
kommunedelplan for hele kulturområdet og at konklusjoner fra det pågående arbeidet med 
Granavollen tas inn i ny kommunedelplan kultur. Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og 
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frivillighet (2012-2023) innlemmes i ny kommunedelplan for kultur på hensiktsmessig måte, gitt 
krav til årlig behandling og prioritering av spillemiddelsøknader.   Arbeidet med en rammeplan for 
Hadeland Kulturskole videreføres og konklusjonene fra arbeidet innlemmes i kommunedelplan for 
kultur der det er hensiktsmessig.   
 

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Det er behov for revisjon av gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) og få politiske 
føringer og avklaringer av fremtidige satsningsområder innenfor kulturområdet, gitt reduserte 
rammebetingelser og økende utviklings- og investeringsbehov. 
 
Gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) ble påbegynt i 2003 og ble vedtatt i 2006. Den er 
ikke revidert siden. Mange av visjonene, målene og tiltakene er fortsatt aktuelle, mens andre bør 
revideres, utgå eller erstattes. Virksomhetene og tjenestene som ligger under Kulturkontoret 
(«Kultur») har et vidt og ofte ikke målbart resultatkrav, og har i liten utstrekning lovpålagte krav som 
styrer tjenesteinnholdet, tjenestenivået eller kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Kommunes behov 
for omstilling har rammet kultursektoren og gitt reduserte rammer for drift av kommunens egne 
tilbud. Det har også gitt seg utslag i redusert støtte til lag og foreninger til deres helt avgjørende 
innsats og bidrag til å skape aktivitet og gode tilbud til våre innbyggere.  
 
I sum innebærer dette at kommunens innbyggere opplever et kulturtilbud i endring. Noen vil mene 
at kulturtilbudet forringes i omfang og kvalitet som følte av omstillingsarbeidet. Færre midler til 
disposisjon stiller uansett større krav til tydelige prioriteringer i tiden fremover. En kommunal plan 
for hele kulturområdet vil gi nødvendige politiske føringer og avklaringer i det videre arbeidet 
innenfor kultur. 
 
Det er allerede igangsatt egne styringsgrupper og tilhørende referansegruppe/arbeidsgrupper for 
frivillighetspolitikk, Granavollen og et rammeplanarbeid for kulturskolen – alle med politisk 
representasjon. Styringsgruppa for frivilligpolitikk foreslås videreført som styringsgruppe for arbeidet 
med en kommunedelplan for kultur, mens den tilhørende arbeidsgruppen foreslås innlemmet i 
arbeidet sammen med andre relevante referansegrupper der det er hensiktsmessig.  
 
Aktuelle temaer som aktualiserer behovet for en ny kulturplan, og som bør drøftes i planarbeidet, er: 

 Omstilling – prioritering av oppgaver med reduserte rammer/ressurser 

 Frivilligpolitikk 

 Ungdom og fritid  

 Arenautvikling, bl.a kultursalen, Granvang, Huset i Brandbu 

 Idrett og fysisk aktivitet – folkehelse 

 Kulturskolen 

 Kulturarv og kunst 

 Kulturnæringer 

 Bibliotekene 
 
Listen er ikke endelig eller uttømmende. Det er utarbeidet et notat som foreløpig drøfter en del av 
disse problemstillingene. 
 
Det er laget et vedlegg 1 Planprogram som viser hvilke tema man ønsker å drøfte og behandle i 
planarbeidet. Dette vedlegget sendes på høring som en del av planprosessen. 
 

Fremdriftsplan 
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Aktivitet/Formål Tidspunkt/Frist  
Møte i oppnevnt styringsgruppe Uke 15 – 16 2019 

Høring av planprogram Uke 15-22 2019 

Informasjonsmøte/oppstartsmøte med frivillighet og andre aktører 
Velge arbeidsgruppe(r) 

Uke 17-18 2019 

Arbeid internt med innspill fra tidligere kartlegging av frivillighetssektoren  
og innspill fra informasjonsmøter/arbeidsgruppenes arbeid 

T.o.m. uke 36 2019 

Temamøter for prioriterte saker Uke 37 – 52 2019 

Første politiske behandlingsrunde (Rådene, PU, FSK, KST) Februar 2020 

Høring  Mars – april 2020 

Intern behandling av innspill fra høringen (inkl. styringsgruppe, 
arbeidsgrupper) 

Mai – juni 2020 

Sluttbehandling politisk (Rådene, PU, FSK, KST) Høsten 2020 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Det foreslås å gjennomføre planarbeidet som en kommunedelplan jf. plan- og bygningsloven PBL § 
11.1 og reglene om behandlingsmåten i §§ 11-12 til 11-15. 
 
Forholdet til gjeldende lover og forskrifter vil bli vurdert i planarbeidet, herunder men ikke begrenset 
til bestemmelser knyttet til støttekontaktordningen, bibliotekvirksomhet og kulturskolevirksomhet. 
 
Eksisterende planer 
Forholdet til eksisterende planer og pågående planarbeid innenfor kulturområdet vil bli vurdert, 
herunder kommuneplanens samfunnsdel, budsjett- og økonomiplan (2019-2022), gjeldende 
kommunedelplan for kultur (2006-2017), plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv(2012-2023), 
vedtatt temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune (sak 45/17), vedtatt virksomhetsplan for 
kulturskolen (110/11) og resultatet av det igangsatte arbeidet med implementering av 
kulturskolerådets rammeplan for kulturskolen, når det foreligger (8/17).  
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak i sak 52/18 oppheves. Det videre arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
arbeidet med en kommunedelplan for hele kulturområdet. Vedtak i sak 56/18 vedr videre utvikling 
av Granavollen  og rammeplanarbeidet for kulturskolen videreføres, og resultatet av arbeidet 
inkorporeres i planarbeidet for hele kulturområdet så langt det er relevant.   
 
Økonomi 
Det er ingen store økonomiske konsekvenser av å sette i gang et planarbeid, men arbeidet vil kreve 
prioritert bruk av interne ressurser. Endringer i driftsbudsjett eller investeringsprosjekter som 
kommer som en konsekvens av planprosessen, vil bli utredet og vurdert i planarbeidet, eller i egne 
temaplaner eller saksfremlegg.   
 
Bemanning 
Eksisterende bemanning benyttes i planarbeidet.  Dersom det opprettes utvalg, råd, styringsgrupper 
e.a. som skal avlønnes, forutsettes det løst med midler utenfor Kulturs nåværende ramme. 
 
 



 5  

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
Utvalg og råd involveres i arbeidet når planprosessen starter opp.  Samtlige råd er aktuelle, i tillegg til 
planutvalget, formannskapet og kommunestyret. I tillegg til behandling i rådene, er det ønskelig med 
medvirkning fra idrettsråd, musikkråd, frivillighet og andre relevante aktører innenfor deres 
respektive interesseområder.  Nåværende arbeidsgruppe knyttet til arbeidet med utarbeidelse av en 
frivilligpolitikk for Gran kommune har representasjon fra Frivilligsentralene i Gran, Idrettsrådet, 
Musikkrådet samt allmennkulturen/barn og unge. Det vil være aktuelt å trekke inn andre 
representanter for kulturlivet på særskilte temaer, som for eksempel det profesjonelle kulturlivet og 
kulturnæringen i tilknytning til arenautvikling.  
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunestyret kan velge å sette i gang et planarbeid eller la det være.  
 
Dagens kommunedelplan for kultur er gammel og det har vært stor debatt knyttet til ulike områder 
innenfor kultur sitt saksfelt. Det er også igangsatt ulike prosjekter/planarbeider uten at en har sett på 
helheten i utfordringene for kultursektoren i kommunen. Dette taler for å sette i gang et mer 
helhetlig planarbeid for kultursektoren i kommunen.  
 
Arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk blir noe forsinket i forhold til vedtatt plan dersom 
kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, og derved innlemmelse av 
arbeidet med frivilligpolitikk i dette arbeidet.  
 
Dersom kommunestyret vedtar at det ikke skal startes opp en planprosess for kulturområdet, vil 
gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) fortsatt gjelde så langt den fortsatt er relevant.  
Det samme gjelder øvrige planer og planarbeid, som da videreføres i sin nåværende form. Mål og 
tiltak knyttet til kultursektoren vil så langt det lar seg gjøre reflekteres i budsjett- og økonomiplan og 
for øvrig henvises til politiske saksfremlegg i enkeltsaker.   
 
Rådmannen mener at kommunen bør sette i gang med et helhetlig planarbeid nå, selv om det skulle 
føre til noe utsettelse av arbeidet med en egen frivilligpolitikk for Gran kommune.  Det vil uansett 
være bedre for kommunen om en ser dette arbeidet i en større sammenheng enn at man drøfter 
enkeltsaker. Hvordan arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk for Lunner kommune skal 
videreføres, er avklart administrativt med Lunner kommune. 
 
På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar at en skal iverksette et arbeid 
med utarbeiding av en kommunedelplan for hele kulturområdet, og at arbeidet med en 
frivillighetspolitikk for Gran kommune innlemmes i dette arbeidet.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Gran kommunes nettsider, kulturs nettsider/facebook sider knyttet til de enkelte tjenestene 
Informasjon til ansatte innenfor kultur 
Informasjon til ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede 
Informasjon til lag og foreninger og andre relevante aktører innenfor kultursektoren i kommunen. 
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Dato: 1. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

Vedtak KST, 

14062018, Sak 52/18, Gran kommunes Frivillighetspolitikk
 

Kommunedelplan+f

or+kultur
 

Kommunedelplan+f

or+idrett+og+fysisk+aktivitet+2012-2023.
 

19_00187-1 

Vedlegg 1 sak 19-00187-1 planprogram
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6/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Forhåndsstemmegivning 
 
Arkivsak-dok.  19/00209-1 
Arkivkode.  010  
Saksbehandler  Morten Gausen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 18.03.2019 10/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 6/19 

Valgstyret 21.03.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

1. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 

2. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

3. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

4. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 

Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

5. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valgloven av 28.06.2002 Nei 
Valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
Valghåndboka 2019 Nei 
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Oppsummering 
Valgstyret fikk orientering om valgadministrasjonens foreløpige plan for forhåndsstemmegivning, i 
valgstyrets møte 29.11.2019. Opplegg for tidligstemmegivning og ordinær forhåndsstemmegivning 
følger samme mønster som ved forrige valg. Valgstyret fastsetter når - og hvor det skal mottas 
forhåndsstemmer i kommunen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgstyret bestemmer steder og tidspunkt for forhåndsstemmegivningen. Det er et lovfestet krav at 
det skal holdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner. Velgere som ønsker det kan 
avgi forhåndsstemme fra 10. august i valgåret. I henhold til valgloven må ikke forhåndsstemme-
givningen foregå senere enn siste fredagen før valgdagen. 
 
Kommunene er pålagt å motta tidligstemmer fra 1. juli i valgåret og fram til forhåndsstemme-
givningen starter 10. august. Tidligstemmegivning foregår ved henvendelse til kommunen. I Gran blir 
tidligstemmene mottatt i kommunetorget. Tidligstemmegivningen er en forenklet stemmeordning 
for velgere som ikke har anledning til å avgi stemme innenfor ordinær forhåndsstemmeperiode eller 
stemme på valgdagen. I juli er kommunetorget åpent fra kl 1000 til 1400. Det er naturlig at 
tidligstemming tilbys i hele kommunetorgets åpningstid i juli. 
 
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på ordinær måte, kan søke 
valgstyret om å avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter søknadsfristen. 
 
Kommunestyret bestemte som del av vedtak i K-sak 87/16 at:  
 

«...Det skal tilrettelegges for forhåndsstemmegivning på Hadeland videregående skole.  
Dette for å sikre deltakelse fra ungdommen. ...»  
 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak ble det gjennomført forhåndsstemmegivning ved Hadeland 
videregående skole (HVS) ved valget i 2017. Valgadministrasjonen samarbeidet med ansatte ved 
skolen og biblioteket om tilretteleggingen for - og planleggingen av forhåndsstemmegivningen ved 
HVS, og la herunder til rette for at elevene skulle få god informasjon om muligheten. Erfaringene var 
likevel de samme som da det ble tilbudt forhåndsstemmegivning ved videregående skoler i 2007. På 
grunn av at forhåndsstemmeperioden faller sammen med den ekstra hektiske perioden rundt 
skolestart har skolens ansatte begrenset kapasitet til å følge opp informasjonsarbeidet ovenfor 
elevene. Blant elever på videregående skole er det dessuten et mindretall som har stemmerett ved 
valg. Blant de av elevene som hadde stemmerett var det få som var kjent med muligheten for å avgi 
forhåndsstemme i 2017. Dette viser at informasjonsarbeidet må forsterkes ytterligere. 
Gjennomføring av forhåndsstemmegivning på HVS i tilknytning til forhåndsstemmegivningen på 
biblioteket utvider stemmemulighetene både for elever og øvrige innbyggere. 
 
Valgadministrasjonen har kontaktet Hadelands Videregående skole for å forsøke å unngå skolevalg 
på samme dato som forhåndsstemmingen. Datoen for skolevalg ved HVS i 2019 er ikke bestemt 
ennå. Valgadministrasjonen er kjent med at skolene selv bestemmer datoen for skolevalg, og at de i 
2019 kan holde skolevalg i perioden 26. august til 4. september.  
 

  
Konsekvenser 
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Lover og forskrifter 
• Valgloven § 8-3 annet ledd bokstav a), om forhåndsstemmegivning i helse- og sosialinstitusjoner  
• Valgloven § 8-1, om periode for forhåndsstemmegivning  
• Valgloven § 8-1, om periode for tidligstemmegivning  
• Valgloven § 8-3 (6) om ambulerende stemmegivning  
• Valgloven § 8-2 nr. 1 a, om oppnevning av stemmemottakere for forhåndsstemmegivning 
 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Oppnevning av stemmemottakere er delegert til rådmannen; se valgstyresak 1/113.  
 
 
Økonomi 
Hvis forhåndsstemming blir gjennomført som foreslått i innstillingen, vil den direkte økonomiske 
konsekvensen være kostnader til stemmemottakere utenfor normal arbeidstid, ca. 40 000 kroner. 
Dette dekkes av budsjettmidlene som er avsatt til valgavvikling. Arbeidet med forsterket satsing på 
informasjon dekkes også innenfor budsjettrammen. 
 
 
Bemanning 
Forhåndsstemmegivning foregår i hovedsak på kommunetorget i Gran rådhus, innenfor rådhusets 
åpningstid. Erfaring fra tidligere er at andelen som forhåndsstemmer øker for hvert valg. 
 
Bemanningen av stemmemottak i rådhusets åpningstid medfører redusert kapasitet, produktivitet og 
tilgjengelighet i de enhetene som avgir stemmemottakere. Dette gjelder både for stemmemottak i 
kommunetorget og eksternt – på institusjoner og ambulerende stemmemottak. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Innenfor valglovens bestemmelser er det valgstyret som avgjør steder og tidspunkt for 
forhåndsstemmegivningen. Rådmannen anbefaler at forhåndsstemmegivningen gjennomføres som 
beskrevet i rådmannens innstilling: 
 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

1. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 

2. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
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Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

3. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

4. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 

Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

5. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
Rådmannen vurderer at forhåndsstemmegivningen bør foregå på samme steder som tidligere år så 
lenge dette har vist seg å fungere bra. Det gir forutsigbarhet for velgerne og vil antakelig bety at flere 
velger å avgi forhåndsstemme. Lørdagene på bibliotekene er derfor beholdt. Rådmannen vurderer 
også at det er fornuftig å legge en ekstra dag for forhåndsmottak av stemmer på Hadeland 
Videregående skole i skolens åpningstid, til biblioteket. Dette utvider elevenes mulighet til å avgi 
stemme, samtidig som andre innbyggere også får utvidet mulighet til å avgi forhåndsstemme. 
Rådmannen foreslår onsdag 4. september som en ekstra stemmedag i skolens åpningstid. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Forhåndsstemmegivningen annonseres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside og facebook-
side. Det vil bli satt opp oppslag ved det enkelte stemmelokale og ved rådhuset. Andre 
kommunikasjonskanaler vil også bli benyttet. Forhåndsstemmegivning i helse- og 
omsorgsinstitusjoner kunngjøres både med oppslag og informasjon via institusjonens ledelse. Frist 
for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning, kunngjøres i god tid. Valgstyrets 
vedtak sendes rektor ved Hadeland videregående skole. Valgadministrasjonen kontakter ansatte ved 
skolen og biblioteket for å sikre best mulig samarbeid om planlegging, informasjon og tilrettelegging 
for forhåndsstemmegivningen ved HVS, herunder sørge for at elevene får god informasjon om 
muligheten for å avgi stemme. 
 

 
Dato: 12. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 18.03.2019 13:30 
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen 
Arkivsak: 18/03205 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Hans Bjørge, Hanne Magnussen, Shaqir Rexhaj 
  
Fra administrasjonen: Janicke Brechan, Camilla Jarlsby , Gunn Kristin Reinli 
  
Protokollfører:   Gunn Kristin Reinli 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 22.03.19 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

5/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

6/19 19/00209-1 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - 
Forhåndsstemmegivning 

 

7/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
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Tema/orienteringer 
 

 Politiske godgjøringer via Visma Expense  
Denne orienteringen utsettes til neste møte.  

 Omstilling tilrettelagte tjenester v/ Kommunalsjef for familie og velferd Janicke Brechan  
Rådet oppdateres på omstillingsprosessen på hvert møte, dette er en hensiktsmessig form 
for brukermedvirkning på systemnivå i denne prosessen. Det utarbeides i disse dager nye 
bemanningsplaner i de ulike enhetene. Den største forandringen vil være for de ansatte. Det 
legges opp til en god prosess gjennom medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte og 
verneombud, og informasjon ut til alle ansatte. 
På spørsmål fra Aksel Grinaker om hvordan brukermedvirkningen blir ivaretatt er svaret at 
denne i varetas gjennom de enkelte brukernes vedtak. Det oppgis ikke timer i vedtakene om 
hjemmetjenester, men det er beskrevet hvilke oppgaver den enkelte har behov for hjelp til.  
I boligen gjøres det en estimering for hvor lang tid de ulike oppgavene er planlagt å ta. Denne 
estimeringen vil være med å legge grunnlaget for nye bemanningsplaner.  Det vil også bli gitt 
informasjon om endringer som påvirker brukerne i den enkelt bolig.  

 Henvendelse som er sendt til Fylkesmannen vedr timeangivelse på enkeltvedtak  
Det har fortsatt ikke kommet noe svar fra fylkesmannen på dette, det sendes en ny purring.  

 Kommunens ansvar for boligtilskudd fra 2020  
Dette er en sak som blir viktig inn mot budsjettprosessen høsten 2019 
 
 
 

5/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak: 19/00187 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 7/19 

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 5/19 

Planutvalget 20.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
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Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 18.03.2019: 
Enhetsleder for kultur Camilla Jarlsby orienterte i saken. 
Disse hadde ordet i saken: 
Knut Raddum og Aksel Grinaker 
 
Votering 
Ikke beslutningsdyktige, men rådet ønsker likevel å komme med en enstemmig tilslutning i tråd med 
rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 18.03.2019: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

6/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Forhåndsstemmegivning 
 
Arkivsak: 19/00209 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 18.03.2019 10/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 6/19 

Valgstyret 21.03.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

1. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 

2. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

3. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 
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 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

4. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 

Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

5. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 18.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ingen 
 
Votering: 
Ikke beslutningsdyktige, men rådet ønsker likevel å komme med en enstemmig tilslutning i tråd med 
rådmannens innstilling. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 18.03.2019: 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

6. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 

7. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

8. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

9. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 
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Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

10. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

7/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Arkivsak: 18/04026 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 7/19 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 6/19 

Planutvalget 20.03.2019 14/19 

Formannskapet 21.03.2019 11/19 

Kommunestyret 03.04.2019 22/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 18.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Knut Raddum og Aksel Grinaker 
 
Votering 
Ikke beslutningsdyktige, men rådet ønsker likevel å komme med en enstemmig tilslutning i tråd med 
rådmannens innstilling. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 18.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
[Lagre]  
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MØTEINNKALLING   
 

Gran ungdomsråd  
 
Dato: 22.03.2019 09:00  
Sted: Kommunestyresalen  
Arkivsak: 19/00025  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost rune.larsen@gran.kommune.no 
eller tlf 93 80 38 53. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Tema/orienteringer 
 Hva og hvordan kan ungdomsrådet påvirke og ta opp saker medlemmene er opptatt av? 

 Hvilke saker er GUR opptatt av? 
 
Velkommen! 
 
 

SAKSLISTE  

6/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  

7/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

    

 
 
Jaren, 17. mars 2019 
 
 
 
Rune Larsen 
Utvalgssekretær 
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6/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Arkivsak-dok.  18/04026-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Arne Olav Olsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Gran ungdomsråd 22.03.2019 6/19 

Planutvalget   

Formannskapet   

Kommunestyret 03.04.2019 22/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  

 
 

Oppsummering 
Rådmannen legger frem revisjon av temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022. 
Trafikksikkerhetsarbeidet endres ved at tiltak utvides til å omfatte trafikant tiltak og 
organisatoriske tiltak. Det gjøres i forbindelse med at Gran kommune skal resertifiseres som 
Trafikksikker kommune. Tiltaksliste med fysiske trafikktiltak ble revidert og vedtatt i februar 2019. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Temaplan for trafikksikkerhet ble vedtatt første gang i 2015. Dette er en plan som sammenfatter det 
kommune gjør i forhold til trafikksikkerhet ikke bare fysiske tiltak på veg. Planen ble utarbeidet som 
del av godkjenning av Gran kommune i regi av Trygg trafikk. 
I forbindelse med at Gran kommune skal bli resertifisert som trafikksikker kommune, var det 
nødvendig å revidere kriteriene som er grunnlaget for å bli en trafikksikker kommune. Det har vært 
en gjennomgang av handlingsplaner og tiltak for de fleste saksområder. 
  
I forbindelse med endring av skolestruktur har oversikten over trafikkfarlige skoleveger blitt 
gjennomgått. De fleste vegene rundt skolene har blitt satt inn i en matrise som vurderer om vegen er 
trafikkfarlig, bør vurderes om den er trafikkfarlig eller om den ikke er trafikkfarlig. Matrisen er delt 
inn i 5 kategorier med tilhørende fartsgrenser. 
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På bakgrunn av det som kom fram her er listen over veger som er definert som trafikkfarlig også 
oppdatert, denne listen ligger vedlagt. Det er også gjort en beregning av hvilke antatte økonomiske 
konsekvenser dette får.  
 
For å gi et mer samlet bilde av trafikksikkerhetsarbeidet er det lagt ved en rekke vedlegg som er 
retningslinjer, maler og andre underliggende dokumenter som del av trafikksikkerhetsarbeidet. 
Rådmannen forutsetter at disse dokumentene kan justeres på delegert myndighet til rådmannen 
fram til ny hovedrullering av planen.  
 
 

  
Konsekvenser 
 
 
Lover og forskrifter 
Folkehelseloven og Plan- og bygningsloven.  
I henhold til folkehelseloven og Plan- og bygningsloven, har kommunen et generelt ansvar for å 
forebygge skader og ulykker lokalt. 
 
Eksisterende planer 
Temaplan for trafikksikkerhet 2015-2017, vedtatt av kommunestyret 18.06.2015. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret har allerede vedtatt  tiltaksliste med fysiske trafikksikkerhetstiltak i 
kommunestyremøtet i februar 
 
Økonomi 
Det er satt av kr.1125 000 til mindre fysiske tiltak på kommunal vei. Det vil bli gjennomført tiltak 
etter prioriteringen så langt budsjettet rekker. Økonomiske konsekvenser for fysiske tiltak er 
finansiert i gjeldende budsjett. Tiltak på fylkes og riksvei forutsetter bevilgninger på  
 
Blir forslaget til endringer av hvilke veger som er trafikkfarlige vedtatt, vil det føre til en utgift på 
anslagsvis 1,9 millioner kroner til skoleskyss for elever som bor innenfor grensen til fri skoleskyss. 
Dette er økning på rundt 180 000,- i forhold til skoleåret 2018-2019. Denne økte utgiften må Gran 
kommune dekke innenfor gjeldende driftsbudsjett for skole og barnehage.  
 
Gjennomføring av øvrige tiltak er forutsatt dekket innenfor gjeldende budsjetter. 
  
 
Bemanning 
Det er forutsatt at tiltakene skal gjennomføres uten endringer i bemanning.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg  
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Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen ser for seg følgende alternative løsninger  
Godkjenne planen 
Eller avvise planforslaget 
Eller godkjenne planen med endringer 
 
Temaplan trafikksikkerhet oppsummerer og samler kommunens arbeid med trafikksikkerhet. Det blir 
ikke et ensidig fokus på de fysiske tiltakene.  
Kommunestyret har allerede vedtatt de aktuelle prioriteringslistene for fysiske tiltak på veg. Det er 
derfor naturlig å fokusere på de mer overordnede forholden knyttet til trafikksikkerhet og hva slags 
forebyggende tiltak kommunen kan iverksette når det gjelder rutiner, kompetanseheving og andre 
holdningsskapende tiltak.  
 
Gjennom samarbeidet med Trygg trafikk om trafikksikker kommune får vi en oppfølging og 
kunnskapsutveksling med andre kommuner og Trygg Trafikk. En revisjon av planen og gjennomgang 
av denne er nødvendig for å kunne resertifiseres som trafikksikker kommune. Vi som kommune får 
også et annet fokus enn bare å være opptatt av de fysiske tiltakene på veg.  
 
Til denne planen har man utarbeidet en oversikt over kostnadene til transport som kommunen har 
for trafikkfarlig skoleveg. En har også brukt et sett med kriterier for å vurdere nye veger. Veger som 
allerede har vært definert som trafikkfarlig skoleveg har ikke vært vurdert. Rådmannen mener at vi 
må ta opp igjen dette temaet før skoleåret 2020/21 for å vurdere de veger som allerede er vurdert 
som trafikkfarlig for å se om noen kan tas ut. Vi bør også vurdere prioriteringen i forhold til fysiske 
tiltak nærmere opp mot kostnadene ved transport ifht trafikkfarlig skoleveg.   
 
Kommunestyret kan vedta endringer i deler av plandokumentet og legge til eller fjerne tiltak.  
 
Gran kommune har utviklet arbeidet sitt med trafikksikkerhet videre fra å være fokusert mest på 
fysiske til å arbeid mer systematisk med holdningsskapende og organisatoriske tiltak. Rådmannen 
anbefaler derfor at kommunestyret vedtar forslaget til trafikksikkerhetsplan.   

 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Tiltakene formidles i organisasjonen og til samarbeidsparter når planen er vedtatt. 
 

 
Dato: 16. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Antatte kostnader 

trafikkfarlige skoleveger
 

Vedlegg 1 Drifts- 

og vedlikeholdsstandard for kommunale veger.docx
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Vedlegg 2 -  

Vedtatte_retningslinjer for tjenestereiser for ansatte i Gran kommune
 

Vedlegg 5 - 

Kulturavdelingen - Fordeling av kommunalt driftstilskudd til aktivitet og tilskudd til drift av anlegg
 

Vedlegg 6 - 

Kulturavdelingen - Søknad om kommunalt driftstilskudd
 

Vedlegg 7 - 

Planavdelingen - Mal+referat+oppstartsmøte
 

Vedlegg 8 - 

Planavdelingen - Mal - Planbeskrivelse uten logo
 

Vedlegg 9 - 

Samferdsel og park - Godkjent Generell arbeidsvarslingsplan for kommunaleveger
 

Vedlegg 10 - 

Samferdsel og park - Godkjent Generell arbeidsvarslingsplan for kryss kommunaleveger og fylkesveg
 

Vedlegg 11 - 

Samferdsel og park - Skriftlig bekreftelse på at kriteriene er oppfylt
 

Vedlegg 12 - 

Barnehager - Virksomhetsplan 2016-2019
 

Vedlegg 13 - 

Barnehager - RISIKOVURDERING
 

Vedlegg 14 - 

barnehager - Rutine for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport
 

Vedlegg 15 - 

barnehager - Skriftlig bekreftelse på at kriteriene er oppfylt
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7/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak-dok.  19/00187-1 
Arkivkode.  144  
Saksbehandler  Camilla Jarlsby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 7/19 

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 5/19 

Planutvalget 20.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Innspill til planprosess for Gran kommune innenfor kulturområdet   JA 
Gjeldende kommunedelplan Kultur 2006-2017      JA 
Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2023, sak 66/16  JA 
Vedtak oppstart av arbeid med frivilligpolitikk for Gran kommune, sak 52/18  JA 
Vedtak oppstart av arbeid vedr videre utvikling av Granavollen, sak 56/18  NEI 
Temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune, sak 45/17    NEI 
Vedtak virksomhetsplan for Hadeland kulturskole, sak 110/11    NEI 
Vedtak oppstart rammeplanarbeid Hadeland kulturskole , sak 8/17   NEI 
 

Oppsummering 
Rådmannen foreslår at en starter opp et arbeid med å utarbeide en ny kommunedelplan for hele 
kulturområdet. Denne vil erstatte kommunedelplan for kultur som ble utarbeidet i 2006-2007. 
Kulturplanen suppleres med temaplaner og egne saksfremlegg der det er hensiktsmessig.  Føringer 
og prioriteringer i ny kommunedelplan kultur vil danne grunnlag for innspill til budsjett- og 
økonomiplan det enkelte år.  
 
Det foreslås videre at arbeidet med frivilligpolitikk innlemmes i arbeidet med å lage en ny 
kommunedelplan for hele kulturområdet og at konklusjoner fra det pågående arbeidet med 
Granavollen tas inn i ny kommunedelplan kultur. Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og 
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frivillighet (2012-2023) innlemmes i ny kommunedelplan for kultur på hensiktsmessig måte, gitt 
krav til årlig behandling og prioritering av spillemiddelsøknader.   Arbeidet med en rammeplan for 
Hadeland Kulturskole videreføres og konklusjonene fra arbeidet innlemmes i kommunedelplan for 
kultur der det er hensiktsmessig.   
 

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Det er behov for revisjon av gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) og få politiske 
føringer og avklaringer av fremtidige satsningsområder innenfor kulturområdet, gitt reduserte 
rammebetingelser og økende utviklings- og investeringsbehov. 
 
Gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) ble påbegynt i 2003 og ble vedtatt i 2006. Den er 
ikke revidert siden. Mange av visjonene, målene og tiltakene er fortsatt aktuelle, mens andre bør 
revideres, utgå eller erstattes. Virksomhetene og tjenestene som ligger under Kulturkontoret 
(«Kultur») har et vidt og ofte ikke målbart resultatkrav, og har i liten utstrekning lovpålagte krav som 
styrer tjenesteinnholdet, tjenestenivået eller kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Kommunes behov 
for omstilling har rammet kultursektoren og gitt reduserte rammer for drift av kommunens egne 
tilbud. Det har også gitt seg utslag i redusert støtte til lag og foreninger til deres helt avgjørende 
innsats og bidrag til å skape aktivitet og gode tilbud til våre innbyggere.  
 
I sum innebærer dette at kommunens innbyggere opplever et kulturtilbud i endring. Noen vil mene 
at kulturtilbudet forringes i omfang og kvalitet som følte av omstillingsarbeidet. Færre midler til 
disposisjon stiller uansett større krav til tydelige prioriteringer i tiden fremover. En kommunal plan 
for hele kulturområdet vil gi nødvendige politiske føringer og avklaringer i det videre arbeidet 
innenfor kultur. 
 
Det er allerede igangsatt egne styringsgrupper og tilhørende referansegruppe/arbeidsgrupper for 
frivillighetspolitikk, Granavollen og et rammeplanarbeid for kulturskolen – alle med politisk 
representasjon. Styringsgruppa for frivilligpolitikk foreslås videreført som styringsgruppe for arbeidet 
med en kommunedelplan for kultur, mens den tilhørende arbeidsgruppen foreslås innlemmet i 
arbeidet sammen med andre relevante referansegrupper der det er hensiktsmessig.  
 
Aktuelle temaer som aktualiserer behovet for en ny kulturplan, og som bør drøftes i planarbeidet, er: 

 Omstilling – prioritering av oppgaver med reduserte rammer/ressurser 

 Frivilligpolitikk 

 Ungdom og fritid  

 Arenautvikling, bl.a kultursalen, Granvang, Huset i Brandbu 

 Idrett og fysisk aktivitet – folkehelse 

 Kulturskolen 

 Kulturarv og kunst 

 Kulturnæringer 

 Bibliotekene 
 
Listen er ikke endelig eller uttømmende. Det er utarbeidet et notat som foreløpig drøfter en del av 
disse problemstillingene. 
 
Det er laget et vedlegg 1 Planprogram som viser hvilke tema man ønsker å drøfte og behandle i 
planarbeidet. Dette vedlegget sendes på høring som en del av planprosessen. 
 

Fremdriftsplan 
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Aktivitet/Formål Tidspunkt/Frist  
Møte i oppnevnt styringsgruppe Uke 15 – 16 2019 

Høring av planprogram Uke 15-22 2019 

Informasjonsmøte/oppstartsmøte med frivillighet og andre aktører 
Velge arbeidsgruppe(r) 

Uke 17-18 2019 

Arbeid internt med innspill fra tidligere kartlegging av frivillighetssektoren  
og innspill fra informasjonsmøter/arbeidsgruppenes arbeid 

T.o.m. uke 36 2019 

Temamøter for prioriterte saker Uke 37 – 52 2019 

Første politiske behandlingsrunde (Rådene, PU, FSK, KST) Februar 2020 

Høring  Mars – april 2020 

Intern behandling av innspill fra høringen (inkl. styringsgruppe, 
arbeidsgrupper) 

Mai – juni 2020 

Sluttbehandling politisk (Rådene, PU, FSK, KST) Høsten 2020 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Det foreslås å gjennomføre planarbeidet som en kommunedelplan jf. plan- og bygningsloven PBL § 
11.1 og reglene om behandlingsmåten i §§ 11-12 til 11-15. 
 
Forholdet til gjeldende lover og forskrifter vil bli vurdert i planarbeidet, herunder men ikke begrenset 
til bestemmelser knyttet til støttekontaktordningen, bibliotekvirksomhet og kulturskolevirksomhet. 
 
Eksisterende planer 
Forholdet til eksisterende planer og pågående planarbeid innenfor kulturområdet vil bli vurdert, 
herunder kommuneplanens samfunnsdel, budsjett- og økonomiplan (2019-2022), gjeldende 
kommunedelplan for kultur (2006-2017), plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv(2012-2023), 
vedtatt temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune (sak 45/17), vedtatt virksomhetsplan for 
kulturskolen (110/11) og resultatet av det igangsatte arbeidet med implementering av 
kulturskolerådets rammeplan for kulturskolen, når det foreligger (8/17).  
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak i sak 52/18 oppheves. Det videre arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
arbeidet med en kommunedelplan for hele kulturområdet. Vedtak i sak 56/18 vedr videre utvikling 
av Granavollen  og rammeplanarbeidet for kulturskolen videreføres, og resultatet av arbeidet 
inkorporeres i planarbeidet for hele kulturområdet så langt det er relevant.   
 
Økonomi 
Det er ingen store økonomiske konsekvenser av å sette i gang et planarbeid, men arbeidet vil kreve 
prioritert bruk av interne ressurser. Endringer i driftsbudsjett eller investeringsprosjekter som 
kommer som en konsekvens av planprosessen, vil bli utredet og vurdert i planarbeidet, eller i egne 
temaplaner eller saksfremlegg.   
 
Bemanning 
Eksisterende bemanning benyttes i planarbeidet.  Dersom det opprettes utvalg, råd, styringsgrupper 
e.a. som skal avlønnes, forutsettes det løst med midler utenfor Kulturs nåværende ramme. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
Utvalg og råd involveres i arbeidet når planprosessen starter opp.  Samtlige råd er aktuelle, i tillegg til 
planutvalget, formannskapet og kommunestyret. I tillegg til behandling i rådene, er det ønskelig med 
medvirkning fra idrettsråd, musikkråd, frivillighet og andre relevante aktører innenfor deres 
respektive interesseområder.  Nåværende arbeidsgruppe knyttet til arbeidet med utarbeidelse av en 
frivilligpolitikk for Gran kommune har representasjon fra Frivilligsentralene i Gran, Idrettsrådet, 
Musikkrådet samt allmennkulturen/barn og unge. Det vil være aktuelt å trekke inn andre 
representanter for kulturlivet på særskilte temaer, som for eksempel det profesjonelle kulturlivet og 
kulturnæringen i tilknytning til arenautvikling.  
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunestyret kan velge å sette i gang et planarbeid eller la det være.  
 
Dagens kommunedelplan for kultur er gammel og det har vært stor debatt knyttet til ulike områder 
innenfor kultur sitt saksfelt. Det er også igangsatt ulike prosjekter/planarbeider uten at en har sett på 
helheten i utfordringene for kultursektoren i kommunen. Dette taler for å sette i gang et mer 
helhetlig planarbeid for kultursektoren i kommunen.  
 
Arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk blir noe forsinket i forhold til vedtatt plan dersom 
kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, og derved innlemmelse av 
arbeidet med frivilligpolitikk i dette arbeidet.  
 
Dersom kommunestyret vedtar at det ikke skal startes opp en planprosess for kulturområdet, vil 
gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) fortsatt gjelde så langt den fortsatt er relevant.  
Det samme gjelder øvrige planer og planarbeid, som da videreføres i sin nåværende form. Mål og 
tiltak knyttet til kultursektoren vil så langt det lar seg gjøre reflekteres i budsjett- og økonomiplan og 
for øvrig henvises til politiske saksfremlegg i enkeltsaker.   
 
Rådmannen mener at kommunen bør sette i gang med et helhetlig planarbeid nå, selv om det skulle 
føre til noe utsettelse av arbeidet med en egen frivilligpolitikk for Gran kommune.  Det vil uansett 
være bedre for kommunen om en ser dette arbeidet i en større sammenheng enn at man drøfter 
enkeltsaker. Hvordan arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk for Lunner kommune skal 
videreføres, er avklart administrativt med Lunner kommune. 
 
På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar at en skal iverksette et arbeid 
med utarbeiding av en kommunedelplan for hele kulturområdet, og at arbeidet med en 
frivillighetspolitikk for Gran kommune innlemmes i dette arbeidet.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Gran kommunes nettsider, kulturs nettsider/facebook sider knyttet til de enkelte tjenestene 
Informasjon til ansatte innenfor kultur 
Informasjon til ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede 
Informasjon til lag og foreninger og andre relevante aktører innenfor kultursektoren i kommunen. 
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Dato: 1. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

Vedtak KST, 

14062018, Sak 52/18, Gran kommunes Frivillighetspolitikk
 

Kommunedelplan+f

or+kultur
 

Kommunedelplan+f

or+idrett+og+fysisk+aktivitet+2012-2023.
 

19_00187-1 

Vedlegg 1 sak 19-00187-1 planprogram
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