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Referatsak til formannskapet - Protokoller fra 
vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019 

 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet tar protokollene og de vedlagte innspillene fra vertskommunesamarbeidsmøtet 
03.05.2019, til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Protokoll Brann og redning, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill  

Ja 

Protokoll Etablererveileder, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Flyktningtjeneste, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Innkjøpssamarbeid, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Kulturkontor, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Landbrukskontor, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Legevakt, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Skatteoppkrever, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Vannverk, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Voksenopplæring, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Opplæringskontor, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Protokoller med vedlagte innspill fra vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019 legges fram for 
formannskapet som referatsak til møtet 06.06.2019 

 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 06.06.2019 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Rådmannen har etablert ny rapporteringsrutine i samråd med ordfører. Etter hvert vertskommune-
samarbeidsmøte vår og høst, vil formannskapet få fremlagt protokoller og innspill til samarbeidene, 
til orientering i referatsak. 
 
Kommunene på Hadeland har per i dag vertskommunesamarbeid om følgende tjenester: 

 Brann og redning, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 Etablererveileder, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 Flyktningtjeneste, - der Lunner kommune er vertskommune  
og Gran kommune er samarbeidskommune 

 Innkjøp, - der Gran kommune er vertskommune  
og Jevnaker kommune og Lunner kommune er samarbeidskommuner 

 Kulturkontor, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 Landbrukskontor, - der Gran kommune er vertskommune  
og Jevnaker kommune og Lunner kommune er samarbeidskommuner 

 Legevakt, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 NAV Sosialtjenesten, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 Skatteoppkrever, - der Lunner kommune er vertskommune  
og Jevnaker kommune og Gran kommune er samarbeidskommuner 

 Vannverk, - der Lunner kommune er vertskommune  
og Gran kommune er samarbeidskommune 

 Voksenopplæring, - der Lunner kommune er vertskommune og Gran kommune er 
samarbeidskommune 

 Opplæringskontor, - der Lunner kommune er vertskommune  
og Jevnaker kommune er samarbeidskommune (legges ved for oversiktens skyld) 

 
 

 
Dato: 22. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


