
 
 
 
 
 
Referat  
Forhandlingsutvalg landbruk  
 
Dato: mandag 26. august 2019 
Tid: kl. 13.00 – 15.00  
Sted: Gran rådhus – møterom Bråa 
 

Invitert: Tilstede på møtet 26. august 
Gran kommune - sentral adm. Leif Arne Vesteraas 
Lunner kommune - sentral adm. Kari-Anne Steffensen Gorset 
Jevnaker kommune - sentral adm. -  
Nittedal kommune - sentral adm. Kristin Hurthi 
Landbrukskontoret for Hadeland Einar Teslo, Kjersti Andresen 

 

 
1. Velkommen – bakgrunn og oppdrag v/ Leif Arne Vesteraas – møteleder.  

Velkommen til Gran kommune og forhandlinger knyttet til utvidet landbrukskontor. 
Bakgrunn er henvendelse fra Nittedal kommune om å tre inn i samarbeidet om felles 
landbrukskontor på Hadeland. Det er et vertskommunesamarbeid mellom Jevnaker, Lunner 
og Gran kommuner der sistnevnte er vertskommune. Formell oppstart av dette samarbeidet 
var 01.06.2002.  
 
Nittedal har pr. dd felles landbrukskontor med Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og Oslo. Dette 
er også et vertskommunesamarbeid. I forbindelse med kommunesammenslåing fra 1/1 2020 
blir dette samarbeidet oppløst og Nittedal ønsker et samarbeid nordover mot Lunner og 
Hadeland i stedet. Fra Nittedals side er dette politisk initiert og vedtatt.  
 
Initiativet fra Nittedal er tatt opp i siste VKS møte ( dato) på Hadeland. Det er bare kommet 
positive reaksjoner på initiativet. Det er avklart med rådmenn og ordførere i alle tre 
kommunene om at vi skal utarbeide et forslag til en ny avtale der Nittedal er inkludert.  
Denne gruppas oppdrag er å lage dette utkastet til en ny avtale, samt å fremme dette som sak i 
første møte med de nye kommunestyrene, dvs i november møtet.  
 
Hadelandskommunene har en vedtatt «Viljeserklæring» for samarbeid, samt en «Håndbok» 
med rammer for interkommunalt samarbeid på Hadeland. Disse må ligge til grunn for de 
forestående forhandlingene. Viljeserklæingen og Håndboka skal revideres i 2020. En må da 
ta høyde for event. å innarbeide Nittedals deltagelse i et felles landbrukskontor.  
 
Jevnaker kommune har meldt fra om at de ikke deltar i dette første møte i 
forhandlingsutvalget pga kapasitetsutfordringer.  
 

2.  Gjennomgang av utsendt forslag til ny interkommunal samarbeidsavtale - landbruk 
 Navn på kontoret må avklares i løpet av prosessen:  forslag: «Landbrukskontoret for 

Hadeland og Nittedal» – bør sjekkes med politikerne om hva de ønsker. 
 Pt.1: Riktig hjemmel: Kommunelovens §§ 28-1a, og 28-1b. 
 Pt.2: ok 
 Pt. 3: Einars forslag til tekst legges inn, samt at vi må kvalitetssikre om det er flere 

lovverk som bør inngå i avtalen. En må også tenke på andre oppgaver som bør 
beskrives i vedlegg 2. 



 
 
 
 
 

 Pt.4: ok 
 Pt.5: ok 
 Pt. 6: redigeres, Kvaliteten på ytelser skal være lik, mens omfanget vil varierer over 

tid. 2. avsnitt omarbeides? 
 Pt 7: redigeres - 
 Pt 8: Erfaring tilsier at det er krevende å få til gode budsjettprosesser, og generelt gode 

medvirkningsprosesser – men det jobbes med å få bedre rutiner!. Revidereing av 
håndboka skal gi rutiner for dette.  

 Pt. 9: Ses i sammenheng med pt 8. 
 Pt 10: Må jobbes med – LKH lager forslag til ny kostnadsfordeling….Kan event 

skrive i saksframlegg at fordelingsnøkkelen skal evalueres etter noe tid.  
 Pt 11: ok 
 Pt 12: Revideres – sørge for oppsigelsestid på et år. 
 Pt 13: ok 
 Pt 14: Sjekke med kommunejurist 
 Pt 15: Oppdateres – slik at alle vedlegg finnes! 

Annet: 
 Må gå gjennom delegasjonsreglementet – et mål å få mest mulig like regler i alle 

kommunene 
 Må omtales: Veterinærvaktordningen – Nittedal er med Oslo vaktdistrikt – Vil 

fortsette som før 
-  
 

3.  Videre prosess: 
 Landbrukskontoret reviderer utkast til avtale etter innspill i dag. Det jobbes særlig 

videre med hvilke lovverk som bør skal delegeres og hvilke arbeidsoppgaver som skal 
ligge til felles kontor. I tillegg jobbes det særlig videre med utkast til nytt pt 10 – 
fordelingsnøkkel. 

 Forslag til avtale fremmes for politisk behandling i alle involverte kommuner i 
november. 

 Nittedal inviteres til VKS-møte landbruk 20.9 (formiddag) 
. 

4. Neste møte: 
Fredag 6/9, kl. 08.30 – 10.30. Gran rådhus, møterom Bråa. 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 


