
 
 
 
 
 
Referat  
Forhandlingsutvalg landbruk  
 
Dato: Fredag 6. september 2019 
Tid: kl. 08.30 – 10.30  
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, og Erling Kristiansen, kommunal sjef stab og 

støtte  
Landbrukskontoret for Hadeland Einar Teslo, Kjersti Andresen 

 

 
1. Velkommen  

Dagsorden: 
- Gjennomgang av utsendt utkast til avtale 
- Videre prosess 

2. Gjennomgang av utsendt utkast til avtale 
 
Kristin og Erling fra Nittedal hadde gått gjennom avtalen ihht kommuneloves §§ og sjekket 
den ut med sin kommuneadvokat. Presenterte en del forenklinger og justeringer av tekst 
direkte fra ordlyden i kommuneloven. Avtalen ble gjennomgått og redigeringen gjort direkte i 
avtaledokumentet.   
 
Punktene under er huskelapp for endelig redigering av avtale og innspill til saksframlegg: 
 

- Samarbeidskommuner ? eller deltagerkommuner? – rydde i teksten, enighet om at 
samarbeidskommuner er det foretrukne 

- Punkt 2. Formålsparagrafen: 
Innarbeide «utviklingsarbeid», «tjenester» og «veiledning» 
Ta inn noe om «forsvarlig,effektiv og hensiktmessig saksbehandling, i tråd med god 
forvaltningskikk 

- Punkt 3: Oppgaver 
- Motorferdsel – drøfte i saksframlegget om det bør med…for og mot 
- Hundeloven – drøfte i saksframlegg……. Henger sammen med   
delegasjonsreglementet. 

            - Veterinærvakt – kommentere i saksframlegg at Nittedal er i et annet vaktdistrikt. 
      -     Punkt 4. Drøfte hva som er prinsipielt i saksframlegget – søke å få like 
delegasjonsregler og vurderinger av hva som er prinsipielt. 

- Punkt 5. Få inn i avtalen at klagesaker som er blitt prinsipielle under behandlingen 
skal til politisk behandling– kurrante klagesaker tas administrativt.  

- Punkt 6. Fjernes som eget pt. Innarbeides i formålsparagrafen.  
- Punkt 7. Legger inn i saksframlegget at salg av tjenester ikke er i strid med reglene 

om offentlig annskaffelser. God forvaltniningsskikk. Ikke bryter med lov om 
anskaffelser. Hele Nittedals forslag 7 tas inn. 

 



 
 
 
 
 

- Punkt 8. Ta inn: Samarbeidskommunene skal holde to vertskommunemøter i året.  
- Punkt 10. Presenterte modellen – må legges inn i tallene – Sender over regnearket – 

Leif Arne og Einar setter inn realistiske tall for – slik at forslaget blir konkret. Må 
forklare i saksframlegget hvorfor innbyggertall er en viktig faktor  - Bynært - 
Konflikter mellom allmenhet og landbruket 

- Punkt 11: Skrive direkte inn i teksten hvordan det skal rapporteres 
- Punkt 12: Tekst fra Nittedal. 
- Punkt 14: Tekst fra Nittedal 
-  

Punkt 15. Annet 
- Samarbeidskommunene skal oppdateres sine delegasjonsreglement i tråd med denne 

avtalen 
- Vertskommunene har ansvar for at samarbeidsrutinene finnes – 

Samarbeidskommunene forplikter seg til å følge opp disse rutinene. 
-  Herunder rutiner for arkivering – i tråd med arkivloven. 

 
2.  Videre prosess: 

 
Jobbe for å ha forslag til avtale og økonomien på plass til VKS møte fredag 20/9. Utkastet må 
da ha vært på en runde hos deltagerne i dette forhandlingsutvalget på forhånd. Økonomien 
bør også ha vært diskutert i administrasjonen. 
 
Utkast til saksframlegg bør foreligge til neste møte i dette utvalget. Kjersti og Einar lager et 
forslag. 
 
Endelig saksframlegg og avtale må være ferdig tidlig i oktober for politisk behandling i 
november møtene. 
 
«Bli-kjent»- møter mellom Landbruksontoret og Adm i Nittedal arrangeres 11/9 og 27/9. 
 
Må sess på krav til arkiv – flytting av dok osv 
 
Må starte ansettelses prosess - nye medarbeidere til Landbrukskontoret for Hadeland. 
 

3.  Neste møte: 
Fredag 23/9, kl. 13.15 -15.30 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 


