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Viljeserklæring for samarbeid mellom Gran, Lunner og Jevnaker 

 

Rådmannens innstilling: 
Viljeserklæringen for samarbeid mellom Gran, Lunner og Jevnaker vedtas 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Viljeserklæring for samarbeidet mellom Gran, Jevnaker og Lunner, gjeldende.     Ja 
Viljeserklæring for samarbeidet mellom Gran, Jevnaker og Lunner, med endringsforslag.  Ja 
Viljeserklæring for samarbeidet mellom Gran, Jevnaker og Lunner, ny versjon.    Ja 
 
 

Oppsummering 
Kommunene på Hadeland hadde en prosess i 2011 for å formalisere de mange interkommunale 
samarbeidene og etablere et felles rammeverk for avtaler, rutiner og lignende knyttet til 
samarbeidene. 
I 2019 forelå det en forvaltningsrevisjonsrapport som påpekte at det er noen forutsetninger i 
tidligere vedtak og rutiner som dels ikke er tilfredsstillende fulgt opp eller som i dag ansees for 
uhensiktsmessig. I tillegg er det behov for å revidere alle avtalene i henhold til ny kommunelov. 
 
Denne saken inviteres Kommunestyret til å vedta en revidert viljeserklæring for samarbeid. 
Erklæringen blir utgangspunkt for videre arbeid med avtale- og rutinerevisjon.  
 
Saken krever likelydende vedtak i alle tre kommunestyrene for å gå videre med revisjon av 
håndboka og de resterende avtaledokumentene. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Regionrådet for Hadeland gjennomførte i 2008 en prosess hvor rådets virksomhet og organisering ble 
vurdert. Mot slutten av denne prosessen utviklet det seg interesse for å vurdere om regionrådet 
burde få en mer sentral rolle i forhold til det samlede interkommunale samarbeidet på Hadeland.  
 
Vedtak kommunestyret 2011: 
1. Reviderte avtaler vedtas med virkning fra 1.1.2012 for følgende interkommunale samarbeider:  
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2. Avtale om interkommunalt samarbeid for Etablererveileder for Lunner og Gran vedtas fra 
1.1.2012. 
3. Oppdatert Rutinehåndbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland tas til orientering. 
 
Noen av avtalene har vært revidert eller det har tilkommet nye avtaler i perioden. 
 
Kontrollutvalgene på Hadeland bestilte den 19.5.17 en forvaltningsrevisjonsrapport gjennom 
innlandet revisjon IKS. Rapporten forelå i 2019, og kommunestyret fattet følgende vedtak i saken:  
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019 (Gran):  
 1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har merket seg rapportens 

hovedkonklusjoner:   
a) Styringsdokumentene er i varierende grad aktive styringsdokumenter i styringen av 

vertskommunesamarbeidene på Hadeland.   
b) Det er etablert rapporteringsrutiner og møteplasser som gir muligheter for politisk og 

administrativ styring og kontroll av de interkommunale samarbeidene, men at noen 
rutiner dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige.   

c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer tilfredsstillende for de tre kontrollerte 
vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke enighet mellom deltakerkommunene 
om størrelsen på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan ressursene skal 
organiseres.   

 
2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger om å:   

a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og rutinebeskrivelsene med hensyn til:   
• Tidspunkt for VKS-møtene.    
• Budsjett- og målsettingsprosessen.   
• Rapporteringsrutinene.   
• Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i kommunestyrene og felles 

formannskapsmøter.   
b) Legge vekt på at informasjonen som gis fra vertskommunen til samarbeidskommunen skal 

inneholde god og relevant styringsinformasjon om felles samarbeid.   
c) Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen 

mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om introduksjonsprogrammet, 
jf. krav i Rundskriv Q-27/2015.   

 
3. Rådmannen bes om å følge opp at viljeserklæringen blir fremmet til politisk behandling. Formålet 

med erklæringen var å forankre og danne en visjon for det interkommunale samarbeidet på 
Hadeland. Viljeserklæringen ble sist vedtatt høsten 2010, med intensjon om politisk fornyelse og 
løpende orienteringer i kommunestyret om samarbeidsordningene kommunen deltar i. 

 
Denne saken fremmes nå for å oppfylle del 3 av kommunestyrevedtaket. 
 
Rådmannen vil videre starte arbeidet med revidering av håndboka «Rammer for interkommunalt 
samarbeid på Hadeland» for å justere samarbeidsrutinene, før tjenesteområdene må gjøre en 
revisjon av den enkelt vertskommuneavtalen, både for å bringe de i samsvar med reviderte rutiner 
og for å være riktige i forhold til ny kommunelov mm. 
 
Gran kommune har følgende interkommunale samarbeid pr 01.01.2020: 
 
Samarbeid der Gran er vertskommune (kontorkommune) 

 Brann, feiing og forebyggende – med Lunner 

 Helsestasjon for ungdom – med Lunner 
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 Innkjøp – med Lunner og Jevnaker 

 Kulturkontor – med Lunner 

 Kulturskolen – med Lunner 

 Landbrukskontor – med Lunner, Jevnaker og Nittedal 

 Interkommunal legevakt – med Lunner 

 Interkommunalt samarbeid om etablererveileder – med Lunner 

 Regionråd (interkommunalt politisk råd) – med Lunner og Jevnaker 
Samarbeid der Gran er samarbeidskommune (ikke er vertskommune) 

 Flyktningkontor – med Lunner 

 Skatteoppkrever – med Lunner og Jevnaker 

 Voksenopplæring – med Lunner 

 Interkommunalt vannverk – med Lunner 

 Nav Hadeland (sosial) – med Lunner og Staten 
Andre samarbeid der Gran er samarbeidskommune (ikke er vertskommune) 

 Legevakt og legevaktsformidling – med Gjøvik, Lunner m.fl. 

 Krisesenter – med Ringerike, Jevnaker, Lunner M.fl 

 IKA Opplandene – med Innlandet fylkeskommune, Jevnaker, Lunner m.fl. 

 Alarmsentral Brann Innlandet (110-sentral) med Hamar, lunner m.fl. 
Gran kommunes deltagelse i IKS 

 Gjøvik helse og miljøtilsyn 

 Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) 

 Innlandet Revisjon 
 
Dette utgjør en betydelig del av tjenesteproduksjonen til kommunene. Netto driftsutgift til disse 
samarbeidsordningene utgjør ca 7 % (ca 82 mill kr) av sum driftsinntekter pr år for Gran kommune, 
eller dette kan omgjøres til anslagsvis 100 – 120 årsverk.  
 
  

  
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven 
 
Eksisterende planer 
Gjeldende vedtak og avtaler om interkommunalt samarbeid (vertskommune samarbeid) på Hadeland 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyrevedtak av 2011 og Ksak 17/19 Forvaltningsrevisjonsrapport: interkommunalt 
samarbeid på Hadeland – styring og kontroll  
 
Økonomi 
Denne saken vil ikke påvirke kommunenes økonomi. Det kan eventuelt komme i de påfølgende 
saken, hvis en endrer krav til samarbeidene eller omfang av det enkelte samarbeide. 
 
Bemanning 
Som økonomipunktet over. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen mener kommunene er tjent med å fortsette det omfattende interkommunale 
samarbeidet, og har i sin revisjon av viljeserklæringen forutsatt at ordningene i hovedsak vil bli 
videreført. 
 
Ny kommunelov åpner for følgende type interkommunalt samarbeid. 

 Interkommunalt politisk råd (f. eks. regionråd for Hadeland) 

 Kommunalt oppgavefellesskap (f. eks. interkommunalt samarbeid med et politisk valgt 
representantskap) 

 Vertskommunesamarbeid (f. eks. innkjøpsfunksjonen eller Lunner og Gran brann og redning) 

 Interkommunalt selskap 

 Aksjeselskap (f. eks. HRA - Ringerike og Hadeland avfallsselskap AS) 

 Samvirkeforetak 

 Forening (f. eks. KS - kommunesektorens organ) 

 Annen måte som det er rettslig adgang til 
 
En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til å treffe 
enkeltvedtak eller vedta forskrift til vertskommunen, selv om ansvaret for utførelsen fortsatt ligger 
igjen hos samarbeidskommunen. Vertskommunesamarbeid kan ha to former, etter § 20.2 
Administrativt vertskommunesamarbeid eller § 20.3 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt 
nemd. Nærmere om vertskommuneordningen; er at tjenesten eller oppgaven det samarbeides om 
legges til administrasjonen i vertskommunen, uten noen interkommunal organisatorisk overbygning. 
Samarbeidet skal bygge på en skriftlig avtale. Forvaltnings- eller tjenesteapparatet ligger under 
styringsstrukturen i vertskommunen, men er i siste instans også underlagt politisk styring fra 
samarbeidskommunene.  
 
Dagnes praksis for samarbeidene på Hadeland er vertskommunesamarbeid i henhold til gammel 
kommunelov §28 b, som tilsvarer ny kommunelov § 20.2 eller rent tjenestekjøp kommunene i 
mellom. Ved revisjon av gjeldende avtaler vil rådmannen anbefale at vertskommunesamarbeid etter 
ny kommunelov § 20 er førstevalget. Andre løsninger kan velges der det ansees mest hensiktsmessig.  
 
Når det gjelder konkrete endringer i erklæringen så består det av oppdateringer til dagens situasjon, 
språklige justeringer og innholdsmessige presiseringer. De viktigste endringen er kommentert 
nedenfor: 

 Pkt 6 har beskrevet at kommunene skal vurdere interkommunalt samarbeid i 
forbindelse med omorganiseringer eller nasjonale reformer. Rådmannen oppfatter 
praksisen slik at aktuelle samarbeidsformer blir vurdert fortløpende og det er ikke 
hensiktsmessig med en slik formulering. 

 Pkt 8 ansees som unødvendig, da dette i noen grad er praktisert og er allerede 
innbefattet i første ledd. 

 Pkt 10 har en språklig justering, samt at en fjerner innholdet om at alle må akseptere 
at funksjonsfordelingen mellom kommunene ikke vil være «rettferdig» til enhver tid. 
Dette synes som en unødvendig setning. 
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Rådmannen innstiller på at kommunestyret skal vedta den vedlagte viljeserklæringen. 
 
Alternativt kan kommunestyret si nei til endringene i viljeserklæringen eller be om å få den til ny 
behandling med justering av konkrete punkter. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Publiseres på kommunenes hjemmeside og bekjentgjøres for ledere og medarbeidere. 
 

 
Dato: 11. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


