
Kontrollutvalget i Lunner 
Sekretariatet 

 

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

 

 

Gjøvik, 21. mars 2019. 
J.nr./referanse: 03-19/LU/ks 

KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE 
Tove Brorson, leder (V) 
Kai Roar Dahl, nestleder (H)  
Synnøve Lohne-Knutsen (H)  
Terje Vestby (Ap) 
Hege Heiberg (Sp) 
 
 

 

 
 
 
 
Kopi av innkallingen er sendt: 
 Ordfører og rådmann  
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Onsdag 29. mars 2019 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1500 
Sted:  Møterom «Utsikten», rådhuset  
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS 995 77 903, eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no 
 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 
 Sak 18 - Revisjonsrapport - Interkommunalt samarbeid på Hadeland:  

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors presenterer 
rapporten. Saken er satt opp til behandling kl. 1300. 

 
Fra sekretariatet deltar undertegnede og Ole Kristian Rogndokken. Sistnevnte vil presentere 
under sak 17 (Kontrollutvalgskonferansen 2019). 

 
 

 
Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 
 

KONTROLLUTVALGET I  
LUNNER KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I LUNNER RÅDHUS 
Onsdag 29. mars 2019 kl. 0830 

(Sted: Møterom «Utsikten», rådhuset) 
 
 

 
SAK NR. 13/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.02.2019 
 
SAK NR. 14/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
SAK NR. 15/2019 OPPFØLGING AV BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET – 

FORVALTNINGSREVISJON RETTET MOT SELVKOST 
 
SAK NR. 16/2019 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019 
 
SAK NR. 17/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
SAK NR. 18/2019 REVISJONSRAPPORT: INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ 

HADELAND 
 
SAK NR. 19/2019 REFERATSAKER 
 
 
 
 

Roa, 20. mars 2019. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Rådmannen 
- Vararepresentanter til kontrollutvalget 
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SAK NR. 13/2019 

 
Lunner kommune  

     
 

 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.02.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 29.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 06.02.2019 Vedlegg 1 

 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 06.02.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 

 
KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 
 

 
Onsdag 6. februar 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 - 1500. 

 
Som medlemmer møtte: 
Tove Brorson, leder (V) 
Kai Roar Dahl, nestleder (H)  
Synnøve Lohne-Knutsen (H) 
Terje Vestby (Ap)  
Hege Heiberg (Sp) – innvilget permisjon fra møtet 0845 - 1020 (sak 06/19). 
 

Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Harald Tyrdal (sak 06/19 – 08/19). 
Fra administrasjonen: Rådmann Dag Flacké (sakene 06/19 – 08/19), kommunalsjef Oppvekst May 
Birgit Kjeverud (sak 06/19), HR-leder Jørn Haugland (sakene 06/19 – 08/19) og leder av 
varslingsgruppa Mette Grønmyr (sakene 07/19 og 08/19). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 09/19). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Ordfører, varaordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, Innlandet 
Revisjon IKS og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad. 
 
 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Tove Brorson som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 04/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.01.2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.01.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 05/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

OPPFØLGING AV KOMMUNENS ARBEID MED Å 
FOREBYGGE OVERGEP MOT BARN OG UNGE 

 
Fra behandlingen: 
Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. 
kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13.  
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Henvendelsen til kontrollutvalget ble gjennomgått og drøftet. Brev av 
25.01.2019 fra rådmannen til avsenderne av henvendelsen ble delt ut og 
gjennomgått.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har besvart 
avsenderne av henvendelsen på de spørsmålene de ønsket svar 
på. Kontrollutvalget mener det er gitt en god og utfyllende 
tilbakemelding.  

 
2. Rådmannens brev synligjør at det jobbes systematisk og 

målrettet i Lunner kommune med å forebygge overgrep mot barn 
og unge.  
 

 
 
SAK NR. 06/2019 OPPFØLGING AV SAKER OM KRENKENDE ATFERD 

OVERFOR ELEVER I LUNNERSKOLEN  
 
Fra behandlingen: 
Hege Heiberg (Sp) var innvilget permisjon og fratrådte møtet før 
behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire 
medlemmer. 
 
Innledningsvis ble spørsmålet om lukking av møtet drøftet. Det ble 
besluttet å dele presentasjonen i to, en åpen del og en lukket del. 
Lukking av del av møtet ble enstemmig vedtatt, jf. kommunelovens § 
31, jf. offentlighetslovens § 13. 
 
Under første del av møtet (åpen del) orienterte rådmann Dag Flacké om 
arbeidet med styrking av internkontroll og rutiner innenfor 
ansettelsesområdet, personalavdelingens rolle i organisasjonen og 
arbeidet med lederutvikling. 
 
Under andre del av møtet (lukket del) orienterte rådmann Dag Flacké og 
kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud og HR-sjef om 
oppfølging av de to konkrete personalsakene som var grunnlaget for 
saken. 
 
Ordfører Harald Tyrdal deltok under behandlingen av saken. 

 
Vedtak, enstemmig: 
(4 medlemmer) 

1. Kontrollutvalget tar rådmannen presentasjon av oppfølgingen 
av de to personalsakene til orientering. Kontrollutvalget er 
tilfreds med rådmannens oppfølging av sakene. 

 
2. Kontrollutvalget har inntrykk av at rådmannen aktivt benytter 

erfaringene fra de to sakene til læring og forbedring av 
kommunens internkontrollsystem og rutiner.  

 
3. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har igangsatt 

en revidering av kommunens ansettelsesreglement. 
Kontrollutvalget ber om en presentasjon av revidert 
reglement når dette er på plass, med særlig fokus på rutiner 
for referansesjekk. 
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4. Med bakgrunn i saken vil kontrollutvalget følge opp: 

 
- Hvordan kommunen sikrer gode etiske holdninger blant 

alle ansatte i Lunnerskolen (og andre utvalgte 
enheter/tjenesteområder i kommunen).  

- Arbeidet med lederutvikling og lederstøtte. 
- Kommunens praksis med oppfølging av medarbeidere i 

prøveperioden. 
- Rutiner og praksis for bruk av skriftlige advarsler til 

ansatte der det kan være grunnlag for det. 
 

 
 
SAK NR. 07/2019 RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD 

I LUNNER KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
Leder for varslingsgruppa Mette Grønmyr presenterte varslingsgruppa i 
Lunner kommune og deres arbeid og rutiner. Kontrollutvalget ble 
orientert om antall varslinger/saker i perioden 2017 og 2018. 
 
Rådmann Dag Flacké supplerte presentasjonen og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kommunens varslingsrutiner tas til orientering. 
 
2. Rådmannens og leder for varslingsgruppa sin presentasjon av 

varslingsgruppas arbeid og rutiner, tas til orientering. 
 
3. Kontrollutvalget registrerer at det er har vært få saker/varsler i 

varslingsgruppa de siste årene (en sak i 2017 og en sak i 2018). 
 
4. Med bakgrunn i samtalen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av 

at varslingsordningen er godt kjent blant de ansatte i kommunen. 
 

5. Kontrollutvalget vil understreke betydningen av å bygge en 
kultur blant de ansatte i alle enheter/tjenesteområder, som gjør at 
man tør å varsle. Dette krever god forankring hos alle lederne i 
kommunen, og systematisk arbeid i alle deler av organisasjonen.  

 
 

 
SAK NR. 08/2019 OPPFØLGING AV RÅD OM ETABLERING AV TIPSMOTTAK  
 

Fra behandlingen: 
Spørsmålet om behovet for etablering av en utvidet varslingsordning ble 
drøftet sammen med ordfører, rådmann og HR-leder. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget mener det er viktig at kommunen har en ordning 
som gjør det enkelt for innbyggere som har mistanke om uetisk 
atferd og korrupsjon i kommunen å kunne varsle. 
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2. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen vil se nærmere 
på hvordan man kan etablere en utvidet varslingsordning i 
Lunner kommune.  

 
3. Saken følges senere i 2019 på følgende måte: 

 Rådmannen inviteres til å informere om status mht. 
etablering av en utvidet varslingsordning i Lunner 
kommune. 

 Kontrollutvalgets sekretær bes om å presentere praksis i 
andre kommuner.  

 
 

 
SAK NR. 09/2019 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 
Dybdal orienterte og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

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

 
 
SAK NR. 10/2019 JUSTERT MØTEPLAN 2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Justert møteplan for kontrollutvalget for resten av 2019 fastsettes 
slik: 

 Fredag 29.03.2019 kl. 0830 
 Onsdag 08.05.2019 kl. 0830  
 Onsdag 05.06.2019 kl. 0830  
 Onsdag 04.09.2019 kl. 0830 
 Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 
 Onsdag 04.12.2019 kl. 0830 

 
 

 
SAK NR. 12/2019 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Årsrapport 2018 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 
2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.  
 

 
 
SAK NR. 13/2019 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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Roa, 6. februar 2019. 
 
 
_________________________  
Tove Brorson   
Utvalgsleder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Roa, 6. februar 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 
 
 

NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 29. MARS 2019  
Tidspunkt: KL. 0830 
Aktuelle saker:  

 Kontrollutvalgskonferansen 2019 (KU-sak 13/19) 
 Revisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland 
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 
 Oppfølging av bestilling fra kommunestyret 

 
Saker/tema til senere oppfølging:  
 Presentasjon av revidert ansettelsesreglement (KU-sak 06/19) 
 Diverse oppfølgingspunkter (KU-sak 06/19): 

 Hvordan kommunen sikrer gode etiske holdninger blant alle ansatte i 
Lunnerskolen (og andre utvalgte enheter/tjenesteområder i 
kommunen).  

 Arbeidet med lederutvikling og lederstøtte. 
 Kommunens praksis med oppfølging av medarbeidere i 

prøveperioden. 
 Rutiner og praksis for bruk av skriftlige advarsler til ansatte der det 

kan være grunnlag for det. 
 Utvidet varslingsordning (KU-sak 08/19): 

 Rådmannen inviteres til å informere om status mht. etablering av en 
utvidet varslingsordning i Lunner kommune. 

 Kontrollutvalgets sekretær bes om å presentere praksis i andre 
kommuner.  

 Brukerundersøkelse – barneverntjenesten (KU-sak 50/18) 
 Kommunens arbeid mot korrupsjon og misligheter (KU-sak 40/17)  
 Byggesak – etterlevelse av PLB § 25-1 (KU-sak 08/17) 
 Vurdering av fellesprosjekt: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk  
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om off. anskaffelser» 

(KU-sak 26/17, gjennomføres 2018/2019) 
 Tema til vurdering mht. undersøkelser/forvaltningsrevisjon: 

 Vedlikehold av kommunale bygg (KU-sak 40/18) 
 Boliger til vanskeligstilte (KU-sak 40/18) 
 Kontraktsoppfølging (KU-sak 06/18) 
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 Sykefraværsarbeidet og utvikling av HR-funksjonen (KU-sak 40/18, vår/høst 
2019) 

 Rusomsorg og psykiatri: Presentasjon av tjenestene og oppfølging av 
Fylkesmannens tilsyn fra 2018 (KU-sak 28/18, jf. KU-sak 43/18) – høst 2019 

 Mål om forbedret samhandling med innbyggerne, herunder digitalisering, 
kommunikasjon og servicetorgets funksjon (KU-sak 33/18).  

 Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18) 
 Digitalisering i Lunner kommune (KU-sak 12/18) 
 Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultater og oppfølging (KU-sak 26/18, 

første halvår 2020) 
 Aktuelle orienteringssaker: 

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

 
Årlige saker: 
 Oppfølging av politiske vedtak (KU-sak 35/17, årlig sak) 
 Eksterne tilsyn – oversikt (KU-sak 46/17, årlig sak) 
 Kommunebarometeret 
 
Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS:  
 Prosjektplan: Barnehage – bemanningsnorm (KU-sak 42/18) – 

gjennomføres høsten 2019 
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Interkommunalt samarbeid på Hadeland  

 
 

Møteplan for 2019: 
 

 Mandag 14.01.2019 kl. 1230 (i tillegg til vedtatt møteplan) 
 Onsdag 06.02.2019 kl. 0830 
 Fredag 29.03.2019 kl. 0830 
 Onsdag 08.05.2019 kl. 0830  
 Onsdag 05.06.2019 kl. 0830  
 Onsdag 04.09.2019 kl. 0830 
 Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 
 Onsdag 04.12.2019 kl. 0830  
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SAK NR. 14/2019 

 
Lunner kommune  

         
 

 
 
 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 29.03.2019 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  

LUNNER KOMMUNE  
 

 

 

Årsrapport 2018 

 

Kontrollutvalgets virksomhet 

 
 

Innhold: 

1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

2. Medlemmer og sekretariat 

3. Aktivitet 

4. Økonomi 

5. Regnskapsrevisjon 

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser 

7. Selskapskontroll 

8. Oppfølging av kommunens 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 deles inn i: 

 Regnskapsrevisjon 
 Forvaltningsrevisjon  
 Selskapskontroll 

 

2. Medlemmer og sekretariat 
 

Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer: 
 
Faste medlemmer Varamedlemmer  
Tove Brorson (V), leder  
Kai Roar Dahl (H), nestleder  
Synnøve Lohne-Knutsen (H)  
Terje Vestby (Ap) 
Hege Heiberg (Sp) 
 
 

Varamedlemmer for H, Frp, Krf, V: 
1. Jarle Krakk (H) 
2. Maren Hurum (V) 
3. Sten-Erik Holljen (Frp) 

Varamedlemmer for Ap, Sp, Sv, R, MDG: 
1. Anne Berit Kolstad (MDG) 
2. Hans L. Strømnæs (Ap) 
3. Gro Inger Maurtvedt (Sp)

 
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  2017 2017 2016 2015 2014 
Antall møter 7 7 7 6 6
Antall saker 56 50 60 47 48
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4. Økonomi  
 

Kontrollutvalget utarbeider selv forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg § 18. Kontrollutvalgets budsjett vedtas av 
kommunestyret. Nedenfor følger oversikt over regnskap og budsjett: 
 
Art Konto                      Regnskap 

2018 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
10801 Godtgjørelse folkevalgte 20 801 0 20 801 0
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 0 0
10803 Møtegodtgjørelse folkevalgte 36 100 75 000 49 238 68 248
10991 Arbeidsgivergiveravgift              8 023 12 000 9 875 9 623
11003 Abonnementer og faglitteratur 18 865 12 000 14 475 11 223
11151 Bevertning 1 080 0 0 0
11502 Kursavgifter 25 546 32 000 16 080 24 000
11503 Oppholdsutgifter 0 0 11 015 0
11601 Skyss og kostgodtgjørelse 0 1 000 0 0
12003 Edb-utstyr 0 0 0 23 847
13701 Kjøp av tjenester fra private 

(sekretærtjenester) 
279 789 270 000 287 776 246 549

13751 Kjøp fra Innlandet Revisjon IKS 882 060 983 000 528 663 867 230
14291 Moms påløpet i driftsregnskapet 73 684 67 000 75 935 62 918
17291 Momskompensasjon (inntekt) - 73 684 - 67 000 -75 935 -62 918

  SUM KONTROLLUTVALG OG 
REVISJON 1 306 464

 
1 395 000 937 923 1 251 580

 
Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap: 

 Kto. 1351 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS: 
Mindreforbruket/besparelsen på posten skyldes primært bruk av mindre tid på revisjon 
av årsregnskapet (regnskapsrevisjon) enn budsjettert. Spesifikasjon av vesentlige 
leveranser i 2018: 
 Revisjon av årsregnskapet (regnskapsrevisjon):  kr 342 240 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv):  kr 403 770 

  
 

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) 
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 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 Lunner kommune for 2017 
 

Til stede under behandlingen av saken i kontrollutvalget var Innlandet Revisjon IKS 
v/oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen v/rådmannen og controller.  
 
Kontrollutvalget kommenterte følgende tema/områder i sin uttalelse:  
 

 Kommunens økonomiske stilling: Bedring, men fortsatt begrenset økonomisk 
handlingsrom  

 Økende lånegjeld 
 God økonomistyring og budsjettdisiplin  
 Selvkostfond 
 Pensjon og regnskapsføring: 

- Utsatt kostnadsføring – kr. 29,8 millioner (balanseført premieavvik) 
- Netto pensjonsforpliktelse/gjeld i balansen – kr. 150 millioner 

 
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 nummerert 
brev fra revisor. 
 
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. 
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Plan for forvaltningsrevisjon: 
Kontrollutvalget har laget en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret den 17.11.2016. 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) Forvaltingsrevisjonsprosjekter: 

Sluttførte revisjonsrapporter: 
 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykiatri og rusomsorg i Lunner 

kommune» fra 2016  
 

Igangsatte, ikke sluttførte revisjonsprosjekter (sluttføres neste år):  
 Ingen 
 

b) Mindre undersøkelser, foranalyser, orienteringer mv.: 
Saker gjennom året: 

 

 Barnehage: Presentasjon og oppfølging av Fylkesmannens tilsyn fra 2016 
 Fylkesmannens kommunebilde 2017 
 Foranalyse: Kontraktsoppfølging 
 Kontrollutvalgskonferansen 2018  
 Henvendelse til kontrollutvalget vedr. håndtering av bekymringsmelding i 

barnehage  
 Prosjektplan: Rutiner for avvikshåndtering og kommunens system for varsling 
 Foranalyse: Tidlig innsats i barnehagen 
 Foranalyse: Sykefravær i barnehagen  
 Vold og overgrep mot barn i barnehager – risikovurdering, tiltak, rutiner og 

oppfølging av private barnehager  
 Det kommunale risikobildet 2016-2020 (rapport fra KS/Deloitte) 
 Ny personopplysningslov i 2018 – Hva betyr det for kommunen?  
 Medarbeiderundersøkelse 2017 – resultater og oppfølging 
 Prosjektplan: Tidlig innsats i barnehagen 
 Tilsynsrapport: Tilsyn med kommunens tjenester til personer med samtidig 

rusproblem og psykisk lidelse 
 Kommunebarometeret 2018 - Lunner 
 Administrativ organisering i Lunner kommune 
 Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren (FoU-rapport) 
 Oppfølging av kommunebarometeret 2018 – utvalgte resultater 
 Sykefraværsstatistikk og nærværsarbeidet i Lunner kommune - oppfølging av 

handlingsplan for nærvær 2017-2020 
 Videreføring av foranalyse vedr. sykefravær i barnehagene 
 Barnevernstjenesten i Lunner kommune  
 Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak  
 Registrering av psykisk utviklingshemmede i Lunner  
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c) Henvendelser til kontrollutvalget fra andre – 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 ikke 
mottatt henvendelser som har blitt fulgt opp videre.   
 

 

Oversikt over revisjonsrapporter siste årene og oppfølgingen av disse: 
 

År Tema / område 
 

Oppfølging / kommentar 

2018 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Psykiatri- og rusomsorgen i 
Lunner kommune» fra 2016  

Oppfølgingsrapporten fra Innlandet 
Revisjon IKS påpekte enkelte mangler ved 
administrasjonens oppfølging av rapporten 
fra 2016. Saken vil bli ytterligere fulgt opp 
i 2019.

2017 (Ingen) 
2016 Forvaltningsrevisjonsrapport: 

Etterlevelse av lov om offentlige 
anskaffelser 
 

Rapporten ble sluttbehandlet i 
kommunestyret i 2017. Kontrollutvalget 
fikk senere i 2017 seg forelagt rådmannens 
tiltaksplan som ble tatt til orientering.  
Kontrollutvalget har signalisert at man vil 
vurdere en stikkprøvekontroll i slutten av 
valgperioden rettet mot etterlevelse av 
rutinene.

2016 Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Psykiatri- og rusomsorgen i 
Lunner kommune 
(sluttbehandlet i kommunestyret) 

Rapporten påpekte forbedringspotensial 
når det gjelder samarbeidet mellom 
fagmiljøene og koordinering av 
tjenestetilbudet til den enkelte. 
Kommunestyret ba kontrollutvalget følge 
opp det igangsatte endringsarbeidet.

2015 (Ingen) Ingen avsluttede prosjekter, men bestilt to 
prosjekter med avslutning i 2016 
(psykiatri/rusomsorg og innkjøp)

2014 Forvaltningsrevisjonsrapport:  
NAV Hadeland (sluttbehandlet i 
kommunestyret) 

Ingen alvorlige funn. Noen konkrete 
anbefalinger. Det er ikke lagt opp til 
særskilt oppfølging av rapporten.

2013 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Kjøp av Lunnerlinna 43 A og B 
og planlagt ombygging til 
dagsenter psykiatri 
(sluttbehandlet i kommunestyret) 

Revisjonsrapporten og kommunestyrets 
vedtak i saken (k.sak 80/13) ble fult opp 
høsten 2013. Rådmannen orienterte om 
etablerte rutiner. Kontrollutvalget tok 
rådmannens presentasjon til orientering. 

2012 Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Rapportering og håndtering av 
avvik ved Lunner 
omsorgssenter” (sluttbehandlet i 
kommunestyret) 

Kommunestyret vedtok to oppfølgings-
punkter overfor rådmannen: 

- krav om systematisering og 
presentasjon av trender mht. avvik 

- sikre endring av praksis med 
bakgrunn i avviksmeldinger 

Rapporten ble fulgt opp våren 2014, der 
det ble konkludert med at rapporten var 
delvis fulgt opp. Fortsatt noe mangler mht. 
et fungerende avvikssystem. Dette 
forventes å komme på plass når elektronisk 
kvalitetssystem implementeres i 2014/15.
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7. Selskapskontroll  
 
Lovpålagte oppgaver: 
 

 Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper.  

 Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, 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 2016-2019. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret den 17.11.2016. 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. 
  
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. Følgende selskaper/områder er prioritert i planen: 
 

 Eierstyring i Lunner kommune  
 Lunner Produkter AS 
 HRA AS 

 
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 

a) Revisjonsprosjekt: 
 Ingen. 

 
b) Mindre undersøkelser, forundersøkelser, orienteringer mv.: 

 Ingen. 
 
Oversikt over kontroller siste årene og oppfølging 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 
og 
2017 

Forundersøkelse: Lunner 
Produkter AS 

Presentasjon og samtale med styreleder og daglig 
leder i 2016. Saken ble fulgt opp med ny samtale i 
2017.

2016 Forundersøkelse: HRA AS 
og etterlevelse av lov om 
offentlige anskaffelser 

Forundersøkelse gjennomført av kontroll-utvalget 
i Gran kommune. Samtaler med ledelsen mht. 
etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser mv. 
Ikke prioritert å gå videre.  

2015 Etterlevelse av felles Revisjonsrapporten konkluderte med at 
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eierskapspolitikk på 
Hadeland 
(revisjonsrapport 
sluttbehandlet i 
kommunestyret) 

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 granskingsrapportene 
utarbeidet av PwC og oppfølging overfor 
selskapene mht. rutiner, læring og forbedring. 
Saken ble fult opp overfor selskapene i 2015 
gjennom samtaler med selskapets ledelse 
v/styreledere. Selskapene fikk ros for sin 
oppfølging av anbefalingene i 
granskingsrapportene.  Eierutvalgets egen rapport 
ble gjennomgått og kontrollutvalgene ga kritikk til 
manglende vurderinger og etterprøvbarhet.

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. 

2012 Revisjonsrapport: Selskaps-
kontroll i Hadeland Energi 
AS og Hadeland Kraft AS

Rapporten ble sluttbehandlet i kommunestyret.  

 
 

8.  Oppfølging av kommunens 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 og deres revisorer. 
 
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.  
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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. 

 
 

 
 

Lunner, 29. mars 2019.  
 
 
________________________ 
Tove Brorson  
leder av kontrollutvalget 
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SAK NR. 15/2019 

 
Lunner kommune  

         
 

 
 
 
OPPFØLGING AV BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET 
– FORVALTNINGSREVISJON RETTET MOT SELVKOST 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 29.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Saksprotokoll – kommunestyrets sak 128/18 Gebyr og betalingssatser 2019  
2. Viktig gjennomgang av selvkost (artikkel i Kommunal Rapport 06.02.2019)  
 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak. 128/18 (sak: Gebyr og 
betalingssatser i 2018) til orientering.  

 
2. I tråd med kommunestyrets anmodning, vil kontrollutvalget prioritere en 

forvaltningsrevisjon av selvkostområdet i 2019.   
 

3. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre forvaltningsrevisjonenen, 
primært rettet mot kommunens etterlevelse av lover og regler på området. Det 
bes om at prosjektplan for gjennomføring legges frem på neste møte.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret behandlet i sitt møte den 13.12.2018 sak om gebyr- og betalingssatser for 2018 (k.sak 
128/18). I forbindelse med behandlingen av saken ble det lagt fremmet forslag om å be 
kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon av selvkostområdet i 2019. Dette forslaget ble 
enstemmig vedtatt. Dette ble formulert slik vedtaket i saken (pkt. 6):  
 

Det bes om at Kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon av hele 
selvkostområdene så snart det er kapasitetsmessig mulig for utvalget. Kommunestyre 



 
2

ber kontrollutvalget prioritere en slik revisjon i 2019. En nærmere 
oppdragsbeskrivelse bes forelagt kommunestyre. 

 
 
Kontrollutvalgets budsjett og handlingsrom for 2019: 
 
I kontrollutvalgets budsjett for 2019 er det avsatt ca 400 000 kroner til kjøp av forvaltningsrevisjon 
mv. hos Innlandet Revisjon IKS.  
 
Nedenfor følger bestillinger hos Innlandet Revisjon IKS pr. 31.12.2018: 
 

 Prosjektplan: Barnehage – bemanningsnorm (KU-sak 42/18) – gjennomføres høsten 2019 
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Interkommunalt samarbeid på Hadeland  

 
Revisjonsprosjektet Interkommunalt samarbeid på Hadeland, er et spleiselag mellom kontrollutvalgene 
i Gran, Lunner og Jevnaker. Det meste av prosjektet er gjennomført, og belastet i 2018. Stipulert 
gjenstående kostnad i 2019 er ca. 25 000. Til utarbeidelse av prosjektplanen Barnehage – 
bemanningsnorm anslås en kostnad på ca. 25 000.  
 
Samlet betyr det at ca. 50 000 er bundet opp i bestillinger. Dette gir et handlingsrom på ca. 350 000 til 
nye bestillinger i 2019.  
 
Med bakgrunn i dette vil det være uproblematisk å bestille gjennomføring av revisjonsprosjektet som 
forslås av kommunestyret, uten å måtte be om tilleggsbevilgning.  
 
 
Bestilling av prosjektplan og tidspunkt for gjennomføring: 
 
Området som ønskes gjennomgått er oversiktlig, og problemstillingene for et revisjonsprosjekt lar seg 
greit utlede uten å gjennomføre en forundersøkelse. Det foreslås derfor be om at det utarbeides en 
prosjektplan for gjennomføring av et revisjonsprosjekt på området. En prosjektplan bør kunne legges 
frem for kontrollutvalget i løpet av kort tid.  
 
Når det gjelder gjennomføringen av revisjonsprosjektet vil dette være opp til kapasiteten hos Innlandet 
Revisjon IKS. Stipulert omfang/kostnader og tidspunkt for gjennomføring av revisjonsprosjektet vil 
fremgå av prosjektplanen.   



Lunner kommune    
 Saksprotokoll 
 Utvalg Utvalgssaksnummer 
 Kommunestyret PS  128/18 
Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer 
Ann-Kristin Mauseth,  13.12.2018 18/2775 

 
 

 

  
 18/2775-6 26392/18 
 ØKONOMI//AKMA 
 231 
  
 

 
Gebyr og betalingssatser 2019  
 

Vedtak: 

1. Gebyrer, satser og egenandeler vedtas slik de foreligger i vedlegget «Gebyrer og 
betalingssatser 2019» med følgende unntak: 
Byggesaksgebyrer for næringsbygg skal kun justeres opp med deflator - 2,8 % 
Vi vedtar følgende priser for 2019 for området Vann og området Avløp: 
Abonnementsgebyr vann    kr  1 525 
Abonnementsgebyr avløp   kr  1 800 
Forbruk vann (kr/m3)        kr       11,60 
Dersom gebyrendringer får konsekvenser for driftssituasjonen, eller muligheter til å 
gjennomføre investeringer må dette legges frem for kommunestyre som egen sak. 
 
2. Kommunestyret vedtar forslag til endringer i følgende gebyrregulativer for 2019: 
a) Gebyrregulativ etter Plan- og bygningsloven § 3-1 med de endringer som følger av 
vedtakspunkt 1.  
b) Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven § 7 og Matrikkelloven §§ 30 og 32 og 

matrikkelforskriften §§ 16 og 17 
c) Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg 
 
3. Det skal vær 100 % inndekking på selvkostområdene. 
 
4. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med 
virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter i henhold til 
Finansdepartementets fastsettelse. 
 
5. For sak om Gebyr og betalingssatser for 2020 skal det legges opp til en 2 trinns behandling i 
kommunestyret før endelig vedtak gjøres i budsjett. 
 
6. Det bes om at Kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon av hele 
selvkostområdene så snart det er kapasitetsmessig mulig for utvalget. Kommunestyre ber 
kontrollutvalget prioritere en slik revisjon i 2019. En nærmere oppdragsbeskrivelse bes forelagt 
kommunestyre. 
 

7. Kommunestyret ber om at det fremmes en sak som viser antall brukere innen hver 
inntektsgruppe for hjemmetjeneste og praktisk bistand og sammenhengen med bostøtte. 
 



Lunner kommune    
 Saksprotokoll 
 Utvalg Utvalgssaksnummer 
 Kommunestyret PS  128/18 
Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer 
Ann-Kristin Mauseth,  13.12.2018 18/2775 

 
 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Nils Erik Mossing (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
«1.     Byggesaksgebyrer for næringsbygg skal kun justeres opp med deflator - 2,8 % 
2.     Vi foreslår følgende priser for 2019 for området Vann og området Avløp: 
Abonnementsgebyr vann      1525,- 
Abonnementsgebyr avløp     1800,- 
Forbruk vann (kr/m3)          11,60 
Dersom foreslåtte gebyrendringer får konsekvenser for driftssituasjonen, eller muligheter til å 
gjennomføre investeringer må dette legges frem for kommunestyre som egen sak. 
3.     For sak om Gebyr og betalingssatser for 2020 skal det legges opp til en 2 trinns behandling 

i kommunestyret før endelig vedtak gjøres i budsjett. 
4.     Det bes om at Kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon av hele 
selvkostområdene så snart det er kapasitetsmessig mulig for utvalget.» 
 
Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Tillegg til APs forslag 
 
Nytt punkt5 
Kommunestyret ber om at det fremmes en sak som viser antall brukere innen hver 
inntektsgruppe for hjemmetjeneste og praktisk bistand og sammenhengen med bostøtte» 
 
Repr. Nils Erik Mossing (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Til punkt 4 i forslaget: 
«Kommunestyre ber kontrollutvalget prioritere en slik revisjon i 2019. En nærmere 
oppdragsbeskrivelse bes forelagt kommunestyre.» 
 
AP og SPs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Bjørn Haugen Morstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Nils Erik Mossings tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer og tillegg ble enstemmig vedtatt. 
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Selvkostreglene bør sikre lave gebyrer og effektive avfallstjenester for innbyggerne, mener Gunnar 
Grini. Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgård 

Viktig gjennomgang av 
selvkost 
DEBATT. Det er gledelig at den nye regjeringen lover å innføre et 
nytt regelverk for selvkostberegning av kommunale avgifter. 
Publisert i dag, kl. 8.10 

 
Gunnar	Grini	
bransjesjef for gjenvinning i Norsk Industri 

Vi	stiller	oss	undrende	til	pengebruken	i	
deler	av	den	kommunale	avfallsbransjen.	

Flere kommunale tjenester finansieres gjennom innkreving av gebyrer fra innbyggerne, for 

eksempel vannforsyning, avløp og håndtering av husholdningens avfall. For slike 

kommunale tjenester er regelen at gebyrene fra forbrukerne ikke kan overstige hva det 

koster å levere tjenesten. Innbyggerne betaler inn det tjenesten koster. Kommunen kan ikke 

tjene penger på å utføre tjenesten. Dette kalles selvkost. 
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En utfordring ved selvkostsystemet er at dette ikke gir kommunene noen insentiver til 

effektiv drift. Selvkost beskriver det kommunens tjenester koster, men ikke hva det reelt sett 

burde ha kostet. Hvis en kommune driver ineffektivt, blir bare ineffektiviteten en del av 

gebyrgrunnlaget som betales av innbyggerne. Dette er uheldig. Det bør lønne seg å levere 

gode tjenester på en effektiv måte. 

I Norsk Industri kjenner vi best avfalls- og gjenvinningsbransjen. Kommunene har ansvar 

for å sørge for innsamling og behandling av husholdningsavfall. Vi ser store forskjeller i 

både avfallsgebyr og kvalitet på tjenestene som leveres. 

For eksempel betalte en gjennomsnittshusholdning i Tønsberg under 2.000 kroner (eks. 

mva.) for renovasjonstjenesten i 2017. Over 65 prosent av husholdningsavfallet gikk til 

materialgjenvinning, noe som bygger opp under politiske mål i avfallspolitikken. 

Til sammenligning betalte husholdninger i Tromsø nesten 4.000 kroner i avfallsgebyr. 

Under 35 prosent av husholdningsavfallet i Tromsø gikk til materialgjenvinning i 2017. 

Tilsvarende eksempler og forskjeller finnes i hele landet. 

Det kan være gode årsaker til at størrelsen på renovasjonsgebyrer varierer mellom 

kommuner. Gebyret avhenger av flere faktorer, som befolkningsgrunnlag, demografi, 

løsninger for kildesortering osv. Men, vi ser stadig eksempler på at pengebruken i enkelte 

kommuner er ute av kontroll. Samtidig er avfallsinvesteringene risikofrie, fordi kostnadene 

til sjuende og sist dekkes av innbyggerne. 

Vi stiller oss undrende til pengebruken i deler av den kommunale avfallsbransjen. Det gir 

ikke mening at bruk av hundretalls millioner på overdimensjonerte avfallsanlegg får 

applaus, mens kommuner som løser avfallsoppgavene like godt og mer effektivt, sjelden får 

den samme positive oppmerksomheten. 

I den nye regjeringens politiske plattform loves det å innføre et nytt regelverk for 

selvkostberegning av kommunale avgifter som sikrer lave gebyrer og effektive tjenester for 

innbyggerne. 

Dette er gledelig, og Norsk Industri ser fram til dette arbeidet. Vårt budskap er at dagens 

regler for selvkost bør suppleres med mekanismer som belønner kommuner som løser sine 

lovpålagte oppgaver godt og effektivt. 
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SAK NR. 16/2019 

 
Lunner kommune  
     
   

 
 
 
FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 29.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

      
Saksdokumenter:   

1. Kommunetesten 2019 – kommunens resultater 
 

Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 

1. Kontrollutvalget har merket seg at testen rangerer Lunner kommune som nr. 
173 (av 422) i landet, og nr. 15 (av 26) i Oppland fylke. 
 

2. Testen er basert på en begrenset stikkprøve der Forbrukerrådet har henvendt 
seg til kommunen via e-post (3 stk.), telefon (2 stk.) og søk på kommunenes 
nettsider (24 informasjonselement) for å teste kommunens servicenivå.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Forbrukerrådet har testet hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og 
tilbud. Alle kommunene er testet via telefon, epost og nettsider. De ble spurt om  
 

 Skolefritids-ordningen. 
 Behandling byggesaker. 
 Muligheten for å få fast hjemmehjelp. 

 
For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har testmedarbeiderne stilt spørsmål som 
om de var privatpersoner. Svarene er vurdert etter hurtighet og relevans.  
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Det er testet samtlige 422 kommuner i Norge på til sammen 29 000 spørsmål. Det er sendt tre 
separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har man lett etter 24 
forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside på både mobil og stasjonær 
datamaskin. Testen er utført fra oktober 2018 til januar 2019. 
 

 Den beste kommunen i landet (Nesset kommune) fikk 77,6 poeng. 
 Den dårligste kommunen i landet (Gamvik kommune) fikk 12,2 poeng. 
 Fylkessnittet var 55,1 poeng. 
 Landssnittet var 51,0 poeng. 

 
Lunner kommune fikk 54,1 poeng i testen, og plasserte seg dermed som nr. 173 Norge og  
nr. 15 i Oppland fylke.  
 
Tidligere plasseringer for Lunner kommune (Norgesplasseringer):  
 

 2016: 156 
 2013: 379 
 2011: 372 
 2010: 389 
 2009:   57 

 
Vedlagt saken følger oversikt over kommunens resultater.  

 
Kort om testen 
(hentet fra Forbrukerrådets hjemmeside) 

Spørsmål på telefon 

Til sammen har det blitt foretatt 1038 telefonoppringninger til kommunenes sentralbord/servicetorg, 
to til hver kommune. Dersom vi ikke har fått svar på første forsøk, har vi ringt tilbake én gang. 
Telefonene er tatt fra private telefonnummer, og i normal kontortid (09.30–15.00). Hver kommune 
har fått to telefonsamtaler med ett tema per samtale, men flere spørsmål innenfor temaet. Ved 
ventetid over fire minutter, eller ved stengt servicesenter, har vi prøvd igjen ved en senere 
anledning. Der vi heller ikke på andre forsøk har fått kontakt med kommunen, har kommunen ikke 
scoret poeng på telefondelen av undersøkelsen. 

Spørsmål på e-post 

Det er sendt tre ulike e-poster til hver kommune. På bakgrunn av disse e-postene er det gjort elleve 
vurderinger av hver kommune. Dersom e-posten ikke er besvart innen fem virkedager, får 
kommunen ikke poeng for svartid. Likevel legger vi vekt på svarkvalitet dersom svaret kommer 
innen ti virkedager. Senere svar gir ingen poeng. 

Internettsjekk 

På hver kommunes nettsted er det lett etter 24 opplysninger fra forskjellige tjenestesektorer. Vi har 
lett etter hver opplysning i ett og et halvt minutt. Hvert nettsted har blitt sjekket to ganger. Én gang 
ved å bruke mobil, og én gang ved å bruke stasjonær datamaskin. Har vi ikke funnet informasjonen 
da, anser vi den som for vanskelig å finne, og gir ikke poeng. Det er likevel mulig at kommunen har 
informasjonen på sine sider, og at vi ikke fant den. 
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Poenggivning 

Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn 
andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 35 prosent. Pleie og omsorg veier 25 prosent, helse 7,5 
prosent, barn og skole 20 prosent, og diverse informasjonstjenester 12,5 prosent. 

Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best. 

Hvem som står bak 

Kommunetesten 2019 er utarbeidet av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig tjenester og 
Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Undersøkelsen er gjennomført av SeeYou på oppdrag av 
Forbrukerrådet. 
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SAK NR. 17/2019 

 
Lunner kommune  
      

 
 
 
KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 06.02.2019 (utsatt) 

29.03.2019
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: 
Saken var satt opp til behandling i kontrollutvalgets møte den 06.02.2019. Saken ble utsatt med 
følgende vedtak:  
 

1. Saken følges opp på neste møte. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en presentasjon av hovedpunktene fra 

konferansen.  
 
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

Middag
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Torsdag 31. januar
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11.40

10.20

10.00

13.00

11.20

12.20

  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. 18/2019
 

Lunner kommune          
 

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

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 29.03.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

       
Saksdokumenter:   
1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland – 

styring og kontroll (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS, rapport 2-2019) 
2. Prosjektplan for revisjonsprosjektet 

 
 

Vedlagt  
 
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 
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. 
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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.  

 

 
 

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: 
  

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 2-2019 

2019-181/IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INTERKOMMUNALT 

SAMARBEID PÅ HADELAND 
Styring og kontroll 

Innlandet Revisjon IKS 

 



Interkommunalt samarbeid på Hadeland 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 2 

 

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 styring15, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Interkommunalt samarbeid på Hadeland 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 17 

 

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. 

…. 
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«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 



Interkommunalt samarbeid på Hadeland 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 34 

 

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. 
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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. 
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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.   
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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 1 UTTALELSE - GRAN KOMMUNE 
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VEDLEGG 2 UTTALELSE - JEVNAKER KOMMUNE 
 

E-post fra rådmann Mai-Britt Nordli, Jevnaker kommune, mottatt 11.2.2019.  
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VEDLEGG 3 UTTALELSE - LUNNER KOMMUNE 
 

E-post fra rådmann Dag Flacké, Lunner kommune, mottatt 8.2.2019. 
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VEDLEGG 4 ÅRSHJUL FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET 

 



 
1

 
SAK NR. 19/2019 

 
Lunner kommune       
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