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Lnr.: 3819/17 

Arkivsaksnr.: 17/756 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERINGER  

 

Vedlegg: 

  

Rådmannens svar på foreløpig tilsynsrapport om Land barneverntjeneste 

 

 

 

 

1. Tjenesteområde Grunnskole v/tjenesteområdeleger Anne Mari Kind 

2. Delegerte saker: informasjon til politiske utvalg 

3. Barnevern: Svar på foreløpig tilsynsrapport og status i prosjektet 

Land barneverntjeneste – forsvarlige barneverntjenester 

 

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  27. mars 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 













































































































































Lnr.: 3860/17 

Arkivsaksnr.: 17/148 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til: Sekretariatet 

 

DELEGERING AV MOTORFERDSELLOVEN OG LAKSE- OG 

INNLANDSFISKLOVEN I NORDRE LAND  

 

Sammendrag: 

 

I kommunestyret den 21.02.17 sak 13/17 stilte Nordre Land SV spørsmål vedrørende 

delegering av motorferdselloven og lakse- og innlandsfiskeloven. Bestemmelsene i disse 

lovene er delegert til Rådmannen. Nordre Land SV stilte spørsmål om disse bør delegeres til 

Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknisk.  

 

Det er foretatt konkrete vurderinger av de enkelte reglene i de to aktuelle lovene. Rådmannen 

innstiller på at Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag § 6, 

Motorferdselloven § 6 tillatelser etter søknad, Lakse- og innlandsfiskeloven § 25 

Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag og § 25 a. Driftsplanlegging, delegeres til 

Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknisk. 

Vedlegg: 

  

Forskrift om motorferdsel, Nordre Land kommune, Oppland av 23.11.1993. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.(lakse- og innlandsfiskloven) 

Nytt politisk delegeringsreglement for Nordre Land kommune 

 

Saksopplysninger: 

 

I Kommunestyret den 21.02.17 sak 13/17 ble det nye politiske delegeringsreglementet 

vedtatt. I møte stilte Nordre Land SV spørsmål vedrørende delegeringene av bestemmelsene i 

motorferdselloven og lakse- og innlandsfiskeloven til Rådmannen. Denne informasjonen 

hadde falt ut av innstillingen i saken, og det ble derfor besluttet at disse punktene skal tas opp 

igjen på kommunestyrets møte 25.april 2017. 

 

 

 

 

1. Motorferdselloven 



Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i 

utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. 

Fire bestemmelser i Motorferdselloven er lagt inn i det elektroniske delegeringsreglementet: 

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven 

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag  

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak. 

§ 6 Tillatelser etter søknad  

 

2. Lakse- og innlandsfiskeloven 

Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk*, innlandsfisk og 

deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med 

naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse 

rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til 

beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. 

*Anadrom laksefisk: ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk, og 

tilbake til ferskvann for gyting. 

Tolv bestemmelser i Lakse- og innlandsfiskeloven er lagt inn i det elektroniske 

delegeringsreglementet: 

 § 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet 

 § 7a Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

 § 23 Fiske på kommunal grunn 

 § 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag 

 § 25a Driftsplanlegging 

 § 27 Pålegg om salg av fiskekort 

 § 28 Pålegg om fiskekulturtiltak 

 §30 Fiskeravgift 

 § 31 Tvist om grenser m.m. 

 § 36 Fiske i friløpet, tilstopping 

 § 42 Kontroll, oppsyn og overvåking 

 §47 Utkasting og administrativ inndragning  

 

§ 7a Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder er ikke delegert i det elektroniske 

delegeringsreglement, da bestemmelsen ikke er aktuell for Nordre Land kommune. Det er 

kun regler som er aktuelle for kommunen som skal legges inn i verktøyet. 

 

Vurdering: 

 



Rådmannen har anbefalt endringer i det politiske delegeringsreglementet. Saker av prinsipiell 

karakter og saker som krever en skjønnsmessig avgjørelse legges frem til politisk behandling. 

Saker som ikke er prinsipielle og ikke krever en skjønnsmessig vurdering delegeres til 

Rådmannen. 

 

1. Motorferdselloven 

Det er fire bestemmelser i Motorferdselloven som er lagt inn i det elektroniske 

delegeringsreglementet: 

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven  

Paragrafen er regelstyrt. Bestemmelsen er delegert til Rådmannen, og vurderes til at den bør 

være delegert til Rådmannen 

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag 

Bestemmelsen er hjemmel for en rekke forskriftsbestemmelser som gir delegeringsadgang. 

Se forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §§ 5, 5a, 5b, 6 og 7. 

Alle disse med unntak av § 6 kan delegeres. 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Rådmannen. Vurderes til at § 6 

legges til Utvalg for landbruk, miljø og teknisk (LMT). Rådmannen får delegert de øvrige 

bestemmelsene. Dette samsvarer også med tidligere praksis.  

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak 

Kun § 5 tredje ledd kan delegeres, og dette gjelder for Finnmark og Nord Troms, og er derfor 

ikke aktuelt for Nordre Land kommune. 

Bestemmelsen ligger til Kommunestyret. 

§ 6 Tillatelser etter søknad  

Bestemmelsen omhandler tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ligger utenfor 

hjemmel i loven. Har vært behandlet i LMT tidligere etter forskrift om motorferdsel Nordre 

Land. 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Rådmannen. Vurderes til at den 

legges til Utvalg for landbruk, miljø og teknisk (LMT).  

 

2. Lakse- og innlandsfiskeloven 

Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres 

leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven 

og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi 

grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for 

rettighetshavere og fritidsfiskere. 



§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet, er lagt til Formannskapet, mens de 

resterende bestemmelsene som kan delegeres i loven er delegert til Rådmannen. Tre av 

bestemmelsene er ikke aktuelle for Nordre Land kommune, og foreslås fjernet fra det 

elektroniske delegeringsreglementet. 

Bestemmelsene i loven omhandler hovedsakelig saker av administrativ art, og bør derfor 

delegeres til Rådmannen.  

 

De sakene som er av politisk prinsipiell karakter, vil bli lagt frem til politisk behandling, 

primært til Utvalg for landbruk, miljø og teknisk 

 

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Formannskapet, og vurderes til at 

den bør være delegert til Formannskapet. 

§ 23 Fiske på kommunal grunn 

Utløser typisk administrative oppgaver.  

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Rådmannen, og vurderes til at 

den bør være delegert til Rådmannen 

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag 

Bestemmelsen utløser normalt administrative oppgaver knyttet til forvaltning. I tillegg mottar 

Nordre Land kommune årlig økonomiske midler fra Oppland Energi til forvaltning av 

fiskeressurser. For å ha lik praksis for fordeling av fiske- og viltmidler, bør fordelingen av 

disse midlene skje i Utvalg for landbruk, miljø og teknisk (LMT). 

 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Rådmannen, men vurderes til at 

den bør være delegert til Utvalg for landbruk, miljø og teknisk (LMT). 

 

§ 25a Driftsplanlegging 

Bestemmelsen omhandler plikten til å utarbeide driftsplan og innholdet i den. I 

kommunestyret den 21.02.17 ble det vedtatt at delegeringer vedrørende driftsplaner og 

fondstildelinger som tidligere lå til Utvalget for vilt- og fiskeforvaltning skulle legges under 

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk. 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Rådmannen, men vurderes til at 

den bør være delegert til Utvalg for landbruk, miljø og teknisk (LMT). 

 

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort 

Utløser forvaltningsoppgaver.  

 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Rådmannen, og vurderes til at 

den bør være delegert til Rådmannen 

 



§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak 

Utløser forvaltningsoppgaver.  

 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Rådmannen, og vurderes til at 

den bør være delegert til Rådmannen 

§30 Fiskeavgift 

Bestemmelsen omhandler avgift for å fiske anadrome laksefisk, noe ikke Nordre Land 

kommune har.  

 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen fjernes fra det elektroniske 

delegeringsreglementet. 

§ 31 Tvist om grenser m.m. 

Avgjørelsesmyndigheten i denne bestemmelsen er lagt til Klima- og miljødepartementet. 

 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen fjernes fra det elektroniske 

delegeringsreglementet. 

 

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping 

Regelstyrt forvaltningsoppgave.  

 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Rådmannen, og vurderes til at 

den bør være delegert til Rådmannen 

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking 

Regelstyrt forvaltningsoppgave.  

 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen er delegert til Rådmannen, og vurderes til at 

den bør være delegert til Rådmannen. 

§47 Utkasting og administrativ inndragning  

Avgjørelsesmyndigheten i denne paragrafen er lagt til Klima- og miljødepartementet.  

 

Forslag til delegering/endring: Bestemmelsen fjernes fra det elektroniske 

delegeringsreglementet. 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å legge saken frem for Kommunestyret med slikt 

forslag til vedtak; 

 

1. Motorferdselloven: 



§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven.  

Bestemmelsen delegeres til Rådmann. 

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag. 

Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag § 6 delegeres til Utvalg for 

landbruk, miljø og teknisk (LMT). De øvrige bestemmelsene i Forskrift om bruk av 

motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag delegeres til Rådmannen.  

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak. 

Ligger til Kommunestyret. 

§ 6 Tillatelser etter søknad  

Bestemmelsen delegeres til Utvalg for landbruk, miljø og teknisk (LMT).  

2. Lakse- og innlandsfiskeloven: 

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet 

Bestemmelsen delegeres til Formannskapet 

§ 23 Fiske på kommunal grunn 

Bestemmelsen delegeres til Rådmannen. 

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag 

Bestemmelsen delegeres til Utvalg for landbruk, miljø og teknisk (LMT). 

§ 25a Driftsplanlegging 

Bestemmelsen delegeres til Utvalg for landbruk, miljø og teknisk (LMT). 

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort 

Bestemmelsen delegeres til Rådmannen. 

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak 

Bestemmelsen delegeres til Rådmannen. 

§30 Fiskeravgift 

Bestemmelsen fjernes fra det elektroniske delegeringsreglementet. 

§ 31 Tvist om grenser m.m. 

Bestemmelsen fjernes fra det elektroniske delegeringsreglementet. 



§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping 

Bestemmelsen delegeres til Rådmannen. 

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking 

Bestemmelsen delegeres til Rådmannen. 

§47 Utkasting og administrativ inndragning  

Bestemmelsen fjernes fra det elektroniske delegeringsreglementet. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. mars 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Rigmor F. Rosenberg 

 

 

 

 

 







Lnr.: 3670/17 

Arkivsaksnr.: 16/2360 

Arkivnøkkel.: V11 
 

Saksbehandler: WES    

 

Utskrift til:  

 Nordre Land Bondelag v/ Harald Tønderum, Gamlebyen 85, 2870 Dokka 

 Torpa Bondelag v/ Ola Kjartan Ruud, Vest-Torpv. 1326, 2870 Dokka 

 Torpa og Omland Bonde – og Småbrukerlag v/ Bjørn Rustestuen, Vest-Torpv. 1474,                  

  2870 Dokka 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE  

 

Sammendrag: 

 

Faglaga i jordbruket har den 1. desember 2016 søkt om tilskudd til kjøp av melkekvote i 

2016 på vegne av melkeprodusentene i Nordre Land. De takker for tidligere gitt tilskudd til 

formålet og setter stor pris på kommunens vilje til å støtte landbruket og se nytten av 

satsingen i næringa. De setter pris på at det ble gitt tilskudd til kjøp både av Staten og på det 

private marked ved forrige søknadsomgang. 

 

I 2016 var det 28 produsenter som kjøpte kvote totalt, alle kjøpte av Staten og ingen 

produsenter kjøpte på det private marked. 

 

Det har blitt omsøkt og gitt tilskudd til melkekvotekjøp hvert år siden 2001 med unntak av 

2011, som «glapp». Selv om bidraget neppe betyr mye for det enkelte foretak rent 

økonomisk, vil det avspeile kommunens holdning til næringen og dermed inspirere den 

enkelte produsent til videre satsing.  

 

Rådmannen tilrår at det ikke gis tilskudd til kjøp av melkekvote for 2016, da dette vurderes 

som driftskostnader for den enkelte gardbruker. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote, datert 03.12.2015 

Tidligere vedtak om kommunal støtte til melkekvotekjøp: 

 F – sak nr. 15/16 av 24.02.2016 

F – sak nr. 3/15 av 04.02.2015 

F – sak nr. 28/14 av 26.03.2014  

 F – sak nr. 21/13 av 17.04.2013 

F – sak nr. 110/11 av 26.10.2011 

F – sak nr. 61/10 av 05.05.2010 

F – sak nr. 27/09 av 18.03.2009 

F – sak nr. 26/08 av 12.03.2008 



F – sak nr. 33/07 av 02.05.2007 

F – sak nr. 95/06 av 13.12.2006 

F – sak nr. 0078/05 av 23.11.2005 

F – sak nr. 0123/04 av 08.12.2004 

F – sak nr. 0118/03 av 19.11.2003 

F – sak nr. 106/02 av 20.11.2002 

F – sak nr. 74/01 av 24.10.2001 

F – sak nr. 9/09 av 04.02.2009 - om evaluering og vurdering av kommunens praksis 

med å gi tilskudd til kjøp av melkekvoter  

 

Saksopplysninger: 

 

Faglaga i jordbruket har den 1. desember 2016 søkt om tilskudd til kjøp av melkekvote i 

2016 på vegne av melkeprodusentene i Nordre Land. De takker for tidligere gitt tilskudd til 

formålet og setter stor pris på kommunens vilje til å støtte landbruket og se nytten av 

satsingen i næringa. 

 

Faglaga viser til at tidligere støtte har gjort at det, på tross av at det har vært en liten nedgang 

i antall produsenter, så holder mengden produsert melk seg i Nordre Land. Når produsenter 

gir seg, har den statlige andelen på oppkjøp og til utdeling vært 20 %. Dette gjør at det blir 

mindre kvote å få kjøpt av Staten. Men det er viktig å få muligheten til å øke produksjonen, 

med tilgjengelig kvote. Det gjør at enkelte produsenter også kjøper mer kvote privat, ev. leier 

kvote.  

 

Det vises til at det ved forrige søknadsomgang ble bevilget støtte til både statlig og privat 

kjøpt kvote, spesielt siden den statlige delen gikk ned til dagens andel (skjedde i 2014). Det 

primære er at de som kjøper statlig kvote får dekket mye av sine kostnader, men også at de 

som kjøper privat får en god støtte til det.   

 

Kvotekjøp gir produsentene en rett og mulighet til å produsere mer melk. De aller fleste 

melkeprodusenter i alle størrelsesgrupper kjøper kvote, noe som viser at både store og små 

bruk ønsker å satse videre. Økt kvote styrker driftsgrunnlaget på den enkelte gard, og med 

økte inntekter blir det også økte skatteinntekter til kommunen. 

 

I 2016 var det 48 melkeprodusenter i kommunen, mot 52 melkeprodusenter året før. En 

oversikt fått av Landbruksdirektoratet, viser at det i 2016 var 28 produsenter i Nordre Land 

som kjøpte kvote totalt, alle disse kjøpte kvote fra Staten. De fikk kjøpe 977 liter hver, noe 

som utgjør 27 356 liter totalt. Det var totalt meldt inn et behov på 920 000 liter.  

 

Pris for kjøp av kvote fra Staten var i 2016 kr. 2,50 kr. pr liter. I tillegg kom gebyr på 200 kr, 

slik at summen for den enkelte ble kr. 2 642,50.  

 

I 2001 var det første gang kommunen ga tilskudd til melkekvotekjøp. Deretter har det blitt 

omsøkt og gitt tilskudd til melkekvotekjøp hvert år med unntak av 2011, som «glapp». 

 

 

 

 

Vurdering: 



 

Det vises til tidligere saksutredninger når det gjelder tilskudd til melkekvotekjøp samt til 

faglagenes søknad.  

 

Beløpet som er gitt til den enkelte produsent har variert noe fra år til år. De første årene ble 

det gitt tilskudd på 40 – 50 % av kostnadene ved kjøpet. I noen år ble det operert med 1 kr. 

pr. liter eller 1,50 kr. pr. liter. For kjøp i 2014 ble det gitt 60 % i tilskudd, dvs. 2000 kr. til 

alle som kjøpte kvote av Staten, og i 2013 og 2012 ble det gitt 50 % i tilskudd, dvs. 2778 kr. 

til den enkelte produsent i 2013 og 2700 kr. til den enkelte produsent i 2012. For kjøp i 2010 

ble det gitt kr. 1500 til alle melkeprodusenter som hadde kjøpt kvote av Staten.  

 

Siden mengde kvote det er mulig å få kjøpt av Staten er redusert vesentlig, vil det være 

begrenset hvor stor kvote man får kjøpt fra Staten, selv om det vil variere fra år til år. På det 

private marked vil variasjonene bli større.  

 

Et bidrag fra næringsfondet i denne størrelsesorden vil ikke ha noen stor økonomisk 

betydning for det enkelte foretak, men det vil avspeile kommunens holdning og dermed 

inspirere den enkelte produsent til videre satsing. Både på landsbasis og her i kommunen 

reduseres antall jordbruksforetak kraftig fra år til år. En har i en tid nå sett resultater av dette, 

i form av fraflyttede bruk der bebyggelse forfaller, og gjengroing av kulturlandskap i deler av 

kommunen. En del jordbruksareal egner seg kun til beite, og dette går først ut av produksjon 

når beitedyr forsvinner. 

 

Støtte fra næringsfondet i Nordre Land skal primært gå til utviklingskostnader og nyskaping. 

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 tar 

utgangspunkt i målene i Kommuneplanen for Nordre Land. For tiltaksområde landbruk og 

utmark i planen er nevnt tre satsningsområder, skogsbilveger - private og kommunale, 

foredling og omsetning lokalprodusert mat og møteplasser for landbruket. 

Rådmannen vurderer det slik for 2016 at kjøp av melkekvote er en driftsutgift for den enkelte 

gardbruker som ikke bør støttes fra næringsfondet. 

 

Administrasjonens innstilling: 

Rådmannen vil råde  Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

Søknad om støtte til kjøp av melkekvote avslås med begrunnelse at dette vurderes som  

driftskostnader for den enkelte gardbruker. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  23.03.2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Werner Sveum 

 

 



Lnr.: 3436/17 

Arkivsaksnr.: 17/446 

Arkivnøkkel.: GNR. 90/1 m.fl 
 

Saksbehandler: WES    

 

Utskrift til: Torbjørn Skartlien, Skartlivegen 316, 2881 Aust-Torpa 

 

GNR.90 BNR.1, 18, 19 OG 20 M.FL I NORDRE LAND - SØKNAD OM STØTTE TIL 

NYDYRKING FRA NÆRINGSFONDET  

 

Sammendrag: 

 

Torbjørn Skartlien eier landbrukseiendommen Skartlien Søndre gnr. 90 bnr. 1 m.fl. Driften 

på eiendommen er ammeku, kjøttproduksjon og skogbruk. På landbrukseiendommen bor 

hans sønn med sin familie. Skartlien søker om kr. 1 987 875 i tilskudd fra næringsfondet i 

Nordre Land til nydyrking av 171 dekar i Skartlien. Det er også gitt tillatelse til nydyrking på 

Skartlidekken Sæter på 295 dekar.   

 

Midler fra næringsfondet skal brukes til utviklingskostnader og nyskaping. Slik Rådmannen 

vurderer søknaden er dette å vurdere som driftskostnader og beløpet for stort til å kunne 

støttes.  

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å avslå søknaden. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Sak 06/1949 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. 

 

Saksopplysninger: 

 

Torbjørn Skartlien eier landbrukseiendommen Skartlien Søndre gnr. 90 bnr. 1 m.fl. Driften 

på eiendommen er ammeku, kjøttproduksjon og skogbruk. På landbrukseiendommen bor 

hans sønn med familie. Skartlien søker om støtte fra næringsfondet til nydyrking av 171 

dekar i Skartlien. Det er også gitt tillatelse til nydyrking på Skartlidekken Sæter på 295 dekar. 

Dyrking begge steder er igangsatt og det er ferdigstilt vel 26 dekar nydyrking på sætra.  

 

Dyretallet på garden var ved telledato i sommer, 41 ammekyr, 75 øvrige storfe og 19 sauer. 

Søker oppgir at han driver 830 dekar jord med leiejord på 26 forskjellige steder i Nordre 

Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner. Derfor ønsker han å dyrke mer jord på egen 

eiendom og være mer sjølforsynt. 

Skartlien oppgir en kostnad for dyrkingen på totalt kr. 2 650 500 på 171 dekar i Søndre 

Skartlien. Det søkes tilskudd på kr. 1 987 875 for dyrkingen.  

 

Vurdering: 



 

Drift av leiejord over et stort område er tid- og kostnadskrevende med mye transport mellom 

forskjellige steder det drives jord. Med leiejord i både Søndre Land og Gjøvik kommuner blir 

det lange transportavstander med traktor og maskiner. Ved å nydyrke på egen eiendom vil 

Skartlien være mer sjølforsynt med grovfôr til besetningen. 

Nydyrking er kostbart, søker oppgir at det ligger på mellom 12 000 og 16 000 kr pr dekar å 

nydyrke og oppgir en snittpris for den konkrete dyrkingen på kr. 15 500 pr dekar. I tillegg 

kommer kostnader til småsteinplukking, drenering/grøfting, jordarbeiding, gjødsling/kalking 

og såfrø. Kostnadene som er oppgitt stemmer med den erfaringen vi har lokalt. 

Det eksisterer ikke statlige tilskuddsordninger for nydyrking, slik det gjorde på 70 og 80-

tallet. 

Kostnader på kr 2 650 500 er en stor investering på garden og derfor søkes det om kr. 

1 987 875 i tilskudd til arbeidet.  

Rådmannen vurderer nydyrking til å være driftskostnader, som ikke kan støttes fra 

næringsfondet. Støtte fra næringsfondet i Nordre Land skal primært gå til 

utviklingskostnader og nyskaping. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land 

kommune 2014-2017 tar utgangspunkt i målene i Kommuneplanen for Nordre Land. For 

tiltaksområde landbruk og utmark i planen er nevnt tre satsningsområder, skogsbilveger 

private og kommunale, foredling og omsetning lokalprodusert mat og møteplasser for 

landbruket. Nydyrking er dermed ikke prioritert. Søknad om støtte til kjøp av melkekvoter 

fra faglagene i Nordre Land har de siste årene blitt vurdert å falle innenfor reglene. I år er slik 

tilsvarende søknad avslått. 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

Søknaden om støtte til nydyrking i Søndre Skartlien avslås da denne vurderes å falle utenfor 

støtten fra næringsfondet der bare prioriterte tiltak i Strategisk Nærings- og Utviklingsplan 

for Nordre Land kommune 2014-2017 prioriteres. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  23.03.2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Werner Sveum 

 

 

 

 

 



Lnr.: 3990/17 

Arkivsaksnr.: 17/731 

Arkivnøkkel.: U62 &18 
 

Saksbehandler: TMI    

 

Utskrift til: 

Land Mikrobryggeri Tsjoch v/Douwe R. Smids , Gamlevegen 70, 2879 Odnes. 

Innlandet politidistrikt, felles forvaltning Gjøvik 

Trygg 24 AS. 

 

 

SALGSBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 

Sammendrag: 

 

Søknad fra Land Mikrobryggeri Tsjoch v/Douwe R. Smids om salgsbevilling for en bestemt 

anledning i forbindelse med Landsbymarked den 20. mai 2017.  

Land Mikrobryggeri Tsjoch ønsker å selge alkoholdig drikk gruppe 1. og 2. under 

Landsbymarkedet i mai.  

Land Mikrobryggeri Tsjoch har tilvirkningssted i Søndre Land, Odnes.  

 

I alkoholloven vises det til at det er kommunen som avgjør om det skal gis salgsbevilling. 

Daglig leder har fått tillatelse fra Landsbylauget til å ha salgsbod på landsbymarkedet den 20. 

mai.  

 

Vurdering om det kan gis salgsbevilling for egenproduserte varer er hjemlet i alkoholloven § 

§ 1-6 annet ledd og 3-1b. I tillegg så må kravene i § 1- 7f være oppfylt.  

  

Vedlegg: 

 

Ingen  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Søknad og salgsbevilling for en bestemt anledning. 

Lov om omsetning av alkoholdig drikk m.v.(alkoholloven). 

 

Saksopplysninger: 

 

Land Mikrobryggeri Tsjoch v/Douwe R. Smids. har søkt om salgsbevilling for en bestemt 

anledning for alkoholdig drikk gruppe 1. og 2. i forbindelse med Landsbymarked den 20. mai 

2017.  

Douwe R. Smids har fått tillatelse av Landsbylauget til å ha salgsbod for alkoholdig drikk 

gruppe 1 og 2. under Landsbymarkedet 20 mai. 2017.  

 

Omsøkt salgstid: 20.05.2017  kl. 10.00 – 18.00 

 

Daglig leder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for salgsbevilling. 



  

Vurdering om det kan gis salgsbevilling for egenproduserte varer er hjemlet i alkoholloven § 

§ 1-6 annet ledd og 3-1b. I tillegg så må kravene i § 1- 7f være oppfylt.  

 

Ordinær salgsbevilling av alkoholdig drikk tilvirket i egen virksomhet skal være knyttet opp 

mot tilvirkningsstedet. I en salgsbevilling for en bestemt anledning er det i stor grad opp til 

kommunalt selvstyre å tillate salgsbevilling.  

 

Vurdering: 

 

Salgsbevilling for en bestemt anledning av alkoholdig drikk har kommunen i stor grad 

selvstyre over. En forutsetning for å kunne tildele salgsbevilling er at bestemmelsene i 

alkoholloven er ivaretatt og at det er innfor de vedtatte slagstider for alkoholdig drikk i 

Nordre Land kommune.  

Landsbymarkeder er arrangert av Landbylauget. De har gitt tillatelse til at Land 

Mikrobryggeri Tsjoch kan ha salgsbod under markedet den 20. mai av leder for 

Landsbylauget.  

For å gi salgsbevilling må det være noen vilkår som må overholdes. Reklameforbudet for 

alkoholdig drikk må overholdes, det er tillatt å vise produsentens navn men ikke konkret 

reklame for alkoholdig drikk.  

Det kan ikke være både salgs- og skjenkebevilling på samme sted, det vil si at salgsboden 

ikke kan plasseres inntil en bedrift som har skjenkebevilling.  

Det har vært dialog med ledere av Landsbylauget og daglig leder for Land Mikrobryggeri 

Tsjoch vedr. hvordan organisere salgsboden.  I forhold til alkoholloven er lovens krav at det 

skal være oversiktlig og at salgsted skal ha kontroll på varelagret. Daglig leder har foreslått 

og ha varelagret innelåst med et A4 ark med beskrivelse av produktene synlig.  Dette vil være 

innenfor lovens krav om organisering av salgsstedet.  Loven viser til at det ikke er lov å nyte 

kjøpt vare i nærheten av salgsstedet, dette for å holde salgs- og skjenkested adskilt.  

 

Land Mikrobryggeri Tsjoch ønsker å få salgsbevilling for flere markeder og festivaler i 2017 

på Dokka.  Innenfor gjeldende reglement så må det søkes om bevilling for hvert enkelt 

arrangement. 

Formannskapet kan vedta at det kan gis bevilling for en bestemt del av året. Ved et slikt 

vedtak så vil Land Mikrobryggeri Tsjoch kunne inneha bevilling for flere markeder samme 

år.   

 

Ordinære salgsbevillinger av egenprodusert vare vil måtte være knyttet opp mot 

tilvirkningsstedet. Salgsbevilling for en bestemt anledning er det opp til kommunalt selvstyre 

i stor grad å bestemme.  

 

Kommunen stiller seg positiv til at en bransje som mikrobryggerier kan få mulighet til å 

selge sine produkter. 

 

 

 

 

 

 

 



Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1) Land Mikrobryggeri Tsjoch v/Douwe R. Smids innvilges salgsbevilling for en 

bestemt anledning i forbindelse med Landsbymarked 20. mai 2017.  

Salgstid kl. 10.00 – 18.00 

 

2) Det åpnes opp for å søke om salgsbevilling for en bestemt del av året når det er flere 

lignende arrangementer innenfor en bestemt del av året.  

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  24. mars 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Tore Mikkelstuen 

 

 

 

 

 

 



Lnr.: 3751/17 

Arkivsaksnr.: 17/749 

Arkivnøkkel.: 223 
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til: Interimsstyret i Land Utvikling SA og økonomiavdelingen her 

 

SØKNAD FRA LAND UTVIKLING SA 

 

Sammendrag: 

 

Interimsstyret for Land Utvikling SA søker om kr. 700 000,- pr. år fra næringsfondet for 

2017, 2018 og 2019, samt kr. 300 000,- fra DA-midlene pr. år i samme periode. Land 

Utvikling SA skal sette fart på næringsutvikling få ting til å skje, samt være kommunens 

destinasjonsselskap. Det ble etablert et Interimsstyre som fikk i oppdrag og utvikle selskapets 

forretningsplan og mål. Interimsstyret består av bedriftsledere. 

 

For å få på plass viktig grunnfinansiering anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 

700 000,- fra næringsfondet og 300 000,- fra DA-midlene for 2017, 2018 og 2019 

  

 

Vedlegg: 

  

Søknad fra Interimsstyret – Land Utvikling SA 2017, mottatt 28.3.2017  

 

Prospekt Land Utvikling SA (foreløpig utgave) 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Land Utvikling SA søker om totalt kr. 1 000 000 fra næringsfondet og DA-midler for å 

opprette utviklingsselskapet; Land Utvikling SA. Bakgrunnen for initiativet er et ønske om 

sterkere fokus på næringsutvikling og økt synlighet.  Et offensivt næringsliv som 

samarbeider og en bedre markedsføring av våre kvaliteter blir trukket fram som 

satsningsområder. Så langt har en arbeidsgruppe bestående av aktører fra næringslivet, 

diskutert behov og innhold i et utviklingsselskap. Et studiebesøk til Ål Utvikling er 

gjennomført, og det er arrangert åpent møte for bedrifter og potensielle andelseiere 2. februar 

2017. Oppmøtet var meget godt, noe som vitner om stor interesse rundt satsningen. 

 

Det ble etablert et Interimsstyre som fikk i oppdrag og utvikle selskapets forretningsplan og 

mål. Interimsstyret består av bedriftsledere som har utarbeidet et foreløpig prospekt som 

ligger vedlagt. 

 

 



Land Utvikling SA skal være en pådriver og tilrettelegger for næringslivet. Hyttelandingen, 

campingutvikling, destinasjonsutvikling er viktige stikkord for å skape utvikling. Det 

undersøkes også kobling opp mot destinasjonene Valdres og Lillehammer. 

 

For å etablere Land Utvikling SA er man avhengig av en solid grunnfinansiering, både for å 

få med næringslivet, for å ha handlingskraft og med hensyn til rekruttering.  

Det er satt opp følgende utgangspunkt for økonomi basert på et estimert antall medlemmer: 

 

 Interimsstyret anslår at det er nødvendig å få på plass totalt ca. kr. 2.mill i årlig finansiering 

for at selskapet skal lykkes. Det er ikke satt opp driftsbudsjett, men det er estimert at det skal 

ansettes minst en person. 

 

Vurdering: 

 

Søknader til kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å 

oppfylle målsettingene og/eller tiltakene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan 

(SNU), ref. kommunestyresak 90/11. SNU ble utarbeidet i 2013 og omhandler ikke 

utviklingsselskap som kommunens satsning på næringsutvikling. Planen er inne i siste 

gjeldene år og det vil være naturlig at det på dette tidspunktet kommer inn nye momenter og 

tanker. Land Utvikling SA er forankret hos næringslivet og hos sittende politisk ledelse. 

Land Utvikling SA er i så måte noe av svaret på økt satsning som ønskes innen 

markedsføring og destinasjonsutvikling. Rådmannen stiller seg derfor positiv til å organisere 

næringsutvikling i et selskap hvor næringslivet selv tar ledertrøya som skissert i søknaden fra 

Interimsstyret. 

 

Det er en forutsetning at næringslivet må ta ansvar som eiere i Land Utvikling SA og 

kommunen stiller seg positiv til å bidra kjøp av tjenester og tilskudd. Tilskuddet gis under 

forutsetning at bedriftene som eiere finansierer minimum 50 % av driften av selskapet. 

Kommunen forutsetter som del av sitt tilskudd at Land Utvikling SA blir medlem i en større 

reiselivsdestinasjon. Medlemskapet knyttes opp mot Land Utvikling SA og det må ved 

inngåelse være klart hvordan dette håndteres dersom Land Utvikling SA opphører. Det må 

også avklares om Nordre Land kommune skal ha en eierandel. Kommunen bør ikke sitte i 

styret, men en observatørplass til ordfører er naturlig. 

 

Rådmannen mener det er behov for å konkretisere samarbeidet mellom Land Utvikling SA 

og Nordre Land kommune ved å inngå en formell skriftlig samarbeidsavtale hvor Land 

Utvikling SA løser et sett med definerte oppgaver for kommunen på bakgrunn av tilskuddet. 

Markedsføring og destinasjonsutvikling er en slik oppgave.  

 

Når det gjelder bruk av DA-midler kan Land Utvikling SA absolutt ses på som et 

bedriftsnettverk og et tiltak som stimulerer til bedre konkurransekraft for bedrifter i 

kommunen. Land Utvikling vil også bidra til bedre markedsføring av kommunen og av 

næringslivet her. Rådmannen mener bruk av DA-midler til destinasjonsutvikling er positivt. 

Det er viktig at markedsføringen av området blir samordnet og profesjonell, og at det i 

hovedsak prioriteres digitale kanaler. 

 

Rådmannen mener det må være en grunnleggende forutsetning at det er en vilje og evne i 

næringslivet til å delta og bidra med 50 % av finansieringen. Kommunens samlede tilskudd 

begrenses derfor til 50 % av driften. 



 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet il å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet som fondsstyre bevilger til Land Utvikling SA inntil kr. 700 000,- fra 

næringsfondet i 2017, 2018 og 2019. 

2. Tilskuddet for 2017 finansieres med overføring fra kommunens næringsfond og 

reduserer fondet i 2017 fra kr. 1 355 538 til 655 538. Det legges inn inntil kr. 700 

000,- til Land Utvikling for 2018 og 2019 i fremtidig bruk av næringsfond. 

3. Formannskapet som fondsstyre bevilger til Land Utvikling SA inntil kr. 300 000,- fra 

de generelle DA-midlene i 2017, 2018 og 2019. 

4. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene og reduserer 

fondet fra kr. 2 677 102 til kr. 1 777 102. 

5. Vedtaket forutsetter at medlemsbedriftene i Land utvikling SA finansierer minimum 

næringslivet 50 % av driften i selskapet, og at kommunens samlede tilskudd dermed 

begrenses til inntil 50 % i driften.  

6. Det lages en formell avtale mellom Land Utvikling SA og Nordre Land kommune. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 28.3.2017 

 

 

Jarle Snekkestad       Ingrid Bondlid 

rådmann        rådgiver 

 

 

 

 

 







 
 

 
LAND 

UTVIKLING  
FÅR TING TIL Å SKJE 
 

 

 

 

 

  



Bakgrunn 
 

Ordfører Ola Tore Dokken har sammen med flere politikere tatt initiativ ovenfor næringslivet for å 

danne et Utviklingsselskap i Land. Bakgrunnen for initiativet er et ønske om sterkere fokus på 

næringsutvikling og økt synlighet.  Et offensivt næringsliv som samarbeider og en bedre 

markedsføring av våre kvaliteter blir trukket fram som aktuelle satsningsområder.  Så langt har en 

arbeidsgruppe ledet av Ola Tore Dokken og bestående av aktører fra næringslivet, diskutert behov og 

innhold i et utviklingsselskap. Et studiebesøk til Ål Utvikling er også gjennomført. 

 

Hvorfor Utviklingsselskap? 
 

Hvorfor danne et Utviklingsselskap?  

Hvorfor skal jeg/vi delta i et utviklingsselskap? 

For å få til utvikling og få ting til og skje er det viktig å jobbe sammen og være framoverlent.  I løpet 

av de senere årene har det vært flere gode prosjekter og forsøk på synlighet og vekst.  Når 

utviklingsarbeid rigges som et prosjekt vil det være stor aktivitet en periode, men så snart prosjektet 

er over vil effekten gradvis avta. Målet er nå å samle alle gode krefter og danne et SA som kan få ting 

til å skje. Selskapet skal være et bedriftsnettverk som skal synligjøre og fremme kvalitetene i hele 

kommunen.  Tanken er at næringslivet skal jobbe med og for hverandre.  I denne fasen er det 

vanskelig å definere eksakt hva utviklingsselskapet skal jobbe med til en enhver tid. Utvikling er 

dynamisk og krever fortløpende tilpasning. Det er viktig å bli enig om felles mål og jobbe sammen.  

Utviklingsselskapet skal bidra til økt engasjement og tettere samarbeid mellom næringsliv, det 

offentlige, Landsbyen Næringshage, Nordre Land kommune og andre aktører. Markedsføring av 

området vil være en viktig del av arbeidet og bra for alle aktører. En felles plattform bør bidra til 

framsnakking om hverandre og området.  Land Utvikling SA foreslås som navn på selskapet med 

tilhørende hjemmeside www.landutvikling.no. På andre plattformer markedsføres Synnfjellet og 

Landsbyen Dokka. 

Suksesskriterier 
 

 

 

 

• Tydelige mål og oppgaver 

• Rett person rekrutteres og omgis av støtte/team  

• Finansiering 

• Engasjement og deltakelse 

• Langsiktighet 

• Kompetanse 



 

Visjon 

LAND UTVIKLING FÅR TING TIL Å SKJE 
 

Mål  
 

 Pådriver og tilrettelegger for næringslivet 

 Gjøre området til et godt sted å bo, jobbe og besøke 

 Markedsføring, destinasjonsutvikling og synlighet 

 

I denne målsetningen ligger mange oppgaver. I hovedsak skal Land Utvikling være destinasjons- og 

næringsselskapet i Land. Hvordan arbeidet blir organisert vil være avhengig av hvilken kompetanse 

som rekruttertes og hvordan styret ønsker å forme og legge endelige retningslinjer.  Land Utvikling 

skal i hovedsak ha overordnede mål. Delmål og satsningsområder vil kunne variere over tid.  

Et overordnet sett med oppgaver skal være: 

 Nettverksbygging 

 Pådriver for prosjekter, samarbeid og innovasjon 

 Bidra til økt næringsutvikling 

 Fremme samarbeid mellom Landsbyen Næringshage, Nordre Land kommune og næringslivet 

 Utvikling av Land som destinasjon og handelssted 

 Fokus på camping- og hytteturister  

 Markedsføring med fokus på Synnfjell og Landsbyen Dokka 

 Jobbe i tråd med egne vedtekter samt overordnede planer i kommunen 

 

 

Organisering 
 

Selskapet organiseres som et andelslag, det som kalles samvirkeselskap (SA). Dette er et selskap som 

kan ha en skiftende kapital og eierskap i motsetning til et aksjeselskap. Når en melder seg inn kjøper 

man en eller flere andeler. For at ingen skal dominere selskapet foreslås at ingen kan eier mer enn 

tre andeler. Andelskapitalen blir selskapets kapital. Når selskapet er stiftet velges det et styre som 

ansvaret for å drive selskapet i løpet av året. Selskapet skal ha en daglig leder som utfører det daglige 

arbeidet.  Vedlegg 1 er forslag til stiftelsesprotokoll og vedtekter for Land Utvikling SA. 



 

Økonomi 
 

Nordre Land kommune vil bidra med finansiering og ser på Land utvikling som del av sin satsning på 

langsiktig næringspolitikk. 

I eksemplet nedenfor er det tatt utgangspunkt i en andelspris på kr 5000 og en årskontingent fra kr. 

5 000 til 30 000 avhengig av antall ansatte og organisasjon. Videre er det estimert antall medlemmer. 

 

Knyttes selskapet opp mot Landsbyen Næringshage AS som en målbedrift kan det påregnes 

ytterligere finansiering på minst kr 50 000 i året. 

Skal selskapet ha en ansatt som også skal ha et handlingsrom til å utføre aktiviteter bør selskapet ha 

en inntekt på opp mot 1, 5 mill. kr pr. år.  En ansatt i full stilling med alle kostnader koster anslagsvis 

kr 900 000 pr. år. Andelskapitalen skal kunne dekke opp en del av startkostnadene for selskapet. 

Framdrift 
 

Tiltak Ansvar Frist 

Informasjonsmøte om Land Utvikling Interimsstyret 1. februar 

Rekruttering av bedrifter Interimsstyret / sekretariat 20. februar 

Stiftelsesmøte Interimsstyret april 

Oppstart Styret / sekretariat Mars – april 

Rekruttering av daglig leder Styret Mars – april 

Daglig leder i virksomhet  August 2017 

 

Bedrifter Antall Pot. MedlemmerAndeler pr. stk Sum andelskapKontingent Sum kont.
Over 50 ansatte 7            7                     3                            105 000         30 000         210 000             

20 - 49 ansatte 21          15                   2                            147 000         20 000         294 000             

10 - 19 ansatte 34          19                   1                            95 200           10 000         190 400             

fra 2 - 9 ansatte 136       54                   1                            95 200           5 000            272 000             

Organisasjoner i landbruket 3            3                     1                            15 000           5 000            15 000               

Andre organisasjoner 2            2                     1                            10 000           5 000            10 000               

Grunneiere 120       50                   1                            3 000             3 000            150 000             

Nordre Land kommune næringsfond 700 000             

Nordre Land kommune DA- midler 300 000             

Sum 323       150                470 400         2 141 400          



Vedtekter 
 

Forslag til stiftelsesprotokoll og vedtekter er vedlagt. Vedlegg 1 

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA 
 

Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: 

 

Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr/organisasjonsnr 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

Følgende er besluttet ved stiftelsen:  

 

1. Foretakets vedtekter 
Foretakets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet. 

2. Styre  
Foretakets styremedlemmer:  

Rolle: 

(styreleder, nestleder, 

styremedlem)  

Navn Adresse Fødselsnummer 

    

    

    

    

    

 

Varamedlemmer til styret: 

Navn Adresse Fødselsnummer 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

3.  Medlemskap og innskudd  
 



Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle 

stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr    som 

innskudd.  Innskuddsforpliktelsene fordeles slik mellom stifterne: 

 

 

Navn Innskuddsbeløp 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Oppgjør av innskuddsforpliktelsene skal skje til foretaket innen 10 dager etter stiftelsen. 

 

 

Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er vedlegg 2 til stiftelsesdokumentet. 

 

  



Sted/dato (underskrives av alle stifterne, eventuelt ved fullmektig) 

 

Dato Underskrift Gjenta med blokkbokstaver Representerer [ved fullmakt] 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Vedlegg: 
1. Vedtekter 

2. Åpningsstatus 

 

 



Vedlegg 1.  
 

VEDTEKTER FOR LAND UTVIKLING SA  

 

 

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 

Sammenslutningen er et samvirkeforetak, og dets foretaksnavn er Land Utvikling SA. 

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 

 

2. Forretningssted 

Forretningskontoret er i Nordre Land kommune. 

 

3. Virksomhet 

Foreningen har til formål å ivareta og fremme næringslivets interesser i Landkommunene 

ved å: 

 Være pådriver og tilrettelegger for næringslivet 

 Gjøre området til et godt sted å bo, jobbe og besøke 

 Markedsføring, destinasjonsutvikling og synlighet 

 

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent [hvis aktuelt] 

Hvert medlem skal betale kr 5 000 for hver andel i andelsinnskudd ved innmelding. Ingen kan 

eie mer enn 3 andeler. 

 

Hvert medlem skal betale årlig medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av 

årsmøtet. 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og graderes etter antall ansatte ved årsskiftet 

slik: 

Over 50 ansatte 

20 – 49 ansatte 



10 – 19 ansatte 

2 – 9 ansatte 

 

Følgende medlemmer betaler en fast kontingent: 

Landbrukets organisasjoner 

Landsbylauget 

Lag og foreninger 

Enkeltpersoner 

 

 Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.  

 

 

5. Anvendelse av årsoverskudd 

Beslutningen om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. 

Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar.    

 

 

 

6. Styre og daglig leder  

Foretaket skal ha et styre med minst 5 og høyst 9 medlemmer. Styret søkes sammensatt på 

en slik måte at flest mulige bransjer er representert. 

 

Styret skal lede selskapet etter vedtektene og de retningslinjer som er lagt av årsmøtet. 

 

Det skal føres protokoll fra styremøtene som angir hvem som var til stede og hvilke vedtak 

som ble gjort. 

 

Foretaket skal ha en daglig leder. Denne kan være ansatt i selskapet eller leid inn. Styret 

tilsetter en daglig leder. 



 

 

7. Ordinært årsmøte 

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai måned. Styret innkaller til årsmøtet med de 

saker som skal behandles. Innkallingsfrist er minst 14 dager før gjennomføring. 

 

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1. Valg av møteleder. Valg av to personer som sammen med leder skal skrive under 
protokollen. Godkjenning av fullmakter.  

2. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av 
årsoverskudd 

3. Fastsetting av årskontingent 
4. Valg av: 

- Styreleder 
- Styremedlemmer som er på valg. Styremedlemmer velges for to år. Første år skal 

halvparten av styremedlemmene trekkes ut til å være på valg. 
- To varamedlemmer til styret. Disse skal velges som 1. og 2, varamedlem 
- Valg av tre medlemmer av valgnemnd. Medlemmene her rulleres slik at en går ut 

hvert år. 
- Valg av revisor 

5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet.  
6. Stemmerett har alle som har betalt medlemskontingent det siste året. Andelseiere 

som ikke har betalt medlemskontingent har møterett, men ikke stemmerett. En 
andel gir en stemme. Et medlem kan ha fullmakt fra et annet medlem, men ikke flere. 

  

 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 

 

8. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst halvparten av styret eller halvparten av 

andelseieren krever det. For innkalling gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 

 

 

9. Vedtektsendringer 

Vedtektene kan endres med ¾ flertall av de fremmøtte på årsmøte etter at de er behandlet 

av styret og bekjentgjort for alle medlemmene. 



 

10. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket 

Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd eller innestående 

medlemskontingent ved opphør.  

 

Gjenværende midler etter at selskapets forpliktelser er gjort opp, skal gå til styrking av 

kommunale næringsfond. 

 

11. Tvister 

Tvister om tolkning og forståelse av disse vedtektene avgjøres med endelig virkning for 

partene av en voldgiftsnemnd der partene oppnevner hver sin voldgiftsperson og 

sorenskriveren i Gjøvik oppnevner en oppmann. 

 

 

Disse vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte den …. 
 
 
 

  

 



Lnr.: 3935/17 

Arkivsaksnr.: 17/782 

Arkivnøkkel.: U00 &01 
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til: 

 Landsbyen Næringshage, Jevnakervegen 3, 2870 Dokka 

 Økonomiavdelingen, her 

 

AVTALE - LANDSBYEN NÆRINGSHAGE 2017 

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land kommune har utarbeidet forslag til Samarbeidsavtale- næringsutvikling med 

Landsbyen Næringshage (LNH) for 2017. Målet med avtalen er å bidra til flere etableringer 

og bedriftsutvikling, samt bidra med kompetanse som Nordre Land kommune i dag selv ikke 

har i sin førstelinjetjeneste.  

 

Rådmannen anbefaler at formannskapet som fondsstyre inngår samarbeidsavtale med LNH 

på inntil kr. 200 000,- for 2017. Avtalen finansieres fra Nordre Land kommunes 

næringsfond.   

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Landsbyen Næringshage har siden oppstarten mottatt en årlig støtte fra næringsfondet. 

Støtten har vært med på å oppfylle næringsprogrammet og forpliktelser om en kommunal 

egenandel, samt vært brukt til kurs, frokostmøter og kompetansehevende arrangementer. I 

tillegg har kommunen leid tre kontorplasser.  

 

Fra 2017 er rammeverket for Næringshageprogrammet endret. Det innebærer blant annet at 

det ikke er krav til kommunalt tilskudd for å kvalifiseres i Næringshageprogrammet. 

Kommunens kompetanse på næringsutvikling i førstelinjetjeneste er også endret i 2017. 

Endringene innebærer et behov for å se på nye samhandlingsformer. Fra 2017 leier ikke 

Nordre Land kommune kontorer i LNH. 

  

Satsning på næringsutvikling er et utalt politikkmål. Derfor har Nordre Land kommune tatt 

initiativ til å utforme en samarbeidsavtale med LNH for å bidra til bedriftsetablering og 

bedriftsutvikling. 

 

Forslag til avtale: 



 



 
 

Avtalen vil gi bedrifter og etablerere tilgang på et kompetansemiljø. Avtalen er todelt og 

inneholder et punkt som omhandler Frokostmøter og armarbeidsareaer. Punkt to dreier seg 

om etablerer- og bedriftsveiledning. Målet med avtalen er satsning på næringsutvikling. 

 

Vurdering: 

 

Bruk av kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om tilskuddet er med på å 

oppfylle målsettingene og/eller tiltakene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan 

(SNU), ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener avtalen faller inn under tiltak 5.1.4 

Landsbyen Næringshage, hvor det i formålet står at det er viktig å ha et kompetansemiljø 

hvor etablerere kan skape nye arbeidsplasser. Videre i SNU er det også pekt på at det er et 

behov for å få etablert flere kompetansearbeidsplasser i kommunen. Rådmannen mener at en 

avtale med Landsbyen Næringshage kan bidra til å øke antall nyetableringer og 

arbeidsplasser. 

 

Tidligere har kommunen innvilger kr. 50.000,- til kurs- og kompetansetiltak. Rådmannen 

anbefaler at dette videreføres og tas med som et punkt i samarbeidsavtalen.   

 

Rådmannen mener avtalen mellom LNH og Nordre Land kommune er en konkretisering av 

arbeidsfordelingen mellom LNH og kommunen. Grunnlaget for avtalen med utgangspunkt i 

kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, både for å oppfylle målsetningene i 

planen og for gjennomføring av tiltak. 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 



Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre for næringsfondet, bevilger inntil kr. 200.000,- for å 

gjennomføre Samarbeidsavtale – næringsutvikling 2017. Avtalen gjelder: 

 

 Frokostmøter og samarbeidsarenaer inntil kr. 50.000.- 

 Etablerer og bedriftsveiledning inntil kr. 150.000.- 

 

2. Avtalen på til sammen kr. 200.000,-, finansieres med overføring fra Nordre Land 

kommunes næringsfond, som reduseres fra kr. 1 555 538.-til kr. 1 355 538.- 

Fondsstyret ber om at daglig leder legger fram rapport for fondsstyret om resultatene 

av arbeidet ved årsskiftet 2017/2018 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. mars.2017 

 

 

 

 

Jarle Snekkestad      Ingrid Bondlid 

rådmann       rådgiver 

 

 

 

 

 



Lnr.: 3912/17 

Arkivsaksnr.: 17/780 

Arkivnøkkel.: 009 
 

Saksbehandler: JHV    

 

Utskrift til:  

 

FELLES LOKAL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I 

GJØVIKREGIONEN  

 

Sammendrag: 

 

Det har blitt utarbeidet en felles lokal renovasjonsforskrift for Gjøvikregionen. Kommune er 

Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land. Dette er en videreføring, av 

at driften av renovasjonsordningen ble overført fra kommunene til GLT-Avfall IKS.  

 

Forskriften legges på høring i alle kommunene 

 

Formannskapet i Nordre Land kommune vedtar å legge ««Forskrift om renovasjon av 

husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre land 

kommuner, Oppland» på høring i 6 uker. 

 

  

 

Vedlegg: 

 

1. Forslag til felles forskrift 

2. Gjeldende renovasjonsforskrift 

3. Kontrakt for hjemmekompostering/ våtgjødselkompostering 

4. Kontrakt for nedgravd renovasjonsløsning 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Forurensingsloven 

Link i lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6 

 

Saksopplysninger: 

 

Bakgrunn:  

Kommunestyrene i regionen vedtok før ferien i 2015 å overføre ansvaret for 

renovasjonsordningen til GLT Avfall IKS. Av vedtakene som ble fattet, kom det klart fram at 

kommunene fortsatt skulle vedta renovasjonsforskriftene og at det var et mål å revidere / 

utarbeide ny likelydende forskrift for alle kommunene i regionen.  

Rådmennene har gitt mandat til respektive renovasjonsansvarlige i de fem kommunene til i 

fellesskap å utarbeide forslag til slik forskrift. Frist for vedtak er satt til før ferien i 2017. 

 

 



Oppdrag og mandat: 

Rådmennene ba de renovasjonsansvarlige i de fem kommunene ta ansvaret for å utarbeide 

utkast til ny felles lokal forskrift om renovasjon for husholdningsavfall for kommunene 

Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre land. GLT Avfall IKS ble invitert 

med i arbeidet.  

Forskriften skal sikre en miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, 

innsamling og behandling av husholdningsavfall. Den skal også sikre og ivareta kommunens 

forpliktelser i hht lovverket og de til enhver tid gjeldende planer for avfallsområdet. 

Forskriftene skal utarbeides med hjemmel i Forurensningslovens bestemmelser. Det 

forutsettes at forskriftene er i tråd med gjeldende og framtidige krav til miljøhensyn.  

Forskriftene skal avgrenses til å gjelde husholdningsavfall, herunder fritidsbebyggelse. 

Næringsavfall skal ikke omfattes av forskriftene.  

Ny felles forskrift vil erstatte nåværende renovasjonsforskrift fra den dagen den blir publisert 

i Norsk Lovtidend. 

Ny felles forskrift innebærer endringer av forskjellig art for den enkelte kommune. 

Vesentlige endringer beskrives i høringsbrevet. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen tar forslag til ny forskrift til etterretning, og legger «Forskrift om renovasjon av 

husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre land 

kommuner, Oppland ut på offentlig høring.» Det utarbeides høringsbrev for hver kommune 

som belyser de vesentligste endringene. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet vedtar å legge forslag til ny felles forskrift om renovasjon av 

husholdningsavfall for kommunene Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik, Østre Toten 

og Vestre Toten ut til høring. Høringsperioden settes til 6 uker 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 5.4.2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

       Jørn Håvard Øversveen 
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Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, 
Vestre Toten, Nordre Land, Søndre land kommuner, Oppland 
 
Vedtatt av Gjøvik kommunestyre den XX.XX.XX, Østre Toten kommunestyre den XX.XX.XX, 
Vestre Toten kommunestyre den XX.XX.XX, Nordre Land kommunestyre den XX.XX.XX og 
Søndre Land kommunestyre den XX.XX.XX, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)  § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 
og § 85. 

 

KAP.1 GENERELLE BESTEMMELSER 

§ 1 Formål 
Forskriften skal sikre en miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, 
innsamling og behandling av husholdningsavfall. Den skal også sikre og ivareta Gjøvik, 
Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre land kommuner, heretter kalt GLT-
kommunene, sine forpliktelser i henhold til lovverket og de til en hver tid gjeldende planer for 
avfallsområdet.  

§ 2 Virkeområde 
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i 
GLT-kommunene, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelte 
selvstendig boenhet i bygning. Husholdningsavfall som oppstår i hytter og bebygde 
fritidseiendommer omfattes også. 
 
I tvilstilfeller avgjør GLT- Avfall IKS hva som er avfallsgebyrpliktige boliger og hytter med 
videre.  

 
Forskriften gjelder også avfallsgebyr, og gir bestemmelser om virkeområde og prinsipper for 
gebyrfastsettelse.  
 

Forskriften som regulerer renovasjonsordningen forvaltes av den enkelte kommune. 

§ 3 Delegering av myndighet 

GLT-Avfall IKS er av kommunestyrene i eierkommunene tildelt driftsansvar for 
renovasjonsordningen. Med hjemmel i Forurensningsloven § 83 delegerer kommunene 
oppgaver, og myndighet til å treffe enkeltvedtak etter denne forskrift, til GLT- Avfall IKS. 
Der det ikke fremgår at myndigheten er delegert har kommunene selv myndighet. 

§ 4 Definisjoner 

 Abonnent: Eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale 
renovasjonsordningen.  

 Avfall: Forstås (jfr. Forurensningslovens § 27) i denne forskrift som kasserte 
løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander 
og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg med mer. Avløpsvann og 
avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i 
kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større 
gjenstander) 

 Bringeordning: Innsamling hvor abonnenten bringer det kildesorterte 
husholdningsavfallet til et mottaks/behandlingssted. 
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 Eiendom: Grunneiendom med eget gårds- og bruksnummer som er bebygd. 

 Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet 
husholdningsavfall eller næringsavfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning 
eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

 Fritidsbygg / Hytte: Med fritidsbygg eller hytte menes boenhet som ikke tjener som 
fast bopel, men som kun nyttes i fritidssammenheng.  

 Henteordning: Innsamling der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes hos 
abonnenten, transporteres og leveres til et mottaks/behandlingsanlegg 

 Hentested: Sted hvor beholder stilles i påvente av innsamling. 

 Husholdningsavfall: Regnes som avfall fra private husholdninger, herunder større 
gjenstander som inventar og lignende 

 Hybel: Boenhet inkl kjøkken og bad, totalt boareal under 30 m2. Kommunen avgjør i 
tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig boenhet i bygning som ikke er 
seksjonert. 

 Kildesortering: Sortering av avfall etter avfallstype utført av abonnenten der avfallet 
oppstår. 

 Kjøkkenkvern: Mekanisk innretning for neddeling av matrester fra husholdninger 
som tilføres avløpsnettet. 

 Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med 
lufttilgang. 

 Miljøstasjon: Et spesielt tilrettelagt område hvor abonnenten kan levere sortert 
husholdningsavfall.  

 Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

 Oppsamlingsenhet: Container eller beholder til oppsamling av husholdningsavfall.  

 Renovasjonsteknisk plan: Dokument som viser hvordan oppsamling og henting av 
husholdningsavfall planlegges utført i et reguleringsområde eller for en 
grunneiendom. 

 Renovatør: Person som betjener renovasjonsbil og som foretar tømming av 
abonnentens oppsamlingsenhet. 

 Restavfall: Regnes som den delen av husholdningsavfallet det ikke er opprettet 
gjenvinningsordninger for. 

 Selvstendig boenhet: Med selvstendig boenhet menes boenhet som gir mulighet for 
hvile og matstell innenfor boenheten. 

 Selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert: Hver enkelt bolig med 
eget kjøkken og bad/wc og med egen inngang uten å måtte gå gjennom annen bolig. 
Likt med selvstendig boenhet regnes inntil tre hybler med felles kjøkken. Utover tre 
hybler som deler felles kjøkken, regnes en boenhet pr tre hybler. 

 Smittefarlig avfall: F.eks sprøytespisser skal emballeres slik at 
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det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare og/eller fare for 

avrenning. 
 

 Tømmefrekvens: Antall tømminger av avfallsbeholdere eller sekker med kildesortert 
avfall, innenfor et gitt tidsrom. 

 Våtorganisk avfall: Lett nedbrytbart organisk avfall som matavfall, tørkepapir, 
teposer, kaffefilter med kaffegrut, og bleier fra små barn. 

§ 5 Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling 
Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Virksomheter med annet 
avfall enn husholdningsavfall skal selv sørge for og bekoste oppsamling og transport av dette 
avfall til offentlig godkjent avfallsbehandlingsanlegg eller til sorterings-/gjenvinningsanlegg. 
 
Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg eller til 
annen godkjent sluttbehandling.  

§ 6 Kommunal renovasjonsordning 

§ 6.1 Generelt 

Kommunens renovasjonsordning består av en henteordning og en bringeordning. GLT-Avfall 
IKS bestemmer til enhver tid hvilke avfallsfraksjoner som skal samles inn, og hvilke som 
abonnentene skal bringe selv til en annen godkjent løsning. 

 
GLT-Avfall IKS skal sørge for oppsamling, innsamling og transport av avfallet som omfattes 
av disse forskriftene, men kan gi adgang til at andre står for selve gjennomføringen eller 
deler av denne. 
Alle bebygde og/eller bebodde eiendommer plikter i henhold til forurensingsloven å delta i 
den kommunale renovasjonsordningen. 

§ 6.2 Henteordning 

Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. 
Innsamlingen skal gjennomføres slik at belastningen for omgivelsene hva angår støy, støv 
og lukt blir så liten som mulig. Husholdningsavfall som er omfattet av henteordningen skal 
være kildesortert etter GLT-avfall IKS sine retningslinjer. 
GLT- Avfall IKS skal fastsette tømmefrekvenser for de ulike fraksjoner og utarbeide 
tømmeplaner for kommunens innbyggere. 
 
De fraksjonene som ikke samles inn skal abonnenten selv besørge borttransport av, og 
levering til godkjent mottak. 

§ 6.3 Bringeordning (Levering til miljøstasjoner) 

Sorterte gjenvinnbare fraksjoner av husholdningsavfallet vil abonnentene kunne levere til 
GLT- Avfall IKS sine miljøstasjoner. Ved levering av usortert avfall eller restavfall til 
miljøstasjoner, må avgift betales. 
Avgift for levering av usortert avfall og restavfall til miljøstasjoner, fastsettes av GLT-Avfall 
IKS.  
 
Ved levering til miljøstasjonen plikter abonnenten å overholde de til enhver tid gjeldende 
leveringsbetingelser. 

§ 7 Avfall fra fritidsbebyggelse 
Fritidsbebyggelse omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.  
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GLT- Avfall IKS kan bestemme om fritidsbebyggelse skal ha felles oppsamlingsenheter. 

§ 8 Renovasjonsteknisk plan 
Renovasjonsteknisk plan kan kreves ved reguleringssaker og byggesaker. En 
renovasjonsteknisk plan skal vise hvordan oppsamling og innsamling av avfall skal løses 
fysisk for området eller grunneiendommen planen omfatter, samt hvordan andre eiendommer 
eventuelt berøres av den foreslåtte løsningen.  
Renovasjonsteknisk plan skal behandles og godkjennes av kommunen. GLT-Avfall IKS skal 
være høringsinstans. 

 

KAP. 2 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 

§ 9 Kildesortering av husholdningsavfall 
GLT-Avfall IKS skal legge til rette for kildesortering av husholdningsavfall i henhold til 
nasjonale retningslinjer. 
Abonnentene plikter å sortere sitt avfall i gjenvinnbare fraksjoner i henhold til det system som 
det til en hver tid er lagt opp til.  

§ 10 Oppsamlingsenheter  

 Oppsamlingsenhetene eies av GLT-Avfall IKS. GLT-Avfall IKS har ansvaret for 
anskaffelse, lagerhold av dunker, reservedeler og utlevering. Unntatt er andre typer 
oppsamlingsenheter som nedgravde avfallsbrønner etc. 

 GLT-Avfall IKS bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes. 
Enhetene skal være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre 
skadedyr.  

 GLT-Avfall IKS avgjør når en beholder må repareres eller fornyes, og foretar 
reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt beholder er registrert på den enkelte 
eiendom og skal ikke flyttes ved endring i eier – eller festeforhold. 

 Hver boenhet skal i utgangspunktet ha et sett oppsamlingsenheter, men GLT-Avfall 
IKS kan bestemme at flere abonnenter skal benytte felles beholdere. 

 GLT-Avfall IKS fastsetter en standard størrelse for de forskjellige enhetene. 

 Abonnentene kan velge størrelser utover standardstørrelsene mot et gebyrtillegg. 
Abonnenter som produserer lite avfall kan velge en minimumsstørrelse på enhetene 
og gis en reduksjon i avfallsgebyret.  

 GLT-Avfall IKS kan pålegge abonnenten å øke volumet eller antallet på 
oppsamlingsenheter hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av 
avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte 

 Flere abonnenter kan samarbeide om felles avfallsbeholdere. Samarbeidsløsning kan 
utløse et fradrag i renovasjonsgebyret.  

 Eierskap til avfallet går fra abonnent til GLT-Avfall IKS når renovatør henter avfallet 
på hentested. 

 Etablering av nedgravde avfallsløsninger, se § 13. 
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 § 11 Plassering av oppsamlingsenheter  
Oppsamlingsenhetene skal normalt plasseres på egen eiendom, maksimum 10 meter fra 
vegkant langs den veg som renovasjonsbilen trafikkerer. Eventuelt skal oppsamlingsenheten 
settes fram dagen før tømmedag, eller senest kl 0600 på tømmedag for å ha krav på 
tømming. 
Plasseringen skal være slik at oppsamlingsenhetene er lett tilgjengelige og ikke hindrer 
renovatøren unødig i arbeidet.  

Plassering av oppsamlingsenhetene langs privat veg kan aksepteres dersom følgende 
forutsetninger oppfylles: 
 

 Vegen må ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle den aktuelle 
renovasjonsbil. Vegbredde skal være minst 3,0 meter og fri høyde minst 4,0 meter.  

 Det må være tilfredsstillende snuplass i nærheten av siste abonnent på vegen. 

 Vegen skal være brøytet og eventuelt strødd på tømmedag. 

 Kvisting skal utføres slik at renovasjonsbilen kan komme frem uten ulempe og skade 
på kjøretøy.  

Abonnenter som bor langs private adkomstveger som ikke er av tilfredsstillende standard, vil 
etter pålegg fra GLT-Avfall IKS, måtte flytte oppsamlingsenheter til nærmeste adkomstveg 
med godkjent standard. 
 
Oppsamlingsenhetene bør plasseres med en god avstand fra fasaden slik at en eventuell 
brann i enheten ikke vil spre seg til tilstøtende bygninger.  

§ 11.1 Utforming av hus for avfallsbeholdere 

Det gis mulighet til å bygge hus til avfallsbeholderne. Bygget skal ikke være til ulempe for 
renovatøren ved tømming. Beregn minimum 15 cm avstand mellom og rundt beholderne, slik 
at de lett kan trilles ut og inn. Oppstillingsplassen bør tilpasses den øvrige bebyggelsen og 
miljøet for å få en estetisk fin innbygging. Beholderne bør også stå mest mulig skjermet for 
vær og vind.  
 
Ønsker du å bygge inn beholderne dine, finnes informasjon om dette på kommunens 
hjemmeside. Det henvises også til gjeldende byggeforskrifter. 

§ 12 Bruk av oppsamlingsenheter 

 Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som enheten er beregnet 
for, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller 
ulempe under håndtering. Skarpe gjenstander skal emballeres tilstrekkelig. 

 Oppsamlingsenhetene skal ikke inneholde flytende avfall, større metallgjenstander, 
stein og jord, større mengder hageavfall, bygge og rivingsavfall, varm aske, etsende, 
eksplosiv eller selvantennelig avfall. 

 Oppsamlingsenheter skal ikke fylles mer enn at lokket lett kan lukkes slik at 
hygieniske ulemper kan oppstå. 

 På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast, og dermed 
ikke lar seg tømme. 

 Skade på oppsamlingsenhetene forvoldt ved uforstand, erstattes av abonnenten. 
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 Det skal ikke hensettes avfall utenfor beholdere.  

§ 13 Etablering av nedgravde avfallsløsninger 
For borettslag og andre større bosammenslutninger gis det tilgang til å etablere nedgravde 
avfallsløsninger. Forutsetning for en slik etablering er at søker bekoster etablering, og 
fremtidig vedlikehold i sin helhet.  
Etablering av nedgravde avfallsløsninger er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. 
Søknad med tegninger skal godkjennes av kommunens byggesaksavdeling og GLT-Avfall 
IKS.  
 
Det skal inngås kontrakt med GLT-Avfall IKS. GLT-Avfall IKS skal godkjenne systemet før 
løsningen tas i bruk.  

§ 14 Avfallssjakter 
Avfallssjakter er ikke tillat benyttet i kommunen. Sjakter som er etablert skal avstenges av 
ansvarlige for bygget. 

§ 15 Anskaffelse av kjøkkenkvern. 

Installering av kjøkkenkvern/matavfallskvern er ikke tillatt.  

§ 16 Hjemmekompostering og våtgjødselkjeller 
Abonnenter som ønsker å drive hjemmekompostering av organisk husholdningsavfall, eller 
gårdsbruk med aktivt husdyrhold og våtgjødselkjeller, skal inngå en skriftlig avtale med GLT-
avfall IKS. For våtgjødselkjeller skal godkjenning fra landbruksmyndighet legges ved 
søknaden. 
 
Abonnenten som hjemmekomposterer må selv bekoste anskaffelse av kompostbeholderen. 
Det forutsettes benyttet en godkjent kompostbeholder som sikrer at komposteringen skjer på 
en hygienisk tilfredsstillende måte gjennom hele året. Enheten bør tilfredsstille miljøkravene i 
henhold til stiftelsen for miljømerking. 
 
Abonnenter som hjemmekomposterer eller benytter våtgjødselkjeller hele året, gis et 
redusert avfallsgebyr. 

 

KAP. 3 KOMMUNENS OG ABONNENTENS PLIKTER 

§ 17 Kommunens plikter 
Kommunen plikter å gi innbyggere i kommunen et godt renovasjonstilbud i henhold til krav i 
forurensingsloven. I den utstrekning ansvar og myndighet etter loven og denne forskrift er 
delegert til GLT- Avfall IKS har selskapet samme ansvar og myndighet som kommunen. 
Vilkårene for dette er at abonnenten retter seg etter gjeldende forskrift og betaler gebyrer for 
tjenesten. 
 
GLT-Avfall IKS plikter dessuten å sørge for at: 
 

 Innsamling skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe med hensyn på støv, 
støy, lukt og lignende. 

 Transport av avfallet skal foregå på en slik måte at avfallet ikke faller av og tilsøler 
plass eller veg. Eventuelt søl fra tømming skal fjernes av renovatør. 
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 Oppsamlingsenheter skal forlates på det stedet de var plassert før tømming, lokket 
skal være lukket, dører, grinder og porter skal lukkes. 

 Avfallet skal hentes i henhold til gjeldende tømmeplaner fastsatt av kommunen. Det 
skal årlig utarbeides tømmeplaner som kunngjøres for alle abonnenter. Tømming av 
oppsamlingsenhetene skal normalt foregå i tidsrommet mandag – fredag mellom kl. 
06.00 – 21.00.  

 GLT-Avfall IKS plikter å ha oppdatert informasjonsmateriell vedrørende 
renovasjonsordningen i kommunen, som kan sendes ut til nye abonnenter og ved 
forespørsel. 

 Ved endring av tømmerutiner og andre forhold som har vesentlig betydning for 
abonnenten, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte. 

 GLT-Avfall IKS plikter å veilede abonnenten i spørsmål vedrørende 
renovasjonsordningen og denne forskrift. Videre plikter selskapet å opplyse 
abonnenten om klageadgang på enkeltvedtak som er gjort med hjemmel i denne 
forskrift. 

§ 18 Abonnentens plikter 

 Det er abonnenten sin plikt å sørge for at boenheten er tilknyttet den kommunale 
renovasjonsordningen. 

 Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i 
samsvar med denne forskrift. 

 Abonnenten skal sørge for å benytte de oppsamlingsenheter som GLT-Avfall IKS 
bestemmer. Avfallsfraksjonene skal sorteres ut og legges i den enhet som er bestemt 
for fraksjonen.  

 Om en beholder blir ødelagt eller utslitt av slitasje skal abonnenten varsle kommunen 
GLT Avfall IKS om dette slik at beholderen blir skiftet ut. 

 Abonnenten plikter å sørge for tilfredsstillende standard på privat veg/plass, så som 
brøyting og strøing om vinteren, og eventuelt grusing om sommeren. Brøyting og 
strøing må skje slik at vegen/plassen er fremkommelig når renovasjonsbilen kommer. 

 Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhetene 
og hentested. Oppsamlingsenheter som er bortkomne eller ødelagt utover normal 
slitasje skal erstattes av abonnent. 

 Det er abonnentens ansvar og sikre at oppsamlingsenheter ikke flytter seg eller velter 
av vind eller lignende. Sikringen skal ikke være til hinder for renovatørens arbeide. 

 Abonnenten plikter uten opphold å melde fra til GLT-Avfall IKS vedrørende eventuelle 
endringer i abonnementsforholdet. 

 Eier eller fester av eiendommer som omfattes av § 2 plikter å innrette seg slik at 
forskriftenes krav kan oppfylles. På eiendommer hvor det er en eller flere eiere, og en 
eller flere leietagere, skal eier etablere de nødvendige tilsyns og samarbeidsordninger 
for å sikre forskriftenes krav. Leietager av eiendommen som omfattes av forskriften 
plikter å etterleve de ordninger, som er etablert for gjennomføring av forskriftenes 
bestemmelser. 
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KAP. 4 AVFALLSGEBYRER  

§ 19 Renovasjonsgebyr 
Fastsettelse av avfallsgebyrer og innkreving skjer i kommunene. Abonnenter som omfattes 
av bestemmelsene i denne forskrift skal betale renovasjonsgebyr. Det skal knyttes et eget 
abonnement til hver selvstendig boenhet som faller inn under § 2, og det skal betales eget 
gebyr for dette abonnementet i henhold til gjeldende gebyrregulativ. 
 
Ved registrering av ny abonnent blir nytt gebyr regnet ut fra den dato oppsamlingsenhetene 
ble utplassert, eller hentet av abonnent. 
Ved endringer av eksisterende abonnement, vil endringer bli regnet fra dato endringen ble 
utført.  

 
Ved utmelding av abonnement vil gebyr bli regnet frem til dato meldingen ble mottatt 
kommunen såfremt betingelser i denne forskrift er overholdt, se § 21. 
Kommunen fastsetter reglene for beregning av gebyrene og vedtar hvert år gebyrenes 
størrelse. 
 
Kommunen kan kreve tilleggsgebyrer for abonnement som ønsker eller krever volumer på 
oppsamlingsenheter utover det som er normalt. 

§ 20 Gebyrdifferensiering 
For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning, kan kommunen innføre 
differensierte gebyrsatser.  

§ 21 Innkreving, renter, m.v.  
Avfallsgebyrer med påløpte renter og eventuelle kostnader er sikret med lovbestemt pant 
etter panteloven § 6 – 1.2A. 
Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene av 6. juni 
1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen, §§ 26 og 27 tilsvarende.  

 

KAP. 5 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 

§ 22 Søknad om fritak 
Fritak fra den kommunale renovasjonsordningen for bebodde boenheter og fritidsboliger som 
er i bruk, og i en beboelig stand, innvilges normalt ikke. 
 
Ved spesielle forhold kan søknad om fritak behandles av GLT-Avfall IKS. 

§ 23 Klage  
Enkeltvedtak truffet med hjemmel i denne forskift kan påklages, jfr forvaltningslovens § 2b og 
forurensningslovens § 85. Klagen blir først behandlet av GLT-Avfall IKS. Dersom den ikke 
blir tatt til følge vil klagen bli avgjort av den kommunale klagenemnden, dersom slik nemnd er 
opprettet, med hjemmel i kommunelovens § 10, jfr forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Dersom 
det ikke er opprettet egen klagenemnd skal klagen bli endelig avgjort av kommunestyret, 
formannskapet eller om det er bestemt at klagen skal behandles i annet utvalg i kommunen. 
For å sikre lik behandling – klage legges til Gjøvik kommunale klagenemd. 
 



 11 

§ 24 Sanksjoner og straff 
Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne 
forskrift, vil det bli gitt avviksmelding fra renovatøren til både abonnent og kommunen. Ved 
graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan kommunen sørge 
for separat innkjøring og sortering av avfallet for abonnentens regning. 
Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med 
oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid 
med bestemmelsene i denne forskrift. 
 
Overtredelse av disse forskriftene kan medføre straffeansvar i medhold av 
Forurensningslovens § 79, annet ledd. 

§ 25 Forhold til helseforskrifter 
De lokale helsemyndigheter har ansvaret for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar 
med Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), og forskrift om miljørettet helsevern, og kan 
på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av 
avfallet. All håndtering av avfall etter denne forskrift skal skje i samsvar med sentrale og 
lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår. 

§ 26 Brenning av avfall 
All brenning av avfall er forbudt, med mindre det foreligger særskilt tillatelse fra 
forurensingsmyndighet. 

§ 27 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring. 

















Kontraktens parter: 
Part 1: 

GLT-Avfall IKS 

Postboks 113 2807 Gjøvik 

 

Part 2: (Søker) 

Navn: 

Adresse: 

Gnr:  Bnr: 

 

Postnr: Poststed: Kontaktperson: Tlf: 

    

Husdyrbesetning/antall: 

 

Alternativ behandling for våtorganisk avfall forbeholdt abonnenter som 

driver gårdsbruk med husdyrhold. 

 
Det tillates å kompostere matavfall i gjødselkjeller på følgende betingelser: 

1. Gjødsellageret må være i bruk hele året.  

2. Gjødsel skal håndteres som blautgjødsel.  

3. Friske matrester som dyrene kan spise, skal gis til dyrene. Resten av matavfallet kastes 

i gjødsellageret.  

4. Ansvaret for mulige konsekvenser ved bruk av denne ordningen ligger hos den enkelte 

abonnent/bruker. 

5. Om husdyrhold avvikles, plikter undertegnede abonnent å varsel GLT-Avfall om 

dette.  

6. Kommunale helsemyndigheter eller GLT-Avfall har rett til å foreta kontroll med 

ordningen. Hvis behandlingen ikke drives iht. avtale, blir tillatelse inndratt.  

7. Kontrakten kan sies opp av begge parter med 1. mnd. varsel. 

 

______________den__________                             ______________den__________ 

___________________________                             ___________________________ 

         Underskrift abonnent                                                  For GLT-Avfall IKS                                                

 

 

Vedlegg: Godkjenning fra kommunal landbruksmyndighet. 

                                                  



 

Etablering av nedgravde avfallsløsninger 

1. Formål 

Prosedyren skal sikre at behandling av forespørsler om etablering av nedgravde 
avfallsløsninger fra borettslag etc. blir foretatt enhetlig og riktig i henhold til 
gjeldende retningslinjer. 
 

2. Ansvar 

Daglig leder 

 

3. Kriterier for etablering av nedgravde løsninger: 
 Antall boenheter, minimum 15 stk. 

 Mulighet for plassering på egen eiendom 
o Ikke i konflikt med kommunalt ledningsnett og annen infrastruktur 

 Tilfredsstillende standard på tilførselsveg 
 

4. Beskrivelse av prosedyre for borettslag etc. som ønsker å etablere 
avfallsløsning med nedgravde beholdere: 

1. Borettslaget / sameiet etc. kontakter først GLT-Avfall IKS for å utrede 
om en slik avfallsløsning er mulig å etablere. 

2. Dersom punkt 1 er ok, sender selskapet ut en kontrakt vedr. etablering 
av avfallsløsninger. Denne regulerer ansvar og plikter for utbygger og 
selskapet, og her bestemmes også antall beholdere og tømmefrekvenser 
for de ulike fraksjoner. Kontrakten regulerer også økonomisk ansvar i 
forbindelse med anskaffelse og vedlikehold av avfallsløsningen. 

3. Kontrakten signeres og returneres til GLT-Avfall IKS. Daglig leder for GLT-
Avfall IKS signerer for selskapet. For borettslaget/sameiet etc. signeres 
kontrakten av ansvarlig styreleder etc. 

4. Når kontrakten er godkjent og signert av begge parter, sender 
borettslaget/sameiet etc. søknad om etablering av nedgravd 
avfallsløsning til byggesaksavdelingen i kommunen. Søknaden skal 
inneholde kart/tegninger med plasseringssted, og vise antallet brønner 
som ønskes etablert. Søknaden skal være godkjent av 
byggesaksavdelingen før etablering starter. 

5. Gravemelding må innhentes før gravearbeider starter. 
 

5. Kriterier for plassering av nedgravde avfallsløsninger: 

 God atkomst for tømmebil, gjennomkjøringsmulighet eller tilfredsstillende 
snuplass 

 Vegen bør være dimensjonert til å tåle lastebil med aksellast på min 8 tonn 
hele året. 

 Stoppmulighet for tømmebil uten å blokkere trafikkert veg/vegkryss 



 

 

 Ikke i konflikt med eksiterende ledningsnett i grunnen, minimum 4 meter 
avstand fra vann og avløpsledninger. (Kontakt teknisk etat) 

 Trafikksikker plassering; brukere skal ikke behøve å krysse trafikkert veg 

 Minst mulig til sjenanse for tilliggende boliger 

 Fortrinnsvis på flatt terreng, men anlegget kan terrasseres 

 Kan kun plasseres på arealer innenfor egen eiendom 

 Det skal være fritt luftrom på minimum 10 meter over plasseringssted.  

 Ytterkant av beholderen skal plasseres minimum 1,0 meter fra vegg eller 
andre konstruksjoner som kan skades under tømming.  

 Beholderens krokfeste anbefales maks. 3,0 meter fra kjørbar veg, absolutt 
grense 5,0 meter. 

 Oppstillingsplass for renovasjonsbil må ikke ha fall som overskrider 5 grader i 
noen retning. 

 På en helt nedgravd løsning må topplaten være noe hevet over terrenget 
rundt slik at vann drenerer bort fra de nedgravde containerne. 

 Det kan også være lurt å tenke plassering litt unna bebyggelse med tanke på 
eventuell lukt. 

 
 

6. Utforming av området rundt nedgravde avfallsløsninger: 

 Arealet rundt beholdere skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede 

 Området skal være opplyst 
 
 

7. Ferdigstillelse av avfallsløsningen med nedgravde avfallsløsninger: 

 Utbygger kontakter GLT-Avfall IKS i god tid før avfallssystemet skal tas i 
bruk. Utbygger og GLT-Avfall IKS finner en dato for overgang til det nye 
systemet, og GLT-Avfall IKS besørger innhenting av containere og 
avfallsbeholdere som tidligere er blitt benyttet. 

 GLT-Avfall IKS skal orienteres om valgt leverandør av avfallssystemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Kontrakt mal  
 



 

 

Kontraktens parter: 
Part 1: 

GLT-Avfall IKS 

Postboks 113 2807 Hunndalen 

 
Part 2: (Søker) 

Navn på borettslag / Sameie / etc.  (Søker) Antall boenheter: 

  
 

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gateadresse og hus nr: 

     

 

Postnr: Poststed Kontaktperson: Tlf: 

    
 

 
GLT-Avfall IKS tillater etablering av nedgravde avfallsløsninger som beskrevet i 
tabell: 
                 

Avfallsfraksjon: Antall: Volum: Tømmefrekvens: 

Restavfall:  5 m3 5 uker 

Våtorganisk avfall:  Inntil 1,5 m3 3 uker 

Papir avfall:  5 m3 10 uker 

Glass- og metallemb.  Inntil 3 m3 10 uker 

 
For andre avfallsfraksjoner som plast, kartonger etc. tillates ikke etablering av 
nedgravde avfallsløsninger. For disse fraksjonene gjelder ordinære løsninger. 
Sekker med plastemballasje skal samles ved avfallsbrønner på tømmedag. 
 

Kontraktens formål: 
Kontrakten skal regulere ansvarsforhold i forbindelse med etablering, tømming, 
drift og vedlikehold av nedgravde avfallsløsninger. Vedlegg på side 3 og 4 beskriver 
prosedyren for etablering. 
 
Ansvar og plikter gjelder for søker: 
 

1. Finansiere avfallssystemet i sin helhet og bære alle kostnader i 
forbindelse med montering, nedgraving, opprydding og vedlikehold. 

 
2. Rengjøring og vedlikehold av avfallsystemet. Spyling /rengjøring 

anbefales minst 1 gang i året for å forhindre unødig lukt. Om det oppstår 
lukt må beholdere rengjøres hyppigere. Herunder gjelder også eventuell 
tømming og rengjøring av sigevannsbeholdere. Sigevann fra beholdere 
skal håndteres på forsvarlig måte, det vil si at tømming skal utføres med 
sugebil (septik). Det skal etableres rutiner for renhold av 
avfallsløsningene. (Internkontroll) 
 
 



 

 
3. Fremme av krav om erstatning i forbindelse med skade, skader i 

forbindelse med tømming, hærverk og lignende på avfallsløsningene. 
 

4. Etablering av avfallsløsningen krever behandling og godkjenning ved 
byggesaksavdelingen i kommunen. 

 
5. Det krever god kommunikasjon med GLT-Avfall IKS med hensyn til 

fyllingsgrad i den enkelte beholder, og om det oppstår luktproblemer fra 
avfallsløsningen. Det skal etableres et system der avvik som går på 
fyllingsgrad og eventuelle luktplager rapporteres fortløpende til GLT-
Avfall IKS. Det oppnevnes en kontaktperson til dette arbeidet. 

 
6. Det er flere typer avfallsløsninger av denne type i markedet, og med 

ulike teknikker for tømming. For etablering skal det i utgangspunktet 
velges løsning som tømmes med «en-kroks system» eller mushroom-
system. Om det er ønskelig å etablere andre løsninger må dette avklares 
med GLT-Avfall IKS på forhånd. 
 

Ansvar og plikter gjelder for GLT-Avfall IKS: 
 

1. GLT-Avfall IKS har ansvar for tømming iht. avtalt frekvens og dekker 
kostnader ved engangssekker som benyttes i beholdere for våtorganisk 
avfall. 

 
2. GLT-Avfall IKS forbeholder seg retten til å bestemme antall og volumer 

på enheter for den enkelte fraksjon, og evt. justering av 
tømmefrekvenser for den enkelte fraksjon utover ordinære 
tømmefrekvenser. 

 
3. Overgang til nedgravd avfallsløsning medfører ingen endring av 

renovasjonsgebyrene forutsatt at tømmefrekvens opprettholdes.  
Regulering av renovasjonsgebyrer og differensieringer av denne, følger de 
satser som gjelder i kommunen. Ved behov for å øke tømmefrekvenser ut 
over det som er fastsatt, eller foreta ekstratømminger utenom ordinær 
fastsatt tømmeplan, forbeholder GLT-Avfall IKS seg retten til å kreve 
økonomisk kompensasjon. 

 
Kontraktens varighet: 
 
Kontrakten er løpende inntil den sies opp av en av partene. Gjensidig 
oppsigelsestid er satt til 90 dager fra den dato oppsigelsen er innmeldt. 

 
 
              
Sted og dato        Sted og dato 
 
              
For GLT-Avfall IKS              For Borettslag / Sameie 



Lnr.: 3980/17 

Arkivsaksnr.: 17/781 

Arkivnøkkel.: 060  

 

Saksbehandler: LSA    

 

Utskrift til:  

 

DIGITAL KULTURKALENDER  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen ser at beslutningen om å legge ned papirutgaven av kulturkalenderen ble tatt litt 

vel raskt. Vi har i dag et potensiale for å forbedre arrangementskalenderen på våre 

hjemmesider, for å gjøre den mer brukervennlig, og for å favne mer av kulturlivet enn den 

gjør i dag.  Målet må være å ha en kalender som kan markedsføre alt som skjer i vårt område 

på ett sted. Den må ha god funksjonalitet og søkemuligheter.  

 

Rådmannen foreslår derfor å videreføre kulturkalenderen på papir ut 2017, mens vi arbeider 

med å forbedre arrangementskalenderen på nett i samarbeid med andre lokale arrangører. Det 

tas sikte på å avslutte produksjonen av kulturkalenderen etter desemberutgaven 2017, og 

overføre ressursene til å videreutvikle kulturtilbudet, til å ha gode nettsider, og til å bidra til 

at flere kan delta digitalt.  

  

 

Vedlegg: 

  

Notat fra Tjenesteområdeleder Kultur 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Nordre Land kommune har startet et digitaliseringsprosjekt som har som mål å hente ut 

gevinster ved bruk av digitalisering både ved kvalitetsmessig heving, og kostnadsmessig 

besparende tjenesteproduksjon. Innbyggerne skal få flere muligheter for å kommunisere 

digitalt, og skal få utført flere tjenester på nettet.  

Bakgrunnen for oppstart av prosjektet er både de statlige føringene om digitalt førstevalg for 

innbyggerne og effektiv digitalisering av offentlig sektor. Like viktig er Nordre Land 

kommunes behov for omstilling som vist i OU- og handlingsplanprosessen i 2016.  

Et av forslagene som kom opp i prosjektet var digitalisering av kulturkalenderen. Forslaget 

må også sees i sammenheng med forslaget om forbedring av kalenderfunksjon «hva skjer» på 

kommunens hjemmeside, og muligheten for lag og foreninger til å benytte kommunens 

elektroniske billettsystem til salg av billetter til sine arrangement.  

 



Bakgrunnen for forslaget var både å redusere kostnader, og å øke kvaliteten på informasjonen 

om kulturtilbudet vi har på hjemmesiden vår i dag. Stadig flere både bruker, og forventer å 

finne informasjon enkelt og greit på nettet.  

 

Kulturkalenderen blir i dag distribuert til alle husstander i Nordre Land, og til noen i 

nabokommunene våre. Det trykkes opp 5000 eksemplarer hver måned. Kommunen har siden 

1994 sendt ut kalenderen til alle, i alt 268 utgaver. Av våre nabokommuner er det bare 

Søndre Land som sender ut kulturnytt på papir, annenhver måned til alle husstander. De 

andre kommunene baserer seg på informasjon på andre kanaler som arrangementskalendre på 

hjemmesider, facebook og evnt. annonsering av enkelte større arrangementer. Etnedal har 

omtale av sine arrangementer i kyrkjevarden som kommer ut fire ganger pr. år dersom det 

passer med tidspunkt for utgivelsen. Kulturarrangement i Land/Etnedal regionen blir også 

omtalt i Land Magasinet som kommer ut fire ganger pr. år.  

 

Kostnaden til trykking og distribusjon av kulturkalenderen er årlig i underkant av kr. 

180 000,- pluss mva. Fordelt med ca. kr. 78 000,- til trykking, og kr. 99 000,- til distribusjon. 

I tillegg kommer porto til forsendelser til enkeltpersoner og organisasjoner på ca. kr. 5 000,-. 

Arbeidet med å lage den er anslått til 10-14 timer pr. måned. Arbeidet med tilrettelegging av 

kinoprogram må uansett gjøres, uavhengig av produksjon av kulturkalenderen, og dersom vi 

slutter å lage kalenderen vil ca. 8-10 timers arbeidstid i måneden kunne spares inn, som 

tilsvarer en kostnad på ca. kr. 40 000,-  

 

Rådmannen som prosjektansvarlig for digitaliseringsprosjektet og leder i styringsgruppa, 

besluttet i styringsgruppemøte den 10.01.17, å gå inn for forslaget om å gjøre 

kulturkalenderen heldigital. Beslutningen ble kommunisert i kulturkalenderen som kom ut i 

februar.   

 

Formannskapet ble orientert om beslutningen i sitt møte den 25.01.17, og hadde følgende 

innspill: Innbyggere som ønsker en utskrift av kulturkalenderen/«Hva skjer», kan gå til 

Kulturkontoret og få dette.  

 

Eldrerådet tok så saken opp på sitt møte den 09.02.17 og ba om at beslutningen om 

digitalisering av kulturkalenderen kanselleres/trekkes tilbake. Rådet viste også til at denne 

gruppen (de eldre) kan kreve reservasjonsrett dersom digitaliseringen blir gjennomført, d.v.s 

at hver enkelt kan kreve at kulturkalenderen fortsatt sendes i papirutgave.  

Kommunestyret besluttet så i møte den 21.02.17 å ta saken opp til behandling i april-møtet 

etter eldrerådets innspill.  

 

 

Vurdering: 

 

I en situasjon der rammene er knappe og behovene for kommunale tjenester øker, må vi ta 

noen grep som kan gi oss mer tjenester for de pengene vi bruker. Digitalisering gir oss nye 

muligheter, også til å forbedre tjenestene våre dersom vi tar de riktige valgene.  

Stadig flere av våre innbyggere forventer mer tjenester tilgjengelig på nettet. Både bedrifter 

og statlige etater har utviklet løsninger for mer selvbetjening og bedre informasjonstjenester 

på nettet. En svært stor andel av befolkningen har tilgang til internett, enten via telefon, 

nettbrett eller PC. Norge er et av landene med høyest dekning og bruk av internett. 

Undersøkelser viser at 97 % av alle husstander der det bor noen i aldersgruppen 16-74 år, har 



tilgang til internett hjemme, og at 96,1 % av alle i samme aldersgruppe bruker internett minst 

ukentlig. Den samme undersøkelsen viser at det i aldersgruppen 65-74 år er 82,4% som 

bruker internett regelmessig, minst en gang pr. uke. Andelen tjenester på nett, og brukere har 

vokst raskt de siste årene.  http://digital-agenda-data.eu/charts/see-the-evolution-of-an-

indicator-and-compare-countries#chart={"indicator-group":"internet-

usage","indicator":"i_iuse","breakdown":"IND_TOTAL","unit-measure":"pc_ind","ref-

area":["EU27","NO"]} 

 

 

Eldrerådet sier i sitt vedtak at innbyggere kan kreve reservasjonsrett dersom digitaliseringen 

blir gjennomført. Rådmannen antar at eldrerådet sikter til retten som alle har til å reservere 

seg  mot å motta digital post. Dette er hjemlet i Forvaltningslovens §15a, og 

eForvaltningsforskriften § 9. Denne reservasjonsretten omfatter:  

 

 enkeltvedtak 

 forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 

 andre meldinger som har betydning for vedkommendes rettsstilling, for behandling av 

saken 

 meldinger som det av andre grunner er av særlig betydning å sikre at vedkommende 

mottar 

 

Difi beskriver det nærmere slik på sine sider:  

 

« Dette betyr at dersom innbyggeren reserverer seg, skal vedtak og lignende sendes på papir. 

Offentlige virksomheter kan fremdeles sende SMS, e-post eller digitale brev med 

påminnelser om avtaler, varsel om stenging av vann og lignende servicehenvendelser og 

informasjon, også til de som har reservert seg. Innbygger kan når som helst reservere seg og 

når som helst oppheve reservasjonen. De som har reservert seg mot å få vedtak og lignende 

digitalt, kan fortsatt bruke offentlige digitale tjenester som krever innlogging fra ID-porten. 

Reservasjonen er generell, omfatter alle punktene på listen ovenfor og gjelder for all offentlig 

virksomhet som reguleres av forvaltningsloven, da reservasjonsretten er hjemlet der.»  

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/regelverk-digital-

kommunikasjon  

 

Kulturkalenderen må anses som informasjon og service til innbyggere og er ikke regulert av 

forvaltningslovens bestemmelser. Forskriften hjemler ingen reservasjonsrett mot at 

kommunen legger ut informasjon bare på sin hjemmeside, framfor å sende det i posten til alle 

innbyggere, eller til de som måtte kreve det. Etter rådmannens oppfatning gjelder altså ingen 

reservasjonsrett med hensyn til kulturkalenderen.  

 

Kulturkalenderens styrke er at det er et produkt som folk er vant med, at den har et hendig 

format, og at den sendes i posten til alle. Ulempen er at dette koster relativt mye, og at den 

også da sendes til mange som ikke har bruk for den, fordi de søker informasjon andre steder. 

Arrangører må melde inn arrangementer seinest den 12. i måneden før arrangementet skal 

finne sted, og for noen blir det da lang tid i forveien. Fordelen er at å bruke kalenderen er en 

innarbeidet praksis for mange arrangører, og at å ta i bruk et nytt verktøy vil trenge en 

tilvenning og kanskje noe veiledning i starten.  

 



Fordelen med informasjon på nettet er at den kan oppdateres og endres helt fram til 

arrangementet finner sted. Vi når også de som ikke er bosatt i Nordre Land, for eksempel 

hyttefolk i området. Det er åpent for at arrangører selv kan legge inn sine aktiviteter. En 

kalender på nettet vil også ha mer plass tilgjengelig for å bedre kunne presentere og 

markedsføre arrangementene, og kan gi god mulighet for å dele på sosiale medier. Vi har 

svært god facebook-side i Nordre Land kommune som mange er daglige brukere av, og dette 

vil være en god kanal for å spre informasjon om ulike arrangementer. Ulempen er at ikke alle 

har tilgang til, kunnskap om eller ønske om å bruke nettet, selv om den andelen blir stadig 

mindre. Særlig i eldre aldersgrupper er det færre nettbrukere.  

 

En kan selvsagt hevde at å utgi kulturkalenderen på papir ikke hindrer en videreutvikling av 

nettsidenes arrangementskalender, og at en kan si ja, takk begge deler. Til en viss grad 

stemmer dette, men da vil vi ikke kunne spare kostnadene heller. Det vil bli dobbelt opp med 

arbeid. Sannsynligvis vil det være slik at publikum også «venner» seg til å bruke nettet i 

større grad dersom det er der informasjonen finnes, og at det da blir viktigere å bruke denne 

kanalen for alle arrangører.  

 

Rådmannen ser at beslutningen om å legge ned papirutgaven av kulturkalenderen ble tatt litt 

vel raskt. Vi har i dag et potensiale for å forbedre arrangementskalenderen på våre 

hjemmesider, for å gjøre den mer brukervennlig, og for å favne mer av kulturlivet enn den 

gjør i dag.  Målet må være å ha en kalender som kan markedsføre alt som skjer i vårt område 

på ett sted. Den må ha god funksjonalitet og søkemuligheter.  

 

Det jobbes med å etablere et utviklingsselskap i Land der et av målene kan være å 

markedsføre og synliggjøre flere arrangementer og aktiviteter. Hyttenæringen og reiseliv er 

viktige næringer for oss i Nordre Land, vi har en av Norges beste campingplasser med mange 

gode arrangementer. Arrangementer og aktiviteter bidrar til å gjøre vårt område mer 

attraktivt, mye kunne vært gjort med å markedsføre det vi allerede har, enda bedre.  

 

Vi kunne trenge mer tid til å forbedre erstatningen for kulturkalenderen på papir.  Lag og 

foreninger kan ha behov for veiledning for å enkelt kunne ta i bruk en elektronisk kalender.   

 

Kommunen har også et ansvar for å bidra til å øke innbyggernes digitale deltagelse og 

kompetanse, slås det fast i Stortingsmelding 27, «Digital Agenda for Norge». Kurs og 

opplæring i nettbruk vil være en oppgave i så henseende. Eldre er en gruppe som kanskje i 

større grad enn andre har behov for bistand og opplæring, flere ønsker å lære mer. Eldrerådet 

inviteres med til å utforme et opplegg for å øke den digitale deltagelsen hos eldre. Vi vil satse 

på å tilby kursing og opplæring av de som ikke er nettbrukere i dag, men som ønsker å lære 

mer. Servicetorg og bibliotek er arenaer i dag som kan hjelpe de som ikke er nettbrukere til å 

finne fram til den informasjonen de trenger.    

 

Rådmannen foreslår derfor å videreføre kulturkalenderen på papir ut 2017, mens vi arbeider 

med å forbedre arrangementskalenderen på nett i samarbeid med andre lokale arrangører. Det 

tas sikte på å avslutte produksjonen av kulturkalenderen etter desemberutgaven 2017, og 

overføre ressursene til å videreutvikle kulturtilbudet, til å ha gode nettsider, og til å bidra til 

at flere kan delta digitalt.  

 

 

 



 

Administrasjonens innstilling: 

 

 

Rådmannen vil råde  Formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med  slikt 

forslag til vedtak:  

  

 

1. kulturkalenderen opprettholdes som papirutgave i 2017, men avvikles fra 2018. 

2. Nettsidenes aktivitetskalender utvikles til å bli mer brukervennlig og innholdsrik i 

løpet av 2017. 

3. Det samarbeides med lag, foreninger, reiselivsnæring og andre for å få en best mulig 

kalender som kan markedsføre alle arrangementer på ett sted.  

4. Budsjettmidlene for 2018 brukt til produksjon av kulturkalenderen beholdes på TO 

kultur med 100 000,- til å videreutvikle kulturtilbudet, og 80 000,- overføres til 

sentraladministrasjonen til midler for videreutvikling av nettsider, og kursing for 

digital deltagelse   

 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. mars 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Solveig Alfstad 

 

 

 

 

 



 

 

NOTAT 

Dato: 6. mars 2017 

Fra:  TO-leder kultur, Svein Ladehaug 

Til:  Rådmann, Jarle Snekkestad 

 

Tema: KULTURINFORMASON I NORDRE LAND  

 

Konklusjon:  

For kulturkontoret er det av avgjørende betydning å nå ut til alle, eller så mange av 

kommunens innbyggere som mulig med kinoprogram og informasjon om andre 

arrangementer i kommunal regi. I og med at opp mot 10% av kommunens innbyggere 

ikke har tilgang til digitale medier, gjøres dette pr. i dag best ved å kombinere 

informasjon på papir med digital informasjon. Ved å informere både via papir og digitalt, 

nås så godt som alle potensielle brukere av det kommunale kulturtilbudet. På tilsvarende 

måte når lag og foreninger ut til publikum med informasjon om sine arrangementer. 

Deler av kostnadene som er forbundet med produksjon, trykking og distribusjon av en 

kulturkalender på papir, er derfor å betrakte som indirekte støtte til driften av det 

frivillige kulturlivet i kommunen.  

 

Papirutgaven av kulturkalenderen er pr. i dag viktig for kulturlivet i kommunen, fordi det 

skaper kontinuerlig og forutsigbar kommunikasjon mellom kommunen, lag og 

foreninger, eksterne arrangører og publikum. En må forvente at antallet innbyggere som 

ikke har tilgang til, eller ønsker/klarer å nyttegjøre seg digital informasjon, vil synke i 

årene som kommer. Ved å ta i bruk stadig nye og bedre digitale informasjonsplattformer, 

vil den relative nytten av en kulturkalender på pair trolig også synke. På et tidspunkt vil 

behovet opphøre eller være så lite at en nedleggelse vil være problemfri, men slik er ikke 

situasjonen i dag. De ca. kr. 182.000,- som benyttes til å spre kulturinformasjon til 

innbyggerne, er vel anvendte penger. Nordre Land kommune bør inntil videre fortsette 

med å gi ut kulturinformasjon på papir.     
 

Historikk og status: 

Nordre Land kommune ved kulturkontoret har siden november 1994 fulldistribuert en månedlig 

kulturkalender til kommunens husstander. Utgangspunktet var flere henvendelser fra 

kommunens innbyggere og lag/foreninger, som etterspurte en samlet oversikt over kulturtilbudet 

i kommunen. Avgjørelsen om å gi ut kulturkalenderen ble tatt administrativt av kulturkontoret i 

samråd med rådmannen. Hvis en tar med de utgavene som ble presentert i Landsavisa fra mars 

1999 til juni 2000, har kulturkontoret, inkludert årets marsutgave, gitt ut 268 kulturkalendere 

med til sammen godt over 2000 sider.  

 

To-Kultur 



 

2 

 

Innholdet var til og begynne med hovedsakelig kinoprogram, men allerede fra starten ble lag og 

foreninger invitert til gratis å annonsere sine små og store arrangementer i kulturkalenderen. De 

første utgavene var på 4 sider i A5-format. Bortsett fra mars 1996, da kulturkalenderen ved feil 

fra trykkeriet kom i A4 (noe som ble særs dårlig mottatt), har formatet vært uendret. Sidetallet 

ble ganske raskt utvidet til 8, og i senere tid stadig oftere til 12 sider. Kulturkalenderen kom i 

svart hvitt fram til og med august 2012, etter den tid i fullfarge. Utgangspunktet for 

kulturkalenderen har uten unntak blitt laget på kulturkontoret. De 12 første utgavene av Odd Inge 

Sanden, fra og med november 1995 av undertegnede. 

 

Tidvis har andre kommunale avdelinger brukt kulturkalenderen som informasjonskanal, både 

gjennom enkeltannonser, hele sider og en sjelden gang «vedlegg» på opp til 4 sider.   

 

De første utgavene ble produsert lokalt på enkelt vis. Deretter ble kulturkalenderen trykket av 

Stokke Trykk i flere år, før Land Trykkeri overtok. Med unntak av et par år, da kalenderen ble 

distribuert av Oppland Distribusjon, har Posten – senere Bring – stått for distribusjonen ut til 

innbyggeren. P.g.a. ruteinndelingen til Bring ble opplaget økt fra 3600 til over 5000 i 2015, noe 

som betyr at også en del innbyggere i tilstøtende kommuner nå mottar kulturkalenderen. 

 

Kulturkalenderen på papir har stort sett hele tiden også blitt distribuert i noen få eksemplarer til 

våre nabokommuner, samt skoler og bedrifter m.fl. i Nordre Land. Noen ganske få 

enkeltpersoner andre steder i landet, hovedsakelig utflyttede landinger, får også, etter 

forespørsel, kulturkalenderen tilsendt.  

 

Etter oppdateringen av kommunes nettsider i 2007 har kinosiden inneholdt linker til filmomtaler 

på filmweb. Denne siden har totalt hatt i overkant av 138000 klikk, dvs. ca. 13800 klikk pr. år. 

Siden har daglig mellom 30 og 70 klikk. Et antatt gjennomsnitt på 50 pr. dag, gir ca. 1500 klikk 

pr. måned. Siden med kulturkalenderen i PDF-format har til sammenligning fra i underkant av 

200 til ca. 500 klikk pr. måned. Undersiden «Hva skjer?» har fra 2007 hatt ca. 29000 klikk, men 

funksjonen har til nå ikke vært mye brukt – hverken av brukerne eller kommunen.    

  

I februar 2010 ble kommunikasjonen mellom utgiver og trykkeri forenklet ved at originalen ble 

konvertert til en PDF-fil og oversendt trykkeriet via e-post. Omtrent samtidig ble 

kulturkalenderen i sin helhet lagt ut på kommunens hjemmeside – fritt tilgjengelig for alle – både 

til å lese og evt. utskrift. 

 

Sentrum kino har hatt egen facebookside siden januar 2011. Enkeltarrangementer blir tidvis 

markedsført via kommunens fellesside på facebook. 

 

I januar 2016 ble det elektroniske billettsystemet eBillett tatt i bruk for kinoforestillinger, men 

fortsatt blir de fleste kinobilletter kjøpt i billettluka. Høsten 2016 ble eBillett også tatt i bruk for 

kulturarrangementer. Her viser det seg at publikum i stor grad bruker eBillett hvis det sprer seg 

en oppfatning om at arrangementet kan bli utsolgt. Det betyr at publikum i stor grad er klar over 

at muligheten til forhåndskjøp av billetter er til stede, men at de ikke nødvendigvis benytter 

muligheten (hvis de da ikke frykter at arrangementet blir utsolgt).  

 

Med priser pr. mars 2017 vil trykking og distribusjon av papirutgaven av kulturkalenderen koste 

ca. kr. 182.000,- (eks. mva.) inneværende år. I tillegg kommer arbeidet internt på kulturkontoret, 

som i effektiv arbeidstid ligger et sted mellom 10 og 14 timer pr. måned. Inkludert i denne tiden 
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ligger programmeringen av kinoen, som må gjøres uavhengig av hvordan programmet 

presenteres for innbyggerne, og som anslagsvis tar 3 - 4 timer pr. måned.   

 

Etter drøftinger i digitaliseringsutvalget i januar 2017 besluttet rådmannen, mot kulturkontorets 

anbefaling, å legge ned papirutgaven av kulturkalenderen.  Dette ble senere bekreftet via 

rådmannens orientering i formannskapet. Eldrerådet reagerte negativt på beslutningen og fattet 

vedtak om at «beslutningen om digitalisering av kulturkalenderen kanselleres/trekkes tilbake». 

Vedtaket ble referert i kommunestyret 21. februar. Der ble det besluttet at digitaliseringen av 

kulturkalenderen legges fram som sak i kommunestyret 25. april. 

 

Papirbasert eller digital informasjon? 

Den åpenbare fordelen med en kulturkalender på papir er at innholdet er tilgjengelig for så godt 

som alle kommunens innbyggere – også de som ikke har tilgang til digitale medier. Dessuten er 

den er fysisk til stede – og det selv om strømmen skulle gå... Brukeren kan holde den i hånden, 

henge den opp eller oppbevare den på bestemt sted. For mange har dette en verdi i seg selv.  

 

De like åpenbare ulempene er produksjonstiden, og at papirutgaven ikke er dynamisk, men 

endelig. D.v.s. at det er vanskelig å rette opp eventuell feil og/eller nå alle med korrigerte 

opplysninger om f.eks. avlysninger eller endringer vedr. tidspunkt og innhold.  

 

Opp gjennom årene har produksjon og utgivelse av kulturinformasjon på papir blitt kontinuerlig 

evaluert internt på kultur. Etter hvert som internett overtok mye av informasjonsflyten, har det 

gjentagende ganger i løpet av de siste årene blitt vurdert om papirutgaven av kulturkalenderen 

kunne eller burde legges ned. Ut i fra ubekreftede opplysninger kan det være opp mot 10% av 

kommunens innbyggere som ikke har tilgang til nett/mobil. Det er i så fall nesten 700 

enkeltmennesker! I tillegg kommer alle de som har tilgang i teorien, men som ikke mestrer 

teknologien eller ikke ønsker å benytte den. Hensynet til denne delen av innbyggerne tilsier at 

kommunal informasjon fortsatt bør utgis på papir og distribuere ut til brukeren. Konklusjonen 

fram til nå har derfor vært at det er minst 10 for tidlig å legge ned papirutgaven av 

kulturkalenderen.  

 

Det er viktig å presisere at for TO-kultur er det isolert sett ikke viktig å gi ut informasjon på 

papir, men det er helt avgjørende å benytte effektive informasjonskanaler for å nå ut til flest 

mulig av kommunens innbyggere. Derfor informeres det nå både på papir og digitalt.  Selv om 

nettbasert informasjon uten tvil blir viktigere og viktigere, er det fortsatt slik at kulturkontoret 

mottar svært positive tilbakemeldinger på papirutgaven av kulturkalenderen. Dersom 

kulturkalenderen ev en eller anne grunn ikke dukker opp i postkassa, er det relativt mange som 

tar seg bryet med å respondere. Når det ble kjent at papirutgaven skulle legges ned, var 

reaksjonen fra innbyggerne klar. Kulturkontoret har mottatt en rekke negative reaksjoner både 

muntlig, pr. telefon og på e-post. 3 personer har skrevet leserinnlegg i Oppland Arbeiderblad.  

Nedleggelsen ble også redaksjonelt omtalt i OA til støtte for papirutgaven av kulturkalenderen. 

Ingen har uttrykt seg positivt til den foreslåtte nedleggelsen.  

 

Om dette betyr at «alle kommunens innbyggere» ønsker kulturinformasjon på papir, er likevel 

usikkert. Av en befolkning på over 6700, er det tross alt relativt få som sier sin mening i det 

offentlige rom. 
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At kulturkalenderen brukes er det liten tvil om, men omfanget er det vanskelig å si noe om. 

Ingen vet hvor mange av de 5000 eksemplarene som månedlig trykkes som ikke leses, en del går 

trolig rett i søpla, mens det er sannsynlig at enda flere blir bladd i eller skummet igjennom for så 

å bli liggende ubrukt. Til tross for disse litt dystre antagelsene er det likevel slik at tilfanget av 

stoff er stort. Arrangører av store og små arrangementer ser fortsatt i stor grad ut til å benytte 

kulturkalenderen til sin annonsering. Tilfanget av stoff har økt opp gjennom årene, i hvert fall fra 

til og med 2015. Det føres ingen statistikk, så dette er en oppfatting basert på erfaring.      

 

Selv om kulturkalenderen primært lages for å være en publikasjon på papir, ment for fysisk 

distribusjon til brukeren, er den også tilgjengelig digitalt i PDF-format via kommunens nettsider. 

For å begrense dobbelt arbeide har kulturkontoret fram til februar/mars 2017 ikke benyttet 

funksjonen «Hva skjer?» på kommunens nettside fullt ut. Kinoforestillingene har blitt lagt ut, 

samt en del andre arrangementer som ikke nødvendigvis er kategorisert som 

kulturarrangementer. Da beslutningen om å legge ned papirutgaven ble kjent, ble «Hva skjer?» 

døpt om til «Kulturkalender med kinoprogram». Meningen var å fjerne den nettsiden der 

kulturkalenderen i PDF-format til nå har blitt lagt ut. I kulturkalenderen for mars oppfordres 

brukerne til å ta i bruk den digitale kulturkalenderen ved selv å legge ut sine arrangementer. De 

som evt. ikke kan eller ønsker å gjøre dette selv, tilbys hjelp. For å få en pekepinn om hvordan 

den digitale kalenderen vil fungere hvis all informasjon legges ut der, ble alt stoff mottatt til 

marsutgaven lagt inn i den digitale kalenderen av kulturkontoret.   

 

Da rådmannen orienterte formannskapet om nedleggelsen, ble det bestemt at de som ønsker det 

kan hente en utskrift fra den digitale kalenderen på kulturkontoret eller i sentrumsservice. 

Dersom mange velger denne løsningen, vil det bety både merarbeid og utgifter. Slik den digitale 

kalenderen er bygd opp i dag, er en utskrift heller ikke noe fullgodt alternativ. Lista inneholder 

bare «overskriftene» og mangler detaljer om arrangementene. Digitalt fungerer dette greit fordi 

en kan klikke på arrangementet og få opp detaljene. Selv om lista er laget for å kunne skrives ut, 

er den m.a.o. lite hensiktsmessig på papir.  

 

Produksjon, trykking og distribusjon av kulturkalenderne tar normalt 16 – 18 dager. For at 

kalenderen for neste måned skal ligge i postkassene den siste dagen i måneden før, er fristen for 

innlevering av stoff satt til den 12. i hver måned. For arrangører av arrangementer helt i slutten 

av en måned betyr det at detaljene må være på plass mer enn 45 dager før arrangementet går av 

stabelen. Det kan synes som uforholdsmessig lag tid og for en del arrangører oppfattes nok dette 

som en ulempe. Det er likevel grunn til å minne om at det ofte er en fordel å være tidlig ute med 

informasjon om et arrangement – både for arrangøren, som får en mindre stressende inngang til 

sitt arrangement, og ikke minst for publikum, som lettere kan planlegge sine kulturaktiviteter.     

 

Det er et paradoks at den første virkelig store feilinformasjonen i kulturkalenderens historie kom 

i mars 2017. Der står det at kulturkalenderen digitaliseres og at dette er siste utgaven som 

kommer på papir. Dette skjer fordi beslutningen om å ta digitaliseringen av kulturkalenderen opp 

som sak i kommunestyret i april, ble tatt etter at marsutgaven var sendt til trykking – noe som 

igjen førte til at kulturkalenderen også vil bli gitt ut på pair i april og mai. Dette viser kanskje 

papirutgavens svakhet (som beskrevet ovenfor), men også at beslutningsprosessen som ligger 

bak forslaget om nedleggelse ikke var den beste.  

 

Mellom dagens papirutgave som fulldistribueres og full digitalisering, går det an å tenke seg 

flere alternative «mellomløsninger». Felles for dem er at de trolig vil bli både relativt 
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arbeidskrevende å administrere og kostbare (i forhold til nytteverdien). F.eks. vil en 

«abonnementsordning» der innbyggeren aktivt må be om å få kalenderen tilsendt, trolig medføre 

vesentlig mer arbeid enn i dag. Dessuten må kalenderen i så fall fortsatt produseres, trykkes og 

distribueres.  Selv om opplaget blir langt lavere, vil innsparingen bli forholdsvis mye mindre, 

bl.a. fordi utsendelsen vil måtte foregå som adressert post. 

 

TO-leder kultur er av den oppfatning at det er prinsipielt vanskelig å forsvare at kommunen med 

viten og vilje i noen tilfeller velger å utgi kommunal informasjon kun gjennom kanaler man vet 

at ikke alle har tilgang til. Dette gjelder ikke bare kulturinformasjon, men all kommunal 

informasjon, og i særdeleshet informasjon som for noen, og i en gitt situasjon, kan vise seg å 

være livsviktig. Sett i en slik sammenheng kan kulturinformasjon ved første øyekast synes å 

være mindre viktig, men i et årelangt perspektiv er også det å holde seg orientert om hva som 

skjer i kulturlivet en trivselsfaktor som ikke må undervurderes. Dette gjelder kanskje i 

særdeleshet innbyggere som p.g.a. alder eller andre forhold er mye alene og ikke like aktivt 

deltagende i kultur- og samfunnslivet som det store flertall. Kan Nordre Land kommune være 

bekjent av å gjøre denne gruppen innbyggere til annenrangs borgere? 

 

 



Lnr.: 3944/17 

Arkivsaksnr.: 17/785 

Arkivnøkkel.: X20  
 

Saksbehandler: JON    

 

Utskrift til:  

 

HELHETLIG ROS 2016-2020  

 

Sammendrag: 

 

1. Rådmannens redegjørelse om Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016 for Søndre    

     Land og Nordre Land kommuner tas til etterretning. 

2. Rådmannen følger opp forslag til tiltak administrativt. 

 

Vedlegg: 

  

Helhetlig ROS Søndre og Nordre land kommuner 2016 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Søndre Land og Nordre Land kommuner har gjennomført en felles helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse i 2016 i henhold til kravene i gjeldende lov og forskrift om kommunal 

beredskapsplikt.  

 

Analysen har identifisert og analysert uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser. 

Den har gitt sårbarhetsvurderinger i et helhetlig perspektiv, og den har identifisert 

risikoreduserende tiltak på et overordnet nivå. 

 

Prosjektet har identifisert 12 hendelsesområder som ble prioritert for analyse. Grunnlaget for 

prioriteringen ble gjort i en risikovurdering, med valg av hendelser som ble vurdert å ha høy 

risiko (høy sannsynlighet, konsekvens og usikkerhet). 

 

Kommunens organisasjon og systemer er i varierende grad motstandsdyktige for de 

analyserte hendelsene. Kommunen er robust til å håndtere flere av dem, også når de vurderes 

som verstefallshendelser. Selv om deler av befolkningen kan oppleve utrygghet, vil kritiske 

samfunnsfunksjoner kunne opprettholdes eller gjenopprettes raskt. Imidlertid vil noen av 

hendelsene kunne skape problemer for kommunene. Analysene avdekker at de er spesielt 

sårbare for hendelsene "smitte og pandemier", bortfall av "elektrisitetsforsyningen" og 

bortfall av "telefoni og elektronisk kommunikasjon". Begge kommunene har stor 

sannsynlighet for flom, men konsekvensene vil ikke være særlig alvorlige. Nordre Land er 

sårbar for et dambrudd på Dokkfløy, men hendelsen vurderes å ha svært lav sannsynlighet. 

 



De største sårbarhetene deles med store deler av samfunnet for øvrig. Sårbarhetene kan 

reduseres ved å implementere tiltak som reduserer sannsynlighetene for, og konsekvensene 

av hendelsene. Hendelsesanalysene identifiserer mange tiltak, både eksisterende og forslag til 

nye. Effekten av tiltakene antas å være sterkt varierende, men detaljerte ROS analyser vil 

kunne gi en verdisetting. 

 

Noen tiltak er gjennomgående, og vurderes i det helhetlige perspektiv å kunne gi en god 

skadereduserende effekt på de aller fleste hendelsene. Det er: 

 

· God informasjonsberedskap/kriseinformasjon fra kommunen til befolkningen. 

· Ensartet og godt system for hurtig befolkningsvarsling og evakuering. 

· Oppdaterte planene for evakuering og EPS. Et vel fungerende evakuerings- og 

pårørende senter (EPS). 

· En godt planlagt- og vel fungerende kommunal kriseledelse. 

· Beredskapsplaner eller tiltakskort for håndtering av hendelsene. Kommunen bør som 

et minimum ha planer for håndteringen av de viktigste funksjoner ved bortfall av 

elektrisitet, telefoni og elektronisk kommunikasjon, samt kontinuitetsplaner for ekstra 

stort sykefravær. 

· Øvelse i håndtering av hendelsene (ledelse og samvirke). 

 

Plan- og bygningsloven forutsetter at kommunenes helhetlige ROS-analyser er et av 

grunnlagsdokumentene i utarbeidelsen av kommuneplanen og øvrig relevant planverk. 

Rapport fra arbeidet og matrise med sårbarhetsvurdering og oversikt over scenariene 

vedlegges saken. 

 

Bakgrunn for saken 

Kunnskap om risiko og sårbarhet (ROS) er vesentlig for å redusere sannsynligheten for at en 

uønsket hendelse inntreffer, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer. 

Gjennom å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse får kommunene både bedre 

oversikt over- og økt bevissthet om risiko og sårbarhet. I tillegg får kommunene kunnskap 

om hvordan risiko og sårbarhet kan håndteres for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet. 

 

Kommunene utgjør fundamentet i norsk samfunnssikkerhets og beredskapsarbeid. Lov om 

kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. (LOV 2010-06-25 nr 

45) trådte i kraft pr. 01.01.2011. Loven har tydeliggjort kommunenes beredskapsplikt og gir 

klare føringer for kommunenes plikter: 

 Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 

kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de 

i så fall kan påvirke kommunen. 

 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 

2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av 

kommunedelplaner, jf. Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved 

endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

 Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen 

utarbeide en beredskapsplan. 

 



Videre er det vedtatt en Forskrift om kommunal beredskapsplikt FOR-2011-08-22-894 - § 2. 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse: 

· Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 

· Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder 

kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan 

inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. 

· Analysen skal som et minimum omfatte: 

 

· Eksisterende og fremtidige sårbarhetsfaktorer i kommunen 

· Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning 

for kommunen 

· Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 

· Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 

infrastruktur 

· Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 

hendelse 

· og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet 

· Behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

 

Prosess/medvirkning  

Helhetlig ROS forankres hos kommunenes administrative og politiske ledelse for å sikre 

eierskap til gjennomføring, resultat og oppfølging av analysen. Helhetlig ROS skal forankres 

i kommunestyrene. 

 

Helhetlig ROS Søndre og Nordre Land i 2016 har vært prosjektorganisert. Prosjektet har 

vært organisert med omtrent lik representasjon fra begge kommuner i de ulike gruppene; 

styringsgruppen, prosjektgruppe og analysegruppene. 

 
Styringsgruppe: Rådmennene Arne Skogsbakken (SLK) og Jarle Snekkestad (NLK)  

Prosjektleder: Jon Nybakke (NLK)  

Sekretær: Line Bøe (SLK)  

Prosjektgruppe: Geir Ole Sørhusbakken (politiet), Ole Bjerke (politiet), Tom Knutsen (VOKKS), Per 

Olav Bergli (NLK), Jens Mørch (SLK), Bjørn-Runar Eriksen (SLK), Inger Hagen (SLK).  

 

29 fageksperter har jobbet i 5 tverrfaglig- og interkommunalt sammensatte analysegrupper. 

 

Gjennom en prosess ble det valgt 12 hendelsesområder, godkjent av prosjektgruppen. Det er 

gjort en avgrensning i antall uønskede hendelser i forhold til den overordnede ROS-analysen 

fra 2012.  

 

Hendelsesområdene ble fordelt på representanter i analysegruppene, som fikk ansvar for å 

lede de ulike gruppene. Hendelsesområdene la grunnlag for sammensetning av 

analysegruppene slik at fagkompetanse og representasjon fra begge kommunene ble ivaretatt. 

 

Analysegruppene har gjennomført analysene for hendelsene, og har i sitt vurderingsarbeid 

konferert med og hentet vurderinger fra begge kommunene internt, og hatt dialog med 

relevante eksterne ressurser/organisasjoner/ samvirkeaktører. De har vært i virksomhet i tiden 

august - oktober 2016. Rapporten ble godkjent av prosjektgruppen 23. november 2016.  

 



Vurdering: 

 

 

Økonomiske tiltak som følge av analysen vil bli tatt opp i forbindelse med budsjettprosessen. 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  Formannskapet til å legge saken fram for Kommunestyret med slikt 

forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannens redegjørelse om Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016 for Søndre   

     Land og Nordre Land kommuner tas til etterretning. 

2. Rådmannen følger opp forslag til tiltak administrativt. 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  29. mars 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Jon Nybakke 

 

 

 

 

 



Lnr.: 2935/17 

Arkivsaksnr.: 17/594 

Arkivnøkkel.: H43  
 

Saksbehandler: JSN    

 

Utskrift til:  

 

ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL FOR GJØVIK KRISESENTER  

 

Sammendrag: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, 

Østre Toten og Gjøvik kommune om etablering av et vertskommunesamarbeid om 

krisesentertjenester etter Kommunelovens § 28-1 b, godkjennes. Det forutsettes at alle 

samarbeidskommunene nevnt i pkt 1, godkjenner forslag til avtale og delegerer myndighet til 

å treffe nødvendige administrative avgjørelser på samarbeidskommunens vegne til 

vertskommunen, Gjøvik kommune. 

 

Vedlegg: 

 

Fagrapport – endring av organisasjonsmodell  

Forslag til Samarbeidsavtale – Felles krisesenter i Gjøvikregionen  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Bakgrunn 

Lov om kommunale krisesentertilbod trådte i kraft 1. januar 2010. I loven er kommunene 

pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. 

Krisesenterloven inneholder krav om ei heilskapleg oppfølging gjennom samordning av 

tiltak mellom krisesentertilbodet og andre delar av tenesteapparatet og at denne 

oppfølgingen kan samordnes gjennom bruk av individuell plan.  Dette kravet om samordning 

og samarbeid er også nedfelt i lovgrunnlaget for andre tjenester som kommunen har ansvar 

for som i sosialtjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernsloven.  

Det er etter loven opp til kommunene selv hvordan denne samordningen og samarbeidet 

konkret skal organiseres.  

Dagens organisering av krisesenteret 

Kommunestyrene i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land 

kommuner godkjente høsten 2011 en selskapsavtale for Gjøvik Krisesenter IKS som 

grunnlag for et samarbeid om denne tjenesten.  

Gjøvik Krisesenter IKS er lokalisert i Gjøvik kommune. Kommunestyrene i de fem 

samarbeidskommunene vedtok høsten 2016 å bygge nye lokaler for Krisesenteret i regi av 

Gjøvik Boligstiftelse. Nye lokaler er planlagt å kunne tas i bruk i 2018. 



Utredning av omorganisering av Gjøvik Krisesenter IKS 

Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen (RUG) vedtok i møte 30.09.16 å få utredet en 

omorganisering av krisesenteret fra et IKS til et vertskommunesamarbeid med Gjøvik 

kommune som vertskommune.  Rådmannsutvalgets vedtok følgende mandat for arbeidet: 

Det skal utarbeides en fagrapport som beskriver forutsetningene for og konsekvensene av å 

endre organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter fra et IKS til et vertskommunesamarbeid, 

jf Kommunelovens § 28 a, b og e. Gjøvik kommune skal være vertskommune. 

Fagrapporten skal inneholde  

 en beskrivelse av formell prosess og forslag til prosedyre/framdriftsplan 

 forslag til samarbeidsavtale 

 administrative konsekvenser, HR, regnskap, pensjonsforpliktelser, mm 

 en beskrivelse av personalmessige konsekvenser og forhold, med tilhørende prosedyrer, 
som må ivaretas ved en omorganisering til vertskommune 

 konsekvenser for økonomistyring, herunder evt behov for endring i styringsmodell og 
rutiner  

Avgrensning 

 Utredningen skal ikke omhandle krisesenterets lokalisering, indre organisering, 
tjenestetilbud og drift 

 En omorganisering skal ikke medføre behov for endring av de økonomiske rammene for 
senterets drift  

 Nåværende modell for kostnadsfordeling/finansiering videreføres 

Spesialrådgiver Aasbjørn Pålshaugen, Gjøvik kommune har vært ansvarlig for utredningen 

og rapportert til RUG v/rådmann Arne Skogsbakken og rådmann Magnus Mathisen for 

vertskommunen.  Ansvarlige og berørte parter i forhold til Gjøvik krisesenter IKS og 

kommunene for øvrig har vært involvert og trukket inn i arbeidet. 

Om organisasjonsmodell 

De lovfestede modellene for interkommunalt samarbeid omfatter i tillegg til 

vertskommunemodellen og IKS, samkommune, § 27 styre og AS. I denne saken er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1b aktuelt som et 

alternativ til dagens IKS-modell. 

Selskapsformen IKS ble i sin tid (IKS-loven av 29. januar 1999 nr. 6) utviklet for samarbeid 

om oppgaver av mer forretningspreget karakter. IKS-modellen innebærer at kommunenes 

ansvar og innflytelse er noe begrenset og kommunens administrative rolle noe svekket, da 

linjen går direkte fra kommunestyret til representantskapet. I et IKS vil de ansatte være ansatt 

i selskapet. 

 
Et hovedformål med etableringen av vertskommunemodellen (Tatt inn i kap 5 i 

kommuneloven fra 1. januar 2007), var å tilby en mer hensiktsmessig lovregulering av 

interkommunalt samarbeid om de lovpålagte og mer individrettede tjenestene som innebærer 

mer eller mindre grad av offentlig myndighetsutøvelse. De ansatte vil i denne modellen være 

ansatt i vertskommunen.    



Fra utredningen 

Rapporten fra utredningen beskriver noen sentrale forutsetninger for og konsekvenser av å 

endre organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter fra et IKS til et vertskommunesamarbeid 

med Gjøvik kommune som vertskommune, jfr. Kommunelovens § 28 a, b og e.  

De formelle hovedpunktene i en slik endringsprosess vil være 

 Kommunestyrene inngår en samarbeidsavtale i hht krav i KL § 28 e om 
vertskommunesamarbeid, herunder tidspunkt for iverksettelse.  

 Kommunestyrene gir sin rådmann instruks om å delegere sin kompetanse til å treffe 
vedtak i enkeltsaker til rådmannen i vertskommunen på de områder det skal 
samarbeides om. I tillegg bør kommunestyrene delegere til rådmannen å utforme 
andre bestemmelser utover minimumskravene som kan bidra til å gjøre samarbeidet 
best mulig, f.eks. retningslinjer og rutiner for ulike deler av samhandlingen mellom 
deltakerkommunene.     

 Representantskapet behandler oppløsning av Gjøvik Krisesenter IKS. 

 De ansatte i Gjøvik Krisesenter IKS tilbys overføring til Gjøvik kommune i hht 
reglene/prosedyrene som er nedfelt i AML § 16 om arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse. 

 De ulike avtaler Gjøvik Krisesenter IKS har vedr pensjon, forsikring, regnskapsføring, 
revisjon, bankforbindelse, etc. gjennomgås/avvikles og implementeres i størst mulig 
grad i vertskommunens administrative systemer, rutiner og portefølje. 

 Gjøvik kommune som vertskommune orienterer fylkesmannen ved å oversende kopi av 
samarbeidsavtalen. 

 Deltakerkommunene har ansvar for tilstrekkelig informasjon til sine innbyggere og 
organisasjoner om endringen og tjenesten.  

Om samarbeidsavtalen 

For et vertskommunesamarbeid skal det i hht kommunelovens § 28-1 e, opprettes en skriftlig 

samarbeidsavtale. I kommuneloven er det fastsatt at en slik avtale som et minimum skal 

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. 

Samarbeidsavtalene som inngås mellom den enkelte deltakerkommune og vertskommunen i 

et administrativt vertskommunesamarbeid, vil være bilaterale. Dette i motsetning til 

vertskommune med nemnd der avtalen må være felles for alle deltakerne. Det betyr at det i 

denne saken må inngås separate avtaler mellom hver enkelt deltaker og vertskommunen, 

men disse kan likevel være likelydende. 

Dersom samarbeidsavtalene senere skal endres på noen av de lovfestede punktene, må 

kommunestyret i den enkelte deltakerkommune vedta dette.  

Samarbeidsavtalen vil utgjøre grunnlaget for samarbeidet. Kommunene står derfor fritt til 

også å regulere andre forhold enn det som følger av loven. Slike bestemmelser kan for 

eksempel omhandle retningslinjer og rutiner for ulike deler av samhandlingen mellom 

deltakerkommunene. 



Slike andre forhold som blir regulert i samarbeidsavtalen kan kommunestyrene på ordinær 

måte delegere til rådmennene i deltakerkommunene å utforme eller endre. Dette vil kunne 

bidra til å gjøre samarbeidet mer smidig.  

Andre forhold 

Utover det som evt. måtte bli regulert i samarbeidsavtalen, vil Gjøvik kommune som 

vertskommune ha den alminnelige styringsrett som arbeidsgiver. Samarbeidskommunene kan 

ikke gi retningslinjer for organisering av arbeidet, gi instrukser eller på annen måte gripe inn 

på en måte som kommer i strid med dette.  

Et vertskommunesamarbeid er en del av virksomheten til den kommunen som er 

vertskommune for samarbeidet. Kontrollutvalget i (verts)kommunen skal derfor etter de 

vanlige reglene i kommuneloven § 77 føre løpende tilsyn også med den delen av 

virksomheten i kommunen som dreier seg om saker som er delegert fra de andre kommunene 

i samarbeidet. 

I et vertskommunesamarbeid, der vertskommunen etter avtale og delegering skal stå for den 

aktuelle tjenesten, skal på samme måte, statlig tilsyn og eventuelle pålegg rettes mot 

vertskommunen. 

Om oppløsning av Gjøvik Krisesenter IKS 

Oppløsning av selskapet er regulert i «Selskapsavtale Gjøvik Krisesenter IKS § 13». Her 

heter det: 

Oppløsning av selskapet kan vedtas av representantskapet med ¾ flertall av 

representantskapets medlemmer. Blir det ikke flertall for oppløsning kan saken kreves 

behandlet på nytt representantskap der det kreves ¾ flertall blant de frammøtte 

representanter. Ved oppløsning kan selskapets midler etter vedtak i 

representantskapet tilfalle lokal forankret organisasjon som prioriterer arbeidet for 

samme målgruppe. 

Administrative prosesser og tilpasninger i vertskommunen 

Gjøvik kommune vil som vertskommune få ansvar for prosessen med å gjennomføre 

overføring av ansatte. Overføringen forutsettes gjennomført ihht reglene i AML § 16 om 

ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.  

Gjøvik kommune vil som vertskommune få ansvaret for å implementere Gjøvik Krisesenter 

som en virksomhet i kommunens organisasjon og administrative portefølje, herunder de 

nødvendige prosesser knyttet til avtaler og økonomiske forhold som blir påvirket ved endring 

av organisasjonsmodell.  

Administrative kostnader 

I mandatet er det forutsatt at  

en omorganisering skal ikke medføre behov for endring av de økonomiske rammene 

for senterets drift  

Det er imidlertid behov for å foreta en gjennomgang av de administrative kostnadene som 

belastes vertskommunen etter overgang til en vertskommunemodell og innarbeide disse i 

økonomioppgjøret. Dette er imidlertid kostnader som i all hovedsak dekkes innen dagens 

økonomiske rammer som f.eks. regnskapsførsel, dagens pensjonskostnader, forsikringer etc. 

men som må tilpasses kostnadsnivået etter overgangen til kommunale ordninger.  

En endelig vurdering av de ulike elementene og i hvilken grad dette påvirker de økonomiske 

rammene, bør avventes til prosessen med overføring av de ansatte er gjennomført. Herunder 

konsekvensene av de nødvendige avklaringene i hht AML § 16. En foreløpig gjennomgang 

og analyse av de økonomiske konsekvensene av omorganiseringen, viser at det vil kunne bli 

en relativt beskjeden merutgift for kommunene, i hovedsak knyttet til pensjon. 

Når de nye lokalitetene tas i bruk, vil det også være behov for å innarbeide de tilhørende 

kostnadene i det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen. 



Forslag til samarbeidsavtale 

I vedlagte forslag til samarbeidsavtale er inntatt de bestemmelser loven fastsetter. Avtalen 

bygger på nåværende selskapsavtale og det er i pkt 7 tatt inn bestemmelser om samarbeid og 

et samarbeidsråd som erstatter dagens kontaktmøter og deler av representantskapets 

oppgaver.  

Det vises for øvrig til vedlagte forslag til samarbeidsavtale. Forslaget er likelydende for alle 

samarbeidskommunene. 

 

Vurdering: 

 

Til grunn for rådmannsutvalgets vedtak om å utrede organiseringsform for krisesenteret lå 

bl.a. den økte økonomiske forpliktelsen og de øvrige endringer i forutsetninger som følge av 

kommunestyrenes vedtak om etablering av nye lokaler for krisesenteret. I tillegg ble behovet 

for tett og nær kontakt med det øvrige kommunale tjenesteapparatet slik det framgår av 

loven, vektlagt.  

Gjøvik Krisesenter IKS uttrykker også i sin årsrapport for 2015 et ønske om i økt grad å bli 

integrert i den lokale tiltakskjeden rundt personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Det 

påpekes videre at dersom kommunene skal kunne oppfylle lovens krav må det øvrige 

hjelpeapparatet sterkere på banen. 

Det er etter loven opp til kommunene selv hvordan denne samordningen og samarbeidet 

konkret skal organiseres. Rådmannsutvalget mener en slik samordning av tjenester kan bli 

bedre i varetatt ved at krisesentertjenesten knyttes sterkere til kommunene og organiseres 

som en del av det helhetlige kommunale tjenesteapparatet.  

Interkommunalt samarbeid om tjenesten kan etter avtale etableres på frivillig grunnlag med 

hjemmel i flere lover. Formålet med samarbeidet er av betydning for valg av 

samarbeidsmodell.  

Vertskommunemodellen er utviklet for denne type tjeneste og sikrer en hensiktsmessig 

lovregulering av interkommunalt samarbeid om slike lovpålagte og individrettede tjenester, 

samtidig som den ivaretar demokratiske og rettssikkerhetsmessige hensyn. Modellen 

vurderes av rådmannsutvalget som enklere og mer oversiktlig enn IKS-modellen. 

Vertskommunen vil være ansvarlig, mens deltagerkommunene delegerer myndighet, kjøper 

tjenester og har en kontroll-/tilsynsfunksjon med virksomheten. Deltagerkommunenes 

innflytelse og innsyn i driften sikres gjennom en samarbeidsavtale.  

Rådmannsutvalget har på denne bakgrunn konkludert med å anbefale at Gjøvik Krisesenter 

IKS avvikles og at tjenesten videreføres i et administrativt vertskommunesamarbeid med 

Gjøvik kommune som vertskommune, etter § 28 b i kommuneloven. 

Omorganiseringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse. De ansattes rettigheter vil 

dermed bli håndtert i henhold til arbeidsmiljølovens Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter 

ved virksomhetsoverdragelse. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å legge saken fram for Kommunestyret med slikt 

forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Nordre Land, Søndre Land, Vestre 

Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune om etablering av et vertskommunesamarbeid 



om krisesentertjenester etter Kommunelovens § 28-1 b, godkjennes. Det forutsettes at 

alle samarbeidskommunene nevnt i pkt 1, godkjenner forslag til avtale og delegerer 

myndighet til å treffe nødvendige administrative avgjørelser på 

samarbeidskommunens vegne til vertskommunen, Gjøvik kommune. 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  14. mars 2017 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 
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1 Sammendrag 
Denne rapporten beskriver noen sentrale forutsetninger for og konsekvenser av å endre 

organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter fra et IKS til et vertskommunesamarbeid med 

Gjøvik kommune som vertskommune, jfr. Kommunelovens § 28 a, b og e.  

De formelle hovedpunktene i en slik endringsprosess vil være 

 Kommunestyrene inngår en samarbeidsavtale i hht krav i KL § 28 e om 

vertskommunesamarbeid, herunder tidspunkt for iverksettelse.  

 Kommunestyrene gir sin rådmann instruks om å delegere sin kompetanse til å treffe 

vedtak i enkeltsaker, til rådmannen i vertskommunen, på de områder det skal 

samarbeides om. I tillegg bør kommunestyrene delegere til rådmannen å utforme 

andre bestemmelser utover minimumskravene som kan bidra til å gjøre samarbeidet 

best mulig, f.eks. retningslinjer og rutiner for ulike deler av samhandlingen mellom 

deltakerkommunene.     

 Representantskapet behandler oppløsning av Gjøvik Krisesenter IKS. 

 De ansatte i Gjøvik Krisesenter IKS tilbys overføring til Gjøvik kommune i hht 

reglene/prosedyrene som er nedfelt i AML § 16 om arbeidstakernes rettigheter ved 

virksomhetsoverdragelse. 

 De ulike avtaler Gjøvik Krisesenter IKS har vedr pensjon, forsikring, 

regnskapsføring, revisjon, bankforbindelse, etc. gjennomgås/avvikles og 

implementeres i størst mulig grad i vertskommunens administrative systemer, 

rutiner og portefølje. 

 Gjøvik kommune som vertskommune orienterer fylkesmannen ved å oversende kopi 

av samarbeidsavtalen. 

 Deltakerkommunene har ansvar for tilstrekkelig informasjon til sine innbyggere og 

organisasjoner om endringen og tjenesten.  

2 Bakgrunn, mandat, prosess 

2.1 Bakgrunn 

Lov om kommunale krisesentertilbod trådte i kraft 1. januar 2010. Der ble kommunene 

pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. 

Kommunestyrene i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land 

kommuner godkjente høsten 2011 en selskapsavtale for Gjøvik Krisesenter IKS som 

grunnlag for et samarbeid om denne tjenesten. Gjøvik Krisesenter IKS er i dag et 

interkommunalt ressurssenter for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner med 

botilbud og et samtale-/veiledningstilbud for de som ikke ønsker å bo.  

Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen (RUG) vedtok i møte 30.09.16 å få utredet en 

omorganisering av krisesenteret fra et IKS til et vertskommunesamarbeid med Gjøvik 

kommune som vertskommune. Til grunn for rådmannsutvalgets vedtak lå bl.a. den økte 
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økonomiske forpliktelsen, og de øvrige endringer i forutsetninger, som følge av vedtak om 

etablering av nye lokaler for krisesenteret. 

2.2 Mandat 

RUG har gitt følgende mandat for arbeidet: 

Det skal utarbeides en fagrapport som beskriver forutsetningene for og konsekvensene av å 

endre organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter fra et IKS til et vertskommunesamarbeid, 

jf Kommunelovens § 28 a, b og e. Gjøvik kommune skal være vertskommune. 

Fagrapporten skal inneholde  

 en beskrivelse av formell prosess og forslag til prosedyre/framdriftsplan 

 forslag til samarbeidsavtale 

 administrative konsekvenser, HR, regnskap, pensjonsforpliktelser, mm 

 en beskrivelse av personalmessige konsekvenser og forhold, med tilhørende 

prosedyrer, som må ivaretas ved en omorganisering til vertskommune 

 konsekvenser for økonomistyring, herunder evt behov for endring i styringsmodell 

og rutiner  

Avgrensning 

 Utredningen skal ikke omhandle krisesenterets lokalisering, indre organisering, 

tjenestetilbud og drift 

 En omorganisering skal ikke medføre behov for endring av de økonomiske rammene 

for senterets drift  

 Nåværende modell for kostnadsfordeling/finansiering videreføres 

2.3 Prosess 

Spesialrådgiver Aasbjørn Pålshaugen, Gjøvik kommune har vært ansvarlig for utredningen 

og rapportert til RUG v/rådmann Arne Skogsbakken og rådmann Magnus Mathisen for 

vertskommunen.  Ansvarlige og berørte parter i forhold til Gjøvik krisesenter IKS og 

kommunene for øvrig har vært involvert og trukket inn i arbeidet. 

3 Kort om Gjøvik Krisesenter IKS 
Gjøvik Krisesenter IKS ble stiftet 17.10.2011 og satt i drift 1.1.2012 med kommunene Østre 

Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land som deltakere. Den enkelte deltaker har 

lik eierandel i selskapet. Selskapet har sitt hovedkontor på Gjøvik. 

Senteret inneholder et midlertidig botilbud og rådgivning for kvinner, menn og deres barn 

som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Utover dette skal senteret 

oppfylle kommunenes forpliktelser etter Lov om kommunale krisesentertilbod av 19.06.09.  

Lokalene som i dag benyttes er eid av Stiftelsen Palma. Kommunestyrene i 

deltakerkommunene har høsten 2016 gitt sin tilslutning til etablering av nytt bygg til 
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Krisesenteret i Gjøvik. Bygget skal lokaliseres i Gjøvik sentrum og bygges av Gjøvik 

Boligstiftelse. Bygget forventes å kunne tas i bruk i 2018. 

3.1 Om virksomheten 

Gjøvik Krisesenter har et separat botilbud til kvinner og deres barn. I 2015 bodde det til 

sammen 34 kvinner på senteret, med til sammen 1061 overnattingsdøgn. 

I tillegg har senteret en egen leilighet for mannlige brukere og deres barn. I 2015 bodde 

det i leiligheten en mann, med til sammen 20 overnattingsdøgn. 

I 2015 bodde det 36 barn sammen med sine mødre på krisesenteret, med til sammen 1296 

overnattingsdøgn. 

Gjøvik krisesenter har også et dagtilbud og telefontilbud for brukere, i tillegg tilbys 

tolketjeneste for brukere som har behov for kvalifisert tolk.  

3.2 Styringsorganer 

Deltakerkommunene er representert i styret og i representantskapet. Den daglige driften 

er tillagt daglig leder. Styret har fire medlemmer, Odd Inge Sanden Nordre Land er pt 

styreleder. Styret ivaretar arbeidsgiverrollen og har overordnet driftsansvar for foretaket. 

Representantskapet består av én representant fra hver deltakerkommune og holder 

normalt 2 møter pr. år. Representantskapet behandler budsjett, årsmelding og revidert 

regnskap og vedtar årlig økonomiplan. I tillegg til saker som er lagt fram fra styret, 

behandler representantskapet saker som følger av lov om interkommunale selskaper. 

3.3 Ansatte 

Gjøvik Krisesenter IKS har inkludert daglig leder, pt 10 fast ansatte fordelt på 5,8 åv. De 

ansatte er organisert i Fagforbundet og senteret følger HTA mellom Fagforbundet/ 

Landsorganisasjonen i Norge og KS. 

3.3.1 Pensjons-/forsikringsordning – DNB Livsforsikring ASA 

Gjøvik krisesenter IKS har avtale med DNB Livsforsikring ASA om ytelsespensjon for sine 

ansatte. Pensjonsordningen ble opprinnelig etablert i DNB Liv 1. februar 1987. 

For pensjonsordningen gjelder også forsikringsvilkår for Ytelsespensjon av 1. januar 2011, 

samt framtidige endringer av disse. Denne forsikringsavtalen omfatter følgende 

forsikringsdekninger: 

 Alderspensjon 

 Uførepensjon 

 Barnetillegg til uførepensjon 

 Premiefritak ved arbeidsuførhet 

 Ektefellepensjon 

 Barnepensjon 
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Pensjonsordningene omfatter alle arbeidstakere som er trygdet eller har pliktig 

medlemskap i folketrygden med opptjening av pensjonsrettigheter. Det er ikke anledning 

til å reservere seg mot medlemskap i pensjonsordningen. 

Forsikringsavtalens fornyelsesdato og betalingstermin er 1. februar. Total premie, inkl adm 

mm for 01.02.15 – 31.01.16, var kr 201 288,30. 

Partene har rett til å si opp forsikringsavtalen fra varslet1 tidspunkt. 

3.3.2 Næringslivforsikring – Gjensidige 

Gjøvik krisesenter IKS har i tillegg en Næringsforsikringsavtale med Gjensidige.  

Denne forsikringsavtalen omfatter følgende forsikringsdekninger: 

 Lovbestemt yrkesskade – alle ansatte     

 Lovbestemt yrkessykdom – alle ansatte 

 Gruppeliv § 10 – alle ansatte som er omfattet av tariffavtale 

 Yrkesreise 

 Ferie- og fritidsreise 

 Eiendeler – Heimdalsgate 9, Gjøvik 

 Ansvarsforsikring 

 Ansvar for styre 

Forsikringen har hovedforfall 1. august. Forsikringen ble sist fornyet 1. august 2016 med 

årspremie kr 104 127. 

3.4 Økonomi 

Deltakerkommunene betaler et årlig innskudd, basert på folketall. Beløpet justeres årlig i 

samsvar med kommunal indeks. Økning utover dette må godkjennes i representantskapet. 

Resultatregnskapet for 2015 viser følgende tall: 

Sum driftsinntekter 5 913 943 
Sum driftsutgifter  5 735 828 

Driftsresultat 178 115 

 

3.5 Regnskap/revisjon 

I hht selskapsavtalen har vertskommunen sammen med styret ansvar for at regnskap føres 

og revisjon utføres i samarbeid med senterets ledelse og hht gjeldende lovverk. 

VISMA Services Norge AS og Innlandet Revisjon IKS er pt henholdsvis regnskapsfører og 

revisor. 

                                            
1 For varslingsfrister om oppsigelse gjelder Lov om forsikringsavtaler § 12 – opphør av pensjonsordningen følger 

bestemmelsene i Lov om foretakspensjon § 15.  
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3.6 Andre forhold regulert i selskapsavtalen 

3.6.1 Kontaktmøter 

I hht selskapsavtalen skal det avholdes kontaktmøte minst én gang i året. Formålet er å 

«opprettholde et godt og løpende samarbeid mellom alle aktører i faglige og økonomiske 

spørsmål.» 

I møtet skal følgende kunne delta: 
 

I tillegg inviteres: 
 

 Kontaktperson fra hver deltagende kommune  

 Daglig leder for Krisesenteret 

 Styrets leder 

 Øvrige medlemmer av styret 

 Leder av representantskapet 
 

4 Vertskommunemodellen 

4.1 Valg av samarbeidsmodell  

Kommuner kan samarbeide på ulike måter, med ulik grad av styringsmuligheter, se Figur 1 

under. En av disse måtene å samarbeide på er den såkalte vertskommunemodellen. 

Modellen er utformet med tanke på samarbeid mellom to eller flere kommuner om løsning 

av oppgaver som er lovpålagte, eks. innen barnevern, skole, helse- og sosial, landbruk, 

mm.  

 

Figur 1- Lovfesta modeller for interkommunalt samarbeid 

For denne utredningen er det i mandatet gitt en føring om at oppdraget er begrenset til å 

belyse en endring av organisasjonsmodell fra et IKS, etter lov om interkommunale 

selskaper av 29.1.1999, til et administrativt vertskommunesamarbeid uten folkevalgt 

nemnd, etter kommunelovens § 28-1 a, b og e.  

4.2 Kommunelovens regulering av vertskommunemodellen2 

Vertskommunesamarbeid er regulert i kommunelovens kapittel 5. Et 

vertskommunesamarbeid er ikke et eget rettssubjekt, men organisatorisk en del av 

vertskommunens virksomhet. Regler som gjelder for kommunen som kommune, vil derfor i 

utgangspunktet også gjelde for kommunen når den opptrer som vertskommune, med 

mindre annet er bestemt.  

                                            
2 Ref «Vertskommunemodellen i kommuneloven §28 a flg.» – Veileder fra KRD 
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Kommuneloven skiller mellom to modeller for vertskommunesamarbeid:  

• Administrativt vertskommunesamarbeid (§28-1 b) 

• Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (§28-1 c) 

Et samarbeid om et krisesenter forutsetter ikke i lovens forstand delegering av myndighet 

til å treffe vedtak av prinsipiell betydning3. Det innebærer at bestemmelsene om et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28-1 b vil kunne være det formelle 

grunnlaget for et slikt samarbeid.  

I mandatet er det nedfelt at Gjøvik kommune skal være vertskommune. De andre 

deltakerkommunene må delegere myndighet til å treffe nødvendige administrative 

avgjørelser på samarbeidskommunenes4 vegne til vertskommunen, Gjøvik kommune. 

Delegering av myndighet kan skje ved at det enkelte kommunestyret gir instruks til egen 

rådmann5 om at nødvendig myndighet delegeres til rådmannen i vertskommunen. 

Prosessen med å inngå et vertskommunesamarbeid vil slik bestå av to hovedelementer.  

1. Kommunene inngår en samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid etter 

kommunelovens § 28-1 e. En slik avtale skal vedtas av alle fem kommunestyrer.  

2. Deltakerkommunene kan så administrativt gjøre egne vedtak om 

myndighet/kompetanse som skal delegeres til vertskommunen.  

4.3 Om samarbeidsavtalen 

4.3.1 Obligatoriske bestemmelser 

For et vertskommunesamarbeid skal det i hht kommunelovens § 28-1 e, opprettes en 

skriftlig samarbeidsavtale. I kommuneloven er det fastsatt at en slik avtale som et 

minimum skal 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. 

                                            
3 Fra veilederen: Selv om utgangspunktet er at en vertskommune ikke kan delegeres myndighet i saker som er av prinsipiell 

betydning, kan det likevel tenkes å oppstå saker i vertskommunen som etter en konkret vurdering må anses å være av 
prinsipiell betydning. Det bør derfor i avtalen tas inn bestemmelser om hvordan vertskommunen skal behandle slike saker. 
4 Samarbeidskommune betegner den kommunen som delegerer myndighet og oppgaver til vertskommunen. Begrepet 

deltakerkommune brukes som et samlebegrep om alle de kommunene som deltar i samarbeidet, dvs. både vertskommunen 
og samarbeidskommunene. 
5 Loven benytter betegnelsen administrasjonssjef, her erstattet med rådmann da den betegnelsen benyttes i alle berørte 

kommuner. 
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Samarbeidsavtalene som inngås mellom den enkelte deltakerkommune og vertskommunen i 

et administrativt vertskommunesamarbeid, vil være bilaterale. Dette i motsetning til 

vertskommune med nemnd der avtalen må være felles for alle deltakerne. Det betyr at 

det i denne saken må inngås separate avtaler mellom hver enkelt deltaker og 

vertskommunen, men disse kan likevel være likelydende. 

Dersom samarbeidsavtalene senere skal endres på noen av de lovfestede punktene, må 

kommunestyret i den enkelte deltakerkommune vedta dette.  

4.3.2 Andre bestemmelser 

Samarbeidsavtalen vil utgjøre selve grunnlaget for samarbeidet. Kommunene står derfor 

fritt til også å regulere andre forhold enn det som følger av loven. Slike bestemmelser kan 

for eksempel omhandle retningslinjer og rutiner for ulike deler av samhandlingen mellom 

deltakerkommunene. 

Slike andre forhold som blir regulert i samarbeidsavtalen kan kommunestyrene på ordinær 

måte delegere til rådmennene i deltakerkommunene å utforme eller endre. Dette vil 

kunne bidra til å gjøre samarbeidet mer smidig.  

4.3.3 Klage- og tilsyns- og lovlighetskontrollinstans 

Som vertskommune vil Gjøvik kommune ha ansvaret for å orientere fylkesmannen som er 

klage-, tilsyns- og lovlighetskontrollinstans, om samarbeidet ved å sende kopi av 

samarbeidsavtalen til fylkesmannen. 

4.4 Arbeidsgiverrollen i vertskommunesamarbeid 

Utover det som evt. måtte bli regulert i samarbeidsavtalen, vil Gjøvik kommune som 

vertskommune ha den alminnelige styringsrett som arbeidsgiver. Samarbeidskommunene 

kan ikke gi retningslinjer for organisering av arbeidet, gi instrukser eller på annen måte 

gripe inn på en måte som kommer i strid med dette.  

4.5 Kontrollutvalget og statlig tilsyn 

Et vertskommunesamarbeid er en del av virksomheten til den kommunen som er 

vertskommune for samarbeidet. Kontrollutvalget i (verts)kommunen skal derfor etter de 

vanlige reglene i kommuneloven § 77 føre løpende tilsyn også med den delen av 

virksomheten i kommunen som dreier seg om saker som er delegert fra de andre 

kommunene i samarbeidet. 

I et vertskommunesamarbeid, der vertskommunen etter avtale og delegering skal stå for 

den aktuelle tjenesten, skal på samme måte, statlig tilsyn og eventuelle pålegg rettes mot 

vertskommunen. 

4.6 Oppløsning og uttreden 

Loven fastsetter visse regler for oppløsning av og uttreden fra et vertskommunesamarbeid. 

Hovedregelen er at partene kan bli enige om å oppløse samarbeidet med øyeblikkelig 

virkning, men da er det et vilkår at alle deltakerkommunene er enige om det. 



 
 

Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter IKS                             side 11 
 

 

 

Den enkelte deltakerkommune kan også si opp sitt deltakerforhold med ett års varsel. 

Samarbeidet vil da kunne fortsette mellom øvrige deltakere.  

Det skal fastsettes nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet i 

samarbeidsavtalen. Kommunene kan for eksempel avtale en annen oppsigelsesfrist. Det 

kan videre være hensiktsmessig å ta inn regler om hvordan for eksempel kostnader 

forbundet med uttreden eller oppløsning skal fordeles. 

5 Om endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter IKS 
En endring av organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter vil innebære to formelle 

prosesser: 

1. Oppløsning av IKS’et 

2. Etablering av et vertskommunesamarbeid. 

5.1 Oppløsning av Gjøvik Krisesenter IKS 

Oppløsning av selskapet er regulert i «Selskapsavtale Gjøvik Krisesenter IKS § 13». Her 

heter det: 

Oppløsning av selskapet kan vedtas av representantskapet med ¾ flertall av 

representantskapets medlemmer. Blir det ikke flertall for oppløsning kan saken 

kreves behandlet på nytt representantskap der det kreves ¾ flertall blant de 

frammøtte representanter. Ved oppløsning kan selskapets midler etter vedtak i 

representantskapet tilfalle lokal forankret organisasjon som prioriterer arbeidet 

for samme målgruppe. 

5.2 Etablering av vertskommunesamarbeid 

Prosessen med å inngå et vertskommunesamarbeid er beskrevet i pkt. 4.2 og 4.3 og består 

av to hovedelementer:  

1. Kommunene inngår en samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid etter 

kommunelovens § 28-1 e. En slik avtale skal vedtas av alle fem kommunestyrer.  

2. Deltakerkommunene kan så administrativt gjøre egne vedtak om 

myndighet/kompetanse som skal delegeres til vertskommunen.  

5.3 Virksomhetsoverdragelse 

5.3.1 Regelverket for ansattes rettigheter  

Ved etablering av et vertskommunesamarbeid er det nødvendig å avklare om overføringen 

av virksomhet må betraktes som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens 

(AML) § 16. Dette må avgjøres etter en konkret vurdering i hvert tilfelle. 

I de fleste tilfeller blir slike overføringer gjennomført etter reglene i AML § 16 om 

virksomhetsoverdragelse, da det skaper klare regler og bedre aksept for slike endringer når 
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reglene om virksomhetsoverdragelse blir fulgt. I flg KS veiledere6 vil f.eks. etablering av et 

IKS normalt medføre overføring av personell som er ansatt i en eller flere av 

eierkommunene. 

Tilsvarende bør reglene i AML § 16 om ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse 

legges til grunn når et IKS blir omdannet til et vertskommunesamarbeid som i dette 

tilfellet.  

5.3.2 Hovedpunktene i AML § 16 om arbeidstakernes rettigheter7 

Ved å legge AML § 16 til grunn ved overgang til en vertskommuneløsning vil følgende 

hovedpunkter komme til anvendelse/måtte avklares: 

1. Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller 

arbeidsforhold overføres til den nye arbeidsgiver. 

2. Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av, 

dersom ikke ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet 

skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. 

3. Arbeidstakerens rettigheter vedr pensjon skal videreføres/ivaretas. 

4. Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. 

5. Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for 

oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver. 

6. Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte 

overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte og de berørte arbeidstakerne. 

7. Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal 

dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale, 

berørte arbeidstakere skal informeres.  

I hht pkt 6 skal tidligere og ny arbeidsgiver så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte 

overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte og de berørte arbeidstakerne. Dette vil 

med andre ord være et delt ansvar mellom styret i Gjøvik Krisesenter IKS og Gjøvik 

kommune som vertskommune. 

6 Internkontroll og tilsyn8 
I Lov om kommunale krisesentertilbod heter det om internkontroll og statlig tilsyn: 

§ 8. Internkontroll  

                                            
6 KS har utarbeidet flere veiledere som omhandler ivaretakelse av de ansattes rettigheter ved selskapsetablering og 

tilhørende overføring av kommunal virksomhet, herunder hvorvidt reglene for virksomhetsoverdragelse etter 
arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse. Drøftingene her bygger på disse veilederne.   
7 Disse hovedpunktene er detaljert utformet i AML § 16. 

8 Lov om kommunale krisesentertilbod pålegger alle kommuner å ha et krisesentertilbud. Disse bestemmelsene er altså 

uavhengig av organisasjonsmodell og er de samme som gjelder for dagens organisering av krisesenteret. 
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Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at dei verksemdene og tenestene 

som utgjer krisesentertilbodet, utfører oppgåvene sine i samsvar med krav 

fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjere greie for korleis ein 

oppfyller denne plikta.  

Det er ikke stilt formelle krav til hvordan denne internkontrollen skal gjøres, men den 

enkelte deltakerkommune må kunne dokumentere hvordan kontrollen utøves. Videre må 

det finnes et system for rapportering og oppretting av feil9.  

§ 9. Statleg tilsyn  

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagde etter § 2, 

3, 4 og 8. Reglane i kommuneloven kapittel 10 A gjeld for den tilsynsverksemda som 

er nemnd i første leddet. 

Tilsyn fra Fylkesmannens er i henhold til dette aktuelt i alle deltakerkommunene og ikke 

bare i vertskommunen.  

7 Kontrollutvalgets rolle 
Etter overgang til vertskommunemodell vil det være kontrollutvalget i vertskommunen som 

har myndighet etter kommuneloven § 77 nr. 1 til å forestå det løpende tilsyn med den 

kommunale forvaltning, herunder virksomheten i krisesenteret.  

Det har vært stilt spørsmål om kommuner i et vertskommunesamarbeid likevel kan avtale 

(i samarbeidsavtalen) at kontrollutvalget i samarbeidskommunen skal kunne opprettholde 

sin myndighet etter kommuneloven § 77 nr. 1 når det gjelder den myndighetsutøvelse og 

tjenesteproduksjon innenfor vertskommunesamarbeidet som angår egen kommunes 

innbyggere.  

KMD har som svar på denne problemstillingen10 konkludert med at det ikke kan avtales at 

en samarbeidskommunes kontrollutvalg skal kunne opprettholde sin myndighet etter KL § 

77 nr. 1. 

8 Administrative prosesser og tilpasninger i vertskommunen 

8.1 Overføring av ansatte 

Gjøvik kommune har som vertskommune ansvar for prosessen med å gjennomføre 

overføring av ansatte fra Gjøvik Krisesenter IKS til Gjøvik kommune.  

                                            
9 I veileder om «Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud», utarbeidet av Barne-, likestilling- og 

inkluderingsdepartementet i 20109, fremgår det nærmere i pkt. 5 (s.13- 19) hvilke elementer som minimum bør være med 

for at kommunen skal oppfylle kravet i krisesenterlova § 8. 

10 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Sporsmal-om-administrativt-vertskommunesamarbeid---kontrollutvalgets-

myndighet/id764935/ 
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8.2 Tjenesteenheten Gjøvik Krisesenter  

Gjøvik kommune har som vertskommune ansvar for å implementere Gjøvik Krisesenter med 

sine ansatte som en tjenesteenhet i kommunens organisasjon og administrative portefølje, 

herunder de nødvendige prosesser knyttet til avtaler og økonomiske forhold som blir 

påvirket ved endring av organisasjonsmodell.  

8.3 Administrative kostnader 

I mandatet er det forutsatt at  

en omorganisering skal ikke medføre behov for endring av de økonomiske rammene 

for senterets drift  

Det er imidlertid behov for å foreta en gjennomgang av de administrative kostnadene som 

belastes vertskommunen etter overgang til en vertskommunemodell. Dette er kostnader 

som i all hovedsak dekkes innen dagens økonomiske rammer som f.eks. regnskapsførsel, 

dagens pensjonskostnader, forsikringer etc. men som må tilpasses kostnadsnivået etter 

overgangen til kommunale ordninger. (se vedlegg i punkt 9.2) 

En endelig vurdering av de ulike elementene og i hvilken grad dette påvirker de 

økonomiske rammene, bør avventes til prosessen med overføring av de ansatte er 

gjennomført. Herunder konsekvensene av de nødvendige avklaringene i hht AML § 16.  
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9 Vedlegg: 

9.1 Selskapsavtale Gjøvik krisesenter IKS 
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9.2 Budsjettvurdering vedr. krisesenteret organisert som §28b fra 2018 

  

Notat  

Til     : Aasbjørn Pålshaugen  

Fra    : Jan Ove Moen 

Kopi :  

Sak   : Budsjettvurdering vedr. krisenteret organisert som §28b fra 2018 

 
Vår ref.: Saksnr.: Gjøvik, 02.01.2017 

   

______________________________________________________________________ 

 
Forbehold: 
Vurderingen er kun gjort ut fra gitte, kjente opplysninger (bl.a. regnskapstall fra 2015) og 
tar ikke hensyn til verken endring av tjenestenivå eller endret lokasjon/bygg. Det er ikke 
foretatt samtaler med leder eller regnskapsfører. Det forutsettes at budsjettansvarlig gjør 
de nødvendige vurderinger for budsjett 2018. 
 
Det er ikke gjennomført noen konvertering/tilpasning av dagens kontoplan til KOSTRA. 
Endret regnskapspraksis – fra privat regnskap til kommunalt regnskap - kan gi uforutsette 
konsekvenser som ikke er tatt hensyn til her da det kan foreligge periodiseringer som er 
forskjellig fra kommunal regnskapspraksis. De forventes ikke å være vesentlige.  
 
Inntektsiden: 

 Hovedinntekt er refusjon fra kommunene. Kostnadsnøkkel basert på innbyggertall 
anses som hensiktsmessig. Utgiftsfordelingen vil ikke dekke kostnader som følge av 
pensjonsforpliktelser på kommunalt ansatte som slutter mens 
vertskommunesamarbeidet pågår. 

 Sykelønnsrefusjonen er i nåværende regnskap rapportert under personalkostnader 
(netto). Gjøvik kommune budsjetterer ikke med sykelønnsrefusjon og bør heller 
ikke være en del av budsjettet for krisesenteret. 

 Andre inntekter vurderes å være gaver o.l. som ofte er koblet til tilsvarende 
utgifter. Disse inntektene kan ikke forutses og bør holdes utenom budsjettet. 

 
Lønnsutgifter (inkl. reise og diett): 

 Antall fast ansatte er oppgitt til å være 10 personer fordelt på 5,8 årsverk. I 
årsregnskapet for 2015 er det oppgitt 6,2 årsverk, her kan det være en feilkilde. 

 Det foreligger ikke eksakte lønnsopplysninger, disse vil også kunne endre seg før 
2018. 

 Reisegodtgjørelse o.l. antas å være etter statens satser og utgiftsnivået vil være 
uendret. 

 Utgiftsposter som forsvinner er:  
o Styrehonorar  

 Utgiftsposter som erstattes av annen utgiftspost (evt. indirekte kostnad):  
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o KS bedrift 
o Personalforsikringer 
o Bedriftshelsetjeneste 

 IKS-et har en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. De 
ansatte vil ved virksomhetsoverdragelsen overføres til den kommunale 
tjenestepensjonsordningen. Pensjonsutgiftene for tjenesteproduksjonen vil føres på 
krisesenteret (innbetalt pensjonspremie inklusiv bl.a. reguleringspremie og evt. 
tilbakeføring av premiefond). Dette vil utgjøre en vesentlig merutgift. 
Virksomhetsoverdragelsen vil i seg selv medføre merutgifter administrativt.  

 Andre forsikringer ser ut til å dekke de lovbestemte kravene og antas å være 
tilstrekkelig dekkete av ordinære kommunale forsikringer. Krisesenterets andel av 
forsikringsutgiftene vil kunne være dekke gjennom en overføring av indirekte 
kostnad. Ved oppløsning av krisesenteret som eget rettsubjekt må 
forsikringsavtalene sies opp i god tid.  

 
Husleie og vedlikehold/vakthold: 

 Er ikke vurdert. 
 
Kjøp av varer til ordinær drift: 

 Antas i hovedsak å være uendret. 

 Kan være noe høyere utgiftsnivå i.f.t. telefoni og data, men ikke vesentlig. 

 Vil bli omfattet av kommunale rammeavtaler. 
 
Kjøp av tjenester: 

 Antas i hovedsak å være uendret, men utgifter til regnskapsførsel ogrevisjon vil 
bortfalle og erstattes som indirekte kostnad (såfremt det ikke kreves 
særattestasjon). 

 Vil bli omfattet av kommunale rammeavtaler. 
 
Andre utgifter: 

 Finansutgifter bortfaller, avhengig av hvordan nytt bygg finansieres.  

 Krisesenteret har ingen avskrivninger i dag og heller ingen anleggsmidler som skulle 
ha vært aktivert. Dette kan bli en tilleggspost, men bør ikke dekkes av de andre 
kommunene hvis anleggsmidlet er opprinnelig finansiert.  

 
Indirekte kostnader: 

 Indirekte kostnader vil være overheads-, administrasjon og fellesfunksjoner. 

 Vertskommunesamarbeidet bør dekke sin relative andel av ulike fellesutgifter og –
funksjoner. Direkte merutgifter som følge av virksomhetsoverdragelsen bør i størst 
mulig grad utgiftsføres direkte, selv om utgiften ikke skulle ha vært forutsatt i 
budsjettet.  

 Fordelingsnøkkelen bør være så enkel som mulig: Krisesenterets brutto 
utgiftsbudsjettets andel av kommunens brutto utgifter. 

 Grunnlaget for de indirekte kostnadene bør være med utgangspunkt i regnskapstall. 
 
Oppgjør og avregning 

 Begrepet «kommunal indeks» bør spesifiseres som kommunal deflator, eller veid 
pris- og lønnsvekst for kommunesektoren som er bestemt av kommunalt 
beregningsutvalg.  
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 Første året vil utgiften kun bli ut fra budsjettert nivå. Avregning for over-
/underskudd vil gjennomføres kommende regnskapsår. Likviditetsmessig konsekvens 
er beskjeden, men akonto-betaling bør gjennomføres med minst 2 terminer, f.eks. 
januar og juli. 2.termin må da også inneholde avregning for fjoråret.  

 
Budsjettoverslag 
 
Under er det satt opp et budsjettoverslag ut fra gitte forutsetninger (2015-kroner). Dette 
vil gi en merutgift for kommunene som i hovedsak vil knytte seg til pensjon. 
 

Tall i hele tusen kroner R2014 R2015 B2015 R2016 B2018 
Differanse 

B2018-

R2015 

Lønnskostnad 4 454  4 520  4 492  

 

4 857  337  

Annen driftskostnad 1 059  1 216  1 157  

 

1 086  -130  

Indirekte kostnad 

    

290  290  

Refusjon fra kommunene -5 608  -5 674  -5 674  -5 844  -6 233  -559  

Netto driftsutgift -95  62  -25  

 

0  

 

       Kjente endringer i.f.t. regnskap 2015:           

       Lønnsutgifter: 

      Styrehonorar 

     

-41  

Sykelønnsrefusjon 

     

54  

KS bedrift 

     

-30  

Personalforsikring 

     

-369  

BHT 

     

-15  

Pensjonsutgift (KLP) 19 % 

    

682  

Ny AGA-beregning           55  

      

337  

Andre driftsutgifter: 

      Kostnader lokaler 

 

313  

   

0  

Reparasjon og vedlikehold 31  

   

0  

Revisjon 

     

-24  

Regnskapsførsel 

     

-97  

Data (vil være en fast utgift basert på antall PC-er og hjemmekontorløsninger) 0  

Forsikringer 

     

-6  

Bankkostnader           -4  

      

-130  

       Indirekte kostnader Fordelingsnøkkel: 0,28 % 

   Regnskapsførsel og lønnskjøring (inklusiv ulykke- og personalforsikring) 

 

87  

Revisjon og kontrollutvalgstjenester 

    

6  

Overordnet ledelse 

     

6  
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Eiendomsforvaltning 

     

6  

Fellesfunksjon forvaltning 

     

7  

IKT 

     

65  

Service og arkivfunksjon 

     

37  

HR stab og fellesfunksjoner 

    

20  

Administrasjon 

     

44  

     

Kapitalkostnader av indirekte kostnader 5 %     14  

      

290  
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9.3 Om valg av organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter – RUG’s 

begrunnelse 

Lov om kommunale krisesentertilbod trådte i kraft 1. januar 2010.   

Loven slår fast at det er kommunene som har ansvaret for å sikre et godt og helhetlig 

krisesentertilbud.  

Som en følge av dette er det etablert et regionalt kommunesamarbeid om denne 

tjenesten. Høsten 2011 godkjente kommunestyrene i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, 

Nordre Land og Søndre Land kommuner en selskapsavtale og daværende Gjøvik Krisesenter 

ble omdannet til et IKS fra 1.1.2012.   

Organisasjonsmodellen ble valgt etter ønske fra daværende leder uten noen nærmere 

utredning/vurdering av alternative organisasjonsmodeller. 

Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen (RUG) vedtok så i møte 30.09.16 å få utredet en 

omorganisering av krisesenteret fra et IKS til et vertskommunesamarbeid med Gjøvik 

kommune som vertskommune.  

Til grunn for rådmannsutvalgets vedtak lå bl.a. den økte økonomiske forpliktelsen, og de 

øvrige endringer i forutsetninger, som følge av kommunestyrenes vedtak om etablering av 

nye lokaler for krisesenteret. I tillegg er behovet for tett og nær kontakt med det øvrige 

kommunale tjenesteapparatet slik det framgår av loven, vektlagt.  

Krisesenterloven inneholder krav om ei heilskapleg oppfølging gjennom samordning av 

tiltak mellom krisesentertilbodet og andre delar av tenesteapparatet og at denne 

oppfølgingen kan samordnes gjennom bruk av individuell plan.  Dette kravet om 

samordning og samarbeid er også nedfelt i lovgrunnlaget for andre tjenester som 

kommunen har ansvar for som i sosialtjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og 

barnevernsloven.  

Gjøvik Krisesenter IKS uttrykker i sin årsrapport for 2015 et ønske om i økt grad å bli 

integrert i den lokale tiltakskjeden rundt personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Det påpekes videre at dersom kommunene skal kunne oppfylle lovens krav må det øvrige 

hjelpeapparatet sterkere på banen. 

Det er etter loven opp til kommunene selv hvordan denne samordningen og samarbeidet 

konkret skal organiseres.  

Rådmannsutvalget mener en slik samordning av tjenester kan bli bedre i varetatt ved at 

krisesentertjenesten knyttes sterkere til kommunene og organiseres som en del av det 

helhetlige kommunale tjenesteapparatet.  

Interkommunalt samarbeid om tjenesten kan etter avtale etableres på frivillig grunnlag 

med hjemmel i flere lover. Formålet med samarbeidet er av betydning for valg av 

samarbeidsmodell.  
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De lovfestede modellene for interkommunalt samarbeid omfatter i tillegg til 

vertskommunemodellen og IKS, samkommune, § 27 styre og AS. I denne saken er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1b aktuelt som et 

alternativ til dagens IKS-modell. 

Selskapsformen IKS ble i sin tid (IKS-loven av 29. januar 1999 nr. 6) utviklet for samarbeid 

om oppgaver av mer forretningspreget karakter og IKS-modellen innebærer at 

kommunenes ansvar og innflytelse er noe begrenset. I et IKS vil de ansatte være ansatt i 

selskapet. 

Styringsmodell ved IKS: 

Kommunestyre      Representantskap       Styre       Daglig leder 

Styringsmodell ved vertskommunesamarbeid: 

Kommunestyre      Rådmann      Tjenesteleder e.l. 

I et IKS er slik kommunenes ansvar og innflytelse noe begrenset og kommunens 

administrative rolle noe svekket, da linjen går direkte fra kommunestyret til 

representantskapet.  

Et hovedformål med etableringen av vertskommunemodellen (Tatt inn i kap 5 i 

kommuneloven fra 1. januar 2007), var å tilby en mer hensiktsmessig lovregulering av 

interkommunalt samarbeid om de lovpålagte og mer individrettede tjenestene som 

innebærer mer eller mindre grad av offentlig myndighetsutøvelse. De ansatte vil i denne 

modellen være ansatt i vertskommunen.    

Vertskommunemodellen ivaretar demokratiske og rettssikkerhetsmessige hensyn og 

vurderes av rådmannsutvalget som enklere og mer oversiktlig enn IKS-modellen. 

Vertskommunen er ansvarlig, mens deltagerkommunene delegerer myndighet, kjøper 

tjenester og har en kontroll-/tilsynsfunksjon med virksomheten. Deltagerkommunenes 

innflytelse og innsyn i driften sikres gjennom en samarbeidsavtale.  

Rådmannsutvalget har på denne bakgrunn konkludert med å anbefale at Gjøvik Krisesenter 

IKS avvikles og at tjenesten videreføres i et administrativt vertskommunesamarbeid med 

Gjøvik kommune som vertskommune, etter § 28 b i kommuneloven. 

Omorganiseringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse. De ansattes rettigheter vil 

dermed bli håndtert i henhold til arbeidsmiljølovens Kapittel 16. Arbeidstakernes 

rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 

Gjøvik, den  

 

--------------------------------     --------------------------------- 



 

(Forslag til avtale ver 0.9 pr 03.01.17) 
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………… kommune og Gjøvik kommune  

 

 

Gjøvik, den xx.xx.xxxx 
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Samarbeidsavtale – Felles krisesenter i Gjøvikregionen 

 

 

 

 

Avtalen er inngått mellom  

 

………… kommune og Gjøvik kommune. 

 

 

 

 

Gjøvik, den xx. xx xxxx 

 

 

-------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Xxxxxxxxxxxx     Magnus Mathisen 
Rådmann xxxxxxx kommune    Rådmann Gjøvik kommune 

 

 

 

 

 

Avtalen undertegnes i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 
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1 Omfang og formål 
Avtalen omfatter tjenester for alle innbyggere (barn, unge, voksne, eldre – både kvinner og 

menn) hjemlet i Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterloven). 

Tilbudet skal være tilgjengelig for personer som er utsatt for vold eller trusler i nære 

relasjoner, og som har behov for et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal være faglig 

forsvarlig, dvs. ihht definerte lov - og forskriftskrav.  

2 Lovhjemmel og myndighet 
Avtalen er inngått i henhold til kommuneloven § 28b om vertskommunesamarbeid. Gjøvik 

kommune er vertskommune.  

Oppgaver og avgjørelsesmyndighet i tilknytning til krisesentertjenesten er overført til 

vertskommunen.  

Administrativ myndighet er delegert fra rådmannen i  xxxxxx  kommune til rådmannen i 

vertskommunen Gjøvik. 

Ansvarlig for daglig drift og ledelse av det interkommunale Krisesenteret er Gjøvik 

kommune v/rådmannen.  

Det vil ikke bli gjort enkeltvedtak knyttet til brukerne etter denne avtalen.  

Vertskommunen har ansvar for at fylkesmannen orienteres iht kommuneloven § 28e nr 4. 

3 Deltakere i samarbeidet 
Følgende kommuner er deltakere i samarbeidet: 

Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune. Det inngås 

likelydende avtaler mellom Gjøvik som vertskommune og alle samarbeidskommunene. 

4 Beskrivelse av krisesentertilbudet 
Krisesentertilbudet skal være gratis og skal: 

- omfatte et helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud 

- et dagtilbud 

- gi brukerne støtte, veiledning/rettledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet 

- omfatte et helårs og heldøgns tilbud der personer kan få råd og rettledning/ 

veiledning pr telefon 

- gi brukerne oppfølging i reetableringsfasen 

Kvalitet på tjenestene og kompetansekrav i forhold til ansatte skal være i samsvar med lov 

om Krisesenter med gjeldende forskrifter. 
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5 Lokalisering 
Gjøvik Krisesenter er lokalisert i Gjøvik kommune.  

Kommunestyrene i de fem samarbeidskommunene har høsten 2016 gjort vedtak om bygging 

av nye lokaler for Krisesenteret i regi av Gjøvik Boligstiftelse. 

6 Økonomi og rapportering 
Vertskommunen har ansvar for å sikre god økonomistyring (inkl. budsjett- og 

regnskapsansvar) i virksomheten.  

Vertskommunen utarbeider på bakgrunn av drøftinger i samarbeidsrådet 1. halvår, utkast 

til neste års driftsbudsjett. Budsjettrammen justeres årlig i samsvar med kommunal 

deflator. Andre behov for endringer i rammene skal behandles i samarbeidsrådet.  

Budsjettforslaget sendes samarbeidskommunene innen 01.09.  

6.1 Kostnadsnøkkel – fordeling av utgifter  

Deltakerkommunenes andel av netto drifts- og kapitalkostnader beregnes i hht en 

kostnadsnøkkel basert på innbyggertall pr 01.01. Nøkkelen justeres hvert 3. år, sist justert 

pr. 01.01.15. 

Vertskommunen sender faktura til samarbeidskommunene på et halvårlig à konto beløp i 

hht beregnet andel, pr 15.01. og 15.07.  

 Kostnadsnøkkel – eksempel på kostnadsfordeling 

 
Innb. pr 
01.01.15 

Prosentandel 
 

Beregnet 
andel *) 

Gjøvik 30063 42,63 % 2 344 576  

Nordre Land 6740 9,56 % 525 644  

Søndre Land 5772 8,18 % 450 151  

Vestre Toten 13152 18,65 % 1 025 708  

Østre Toten 14796 20,98 % 1 153 921  

Totalt 70523 100,00 % 5 500 000  

*)Anslått totalramme - kr 5 500 000 - tallet må verifiseres 

6.2 Rapportering  

Vertskommunen rapporterer tertialvis til deltakerkommunene, pr. 30.04. og 31.08.  

Rapportene skal inneholde økonomisk oversikt og prognoser, evt. avvik påpekes og 

forklares. Rapportene skal gi deltakerkommunene korrekt grunnlag for rapportering til 

KOSTRA. Frist for oversendelse til deltakerkommunene er hhv 10.05. og 01.09. Årsrapport 

for virksomheten oversendes deltakerkommunene tilsvarende. 

6.3 Regnskap – over-/underforbruk  

Endelig oppgjør for regnskapsåret foretas i sammenheng med revisjonsbekreftet regnskap. 

Ubrukte midler avsettes av vertskommunene på bundet fond til bruk etterfølgende år.  
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Dersom endelig regnskap for krisesenteret viser regnskapsmessig underskudd, og 

fondsmidler fra tidligere år ikke dekker opp dette, skal hver enkelt deltakerkommunens 

andel av underskuddet legges til ved à konto betalingen for kommende regnskapsår. 

6.4 Andre forhold  

Bostedskommunen har etter krisesenterlova ansvar for en helhetlig oppfølging av den 

enkelte bruker og for å sikre god samordning1 av krisesentertilbudet med andre deler av 

bostedskommunens tjenesteapparat.  

Ytelser bruker har krav på under opphold på krisesenteret i henhold til Lov om sosiale 

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven), er også 

bostedskommunes ansvar. 

Bostedskommunen har bl.a. ansvar for  

 Økonomisk sosialhjelp til livsopphold mens bruker bor på krisesenteret  

 Når det er aktuelt for en bruker å endre bostedskommune, skal den opprinnelige 

bostedskommunen dekke følgende kostnader ved bosetting/flytting til 

vertskommunen:  

o Husleiegaranti i 3 mnd  

o 1. husleie og evt inventar dersom brukar fyller vilkår for økonomisk sosial 

stønad.  

7 Samarbeidsråd - samarbeid 
Det opprettes et samarbeidsråd bestående av en representant fra rådmannsnivået 

(kommunalsjef eller tilsvarende) i hver av deltakerkommunene. Rådmannen i den enkelte 

kommune utpeker kommunens representant med vararepresentant til Samarbeidsrådet. 

Vertskommunens representant er leder av Samarbeidsrådet.  

Virksomhetsleder for Krisesenteret er sekretariat og deltar i møtene i Samarbeidsrådet. 

Samarbeidsrådet er rådgivende og skal sikre samarbeidskommunene informasjon om og 

innflytelse på driften og skal bidra til å opprettholde et godt og løpende samarbeid mellom 

alle aktører i faglige og økonomiske spørsmål. 

Alle samarbeidskommunene forplikter seg til å delta aktivt i oppfølgingen av den enkelte 

kommunes beboere som til enhver tid oppholder seg på krisesenteret. Det utarbeides 

retningslinjer med nærmere beskrivelse av denne samhandlingen. 

Samarbeidsrådet møtes to ganger i året og har følgende oppgaver: 

 Drøfte samarbeidserfaringer, inkludert driftserfaringer 

 Drøfte de økonomiske rammene for virksomheten 

 Gi råd ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding 

 Drøfte og godkjenne endringer i retningslinjer for samhandlingen mellom 

krisesenteret og samarbeidskommunene.  

 Oppfølging av internkontroll 

                                            
1 Krav om samordning og samarbeid er nedfelt i lovgrunnlaget for de ulike tjenestene, for eksempel: sosialtjenesteloven § 13, helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-4 og barnevernloven § 3-2a. 



 

Samarbeidsavtale – Felles krisesenter i Gjøvikregionen                      side 8 
 

Vertskommunen kan forelegge saker for Samarbeidsrådet som administrasjonen ønsker 

uttalelse/råd om. 

Samarbeidsrådet kan selv ta opp saker med vertskommunen som rådet mener har 

betydning for krisesenterets funksjon. 

Endringer i denne samarbeidsavtalen som har betydning for driften skal behandles i 

Samarbeidsrådet før kommunestyrene fatter endelig avgjørelse.  

Vertskommunen har ansvar for dokumentasjon og arkivering. Samarbeidskommunene kan 

på forespørsel få opplysninger om personer som tilhører deres kommune. 

8 Informasjon til innbyggerne 
Hver kommune har ansvaret for å informere sine innbyggere om krisesentertilbudet. 

9 Tvist 
Dersom det oppstår tvist om forståelse av denne avtalen, skal dette drøftes mellom 

partene dersom en av partene ber om dette. Om det ikke oppnås enighet avgjøres tvisten 

ved frivillig voldgift i henhold til tvisteloven § 7-1. 

10 Avtalens virkningstidspunkt og varighet 
Avtalen trer i kraft fra 01.januar 2018 og gjelder inntil den sies opp av en av partene. 

Hvis det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for avtalen, kan avtalen kreves 

reforhandlet med 3 måneders varsel. 

Ved oppsigelse, gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 1 år fra 1. i påfølgende måned. Det 

gis ingen form for økonomisk kompensasjon til samarbeidskommunen dersom den velger og 

si opp avtalen og tre ut av samarbeidet.  

Den kommunen som eventuelt trer ut av samarbeidet, er ved uttreden forpliktet til å 

innbetale restverdi av kapitalkostnaden som vedkommende kommune svarer for.  
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