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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 gjeldende lov- og forskriftskrav, herunder  

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets «Veileder til krisesenterloven» med 
kommentarer til lovbestemmelsene 

 Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet  

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 
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Kvalitet på tjenestene og kompetansekrav i forhold til ansatte skal være i samsvar med lov 
om Krisesenter med gjeldende forskrifter. 

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. 
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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.  

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 

                                             
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. 
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 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 

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.  

 


