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Felles	formannskapsmøte	Midt-Buskerud	1.6.2012,	sak	5:	

FELLES	TJENESTEPRODUKSJON		

-oversikt	over	mulige	samarbeidsområder	
 
TEKNISK SEKTOR 
 
EKSISTERENDE SAMARBEID: 
Brann 
110 - Vestviken alarmsentral - Alle 3 kommunene deltar. 
Felles fagsentral (varslingssentral) for 3 politidistrikt.   
Søndre Buskerud, Nordre Buskerud og Vestfold.   
Dekker 35 kommuner, 20 brannvesen og 35 brannstasjoner.     
 
DRBV - Drammensregionens brannvesen IKS. 
Krødsherad og Sigdal medeiere, Modum har eget brannvesen. 
 
Renovasjon 
RFD - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen- IKS. Modum kommune medeier. 
Hallingdal interkommunale renovasjon (IKS under dannelse). Sigdal og Krødsherad har 
avtale.   
 
MULIG FRAMTIDIG SAMARBEID: 
Vann og avløp Norefjell 
Krødsherad kommune har bygget ut VA-nett omtrent fram til Sigdals grense på Norefjell.  
Mulig å utvide nettet inn i Sigdal kommune. Stor kapasitet på vanntilførsel. 
Krødsherad er i ferd med å utvide rensekapasitet. 

• Tenker Sigdal å etablere /kreve etablert noe fellesnett på sin side av 
kommunegrensa? 

• Bør Krødsherad og Sigdal vurdere samarbeid? 
 
Landbrukskontor 
Alle kommunene har hvert sitt landbrukskontor pr. i dag 

• Fordelaktig og mindre sårbart med et større fagmiljø 

• Brukertilgjengelighet vil bli redusert for noen 

• Ansatte benyttets i dag til mange andre kommunale oppgaver, må vurdere 
restrukturering og redusert bemanning rettet direkte mot landbruk 

 
Byggesak - tilsyn - arealplan 
Alle kommunene har i dag egne byggesaksbehandlere 

• Fordelaktig og mindre sårbart med større fagmiljø 

• Redusert brukertilgjengelighet for noen 

• Lokalkunnskap er viktig, og vil trolig bli svekket på sikt 

• Avstand til lokalpolitikere kan være en utfordring 
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Oppmåling 
Alle kommunene har i dag egne oppmålingsansvarlige 

• Fordelaktig med større fagmiljø 

• Ansatte benyttes også til noen andre oppgaver, medfører muligens behov for 
omstrukturering 

• Lokal tilknytning er muligens ikke så viktig 

• Redusert brukertilgjengelighet for noen 
 

HELSE OG OMSORG 
 
EKSISTERENDE SAMARBEID: 
Barnevern 
Modum og Krødsherad - vertskommunesamarbeid 
Kontoret er i Modum - fast tilstedeværelse i Krødsherad 
Sigdal har eget barnevernskontor 
 
Jordmor 
Krødsherad kommune kjøper 20 % jordmortjeneste av Modum kommune.  Sigdal har egen 
jordmorordning med følgetjeneste 
 
Kommunelege 1 
Modum og Krødsherad - Vertskommunesamarbeid 40 % 
Kontorplassering Modum, tilstedeværelse i Krødsherad etter avtale 
 
Legevakt 
Alle 3 kommunene er deltakere i interkommunal legevakt, plassering Ringerike sykehus.  
Ringerike kommune er vertskommune. 
 
Krisesenter 
Modum og Krødsherad er tilknyttet Hønefoss krisesenter via vertskommunesamarbeid hvor 
Ringerike er vertskommune. 
Sigdal har vært tilknyttet Kongsberg, vurderer framtidig tilknytning. 
 
MULIG FRAMTIDIG SAMARBEID: 
NAV 
Alle kommunene har eget NAV-kontor 

• Nærhet til brukerne og lokalkunnskap vurderes om svært viktig 

• Økt faglig samarbeid i Midt-Buskerud vurderes 
 
Psykisk helse 
Alle kommunene har egen tjeneste 

• Fordelaktig med større fagmiljøer 

• Nærhet er viktig for brukerne 

• Modum kommune har startet prosjekt sammen med Modum Bad.  Interessant også 
for de andre kommunene? 

 
Modum Industrier /Modum Asvo. 
Tilbyr tjenester til alle tre kommuner. Kan etablere piloter ute i kommunene 
 
Samhandlingsreformen -  Vi samler trådene 
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OPPVEKST   OG   KULTUR 
 
EKSISTERENDE SAMARBEID: 
PPT 
Felles PPT for alle tre kommunene 
Kontoret er plassert i Modum. God struktur i forhold til tilstedeværelse ute i kommunene på 
ansvarsgruppemøter m.m. 
 
Voksenopplæring 
Krødsherad og Sigdal kjøper tjenester av Modum kommune ved behov.  Tilbudet gis i 
Modum. 
 
Prosjektsamarbeid 
Som oftest i forhold til videreutvikling og kompetanseheving 
Tilskuddstøttede prosjekter 
 
MULIG FRAMTIDIG SAMARBEID: 
Kulturskolen 
Hver kommune har egen kulturskole. Krødsherad har i noen tilfeller kjøpt undervisning i 
Modum. 

• Fordelaktig med samarbeid i forhold til lærekrefter og større miljø 

• Lang reiseavstand for brukere kan være negativt 

• Viktig med lokal tilknytning for lokalt kulturliv? 
 
Bibliotek 
Alle kommunene har i dag egen bibliotekar 

• Fordelaktig med større fagmiljø 

• Kan være vanskelig å oppfylle fagkravet 

• Nærhet til brukerne er viktig 

• Skolebibliotekene må være på skolene - noen har samdrift 
 
 

FELLESTJENESTER 
 
EKSISTERENDE SAMARBEID: 
IKT-samarbeid 
Alle tre kommunene har felles IKT-drift lokalisert i Modum 
Egne stedlige kontaktpersoner i Sigdal og Krødsherad 
 
Felles nettselskap 
Modum og Sigdal har felles nettselskap  
Krødsherad har eget Everk 
 
Felles kraftselskap 
Alle tre kommunene er medeiere i Ramfoss Kraftlag. 
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MULIG FRAMTIDIG SAMARBEID 
Økonomifunksjoner - Lønn/personal, regnskapsfunksjoner, faktureringstjenester 

• Fordelaktig og mindre sårbart med større fagmiljøer 

• Noe økonomifunksjon må fortsatt være ute i enkeltkommunene 

• Økonomistyring er en svært viktig del av fellesfunksjonene 
 
Skatteoppkrever 

• Fordelaktig med større fagmiljø 

• Modum og Krødsherad bistår i dag Sigdal i en vakans-periode 

• Nærhet til bruker er muligens ikke så viktig 

• Mulighet for ytterligere samarbeid utredes p.t. 
 
Arkivtjenester 

• Fordelaktig med større fagmiljø 

• Nærarkiv må være i hver enkelt kommune 
 
Innkjøp 
Kommunene har mulighet til å benytte BTV's innkjøpsordning 

• Fordelaktig med større fagkompetanse 

• Muligheten benyttes i forhold til fellesinnkjøp IKT utstyr, 
 og også noe i forhold til fellesinnkjøp programvare 
 

 

 
FRAMTIDIG SAMARBEID - PRINSIPPER 
 
VURDERINGER 
 

• Stort sett fordel i alle sammenhenger med styrket fagmiljø og større stabilitet i 
tjenestene 

• Tvilsomt at samarbeid medfører store økonomiske besparelser ute i 
enkeltkommunene 

• Enkeltvis samarbeid - har hittil stort sett medført at Modum kommune er 
vertskommune / selger tjenester til de andre kommunene og at tjenestetilbudet gis 
fra Modum 

• Skal det vurderes ytterligere samarbeid? 

• Skal, i så fall, flere samarbeidsområder vurderes samlet, og plassering fordeles 
mellom kommunene?  

 
 
Marit Lesteberg 
Rådmann Krødsherad 


