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1/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL  
 
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Møteprotokoll fra Regionrådets møte 23.11.2012 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg: Møteprotokoll fra Regionrådets møte 23.11.2012  

 Presentasjon fra Fylkestannlegen er tilgjengelig på Regionrådets hjemmeside 

 

Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra Regionrådets møte 23.11.2012 legges frem for godkjenning. 

 





  

 

26/12 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Møteprotokoll fra Regionrådets møte 21.9.2012 godkjennes. 
 
BEHANDLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Møteprotokoll fra Regionrådets møte 21.9.2012 godkjennes. 
 
 
 
27/12  
GODKJENNING AV REFERAT FRA FELLES FORMANNSKAPSMØTE 26.10.2012  
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Referat fra felles formannskapsmøte 26.10.2012 godkjennes.  
 
BEHANDLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Referat fra felles formannskapsmøte 26.10.2012 godkjennes.  
 
 
  
28/12  
VEDTEKTER FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD  
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Vedtekter for Regionrådet i Midt-Buskerud anbefales og oversendes kommunestyrene for 
endelig vedtak. 
 
Det arbeides videre med organisering av regionrådet. I dette arbeidet vurderes organisering 
etter kommunelovens § 27 og muligheter for å utvide stillingen for sekretær. 
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe med to folkevalgte fra hver kommune. Det legges fram forslag 
til mulige endringer innen 1. mars 2013. 
 
BEHANDLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

  



  

 

VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Vedtekter for Regionrådet i Midt-Buskerud anbefales og oversendes kommunestyrene for 
endelig vedtak. 
 
Det arbeides videre med organisering av regionrådet. I dette arbeidet vurderes organisering 
etter kommunelovens § 27 og muligheter for å utvide stillingen for sekretær. 
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe med to folkevalgte fra hver kommune. Det legges fram forslag 
til mulige endringer innen 1. mars 2013. 
 
  
 
29/12  
HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015  
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud 2012-15 anbefales og oversendes 
kommunestyrene for endelig vedtak. 
 
BEHANDLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud 2012-15 anbefales og oversendes 
kommunestyrene for endelig vedtak. 
 
 
  
30/12  
REGIONALT NÆRINGSFOND 2012  
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Regionrådet vedtar følgende bruk av regionalt næringsfond: 
 
Krødsherad kommune tildeles kr 283 000 til K4-huset. 
 
Sigdal kommune tildeles kr 540 000 inkludert 49 000 fra 2011-midlene til følgende: 
 

1 Utviklingsavtale med Buskerud næringshage 200.000,- 
2 Finansiering av etablererveiledning, Buskerud næringshage 35.000,- 
3 Hyttebrukerundersøkelse i samarbeid med Høyskolen i 

Buskerud 
194.000,- 

4 Tilleggserverv tomteareal, Christian Skredsvigs kunstnerhjem 75.000,- 

 Totalt 504.000,- 

 
BEHANDLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

  



  

 

VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Regionrådet vedtar følgende bruk av regionalt næringsfond: 
 
Krødsherad kommune tildeles kr 283 000 til K4-huset. 
 
Sigdal kommune tildeles kr 540 000 inkludert 49 000 fra 2011-midlene til følgende: 
 

1 Utviklingsavtale med Buskerud næringshage 200.000,- 
2 Finansiering av etablererveiledning, Buskerud næringshage 35.000,- 
3 Hyttebrukerundersøkelse i samarbeid med Høyskolen i 

Buskerud 
194.000,- 

4 Tilleggserverv tomteareal, Christian Skredsvigs kunstnerhjem 75.000,- 

 Totalt 504.000,- 

 
 
  
31/12  
INFORMASJON OM REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER  
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Saken tas til orientering. 
 
BEHANDLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Saken tas til orientering. 
 
 
  
32/12  
SPØRSMÅL OM VIDEREFØRING AV "LYS I ALLE GLAS"  
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Regionrådet for Midt-Buskerud anser prosjektet ”Lys i alle glas” som avsluttet. Tiltak fra 
sluttrapporten videreføres innenfor ordinær drift i den enkelte kommune. 
 
BEHANDLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Regionrådet for Midt-Buskerud anser prosjektet ”Lys i alle glas” som avsluttet. Tiltak fra 
sluttrapporten videreføres innenfor ordinær drift i den enkelte kommune. 
 
  
  



  

 

33/12 
ORIENTERING FRA FYLKESTANNLEGEN 
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Saken tas til orientering. 
 
BEHANDLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Fylkestannlegen presenterte sitt arbeid og planer for langsiktig utviklingsarbeid. Planen vil bli 
sendt på høring i 2013. Presentasjonen vedlegges protokollen. Saken tas til orientering. 
 
VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
34/12  
MØTEKALENDER FOR REGIONRÅDET 2013  
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Regionrådet vedtar følgende møteplan for første halvår 2013: 

Rådmannsforum  14.2 kl 9-12 
Regionråd   28.2 kl 12, Sigdal 
Felles formannskapsmøte  15.3 kl 9-12, Modum 
Rådmannsforum  24.4 kl 9-12 
Regionråd    8.5   kl 12, Krødsherad 

 
 
BEHANDLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Regionrådet vedtok følgende møteplan for 2013: 

Regionråd 28.2 kl 12 Sigdal 

Felles formannskapsmøte 14.3 kl 14-18 Modum 

Regionråd   8.5 kl 12 Krødsherad 

   

Regionråd 13.9  kl 12 Modum 

Felles formannskapsmøte 24.10 kl 14-18 Modum 

Regionråd 22.11 kl 12 Sigdal 

 
VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: 
Regionrådet vedtar følgende møteplan for 2013: 

   

Regionråd 28.2 kl 12 Sigdal 

Felles formannskapsmøte 14.3 kl 14-18 Modum 

Regionråd   8.5 kl 12 Krødsherad 

   

Regionråd 13.9  kl 12 Modum 

Felles formannskapsmøte 24.10 kl 14-18 Modum 

Regionråd 22.11 kl 12 Sigdal 

 



 Modum kommune  
 Regionsrådet for Midt-Buskerud 
 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
13/564 026  Audun Mjøs 
   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Regionsrådet for Midt-Buskerud 28.02.2013 

 

 
2/13 GJENNOMFØRINGSAVTALE 2013  
 
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Gjennomføringsavtale med Buskerud Fylkeskommune for 2013 godkjennes. 

 

 
Vedlegg: Partnerskapsavtale 2009-2012 

 Gjennomføringsavtale med Buskerud fylkeskommune for 2013 

 Evalueringsrapport (tilgjengelig på Regionrådets hjemmeside) 

 

Saksopplysninger: 
 

Buskerud fylkeskommune har benyttet firmaet AgendaKaupang for å evaluere ordningen med 

regionale utviklingsmidler. Rapporten ble lagt frem i november 2012. Rapporten er opptatt av 

om midlene har bidratt til tilstrekkelig addisjonalitet og konkluderer i hovedsak med at 

midlene er brukt etter hensikt og bidrar til regional utvikling.  

 

Partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommuneregionene varte til utgangen 

av 2012. På grunn av evalueringen av ordningen er arbeidet med nye partnerskapsavtaler 

forsinket. Fylkesutvalget vedtok i sak 1/13 (30.1) at  

 

Eksisterande partnarskapsavtalar for 2009 - 2012 med kommuneregionane i 

Hallingdal, Ringerike, Midt-Buskerud og Kongsbergregionen vert forlenga ut 2013. 

 

Buskerud fylkeskommune legg til grunn at det vert utarbeidd gjennomføringsavtalar 

med dei ulike kommuneregionane for aktiviteten i 2013. 

 

Det vil bli gjennomført drøftingar med kommuneregionane med tanke på form, 

innhald og forvaltning i samarbeidet med kommuneregionane. Nye partnerskapsavtalar 

vert utarbeidd i løpet av hausten 2013. 

 

Partnerskapsavtalen omhandler satsingspunktene i Regional planstrategi 2009-12 

(se vedlegg).  

 

Til informasjon er Vedtekter for Regionrådet i Midt-Buskerud og  

Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud 2012-15 nylig vedtatt i kommunestyrene og 

ligger tilgjengelig på Regionrådets hjemmeside. 



  Sak 2/13 
 

Vurdering: 
 
Vår region har nylig vedtatt Handlingsplan 2012-2015 med delvis overlappende temaer. 

Gjennomføringsavtalen skal omfatte begge dokumentene. Rådmennene foreslår å gå videre 

med samme satsingspunkter som i 2012: Næringsutvikling, Folkehelse og Læring hele livet. 

Regionale utviklingsmidler er lyst ut med disse punktene. 

 

Forslag til Gjennomføringsavtale for 2013 følger vedlagt. Avtalen skal godkjennes av 

Fylkesutvalget etter behandling i Regionrådet. 









 

 Gjennomføringsavtale 
 mellom 

 

Buskerud fylkeskommune 
 og 

  

 

Regionrådet for Midt-Buskerud 

 for 2013 
 

Vedtatt i Regionrådet 28. februar 2013 og i Fylkesutvalget 17. april 2013 

 
1) Avtalepartnere 

Avtalen er inngått mellom Regionrådet for Midt-Buskerud og Buskerud fylkeskommune for året 2013 
og er basert på Partnerskapsavtale av 30.04.09. 
Region MIDT-BUSKERUD består av kommunene: Sigdal, Krødsherad og Modum 
Avtalen er behandlet og godkjent av avtalepartene i de enkelte kommuner, fylkeskommunen og i 
regionrådet for Midt-Buskerud og i henhold til gjeldende lovgivning.  
 

2) Formålet med avtalen 
Gjennomføringsavtalen konkretiserer hvordan Buskerud fylkeskommune og Regionrådet for Midt- 
Buskerud skal samarbeide i året 2013 for å nå de målsettinger som er satt opp i Partnerskapsavtalen 
(2009-2012) som i Fylkesutvalget den 30.1.2013 sak 1/3 ble forlenget til å gjelde ut året 2013. Avtalen 
er  konkretisert i pkt. 3 ”Samarbeidsområder”,  gjennom å forplikte partene til å finansiere 
og igangsette prosjekter og tiltak. 
 

3) Rammer/ressurser for 2013 
Buskerud fylkeskommune har bevilget en ramme for regionale midler til region Midt-Buskerud på 
kr.1.800.000.  
 
I henhold til Partnerskapsavtalens pkt. 5 ”Forpliktelser”, er fylkeskommunens delfinansiering av 
prosjekter begrenset til det som framgår av Gjennomføringsavtalens pkt. 4 ”Prosjekter og tiltak 2013”. 
Buskerud fylkeskommune tar forbehold om å godkjenne prosjekt eller tiltak når endelig prosjektplan 
foreligger. 
 
Buskerud fylkeskommune stiller i tillegg ressurser i form av administrativ regionkontakt og fag- og 
prosesskompetanse knyttet til initiering og gjennomføring av de prosjekter og tiltak som er nevnt 
nedenfor. 
 
Regionrådet for Midt-Buskerud forplikter seg til å fullfinansiere prosjektene i henhold til prosjektets 
finansieringsplan ved egenfinansiering og eventuelt ved å søke medfinansiering fra andre 
samarbeidspartnere. 

 
Regionrådet for Midt-Buskerud stiller i tillegg ressurser til sekretariatsfunksjon for gjennomføring av 
avtalen og fag- og prosesskompetanse knyttet til initiering og gjennomføring av de prosjekter og tiltak 



som er nevnt nedenfor. 

4) Prioriterte satsingsområder 2013 
Regionrådet for Midt-Buskerud og Buskerud fylkeskommune er enige om at følgende satsingsområder 
skal prioriteres  

I.  Næringsutvikling  
II.  Læring hele livet 
III. Folkehelse 
 

5) Prosjekter og tiltak 2013 
Alle prosjekter eller tiltak skal beskrives gjennom en kortfattet og presis prosjektbeskrivelse som angir 
hva partene har som målsetting, hvilken effekt eller resultater som forventes og til hvilken kostnad. 
Prosjektbeskrivelsen skal, som et minimum, omhandle følgende elementer: 

• Målsetting 

• Beskrivelse 

• Budsjett/Finansiering 

• Organisering 

• Prosjektansvarlig 

• Framdriftsplan 

• Rapporteringsrutiner 
 
Som vedlegg til denne gjennomføringsavtalen for 2013 følger oversikt over prosjekter som er gitt 
tilsagn om regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud fortløpende utover året. 

 
 
 
 

6. Gjennomføring 
De ovenfor nevnte prosjekter/tiltak skal igangsettes i løpet av 2013. Tiltakene/prosjektene kan ikke 
igangsettes før fylkeskommunen har mottatt bekreftelse på at betingelsene for fylkeskommunens 
tilsagn er akseptert og at øvrig finansieringer i orden. 

 
Buskerud, den ………. 2013 

 
 
 

    
Morten Eriksrød        Kari K. Ask      Olav Skinnes             Terje Bråthen 
  fylkesordfører                 ordfører i Sigdal                 ordfører i Krødsherad      ordfører i Modum 

 



 Modum kommune  
 Regionsrådet for Midt-Buskerud 
 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
13/317 026  Audun Mjøs 
   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/13 Regionsrådet for Midt-Buskerud 28.02.2013 

 

 
3/13 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2013  
 
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
 
Regionrådet anbefaler følgende tildeling av regionale utviklingsmidler for 2013: 

Buskerud Idrettskrets: Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet 85 000 for 2013 

Modum Bad: NettOpp for unge 200 000 

Norefjell Destinasjon AS: VisitNorefjell, forlengelse 300 000 

Modum kommune: Redusere fravær og frafall fra ungdomsskole 

og videregående skole 

300 000 

Modum kommune: Etablererveiledning 150 000 

Modum bibliotek: Digital fotoarv 40 000 for 2013 

Modum, Sigdal, Krødsherad kommuner: God tur-prosjektet 350 000 

Blaafarveværket: Haugfossen rundt del 2 100 000 

Krødsherad kommune: Kunstnertunet Anders Kjær 75 000 

Krødsherad kommune: OL-søknad 200 000 

 SUM 1 800 000 
 

 

 
Vedlegg: Søknader om Regionale utviklingsmidler 2013 (8 MB) 

  

 

Saksopplysninger: 
 

Buskerud fylkeskommune har tildelt region Midt-Buskerud kr 1 800 000 i Regionale 

utviklingsmidler for 2013. Dette er samme beløp som tidligere år. Midlene er lyst ut med 

Næringsutvikling, Folkehelse, Læring hele livet som satsingsområder. Søknadsfrist 

var 8. februar. Totalt er det mottatt 14 søknader på til sammen kr 4 550 000. 

 

Rådmennene har vurdert søknadene. Vurdering og tilrådning er kort oppsummert i tabellen 

nedenfor. På grunn av den store søknadsmengden har rådmennene vært nødt til å prioritere 

hardt mellom søknadene. For enkelte søknader er det foreslått redusert beløp selv om 

prosjektene i seg selv oppfattes som gode og faller innenfor søknadskriteriene.  

 



  Sak 3/13 
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 Modum kommune  
 Regionsrådet for Midt-Buskerud 
 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
13/164 026  Audun Mjøs 
   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Regionsrådet for Midt-Buskerud 28.02.2013 

 

 
4/13 ANBUD ETABLERERVEILEDNING I MIDT-BUSKERUD  
 
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Regionrådet for Midt-Buskerud anbefaler … som oppdragstaker for Etablererveiledning i 

Midt-Buskerud 2013-15. 

 

 
Vedlegg: Konkurransegrunnlag Etablererveiledning Midt-Buskerud 2013-15 

 Rådmennenes innstilling med valg av tilbyder, U. OFF (ettersendes) 

 

Saksopplysninger: 
 

Buskerud næringshage as har levert etablererveiledning i Midt-Buskerud i årene 2010-12. Det 

er avtalt videreføring i 2013 frem til ny oppdragstaker er valgt.  

 

Regionrådet vedtok i sak 6/12 at etablererveiledning for perioden 2013-15 skulle legges ut på 

anbud. Modum kommune har som sekretariat for Regionrådet lyst ut anbud på tjenesten. 

Anbudsdokumenter ble lagt ut på Doffin 15.1.13, leveringsfrist var 12.2.13 kl 1200. 

Til sammen 17 interessenter har hentet ut konkurransegrunnlaget fra Doffin.  

 

Etablererveiledning er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge og 

Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner gjennom Regionrådet. Partene dekker 1/3 av 

kostnaden hver. Modum kommune vil hente inn midlene fra de ulike partene og betale ut 

månedlig til oppdragstaker etter faktura. 

 

Utlysningsteksten følger vedlagt. Rådmennenes innstilling med valg av tilbyder er unntatt 

offentlighet, jf. offentleglova § 23, og ettersendes etter kvalitetssikring ved BTV Innkjøp. 



 
 
 
 
 
 

KONKURRANSEGRUNNLAG 
 

 
 

Etablererveiledning for Midt-Buskerud 
(Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner) 

2013-2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende vedlegg:  
Tilbudsmal og kontraktsutkast samt standardvilkår for konsulentkontrakter 
 
 
 

Tilbudsfrist: Tirsdag 12. februar 2013 kl 12.00 
 
 
 

Modum kommune  
på vegne av  

Regionrådet i Midt-Buskerud 
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1 Generell informasjon 

1.1 Oppdragsgiver:  
Modum kommune på vegne av Regionrådet for Midt-Buskerud 

Regionrådet for Midt-Buskerud er et politisk samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal og 
Krødsherad kommuner med formål om strategisk utvikling av regionen. Regionrådet i 
Midt-Buskerud skal utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende samarbeid 
med formål å 

• utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen næring, kompetanse og 
infrastruktur 

• være arena for samspill og samarbeid og utvikle tiltak på tvers av kommunegrensene 
• ta vare på regionens interesser overfor fylke, stat, øvrige regionsamarbeid, næringsliv 

og andre 
 
Modum kommune har sekretariatet for Regionrådet 2012-15. Regionrådsleder er 
ordfører Terje Bråthen. Audun Mjøs er Regionrådets sekretær.  
 
Modum kommune, org. nr. 970 491 589, er avtalepart på vegne av Regionrådet i Midt-Buskerud 
og øvrige parter i samarbeidet. Vedtak om valg av anbyder fattes av Regionrådet. 

1.2 Informasjon om regelverket 

Konkurransen er regulert av lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende 
forskrift (FOA). 

2 Generelle betingelser 

2.2 Anskaffelsens omfang 

Regionrådet for Midt-Buskerud skal anskaffe etablererveiledning for innbyggerne i Modum, 
Sigdal og Krødsherad for perioden 2013-2015 i samarbeid med nevnte kommuner, Buskerud 
fylkeskommune og Innovasjon Norge. Rammen for ordningen var i 2012 kr 430 000 og det 
forventes en årlig videreføring på samme nivå i perioden. Anbud på etablererveiledning lyses ut 
med forbehold om Regionrådets godkjenning og finansiering av ordningen. 
 
Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen i henhold til lov om offentlige anskaffelser. 
 
Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som denne tilbudsinnbydelsen stiller krav om og 
følge samme inndeling/nummerering som konkurransegrunnlagets vedlegg 1 (Tilbudsmal). 
Ufullstendige tilbud kan bli forkastet. 
 

2.3 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen gjennomføres som Åpen anbudskonkurranse i henhold til Del II, § 5-1 i forskrift 
til lov om offentlige anskaffelser  

 
Etter at tilbudene har kommet inn vil det bli vurdert om leverandørene tilfredsstiller 
kvalifiseringskriteriene i konkurransegrunnlaget. De leverandørene som ikke tilfredsstiller 
kvalifiseringskriteriene vil ikke komme videre i konkurransen. Det blir deretter foretatt en 
evaluering av tilbudene til de leverandørene som blir kvalifisert. Ved denne anskaffelsesformen 
kan det ikke gjennomføres forhandlinger om tilbudene. Det kan kun gjennomføres samtaler for 
å oppklare eventuelle uklarheter eller for å få tilleggsinformasjon. 

MERK: Underpunkt 2.1, 3.1 osv. 
mangler i dette dokument av 
tekniske årsaker.  
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2.4 Avtalens varighet og omfang 

Avtalen har en varighet på tre år og avsluttes senest 1.4.2016. I kontraktsperioden kan avtalen 
sies opp med fire måneders varsel dersom særlige grunner foreligger. Manglende finansiering 
regnes som saklig grunn. 
 
Anbud på etablererveiledning lyses ut med forbehold om Regionrådets godkjenning og 
finansiering av ordningen. Det tas forbehold om årlig finansiering av ordningen og størrelsen på 
bevilgningen. For 2013 og 2016 vil årlig bevilgning bli redusert forholdsmessig med antall 
driftsmåneder.  

2.5 Forbehold 

Anbyder har ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget. Tilbud 
som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist. 
 
Eventuelle andre forbehold til konkurransegrunnlaget skal være presise og entydige og 
beskrives i eget punkt i tilbudsbesvarelsen. Eventuelle forbehold skal prissettes dersom de har 
en prismessig konsekvens. 
 
Dersom det tas forbehold som gjør det umulig å sammenligne tilbudet med øvrige tilbud, skal 
tilbudet avvises. 

2.6 Tilbudsfrist 

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest: 
Tirsdag 12. februar 2013 kl 12.00. 

 
For sent innleverte tilbud vil bli avvist. Tilbud pr. e-post aksepteres ikke. 

2.7 Innlevering av tilbud 

Tilbudet skal sendes/leveres skriftlig og elektronisk på cd/minnepenn i åpent format, fullstendig 
utfylt, i nøytralt lukket forsendelse merket ”Tilbud Etablererveiledning” til:  
 

Virksomhet Modum kommune 
Kontaktperson: Regionrådssekretær Audun Mjøs 
Postadresse: Pb 38, 3371 Vikersund 
Besøksadresse: Rådhusveien 1, 3370 Vikersund 

 
Tilbudet skal være utformet på norsk, men brosjyrer kan leveres på engelsk, dansk eller svensk. 
Det skal vedlegges en kopi av tilbudet som enkelt kan kopieres, samt alle filer levert på 
minnepenn/cd. All kommunikasjon skal foregå på norsk.  
Etter at tilbudet er mottatt aksepterer partene kommunikasjon pr. epost. 

2.8 Offentlighet 

I henhold til offentleglova § 23 (3) er anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen 
skjermet for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er disse 
dokumentene i utgangspunktet offentlig tilgjengelige. 
 
Etter FOA § 3-6 har oppdragsgiver likevel plikt til å sørge for at opplysninger i tilbudene som 
for eksempel er å anse som forretningshemmeligheter, ikke gjøres offentlig tilgjengelig, jf. 
forvaltningsloven § 13. 
 
Taushetsplikten er pålagt oppdragsgiver og det er derfor oppdragsgiver som til syvende og sist 
må vurdere hvilke opplysninger som omfattes av bestemmelsen i FOA § 3-6. Ved denne 
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vurderingen er oppdragsgiver avhengig av leverandørens synspunkt med hensyn til hva 
vedkommende selv oppfatter som forretningshemmeligheter i tilbudet. 
 
Dersom det er aktuelt å utlevere tilbudet, vil tilbyder bli kontaktet av Regionrådets sekretær for 
avklaring av hva som er forretningshemmeligheter. 

2.9 Vedståelsesfrist 

Tilbyder må stå ved sitt tilbud i to måneder etter innleveringsfristen. 

2.10 Tilbudsåpning 

Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbudene vil bli åpnet av 
to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført. Tilbud som ikke er i 
samsvar med konkurransegrunnlaget kan bli forkastet. 

2.11 Omkostninger 

Omkostninger som tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli refundert av 
oppdragsgiver. 

2.12 Kontraktstildeling og kontrakt 

Oppdragsgivers beslutning om innstilling til valg av leverandør vil bli skriftlig meddelt alle 
deltakerne i konkurransen i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen vil inneholde en 
begrunnelse for valget og angi frist for leverandører til å klage over beslutningen.  
 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud samt å avlyse konkurransen, 
dersom det foreligger saklig grunn. 
 
Endelig beslutning om valg av leverandør blir foretatt av Regionrådet, planlagt i møte 
den 28. februar 2013. 
 
Det vil bli inngått kontrakt med den leverandør som får sitt tilbud antatt.  

2.13 Orientering til tilbyder 

Alle spørsmål i forbindelse med tilbudet skal rettes til: 
Kontaktperson: Regionrådssekretær Audun Mjøs 
Avd./adresse: Modum kommune 

Pb 38 
3371 Vikersund 

Telefon: 48192751 
E-post: Audun.mjos@modum.kommune.no 

 
Spørsmål i forbindelse med tilbudet skal være fremsatt skriftlig (gjerne e-post) i god tid før 
tilbudsfristens utløp, senest innen 6.2.2013. 
 
De spørsmål som medfører svar som kan ha betydning for leverandørenes tilbud, vil bli 
anonymisert og likelydende svar vil bli sendt til alle som har bedt om konkurransegrunnlaget, 
via Doffin.  
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3 Kvalifikasjonskrav til leverandør 
Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra følgende dokumentasjon  
(vedlegges tilbudet): 

3.2 Attest for betalt skatt og trygdeavgift  

Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet (*), som bekrefter at 
leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter 
i samsvar med lovbestemmelsene i landet (*). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.  

(*) hvor leverandøren hører hjemme. 

3.3 Attest for betalt merverdiavgift 

Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet (**), som bekrefter at 
leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift) i 
samsvar med lovbestemmelsene i landet (**). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.  
(**) hvor leverandøren/entreprenøren hører hjemme. 

3.4 HMS-erklæring  

HMS-erklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser §§ 5-16 og 12-10  

3.5 Finansiell og økonomiske stilling  

Leverandøren må ha en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling. Dersom det gjennom 
kredittsjekk framkommer opplysninger om forhold som gir grunn til å tvile på leverandørens 
evne til å gjennomføre oppdraget på en tilfredsstillende måte, kan tilbyderen bli avvist. 
 
Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav – kan føre til at 
tilbudet blir avvist. Merk at skjema RF-1244 i pkt. 3.2. og 3.3 må fremskaffes fra 
to instanser. 
 

4  Beskrivelse av varen/tjenesten 
Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region for næringslivet med økning i antall 
bedrifter og arbeidsplasser. Felles etablererveiledning i regionen er et viktig verktøy for å nå 
dette målet. Regionrådet skal tilby veiledning til etablerere bosatt i Modum, Sigdal og 
Krødsherad.  
 
Målet for ordningen er å øke antallet vellykkede etableringer. I tillegg ønsker oppdragsgiver å 
avdekke eventuelt potensial for vekst og internasjonalisering og formidle bistand til bedrifter 
med slikt potensial til å lykkes med sine strategier og satsinger. 
 
Etablererveiledning skal være et tilbud til den som har en forretningsidé og et ønske om å starte 
egen bedrift. Det er mange forhold, både personlig og faglig, som avgjør om en 
bedriftsetablering lykkes eller ikke. Etablererveiledningen skal tilby: 

• Faglig kunnskap om etablering generelt og spesielt  
• Veiledning om personlige forutsetninger for etablering  
• Tilbud om tilknytning til relevante nettverk for gründer- og bedriftsutvikling  
• Avholde etablererkurs og andre temakurs etter behov, minst ett pr. halvår 

4.2 Krav til tjenesten 

Etablererveiledning skal tilbys lokalt i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. 
Etablererveiledningen må kunne utøves med stor grad av mobilitet og uavhengig av veiledernes 
lokalisering. 
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Etablererveiledningen skal ha to hovedtyper av tilbud: 
• et breddetilbud med faglig bistand og opplæring for nyetablerere generelt 
• et spesialtilbud i oppfølging av etableringer med spesielt potensial og / eller faglig 

behov særlig rettet mot satsingsområder det offentlige har prioritert og bidratt med 
støtte, planlegging, produkt- og forretningsutvikling til. 

4.2.1 Breddetilbud:  

Et bredt tilbud til alle reelle nyetablerere. Oppdragstaker må ha svært god kunnskap om 
forutsetningene for etablering av ny bedrift og evne til å formidle dette. Det skal omfatte både 
generell informasjon og kontaktformidling. Oppdragsgiver skal formidle strukturert oversikt og 
tilgang til relevante brosjyrer, skjema, nettsider, kontaktformidlere i andre institusjoner / 
organer, opplæringstiltak, undervisnings- og kompetanseinstitusjoner, FoU-institusjoner og 
ulike deler av virkemiddelapparatet. 
 
Breddetilbudet krever høy henvisningskompetanse. Informasjon skal være tilgjengelig på 
internett og formidles gjennom personlige samtaler. Gjennom personrettet veiledning skal 
nyetablereren gjennomgå sin forretningsidé og få råd og veiledning om videre fremdrift både 
faglig og personlig. 
 
Personer med stort potensiale for å lykkes skal få tilbud om individuell oppfølging og 
veiledning etter behov innen tema som markedsføring, drift av virksomhet, nettverksbygging, 
produktutvikling, økonomistyring, jus, ledelse / strategisk planlegging med mer. 

4.2.2 Spesialtilbud:  

Spesialtilbud for oppfølging av etableringer med spesielt potensial og/eller faglig behov for 
bistand i form av mentor og oppfølgingsaktiviteter, er rettet mot områder som er spesielt 
ønskelig å få gjennomført, og hvor stor risiko gjør det viktig å sikre suksess. Fokusområder for 
spesialtilbudet er: 

• Etablering med nyutviklet teknologi  
• Etablering med særlig stort vekst- og verdiskapingspotensial 
• Etablering med internasjonalt markedspotensial 

 
Tilbudet bør inneholde kontinuerlig oppfølging i ca. et år gjennom mentorprogram med kurs, 
råd, veiledning, diskusjonspartner, eventuelt styredeltagelse mv. Samarbeid med Innovasjon 
Norges FRAM-program vurderes her som formålstjenlig. Spesialtilbudet kan også benyttes av 
etablerte bedrifter som satser på nye markeder og nye produkter som er innenfor 
fokusområdene. 

4.2.3 Arenaer for nettverksbygging 

Oppdragstaker skal aktivt bidra til at etablerere kan delta i relevante nettverk for faglig og sosial 
støtte med andre etablerere og mer erfarne næringsdrivende. I nettverksarbeidet kan 
etablererkurs og andre temasamlinger inngå. Nettverksarbeidet bør ha strukturerte ordninger for 
mentoring og involvering med etablert næringsliv som kan tilbys etablerere med stort 
potensiale. 
 

4.2.4 Kursvirksomhet 

Opplæring og oppfølging av etablerere er viktig for å sikre bedriftens overlevelse. For at 
etableringer skal føre til lønnsomme arbeidsplasser må det tilbys aktiv oppfølging og opplæring 
gjennom etableringsprosessen. Målet med opplæringen er å øke etablerernes personlige og 
faglige forutsetninger for planlegging og iverksetting av virksomheten. En viktig del av 
opplæringen er å gi deltagerne støtte og veiledning i arbeidet med egne planer slik at grunnlaget 
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for etableringen er best mulig. Det skal tilbys kurs innen forretningsmessige emner, i relasjon til 
mål- og strategivalg samt til personlige avklaringer. 
 
Etablererkurs skal baseres på følgende skisse:  

Formålet er å lage en forretningsplan, og det stilles krav til at deltakerne har en egen 
forretningsidé som de arbeider med. Tema som skal inngå i kurssamlingene er: 
⇒ personlige forutsetninger (egenskaper, kompetanse, relasjoner/nettverk, mm.) 
⇒ forretningsidé, idéutvikling og kommersialisering 
⇒ produkt-/tjenesteutvikling 
⇒ økonomi og økonomistyring, kapitalbehov og finansiering 
⇒ marked (markedsvurderinger, -planer, markedsføring og salg) 
⇒ kritiske faktorer for suksess 
⇒ ledelse, administrasjon og organisasjon 
⇒ nettverksbygging 
⇒ formelle krav 
⇒ patenter 
⇒ forretningsjus, skatt, særlover, forsikring, trygdeordninger 

 
Oppdragsgiver stiller kvalitetskrav til opplæringsvirksomheten, både til innhold og faglige 
emner, til pedagogisk utførelse, til brukervennlighet og oppfølgingskvalitet. Det bør utstedes 
kursbevis ved fullført opplæring. 
 
Oppdragstaker vurderer selv omfanget av og aktuell metode for veiledning for den enkelte 
etablerer etter konkret vurdering, innenfor ordningens finansielle rammer.  

4.2.5 Generelle krav 
Det forutsettes at anbyder legger frem oversikt over tiltak på de ulike punktene ovenfor 
inkludert plan for etablererkurs med forslag til praktisk gjennomføring av samlingene 
(kurssteder, tidspunkter, varighet samlinger m.m.). Oppdragstaker skal tilby første veiledning 
innen en uke etter henvendelsen er mottatt.   
 
Oppdragstakeren må sørge for å gjøre sitt tilbud kjent slik at alle henvendelser om etablering av 
næring kanaliseres riktig. Oppdragstaker må påse at kommunene legger informasjon om 
etablererveiledningen lett tilgjengelig på kommunenes egne hjemmesider. 
 
Kontrakt for oppdraget vil følge Standardvilkår for konsulent, utarbeidet av BTV Innkjøp, se 
vedlegg 3 og 4. 
 
Kravspesifikasjon er videre beskrevet i vedlegg 5.  

5 Priser og betingelser 
Modum kommune som sekretariat for Regionrådet for Midt-Buskerud skal anskaffe 
etablererveiledning for regionsamarbeidet mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner, 
Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Rammen for ordningen var i 2012 kr 430 000 
og det forventes videreføring på samme nivå årlig i perioden. Rammen kan variere og 
oppdragstaker må tilby etablererveiledning innenfor aktuell ramme for det enkelte år. Dersom 
det ligger an til overskridelse av rammen må oppdragstaker kontakte oppdragsgiver for 
avklaring. 
 
Når det avtales tidspunkt for oppstart av ny kontrakt vil rammen for 2013 bli redusert 
forholdsvis til antall måneder som gjenstår av året. Det samme vil bli gjort ved avslutning i 
2016. 
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Anbyder skal i tilbudet opplyse timepris for etablererveiledningen. Timeprisen skal inkludere 
leie av lokaler, reisekostnader mv. Kurskostnader skal spesifiseres for seg.  
 
Modum kommune vil innhente tilskudd fra de samarbeidende partene. Oppdragstaker fakturerer 
Modum kommune for antall timer benyttet pr. måned. Betalingsfrist er inneværende måned 
pluss 30 dager. Faktura sendes Modum kommune, Pb 38, 3371 Vikersund, ATT: Regionrådet. 
 
Prisene skal oppgis eksklusive mva. og inkludert alle leverandørens øvrige kostnader som 
husleie, kjøregodtgjørelse, gebyrer og lignende. Fakturagebyr eller andre former for gebyrer 
aksepteres ikke. 

6 Tildelingskriterier 
Ut fra kriteriene som er listet nedenfor, vil økonomisk mest fordelaktige tilbudet bli valgt: 
 

♦ Timepris og pris for etablererkurs, Vekt 40 % 
♦ Kvalitet, Vekt 60 %: 

♦ Tyngde og bredde i veiledningskompetansen, vekt 20 % 
♦ Dokumenterte resultater fra tilsvarende arbeid, Vekt 20 % 
♦ Tilgang til relevant nettverk for etablerere, Vekt 20 % 

 
Anbyder skal i tilbudet opplyse om aktuelt oppstartstidspunkt for ordningen. 



 Modum kommune  
 Regionsrådet for Midt-Buskerud 
 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
13/572 026  Audun Mjøs 
   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Regionsrådet for Midt-Buskerud 28.02.2013 

 

 
5/13 REGIONALE SKJØNNSMIDLER 2013  
 
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Regionrådet for Midt-Buskerud oversender to søknader om skjønnsmidler til Fylkesmannen: 

• Tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud kr 250 000 

• Internkontroll i Midt-Buskerud kr 200 000 

 

 

 
Vedlegg: Søknad om skjønnsmidler til internkontroll i Midt-Buskerud  

Søknad om skjønnsmidler til tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud 

 

Saksopplysninger: 
 

Fylkesmannen i Buskerud har tildelt Midt-Buskerud kr 450 000 i skjønnsmidler for 2013. 

Søknadsfrist er 1. mars. Fylkesmannen kan gi skjønnstilskudd til fornyings- og 

utviklingsprosjekter i kommunene. I utlysningen heter det at prosjekter som fokuserer på 

kvalitet i tjenestene og hvordan opprettholde gode tjenester også i fremtiden bør prioriteres. 

 

Vurdering: 
Rådmennene har utarbeidet to søknader om skjønnsmidler: Tjenestesamarbeid og 

internkontroll. Begge tema er sentrale oppgaver i regionen og satsingsområdene i utlysningen 

av skjønnsmidlene.  

 

Tjenestesamarbeid 

Regionrådet fikk kr 200 000 i skjønnsmidler til oppstart av prosjekt om tjenestesamarbeid 

i 2012. Som det fremgår av sak om felles formannskapsmøte er dette en omfattende prosess, 

som faller inn under søknadskriteriene for ordningen. I søknaden legges det vekt på 

igangsetting og videreføring av tjenestesamarbeid i tråd med utredningene som er gjort.  

 

Internkontroll 

Modum har deltatt i KS-nettverk om rådmannens internkontroll og ser at det er behov for å 

utvikle dette bedre området. Det vurderes å innhente prosjektbistand. Sigdal og Krødsherad 

kommuner er interessert i å gjennomføre dette som regionalt prosjekt.  



 

Fylkesmannen i Buskerud 

 
 

   
 

Skjønnsmidler 

 

 Kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen 
 

 

 Prosjektbeskrivelse 
 

 

     
     

 Region Midt-Buskerud Årstall for tildeling 2013  
     

     

     

 Kommune Modum  
    

 Samarbeider med Sigdal og Krødsherad  
    

 Navn på prosjektet STYRINGSSYSTEMER OG EGENKONTROLL  
    

 Prosjektansvarlig Aud Norunn Strand  
     

 Mål med prosjektet/ 
Forventet resultat 

M
å 

Effektivisering M
å 

Kvalitet- /tjenesteutvikling 
 

     

     

     

 Prosjektets varighet fra 1.1.13 til 31.12.13  
     
 

Beløp over prosjektskjønn 250.000  
 

     

 
Annen finansiering  

Kommunal    
egenfinansiering  

Annet 
     

 Prosjektbeskrivelse 
Beskrivelse av prosjektet 

 

 Hensikten med god internkontroll er 
- Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 
- Helhetlig styring og riktig utvikling 
- Godt omdømme og legitimitet 
- Etterlevelse av lover og regler 
 
Med internkontroll menes prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres. 
Modum har deltatt i KS-nettverk om rådmannens internkontroll.  Bakgrunnen for oppstarten av 
nettverket ble beskrevet i invitasjonen: 
 
«Etter Kommuneloven har administrasjonssjefen ansvar for at administrasjonen er gjenstand for 
betryggende kontroll, og dette innebærer både å etablere internkontroll, og å følge opp. Flere 
utredninger har de siste årene dokumentert at internkontrollen i kommunene har mangler og 
svakheter. Mange kommuner gjør mye godt arbeid og har mye på plass, men inntrykket er likevel 
at internkontrollen foregår fragmentert og ikke er tilstrekkelig formalisert, og at den i for liten grad 
er knyttet til kommunens ordinære virksomhet og styringssystem.»  
 
Dette er karakteristikk som beskriver situasjonen også i Modum, Sigdal og Krødsherad. Vi har 
mange styringssystemer og reglementer, men trenger en samlet gjennomgang for å få på plass 
systematikken. Gjennom nettverket har Modum gjennom opplæring og erfaringsutveksling fått 
god forståelse for hvordan vi kan arbeide for å få et bedre system for overordnet internkontroll. Ut 
fra erfaringer i andre kommuner ser vi at det vil være behov for kompetente personalressurser og 
elektroniske verktøy for å øke kvaliteten og effektiviteten i internkontrollarbeidet.  Det vil være 
hensiktsmessig at alle de tre kommunene i regionen samarbeider om dette arbeidet. 
 
Dette er et utviklingsarbeid som vil gå over år, og videre innhold og organisering må vurderes etter 
hvert. I 2013 planlegges tiltak som beskrevet i vedlegg. 

 

    



    
 Bruk av midler:   
 Prosjektstilling 250 000  
 Elektronisk system egenfinansiering  
 Egeninnsats egenfinansiering  

            

            

            

Sum: 500 000 
 Prosjektets målsettinger og kriterier for 

evaluering: 
  

 PROSJEKTMÅL 
- Kartlegge status og sikre lovpålagt internkontroll innen kommunenes virksomheter 
- Vurdere behov for revidering/supplering av sektorovergripende internkontroll. Gjennomføre prioriterte tiltak 
- Anskaffe og ta i bruk elektronisk sytem 
- Utvikle og prøve ut metodikk for risikovurderin 

 

 Handlingsplan:   
 Januar- mars:  Kartlegge status, valg av metodikk 

- Kartlegging av overordnede styringsdokumenter/system  
- Kartlegge status lovpålagt internkontroll innen virksomhetene  
- Velge hvilke dokumenter /områder som skal prioriteres 
- Utvikle risikomatrise, velge metodikk 
 
Mars- desember: Revidere og supplere system for internkontroll 
- Revidere eksisterende system, oppdatere utvalgte dokumenter 
- Utarbeide system for internkontroll på nye områder 
- Pilot på risikovurdering 
 
Mars-juni: Anskaffe elektronisk system 
- utarbeide kravspesifikasjon 
- Anbudsrunde og valg av system 
 
September- desember: Ta i bruk elektronisk system 
- Opplæring i bruk av elektronisk system 
- Ta i bruk systemet på avgrenset område; HMS 

 

     
     
 Beskrivelsen sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 1. mars på e-mail adresse: 

astrid-aaserud.krokeide@fmbu.no   Kontaktpersoner: Lisbet Wølner 32266683/Eli Nordsiden 32266680 

 

     
 



Vedlegg til søknad om skjønnsmidler:  

Styringssystemer og egenkontroll – prosjektbeskrivelse 2013 
 

Sikre lovpålagt internkontroll innen flere virksomheter 

I flere særlover er det krav om internkontroll knyttet til tjenesten. Kommunal- og 

regionaldepartementet har pr 1. mai 2012 utarbeidet en oppdatert oversikt over lover og forskrifter 

om internkontroll i kommuner. Modum er i ferd med å kartlegge status for egne virksomheter, og 

tilsvarende gjennomgang bør foretas i Sigdal og Krødsherad. 

Denne kartleggingen vil avdekke om det er områder der den lovpålagte internkontrollen er 

mangelfull.  Dette vil danne grunnlag for revidering og utarbeiding av internkontrollsystemer for å 

ivareta lovpålagt internkontroll. 

 

Vurdering av egen sektorovergripende internkontroll 

I KS-nettverket ble det presentert en oversikt over sektorovergripende dokumenter som kan inngå i 

kommunens internkontroll. Med utgangspunkt i denne oversikten kartlegger kommunene status på 

de ulike områdene og vurderer behovet for revidering av eksisterende dokumenter og etablering av 

nye rutiner. 

Følgende dokumenter vurderes: 

- Delegeringsreglement fra kommunestyret til rådmannen 

- Administrative fullmakter fra rådmannen 

- Økonomireglement/-håndbok 

- Finansreglement 

- Anskaffelsesreglement 

- Personalreglementer 

- Etiske retningslinjer 

- Lederavtaler 

- Arkivplan 

- Datasikkerhet og personalopplysninger 

- HMS internkontroll 

- Krise og beredskap 

- Rutiner for systematisk avvikshåndtering 

 

Elektronisk system 

Modum har planer om å anskaffe og ta i bruk elektronisk system for kvalitet, internkontroll og 

avvikshåndtering. I dette systemet vil etter hvert lovverk og dokumenter knyttet til internkontroll 

være samlet. Systemet vil benyttes til elektronisk avvikshåndtering og rapportering. Systematisk 



håndtering av avvik skal bidra til at brudd på regelverk og rutiner blir dokumentert og benyttet til 

læring og utvikling. 

Systemet vil i første omgang tas i bruk innen HMS området, der dokumentasjon og rutiner allerede er 

godt gjennomarbeidet. 

 

Utvikle og ta i bruk metodikk for risikovurdering 

En hver virksomhet står overfor en rekke eksterne og interne risiki som den må ta hensyn til. 

Hensikten med risikovurdering er å forebygge uønskede hendelser gjennom identifisering og analyse 

av risiki som er relevante når det gjelder oppnåelse av virksomhetens målsettinger. Gjennom 

risikovurdering avdekkes eventuelle behov for å etablere eller endre rutiner. 

Det utarbeides felles mal for risikovurdering for alle virksomheter. Denne malen prøves ut på noen 

piloter før risikovurderinger gjennomføres i hele organisasjonen. 

 



 

Fylkesmannen i Buskerud 

 
 

   
 

Skjønnsmidler 

 

 
Kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen 

 

 

 Prosjektbeskrivelse 
 

 

     
     

 Region Midt-Buskerud Årstall for tildeling 2013  
     

     

     

 Kommune Modum  
    

 Samarbeider med Sigdal og Krødsherad  
    

 Navn på prosjektet Tjenestesamarbeid fase 2  
    

 Prosjektansvarlig Aud Norunn Strand  
     

 Mål med prosjektet/ 
Forventet resultat 

M

å 
Effektivisering M

å 
Kvalitet- /tjenesteutvikling 

 

     

     

     

 Prosjektets varighet fra 1.1.13 til 31.12.13  
     
 

Beløp over prosjektskjønn 200.000  
 

     

 
Annen finansiering  

Kommunal    
egenfinansiering  

Annet 

     

 Prosjektbeskrivelse 
Beskrivelse av prosjektet 

 

 Det vises til tidligere utredning om mulig tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Det ble i dette 
arbeidet gjort en kartlegging av mulige samarbeidsområder. Det ble vurdert om kommunene 
gjennom samarbeid vil oppnå mindre sårbarhet, større effektivitet og bedre kvalitet på tjenester til 
innbyggerne. Kartleggingen viste at det på mange områder vil kunne være hensiktsmessig med et 
tettere samarbeid i regionen. 
 
På bakgrunn av felles formannskapsmøte 26.10.12 og regionråd 23.11.12 er noen områder valgt ut 
til videre utredning mtp sammenslåing av tjenesten. Det ble etablert arbeidsgrupper med 
representanter for alle tre kommuner og tillitsvalgte.  
 
Gruppene har utarbeidet beslutningsgrunnlag som grunnlag for politisk behandling 
1. Status 
2. Vurdering av fordeler og ulemper ved tjenestesamarbeid 
3. Anbefaling til samarbeidsmodell 
4. Lokalisering - Brukerperspektivet 
 
Anbefalingene fra arbeidsgruppene er beskrevet i vedlegg. 
 
Rådmennene har parallelt utredet organisering av samarbeidet 
- Juridisk organisasjonsform for tjenestesamarbeid 
- Mal for samarbeidsavtaler 
 
ETABLERING AV NYE TJENESTESAMARBEID 
Rapportene fra arbeidsgruppene legges fram for felles formannskapsmøte 14.3.13. I møtet vil det 
drøftes innen hvilke områder det skal utarbeides politisk sak om formelt tjenestesamarbeid. 
På bakgrunn av politiske vedtak i den enkelte kommune vil eventuelle nye tjenestesamarbeid i 
regionen etableres. 
 
Ved utredning og etablering av nye vertskommunesamarbeid vil det påløpe en del 
engangskostnader. Det søkes om skjønnsmidler til dette.  
 

 

    



    
 Bruk av midler:   
 Utredning, konkretisering og formalisering av samarbeid og avtaler 100.000  
 Teambuilding 50.000  
 Oppstartkostnader "nye" virksomheter og samarbeid 250.000  

            

            

            

Sum: 400.000 
 Prosjektets målsettinger og kriterier for 

evaluering: 
  

 - Politiske vedtak om nye områder for formelt samarbeid 
- Vedta organisasjonsform for nye samarbeid 
- Utarbeide nye samarbeidsavtaler 
- Etablere interkommunale tjenester i tråd med vedtak.- 

 

 
Handlingsplan:   

  
7.2.13 Rapport fra arbeidsgruppene  
14.2.13 Rådmannsforum 
28.2.13 Regionrådet  
14.3.13 Felles formannskap 
x Konkretisering og utarbeiding av samarbeidsavtaler 
x Politisk behandling av interkommunalt samarbeid og samarbeidsavtaler 
-31.12. Etablering av samarbeid 

 

     
     
 Beskrivelsen sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 1. mars på e-mail adresse: 

astrid-aaserud.krokeide@fmbu.no   Kontaktpersoner: Lisbet Wølner 32266683/Eli Nordsiden 32266680 

 

     
 



Vedlegg til søknad om skjønnsmidler:  Tjenestesamarbeid – fase 2 

Anbefalinger fra arbeidsgruppene 
 

På bakgrunn av felles formannskapsmøte 26.10 og regionråd 23.11 ble i første omgang følgende 

områder valgt ut til videre utredning mtp sammenslåing av tjenesten: 

 Tjeneste Ansvar 

Økonomi og personal Skatteoppkrever 
Felles økonomi-
/personalsystem  

Nataliya Malyna 
Samarbeid med Ringerike   
(eget prosjekt) 

Oppvekst og kultur Kulturskole 
Bibliotek 

Geir Waaler 
Elin Maribo Hovde 

Helse/sosial Ressurssenter psykisk helse 
Psykolog 
Friskliv/folkehelse 
Barnevern 
Habilitering 

Hilde Øverby 
Hilde Øverby 
Jorunn Killingstad 
Jens Sveaass 
Nanna Nordhagen/Lislevatn 

Teknisk og landbruk Tilsyn innenfor byggesak 
GIS 

Øystein Lid Larsen 
Øystein Lid Larsen 

 

Det ble etablert arbeidsgrupper med representanter for alle tre kommuner og tillitsvalgte.  Gruppene 

har gitt følgende anbefalinger: 

Skatteoppkrever 

Skatteoppkreverfunksjonen er en lovpålagt tjeneste som alle kommuner er forpliktet til å ha. Denne 

funksjonen er sårbar med hensyn til sykefravær, ferieavvikling, turnover og det viser seg vanskelig å 

rekruttere faglig kompetente skatteoppkrevere og opprettholde et forsvarlig fagmiljø og 

kompetansenivå særlig i mindre kommuner. 

Krødsherad, Modum og Sigdal har over noe tid samarbeidet for å løse utfordringer Sigdal kommunen 

har hatt knyttet til å bemanne skatteoppkreverfunksjonen i kommunen. I det samarbeidet som har 

funnet sted er det kommet fram at skatteoppkreverrollen bør kunne løses ved bruk av mindre 

ressurser. Hovedårsaken til det er at man over noe tid har fått innarbeidet nye systemer og verktøy i 

arbeidet, med de positive effektene dette har gitt for effektivisering av arbeidet. 

Arbeidsgruppas anbefaling 

Det anbefales vertskommunesamarbeid med 2,8 årsverk. Dette er nåværende bemanning i 

Krødsherad og Modum kommune. 

 

Kulturskole 

Det er i dag egen kulturskole i hver av de tre kommunene med til sammen 7,5 årsverk 



Arbeidsgruppas anbefaling 

Arbeidsgruppa anbefaler et vertskommunesamarbeid i regionen 

Arbeidsgruppa legger til grunn at regionen skal kunne tilby aktiviteter og tilbud innenfor et bredt 

kunstfagbegrep og at tilbudet skal gis desentralisert. Videre skal mest mulig av ressursene brukes til 

opplæring av elever. Små stillinger gir sårbarhet og det er utfordrende å rekruttere ønskelig 

kompetanse innenfor hele bredden. 

 

Bibliotek 

Ny biblioteklov med absolutt krav om fagutdannet biblioteksjef kommer i nær framtid. Små stillinger 

i Sigdal og Krødsherad vanskeliggjør rekruttering av faglært arbeidskraft. I Sigdal går nåværende 

biblioteksjef i 52 % stilling av med pensjon i juli 2013.  

Et samarbeid om bibliotektjenester vil gi bedre utnyttelse av både de samlede økonomiske 

ressursene og av personalressursene i regionen. Det vil også være lettere å opprettholde og 

videreutvikle tjenestenivå i et større fagmiljø. 

Arbeidsgruppas anbefaling 

Kommunene samarbeider om felles bibliotekkatalog. 

Sigdal og Krødsherad samarbeider om felles biblioteksjef. Krødsherad ønsker ikke felles 

bibliotekledelse og imøtekommer ny biblioteklov ved etterutdanning av biblioteksjef. 

 

Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse 

Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse er i etableringsfasen som et samarbeid 

mellom Modum kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune. Det er et mål å inkludere flere 

kommuner i dette samarbeidet, spesielt de som ligger nærmest.  

Foreløpig er Rask psykisk helsehjelp etablert som et prosjekt ved ressurssenteret. Gjennom 

prosjektet skal det uten henvisning tilbys gratis psykisk helsehjelp for personer over 18 år med 

lettere angst/depresjoner.  

Ressurssenteret etablerer også tilbud for barn og unge. 

Ressurssenteret vil i tillegg være et kompetansemiljø som øvrig kommunale virksomheter vil knytte 

seg til for faglig oppdatering og veiledning. 

Arbeidsgruppas anbefaling 

Gjennom å knytte seg til ressurssenteret vil innbyggere og ansatte få tilgang til et lavterskeltilbud og 

et kompetansemiljø innen psykisk helse. 

Arbeidsgruppa skisserer tre samarbeidsmodeller: 

- etablere deleiermodell 

- etablere vertskommunemodell  

- benytte abonnement og stykkprismodell basert på faktisk bruk.  



Rådmennenes kommentarer: Rådmennene i Sigdal og Krødsherad ønsker i første fase en ordning med 

betaling for faktisk bruk. Når prosjektet er kommet noe lenger vil det være naturlig å vurdere en 

tettere tilknytning. 

 

Psykolog 

Modum har siden desember 2011 hatt kommunal psykolog tilsatt i helsestasjonstjenesten i 100 % 

stilling. Stillingen arbeider særlig med barn og unge og er delvis finansiert av midler fra 

Helsedirektoratet til modellutprøving. 

 

Gjennom kommunesamarbeid kan tjenesten bli mer effektiv og fleksibel og dermed mindre sårbar. 

Tjenesten får større faglig fellesskap med mulighet for veiledning og kompetanseutveksling, og vil 

også kunne etablere tett samarbeid med Ressurssenteret for helsefremmende psykisk helsearbeid. 

Arbeidsgruppas anbefaling 

Årets midler fra Helsedirektoratet er ikke lyst ut ennå. Krødsherad og Sigdal ønsker å samarbeide om 

søknad om statlige tilskudd. Arbeidsgiveransvaret tillegges den enkelte kommune. 

Mulighet for mer tjenestesamarbeid på sikt. 

Rådmennenes kommentar: Bør vurdere å søke midler til interkommunal psykologtjeneste. 

 

Friskliv 

Alle tre kommunene har etablert frisklivssentraler og henvisningsordning til frisklivsresept, tilbud om 

helsesamtaler og aktivitet.  

Arbeidsgruppas anbefaling  

En del av tilbudet til brukerne må lokaliseres i hver kommune, men det kan være aktuelt å 

samarbeide om noen tilbud for å få nok deltakere. Det anbefales faste samarbeidsmøter og tettere 

samarbeid om kurs/temasamlinger for brukerne, kompetanseheving, informasjonsarbeid, søknader 

og fleksibel bruk av personell.  

 

Barnevern 

Modum og Krødsherad har et etablert vertskommunesamarbeid med 11,7 årsverk. I Sigdal har 

tjenesten 3,1 årsverk etter at de i 2011 ble styrket med ett årsverk finansiert av statlige 

tilleggsbevilgninger. 

Arbeidsgruppas anbefaling 

Det anbefales at Sigdal kommune inngår i vertskommunesamarbeidet i regionen. 

Et kommunesamarbeid vil kunne bidra til å styrke og utvikle tjenesten gjennom etablering av et 

større og mer robust fagmiljø.  Dette vil gjøre det lettere å rekruttere fagpersoner til virksomheten. 

Generelt er det i kommuner med liten bemanning spesielt utfordrende å ta tak i og håndtere de 

tunge og krevende sakene. Innen barnevern kan det også være en fordel at saker blir håndtert av 



personer som ikke er fra lokalmiljøet. Det må være fokus på å opprettholde godt samarbeid med 

øvrige virksomheter i den enkelte kommune. 

 

Habilitering 

Kommunene har fått kr 200 000 fra Helsedirektoratet til et felles utviklingsarbeid innen habilitering 

og ønsker å benytte midlene til barn og unge. Habilitering er målrettet arbeid for å bygge opp og 

støtte fysiske, psykologiske og sosiale funksjoner hos personer med funksjonshemminger. 

Oppgaver innen habilitering er spredt på mange virksomheter.  Det er en utfordring å utvikle 

tjenester for en begrenset målgruppe med svært ulike individuelle behov. 

Arbeidsgruppas anbefaling 

Det ansettes prosjektsekretær med erfaring fra området 

 

Tilsyn og kontroll 

Utredningen er konsentrert om den nylig pålagte kommunale oppgaven byggtilsyn. Det tilrås 

gjennomført i et omfang på 10 % av antall nye byggesaker. Byggtilsyn og ulovlighetskontroll setter 

krav til noe annen spisskompetanse enn den tradisjonelle byggesaksbehandlingen. Det er viktig at 

det bygges opp en god kompetanse innen byggtilsyn, og det er i første omgang ikke rasjonelt å bygge 

opp denne kompetansen i alle kommuner. Det er også tilrådd fra Direktoratet for Byggkvalitet med 

kommunesamarbeid om denne oppgaven. 

Arbeidsgruppas anbefaling 

Arbeidsgruppa anbefaler et vertskommunesamarbeid om byggtilsyn og finansiering gjennom økte 

byggesaksgebyrer. 

 

GIS (Geografiske informasjonssystemer) 

GIS er en del av flere fagfelt; landmåling, kartproduksjon/kartforvaltning, planlegging, 

byggesaksbehandling og landbruk. Geografisk informasjon har de siste tiårene blitt sterkt databasert. 

Når det gjelder WEB-kart har kommunene i regionen allerede samarbeidet på programvaresiden og 

utnyttet stordriftsfordelene ved innkjøp og drift av dette.  Løsningen driftes av samme leverandør, 

men likevel er det ikke felles WEB-kart da kartserverne står i hver enkelt kommune.  

Det er lokalisert kommunekartbaser i hver enkelt kommune, og kommunene samarbeider ikke om 

programvare for konstruksjon av kart. Dette har vært vurdert tidligere, men besparelsen ble ikke 

vurdert som tilstrekkelig stor for et programvareskifte i Sigdal. 

Arbeidsgruppas anbefaling 

Det er ikke lenge siden samarbeid ble vurdert. Situasjonen er ikke endret i forhold til i dag 

Det kan være aktuelt å samarbeide om temakart. 

 



Organisering av tjenestesamarbeid 

Det er i utgangspunktet to sett av regelverk som begrenser kommunenes handlefrihet ved 

valg av samarbeidsform; kommuneloven og anskaffelsesregelverket.  

Om oppgavene som skal utføres innebærer myndighetsutøvelse, må samarbeidet ofte 

organiseres ut fra en vertskommunemodell (jf. §§ 28 1a-1k i kommuneloven) eller som 

samkommune (jf. §§ 28 2a-2v i kommuneloven). Annen særlovgivning kan regulere 

kommunen hjemmel til å overdra myndighet til en annen kommune eller instans. 

Når samarbeidet ikke omfatter myndighetsoppgaver, er det ingen lovmessige sperrer for 

hvilken organisasjonsmodell kommunene kan velge for sitt samarbeid. Kommunene kan 

etablere samarbeidet ved opprettelse av egne rettssubjekter (IKS, AS eller styrer etter 

kommunelovens § 27) eller de kan basere sitt samarbeid på en samarbeidsavtale. 

Handlefriheten begrenses noe av anskaffelsesregelverket.  

Vertskommunemodellen  

Vertskommuneregelverket har et sektorielt utgangspunkt og skal med få unntak brukes for 

lovpålagte oppgaver 

• Oppgaver, myndighet og arbeidsgiveransvar delegeres til en annen kommune 

(vertskommune)  

• Fleksibel deltakelse og organisering, oppgave for oppgave  

• Overordnet ansvar beholdes av deltakerkommunene  

• Ikke nye rettssubjekter  

• Samarbeidskommunene har instruksjonsrett overfor vertkommunen i saker som 

berører egne innbyggere  

 

To varianter  

• Administrativ vertskommune dersom kun administrativ vedtakskompetanse 

delegeres  

• Vertskommune med felles folkevalgt nemnd dersom også politisk 

vedtakskompetanse delegeres  

 

For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale som vedtas 

av kommunestyret. 

Eksempler: 

- Barnevern (Modum og Krødsherad) 

- Kommunelege 1 (Modum og Krødsherad, må formaliseres) 

- Legevakt (Ringerike vertskommune) 

- Krisesenter (Ringerike vertskommune) 

- Felles PPT  (Modum vertskommune, må formaliseres??) 

- Arbeidsgiverkontroll (Øvre Eiker) 

 



Samkommunemodellen  

Samkommuneregelverket er tiltenkt bredt samarbeid om lovpålagte oppgaver  

• Alle oppgaver og all myndighet underlegges et felles politisk styringsorgan som 

opprettes ved siden av kommunene  

• Hver kommune velger minst tre representanter til samkommunestyret av og blant 

kommunestyrets medlemmer  

• Krav til likelydende myndighetsoverføring og fast deltakelse  

• Eget rettssubjekt  

• Lovregulert styringssystem etter samme prinsipper som i kommunene  

 

Eksempler: 

Bestemmelsene om samkommune i kommuneloven er nye i 2012 og det er få kommuner som 

har valgt å benytte dem så langt. Innherred samkommune, Midtre Namdal samkommune. 

 

 

Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27  

§27-styre kan brukes for driftsoppgaver og strategiske samråd. Styrets avgjørelsesmyndighet 

må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. 

Kommunestyrene oppretter styre og vedtar vedtekter for samarbeidet. 

Eksempler: 

- Ramfoss Kraftlag  

- Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS 

 

IKS og AS (Lov om interkommunale selskaper og Lov om aksjeselskaper) 

IKS og AS brukes som oftest for forretningspregede oppgaver. Dersom eierkommunene skal 

tildele selskapet oppgaver i egenregi, forutsettes at selskapet har det vesentlige (helst minst 

90%) av sin omsetning til sine eiere og selskapet ikke har noen private aksjonærer. 

Daglig leder ansettes av styret og ansatte har selskapet som sin arbeidsgiver.  

For IKS er representantskapet øverste myndighet. Hver deltakerkommune skal ha minst ett 

medlem i representantskapet, valgt av kommunestyret. Det skal utformes selskapsavtale 

(vedtekter) og loven stiller minimumskrav til innhold. Hver deltaker har et ubegrenset ansvar 

for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. Selskapets budsjett er ikke endelig før 

deltakerkommunenes budsjetter er behandlet 

For AS er generalforsamlingen øverste myndighet. Aksjeeierne er ikke ansvarlig for 

selskapets forpliktelser annet enn for innskutt kapital. 

 

Eksempler IKS: 

- Vestviken 110 IKS – alle tre kommunene medeiere 

- Drammensregionens brannvesen IKS – Sigdal og Krødsherad medeiere 

- Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS  

- Hallingdal interkommunale renovasjon 

- Buskerud Kommunerevisjon IKS 



 

Eksempler AS: 

- MidtNett Buskerud AS - Modum og Sigdal  

 

Avtalebasert samarbeid  

Avtalebasert kjøp og salg kan brukes for alt annet enn myndighetsutøvelse. 

Disse samarbeidene er ikke egentlige vertskommunesamarbeid i kommunelovens forstand, 

men rene avtalebaserte samarbeid mellom kommuner.  

En forutsetning for etablering av slikt samarbeid er at anskaffelsesreglene ikke kommer til 

anvendelse. Det må være et reelt samarbeid med formål om å sikre utførelse av en offentlig 

serviceoppgave og ikke et rent tjenestekjøp. 

 

Eksempler: 

- Jordmor   

- Voksenopplæring  

- IKT 

 

Vurdering 

Valg av organisering må vurderes i det enkelte tilfelle. Faktorer som spiller inn er behov og 

mulighet for politisk styring, økonomisk ansvar, organisatorisk fleksibilitet og effektiv 

struktur.  

For samarbeid i vår region er det vertskommunesamarbeid og avtalebasert samarbeid som 

er mest benyttet. Dette er hensiktsmessige og effektive måter å organisere samarbeidet på, 

og det legges til grunn det ved etablering av nye samarbeid. 

Noen samarbeid ble etablert før bestemmelsene om vertskommune ble tatt inn i 

kommuneloven. Avtaler for disse samarbeidene bør formaliseres gjennom 

kommunestyrevedtak. 

Det bør utarbeides felles mal for avtaler om vertskommunesamarbeid i vår region. 
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6/13 SAKER TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 14.3.2013  
 
 
RÅDMENNENES FORSLAG: 
Agenda for felles formannskapsmøte 14.3.2013 avklares i møtet. 

 

 

 
Vedlegg: Notat om organisering av Regionrådet (ettersendes) 

 Rapporter om tjenestesamarbeid fra ulike faggrupper  

 Utkast til sak om samarbeidsformer 

 Utkast samarbeidsavtale 

 

Saksopplysninger: 
 

Forrige felles formannskapsmøte ble holdt 26.10.2012. Saker den gang var vedtekter og 

handlingsplan for Regionrådet samt samarbeid om tjenesteproduksjon. Vedtekter og 

handlingsplan er nå vedtatt i kommunestyrene.  

 

Aktuelle saker til felles formannskapsmøte 14.3 er 

• Videre arbeid med vedtekter for Regionrådet 

• Tjenestesamarbeid 

 

Videre arbeid med vedtekter for Regionrådet 

Forrige felles formannskapsmøte samlet seg om følgende forslag, som også er vedtatt i de tre 

kommunestyrene:  

Det arbeides videre med organisering av regionrådet. I dette arbeidet vurderes 

organisering etter kommunelovens § 27 og muligheter for å utvide stillingen for 

sekretær. 

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe med to folkevalgte fra hver kommune. Det legges fram 

forslag til mulige endringer innen 1. mars 2013. 

 

Det arbeides med et notat om videre organisering som skal drøftes i arbeidsgruppa før 

regionrådsmøtet. Dokumentet oversendes når det foreligger.  

 

Tjenestesamarbeid 

Administrasjonen i de tre kommunene har jobbet videre med temaet tjenestesamarbeid. 

Til sammen 10 samarbeidsområder er utredet med en rapport hver: 
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a) Skatteoppkrever f) Friskliv/folkehelse 

b) Kulturskole g) Barnevern 

c) Bibliotek h) Habilitering 

d) Ressurssenter psykisk helse i) Tilsyn innenfor byggesak 

e) Psykolog j) GIS 

 

Rapportene følger vedlagt. Enkelte mindre justeringer kan bli gjort før utsendelse til felles 

formannskapsmøte.  

 

Organisering tjenestesamarbeid 

Vedlagt følger utkast til egen sak om organisering av tjenestesamarbeidet samt mal for avtaler 

om tjenestesamarbeid. 

 

Spørsmål om foredragsholder 

Det har vært drøftet muligheter for å hente inn en eller flere foredragsholdere til å presentere 

et aktuelt tema. Dette avgjøres i regionrådets møte.  

 

Vurdering: 
 
Agenda for felles formannskapsmøte 14.3.2013 kl 14-18 avklares i møtet. 



Organisering av tjenestesamarbeid 

Det er i utgangspunktet to sett av regelverk som begrenser kommunenes handlefrihet ved 

valg av samarbeidsform; kommuneloven og anskaffelsesregelverket.  

Om oppgavene som skal utføres innebærer myndighetsutøvelse, må samarbeidet ofte 

organiseres ut fra en vertskommunemodell (jf. §§ 28 1a-1k i kommuneloven) eller som 

samkommune (jf. §§ 28 2a-2v i kommuneloven). Annen særlovgivning kan regulere 

kommunen hjemmel til å overdra myndighet til en annen kommune eller instans. 

Når samarbeidet ikke omfatter myndighetsoppgaver, er det ingen lovmessige sperrer for 

hvilken organisasjonsmodell kommunene kan velge for sitt samarbeid. Kommunene kan 

etablere samarbeidet ved opprettelse av egne rettssubjekter (IKS, AS eller styrer etter 

kommunelovens § 27) eller de kan basere sitt samarbeid på en samarbeidsavtale. 

Handlefriheten begrenses noe av anskaffelsesregelverket.  

Vertskommunemodellen  

Vertskommuneregelverket har et sektorielt utgangspunkt og skal med få unntak brukes for 

lovpålagte oppgaver 

• Oppgaver, myndighet og arbeidsgiveransvar delegeres til en annen kommune 

(vertskommune)  

• Fleksibel deltakelse og organisering, oppgave for oppgave  

• Overordnet ansvar beholdes av deltakerkommunene  

• Ikke nye rettssubjekter  

• Samarbeidskommunene har instruksjonsrett overfor vertkommunen i saker som 

berører egne innbyggere  

 

To varianter  

• Administrativ vertskommune dersom kun administrativ vedtakskompetanse 

delegeres  

• Vertskommune med felles folkevalgt nemnd dersom også politisk 

vedtakskompetanse delegeres  

 

For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale som vedtas 

av kommunestyret. 

Eksempler: 

- Barnevern (Modum og Krødsherad) 

- Kommunelege 1 (Modum og Krødsherad, må formaliseres) 

- Legevakt (Ringerike vertskommune) 

- Krisesenter (Ringerike vertskommune) 

- Felles PPT  (Modum vertskommune, må formaliseres??) 

- Arbeidsgiverkontroll (Øvre Eiker) 

 



Samkommunemodellen  

Samkommuneregelverket er tiltenkt bredt samarbeid om lovpålagte oppgaver  

• Alle oppgaver og all myndighet underlegges et felles politisk styringsorgan som 

opprettes ved siden av kommunene  

• Hver kommune velger minst tre representanter til samkommunestyret av og blant 

kommunestyrets medlemmer  

• Krav til likelydende myndighetsoverføring og fast deltakelse  

• Eget rettssubjekt  

• Lovregulert styringssystem etter samme prinsipper som i kommunene  

 

Eksempler: 

Bestemmelsene om samkommune i kommuneloven er nye i 2012 og det er få kommuner som 

har valgt å benytte dem så langt. Innherred samkommune, Midtre Namdal samkommune. 

 

 

Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27  

§27-styre kan brukes for driftsoppgaver og strategiske samråd. Styrets avgjørelsesmyndighet 

må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. 

Kommunestyrene oppretter styre og vedtar vedtekter for samarbeidet. 

Eksempler: 

- Ramfoss Kraftlag  

- Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS 

 

IKS og AS (Lov om interkommunale selskaper og Lov om aksjeselskaper) 

IKS og AS brukes som oftest for forretningspregede oppgaver. Dersom eierkommunene skal 

tildele selskapet oppgaver i egenregi, forutsettes at selskapet har det vesentlige (helst minst 

90%) av sin omsetning til sine eiere og selskapet ikke har noen private aksjonærer. 

Daglig leder ansettes av styret og ansatte har selskapet som sin arbeidsgiver.  

For IKS er representantskapet øverste myndighet. Hver deltakerkommune skal ha minst ett 

medlem i representantskapet, valgt av kommunestyret. Det skal utformes selskapsavtale 

(vedtekter) og loven stiller minimumskrav til innhold. Hver deltaker har et ubegrenset ansvar 

for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. Selskapets budsjett er ikke endelig før 

deltakerkommunenes budsjetter er behandlet 

For AS er generalforsamlingen øverste myndighet. Aksjeeierne er ikke ansvarlig for 

selskapets forpliktelser annet enn for innskutt kapital. 

 

Eksempler IKS: 

- Vestviken 110 IKS – alle tre kommunene medeiere 

- Drammensregionens brannvesen IKS – Sigdal og Krødsherad medeiere 

- Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS  

- Hallingdal interkommunale renovasjon 

- Buskerud Kommunerevisjon IKS 



 

Eksempler AS: 

- MidtNett Buskerud AS - Modum og Sigdal  

 

Avtalebasert samarbeid  

Avtalebasert kjøp og salg kan brukes for alt annet enn myndighetsutøvelse. 

Disse samarbeidene er ikke egentlige vertskommunesamarbeid i kommunelovens forstand, 

men rene avtalebaserte samarbeid mellom kommuner.  

En forutsetning for etablering av slikt samarbeid er at anskaffelsesreglene ikke kommer til 

anvendelse. Det må være et reelt samarbeid med formål om å sikre utførelse av en offentlig 

serviceoppgave og ikke et rent tjenestekjøp. 

 

Eksempler: 

- Jordmor   

- Voksenopplæring  

- IKT 

 

Vurdering 

Valg av organisering må vurderes i det enkelte tilfelle. Faktorer som spiller inn er behov og 

mulighet for politisk styring, økonomisk ansvar, organisatorisk fleksibilitet og effektiv 

struktur.  

For samarbeid i vår region er det vertskommunesamarbeid og avtalebasert samarbeid som 

er mest benyttet. Dette er hensiktsmessige og effektive måter å organisere samarbeidet på, 

og det legges til grunn det ved etablering av nye samarbeid. 

Noen samarbeid ble etablert før bestemmelsene om vertskommune ble tatt inn i 

kommuneloven. Avtaler for disse samarbeidene bør formaliseres gjennom 

kommunestyrevedtak. 

Det bør utarbeides felles mal for avtaler om vertskommunesamarbeid i vår region. 



AVTALE 
OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM 

(SAMARBEIDS) KOMMUNE, (SAMARBEIDS) KOMMUNE  
OG (VERTS) KOMMUNE 

 
(TJENESTEOMRA� DE) 

1 Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

(Vertskommune) kommune, heretter kalt vertskommune, org.nr. xxx.xxx.xxx 

(Samarbeidskommune) kommune, heretter kalt samarbeidskommune, org.nr. xxx.xxx.xxx 

(Samarbeidskommune) kommune, heretter kalt samarbeidskommune, org.nr. xxx.xxx.xxx 

Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør «deltakerkommunene» og er 3 selvstendige 

rettssubjekt, heretter kalt «partene». 

 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Samarbeidsavtalen om drift av felles (tjeneste) er inngått med hjemmel i kommunelovens § 28-1a. 

Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1b, og 

myndighet delegeres til rådmannen i vertskommunen i samsvar med disse bestemmelsene. 

(Tjenesten) skal sikre… 

etter lov om… 

Arbeidsoppgavene utføres ved (lokaler, sted), dersom ikke annet avtales spesifikt. 

(Evt. kontortid i kjøperkommune)(Tilgjengelighet/åpningstid??) 

Følgende arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet legges til (vertskommune): 

-  

Følgende arbeidsoppgaver utføres av (kjøper) kommune 

-  

(evt nærmere beskrivelse) 

 

 



1.3 Samarbeid 

Deltakerkommunene skal løpende underrettes om vedtak som treffes i vertskommunen. 

Det opprettes en styringsgruppe for virksomheten bestående av representanter fra hver kommune 

oppnevnt av rådmannen. Det skal årlig avholdes minst 2 samarbeidsmøter i gruppa. Formålet er god 

dialog og god informasjonsflyt vedrørende økonomi, driftssituasjon og utvikling av tjenesten. 

(Tjenesten) skal holde god kontakt med deltagerkommunene og aktuelle fagmiljøer.  

2 Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvar for (tjenesten), og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i 

tjenesten. (Tjenesten) inngår i (vertskommune) kommunes driftsorganisasjon, og ansettelser ved 

(tjenesten) skjer etter de rutiner og retningslinjer som gjelder for vertskommunen. 

2.2 Ledelse 

Leder for (tjenesten) har et faglig, administrativt og økonomisk ansvar for tjenesten. Leder har ansvar 

og myndighet til å fatte vedtak i alle saker etter Lov om … 

Leder har xxx som nærmeste leder og skal delta og rapportere på lik linje med andre 

virksomhetsledere i etaten. 

2.3 Bemanning/personal 

2.4 IKT 

2.5 Arkiv 

 

3 Økonomi 

3.1 Fordeling av utgifter 

Kostnadene fordeles på deltakerkommunene etter følgende prinsipper:   

Kostnader som fordeles: 

- Driftskostnader ført på virksomheten 

- Godtgjøring for 

- Administrasjon: regnskapsføring, revisjon, lønn/personal, post/arkiv,… 

- lokaler/kontorhold/IKT 

Det må vurderes hvilke kostnader som skal fordeles 

- med fast beløp på hver kommune 

- fordelingsnøkkel etter innbyggertall, brukertall, ansatte eller etter annen fordelingsnøkkel 

- etter bruk 

 



På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunene sine deler av 

utgiftene etterskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. 

3.2 Budsjett   

Vertskommunen utarbeider på bakgrunn av føringer lagt i samarbeidsmøte utkast til driftsbudsjett 

for (tjenesten). Budsjettforslaget sendes samarbeidskommunene innen 1. september. Budsjettet er 

gyldig når alle kommunene har vedtatt dette. Dersom kommunestyrene ikke blir enige om budsjett 

for kommende år, legges inneværende årsbudsjett justert for lønns- og prisstigning (statsbudsjettets 

forutsetninger), som budsjett for kommende år. 

3.3 Regnskap og rapportering 

Vertskommunen fører regnskap for (tjenestens) drift. Regnskapet føres som del av vertskommunens 

driftsregnskap. Vertskommunen skal rapportere tertialvis til kommunene.  

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering ivaretas på en effektiv måte. Ansvaret som 

påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk 

i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne avtalen. 

Ubrukte midler avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Ved et evt. underskudd avregnes dette 

mellom deltakerkommunene i henhold til kostnadsfordelingsnøkkel. 

4 Ansvaret for internt tilsyn og kontroll med ordningen 
Bestemmelsene i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder med den 

presisering at vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for (tjenesten), jfr. Kommuneloven § 

28-1 h og § 28-1 j. 

5 Klagesaksbehandling 
Klagesaksbehandling skjer i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 6 og 

kommuneloven kapittel 5A. Vertskommunen er underinstans etter forvaltningslovens bestemmelser, 

jfr. forvaltningslovens § 33, og forestår saksbehandlingen. 

Når vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, er det 

den deltakerkommunen som har delegert myndigheten som er klageinstans, jfr. kommuneloven § 

28-1 f, pkt.1. (evt statlig organ) 

Den enkelte deltagerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere for de 

vedtak som treffes i samarbeidet. 

6 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

6.1 Utvidelse av samarbeidet 

Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for 

inntreden i samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av 

samarbeidet med flere deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes kommunestyrer. 



6.2 Uttreden av samarbeidet 

Dersom deltakerne er enig om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet. 

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, har (vertskommune), som vertskommune, ansvar for 

ivaretagelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser. De 

øvrige deltakerkommunene forplikter seg til å bistå (vertskommune) når det gjelder tilrettelegging av 

framtidig arbeidsplass for overtallig bemanning. 

6.3 Endring av avtalen 

Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette fra av 

en av partene. Eventuelle endringer krever godkjenning fra alle kommunenes kommunestyrer.  

6.4 Tvisteløsning 

Eventuelle uoverensstemmelser om forståelse av avtalen forsøkes først løst gjennom møter i 

styringsgruppa, eventuelt med vurdering fra rådmennene eller Fylkesmannen. 

Sekundært avgjøres tvister av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Buskerud dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme gjelder tvist om 

utgiftsfordelingen. 

7 Ikrafttredelse 
Samarbeidsavtalen gjelder fra og med dd.mm.åååå og gjelder fram til…??. 

Vertskommunen plikter å gi melding til fylkesmannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet er 

etablert.  

Samarbeidsavtalen skal evalueres etter 2 års drift.  
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1. Mål 
 
- Redusere sårbarhet 
- God service til publikum 
- Kostnadseffektiviserende tjeneste 
- Styrke fagmiljø 
- Redusere ”følt innhabilitet” 
- Rask saksbehandling 
 
 

2. Mandat fra rådmenn 
 
Bakgrunn 
Krødsherad, Modum og Sigdal har over noe tid samarbeidet for å løse utfordringer Sigdal 
kommune har hatt knyttet til å bemanne skatteoppkreverfunksjonen i kommunen. I det 
samarbeidet som har funnet sted er det kommet frem at skatteoppkreverrollen bør kunne 
løses ved bruk av mindre ressurser enn det som til nå har vært summen av avsatte ressurser i 
de tre kommunene hver for seg. Hovedårsaken til dette er oppfattet å være at man over noe 
tid har fått innarbeidet nye systemer og verktøy i arbeidet, med de positive effektene dette har 
gitt for effektivisering av arbeidet. 
Gitt felles utfordringer i alle tre kommuner knyttet til stram økonomi og behov for effektiv 
ressursutnyttelse, så ligger det en felles interesse i å organisere skatteoppkreverfunksjonen på 
en mest mulig kosteffektiv måte. Med det utgangspunktet er det her utarbeidet et mandat til 
kommunenes økonomisjefer, for å utrede og presentere en felles løsning for 
skatteoppkreverfunksjon i Midt-fylket. 
 
Oppsummert oppgavebeskrivelse 
Kommunenes økonomisjefer gjennomfører med støtte fra skatteoppkrevere et enkelt prosjekt 
med tanke på å utarbeide en løsning for felles skatteoppkrever i Midt-fylket. 
   
Mål 
Utrede, forankre og beskrive felles skatteoppkreving i Midtfylket. Organisering av personell 
og prosesser skal sikre faglig forsvarlig utøvelse av tjenestene, herunder service til publikum, 
med en mest mulig kosteffektiv bemanning. Beskrivelsen skal danne grunnlag for politisk 
behandling hvor målet er å få omforent tilslutning til ny ordning i alle tre kommuner. 
 
Rammer og føringer i arbeidet 

• Vurderingen skal inneholde anbefaling av hvilke interkommunal samarbeidsform 
(lovhjemmel) som skal anvendes for videre organisering av arbeidet.  

• Løsningen må tilfredsstille gjeldende lover og retningslinjer knyttet til skatteoppkrevers 
ansvar og myndighet som følger av Skattebetalingsloven og «Instruks for skatteoppkrever».  

• Prosjektgruppen vurderer og beskriver eventuelt behov for hospitering (aktuelle 
arbeidsoppgaver og frekvens) ved det/de økonomikontor som ikke har fast stedlig 
skatteoppkrever.  

• Organisering og prosesser forventes å gi redusert ressursbruk målt ut i fra «sum 
stillingshjemler» i de tre kommunene pr 31.12.11. 

• Skriftlig rapport må inneholde drøfting av fordeler og ulemper ved valgt modell, samt 
synliggjøre realistiske gevinster ved gjennomføring. Følgende delmål kan danne 
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utgangspunkt for en slik drøfting: 
 

o Effektiv utførelse av lovpålagte oppgaver 
o Større fagmiljø med høy faglig kompetanse 
o Redusert sårbarhet 
o Rask saksbehandling 
o En åpen og tilgjengelig tjeneste for skatteyterne 
o Habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen 
o Godt samarbeid med andre offentlige instanser  

 
Organisering av arbeidet 
Prosjekteier og styringsgruppe: Rådmennene i Midt-fylket 
Prosjektleder: Økonomisjef i Sigdal 
Prosjektgruppe: Økonomisjefer i de tre kommunene, samt skatteoppkrever i
 Modum og Krødsherad 
 
Tidsfrist 
Skriftlig redegjørelse som utgangspunkt for sak til behandling      
(Saken bør behandles før siste hånd skal legges på rådmenns forslag til budsjett. Det betyr at det te bør være klart til 
”formannskap-/kommunestyre-runden” i august/sept. Diskuteres nærmere i oppstartsmøte) 

 
 
3. Beskrivelse av dagens skatteoppkreverfunksjon 
 
Skatteoppkreveren styres faglig av Skattedirektoratet via Skatt Sør. 
 
Sigdal: 
Det formelle skatteoppkreveransvaret tilhører med eksisterende samarbeidsavtaler 
kommunen, mens arbeidsgiverkontroll utføres av skatteoppkreverkontoret i Kongsberg 
(avtalen gjelder i utgangspunktet tom 2014, kan sies opp med 12 måneders varsel) og 
innfordring/skatteregnskap utføres av skatteoppkrevere i Modum og Krødsherad kommune 
(avtalen er forlenget ut året 2012). 
 
Skatteoppkrever fra Modum er tilstede en dag i uka i Sigdal. 
 
Innkreving av kommunale krav: 
Dette gjøres av andre ansatte ved kommunekassen, som tidligere har fått bistand fra 
skatteoppkreveren. 
 
Bruk av særnamsmannskompetanse: 
Sigdal kommune har brukt særnamsmannskompetanse på kommunale krav. 
 
Situasjon før bistand: 
Sigdal kommune har i utgangspunktet en 100 prosent stilling for skatteoppkreving. 
Skatteoppkreverfunksjon inneholder skatteregnskap og innkreving. Men skatteoppkreveren 
tok seg av noen kommunale arbeidsoppgaver i tillegg til skatteoppkreverstillingen (som for 
eks. bankavstemming, saksbehandling Startlån, bistand med kommunale innfordringer og 
ved sykdom eller ferieavvikling bilagsregistrering innen lønn og regnskap).  
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Fra før kjøper Sigdal kommune tjenesten regnskapskontroll som er tilknyttet 
skatteoppkreverfunksjonen. Denne tjenesten har vært kjøpt fra Kongsberg kommune siden 
juli 2011 og er beregnet til 0,3 årsverk.  
 
I september 2010 sluttet skatteoppkreveren. Da ble det lagt frem en sak for 
administrasjonsutvalg om kjøp av tjeneste skatteoppkrever fra Krødsherad eller Modum 
kommune. Vedtaket i administrasjonsutvalget av 09.09.2010: ”Stillingen som 
skatteinnkrever i Sigdal kommune utlyses. Administrasjonsutvalget ber rådmannen om å 
finne en overgangsordning inntil ny skatteoppkrever er på plass.”  
 
Dette ble gjort og det var til sammen fire innstilte til stillingen.  Blant innstilte hadde kun nr.1 
den nødvendige kompetansen, resten hadde behov for omfattende opplæring. Vedkommende 
som ble innstilt som nr. 1 trakk seg en uke før han skulle begynne i jobben i februar 2011, 
innstilt nr. 2 takket nei og innstilt nr. 3 takket ja. I mellomtiden hadde kommunen kjøpt 
tjenesten fra Kongsberg kommune og Øvre Eiker kommune. 
 
Ny skatteoppkrever begynte i mai 2011 og det ble lagt opp til opplæring med hjelp fra bl.a. 
skatteoppkrever i Krødsherad og Øvre Eiker. Den nyansatte skatteoppkreveren sluttet etter 
noen måneder siden vedkommende flyttet tilbake til sin hjemby. September 2011 har 
stillingen vært utlyst på nytt uten at kommunen har fått kvalifiserte søkere. I mellomtiden har 
skatteoppkreverfunksjonen vært dekket opp ved innleid hjelp fra Krødsherad kommune og 
Modum kommune. 
 
Situasjon nå: 
Det er en stilling på 1 årsverk, som ikke er tilsatt i dag. 
 
Saksbehandling startlån er nå ivaretatt av en annen medarbeider. Dette gir ingen 
merbelastning. 
 
Bankavstemming ble lagt på en allerede full stilling som en ekstra oppgave. Dette gir en 
merbelastning. Andre oppgaver som skatteoppkreveren gjorde på kassa er nå ivaretatt av 
ressurser på lønningskontoret. Dette er en midlertidig løsning. Oppgavene stipuleres til 0,15 
årsverk. Det vil si at 20 prosent av stillingen var brukt på andre oppgaver på kassa og kan 
ikke reduseres etter sammenslåing av skatteoppkreverfunksjon. 
 
Siden 2011 og frem til nå ikke har vært mulig å ansette noen i stillingen og det har vært flere 
løsninger frem til dagens midlertidige løsning med bistand. 
 
Restansesituasjonen og innfordring begynner å bære noe preg av dette, selv om kommunen er 
en lett kommune mht innfordring. Kommunen har i lange tider ligget godt over krav til 
innfordring, men det begynner å komme flere med restanser som man bør jobbe for å få på 
rett vei igjen, samt at man nå må starte, å ta tak i de som i flere år har ligget med store 
restanser. Tyngre innfordring tar tid, og pr i dag har bistandskontorene kun rukket det som 
må gjøres løpende. Tung innfordring ”ligger på is”. 
 
Kontoret bemannes en dag i uken. Dette fungerer greit, da det er minimalt med personlig 
oppmøte på kontoret. Kontakten med skatteyterne/arbeidsgivere går via mail/telefon og brev. 
Det blir liggende mye brev på en uke og dette er ingen god situasjon, da vi får lagt inn 
diverse betalinger og oppgaver i seneste laget og purrerutiner går automatisk. Dette medfører 
mange henvendelser.  
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Krødsherad: 
Skatteoppkreveren i Krødsherad er ansatt i Krødsherad kommune med 100 prosent stilling.  
Hun har siden 2006 hatt redusert stilling, og jobber i dag 80 prosent.  Hennes 80 prosent 
stilling er i sin helhet innenfor skatteoppkreverfunksjonen. 20 prosent -delen er tillagt en 
ansatt i 60 prosent ved kommunekassa som driver bl.a. med innfordring – noe som 
skatteoppkreveren var tillagt tidligere. 
 
Innkreving av kommunale krav: 
Innkreving av kommunale krav gjøres av andre ansatte ved kommunekassa. 
 
Bruk av særnamsmannskompetanse: 
Ingen bruk av denne når det gjelder kommunale krav. 
 
Situasjon før bistand: 
Skatteoppkreveren jobbet kun med skatt/avgift, innfordring av dette og oppfølging rundt 
arbeidsgivere/skatteytere. 
Holder restanser og innfordring à jour, og har tid til å ta tak i den tyngre innfordringen. 
Kommunen inngikk høsten 2011 avtale med Skatteoppkreveren i Eiker mht 
arbeidsgiverkontrollen. Her kjøpes tjeneste tilsvarende 15 prosent stilling. 
 
Situasjon nå: 
Skatteoppkrever jobber fortsatt kun med skatt/avift, innfordring av dette og oppfølging rundt 
arbeidsgiverer/skatteytere, men nå for to kommuner. 
Mindre tid til å ta seg av den litt tyngre innfordringen og vil særlig merke dette nå da forfall 
på avregning 2011 kommer fra august og frem til desember. 
Flere henvendelser på telefon, og noe mer borte fra kontoret, da vi har holdt kontoret i Sigdal 
bemannet 1 dag i uken (samarbeid med Modum). Behovet for oppmøte på kontoret i Sigdal 
har kun vært pga post, da henvendelser kommer stort sett via brev/mail eller telefon. 
Arbeidsgiverkontrollen fungerer svært bra via Skatteoppkreveren i Eiker. 
 
Modum: 
Da egen regnskapskontrollør i 60 prosent stilling har blitt pensjonist, velger Modum 
kommune å kjøpe denne tjenesten fra skatteoppkreveren i Eiker fra sommeren 2012. Etter 
dette er det kun 2 årsverk (2 personer) som jobber direkte med skatteinnfordring. At 
innfordringskonsulenten for kommunale krav også er organisert under skatteoppkrever, 
bidrar til å redusere sårbarhet. 
 
Innkreving av kommunale krav: 
Modum kommune har 1 årsverk på innkreving av kommunale krav. Innfordringskonsulenten 
på kommunale krav er organisert under skatteoppkreveren. 
 
Bruk av særnamsmannskompetanse: 
Modum kommune har brukt særnamsmannskompetanse på kommunale avgifter 
(påleggstrekk) tidligere, men bruker dette i lite omfang nå. 
 
Situasjon før bistand: 
Etter overgangen til ERV har noe av ressursene på skatteinnkreving blitt benyttet mot lønn. 
Lønningsavdelingen er nå oppbemannet slik at dette ikke er lenger er nødvendig. Modum 
kommune var så å si à jour med innfordring før oppbemanning av Sigdal. 
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Situasjon nå: 
Personen som blir utleid til Sigdal kommune har ansvaret for tyngre innfordring i Modum. 
For å kunne bemanne opp Sigdal en gang i uka, har tyngre innfordring i Modum blitt 
nedprioritert. 
 
3.1. Dagens kostnader pr. 31.12.2011 
 
Nøkkeltall: Modum Sigdal Krødsherad Totalt 
Innbyggertall 13 116 3 535 2 186 18 837 
Arbeidsgivere 508 225 143 876 
Årsverk 2,0 0,8 0,8 3,6 
Kostnader:         
Lønnskostnader inkl.AGA/pensjon 927 000 470 400 464 600 1 862 000 
Arb.g.kontroll 332 000 200 000 90 000 622 000 
Reise/diett/kurs 8 000 10 000 5 000 23 000 
Drift SOFIE inkl.register 55 000 30 000 10 000 95 000 
Porto (lokal innsending) 11 280 7 520 11 280 30 080 
Div.utgifter 19 000 3 440 1 440 23 880 
Sum kostnader 1 352 280 721 360 582 320 2 655 960 
Inntekter:        
Gebyr 413 000 50 000 31 820 494 820 
Resultat 939 280 671 360 550 500 2 161 140 
 
3.2. Kostnadsoverslag for et felles skatteoppkreverkontor 
 

Nøkkeltall Totalt  
Innbyggertall 18 837  
Arbeidsgivere 876  
Årsverk 2,8  
Kostnader:    
Lønnskostnader 
inkl.AGA/pensjon 1 391 600 2011 tall for 2,8 årsverk,  

Arb.g.kontroll 600 000 
Basert på 2011 avtale med Eiker 1,05 årsverk 
med forutsetning at Sigdal er med i avtalen 

Reise/diett/kurs 12 000  
Drift SOFIE 40 000 Anslag, ny driftsavtale er under arbeid 

Bruk av off.registre 18 000 
Folkeregister, løsøreregister, AA register, 
motorvogn- og eiendomsregister 

Porto 30 080 
Kun lokal utsending 
Sofie fakturer ikke lenger portoutgifter 

Div.utgifter 19 000 
NKK-medlemskap, web-versjon Grønnerud 
(bistand innfordring), div.oppslag i lovverk 

Sum kostnader 2 110 680  
Inntekter:    
Gebyr 524 820  
Resultat 1 585 860  
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3.3. Alternativer til kostnadsfordeling mellom kommunene 
 
1. Fordelt etter innbyggertall 

Kommune Antall innbyggere Nøkkeltall Fordelt beløp 
Modum 13 116 69,63 % 1 104 217 
Sigdal 3 535 18,77 % 297 607 
Krødsherad 2 186 11,60 % 184 036 
Totalt 18 837 100,00 % 1 585 860 
 
2. Fordelt ette innbyggertall og antall arbeidsgivere 

Kommune 
Sum antall innbyggere 

og arbeidsgivere Nøkkeltall Fordelt beløp 
Modum 13 624 69,11 % 1 096 016 
Sigdal 3 760 19,07 % 302 482 
Krødsherad 2 329 11,81 % 187 362 
Totalt 19 713 100,00 % 1 585 860 
 
3. Fordelt etter arbeidsgivere 

Kommune Antall arbeidsgivere Nøkkeltall Fordelt beløp 
Modum 508 57,99 % 919 654 
Sigdal 225 25,68 % 407 327 
Krødsherad 143 16,32 % 258 879 
Totalt 876 100,00 % 1 585 860 
 
4. Fast beløp og variabelt beløp fordelt etter innbyggertall 
Nøkkeltall pr.31.12.2011 Modum Sigdal Krødsherad Totalt 
Innbyggertall 13 116 3 535 2 186 18 837 
Fordelingsnøkkel ift folketall 0,6963 0,1877 0,1160 1 
Arbeidsgivere 508 225 143 876 
Årsverk 2,0 0,0 0,8 2,8 
Faste kostnader:         
Lønnskostnader 
inkl.AGA/pensjon 231 933 231 933 231 933 695 800 
Arb.g.kontroll 332 000 178 000 90 000 600 000 
Reise/diett/kurs 4 000 4 000 4 000 12 000 
Div.utgifter 6 333 6 333 6 333 19 000 
Sum fast beløp 574 266 420 267 332 267 1 326 800 

     
Variable kostnader:         
Lønnskostnader 
inkl.AGA/pensjon 484 478 130 576 80 746 695 800 
Drift SOFIE inkl.register 27 852 7 507 4 642 40 000 
Bruk av off.registre 12 533 3 378 2 089 18 000 
Porto (lokal innsending) 20 944 5 645 3 491 30 080 
Sum kostnader fordelt etter 
innbyggertall 545 807 147 105 90 968 783 880 
Gebyr inntekt -413 000 -80 000 -31 820 -524 820 
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Sum variabelt beløp 132 807 67 105 59 148 259 060 

     
Resultat etter sammenslåing 707 074 487 372 391 415 1 585 860 

     
Resultat før sammenslåing 939 280 671 360 550 500 2 161 140 

     
Besparelsen 232 206 183 988 159 085 575 280 

 
 

3.4. Behov for tilstedeværelse 
 
Sigdal:  
Nå har skatteoppkreveren vært til stedet en gang i uka. Behov for det i dag er i stor grad pga 
post og i lite grad service overfor publikum. Ved sammenslåing skal postadresse flyttes til 
vertskommune. Nødvendig kommunikasjon mellom økonomikontoret som får henvendelser 
angående skatteoppkreverfunksjoner, kan løses via tlf og/eller e-post. Ulempen med å ha fast 
dag i uka at skatteoppkreveren må ta med seg dokumenter med sensitive opplysninger fra 
hovedkontor til lokalkontor.  
 
Det er en del personlig oppmøte i januar og mai, ca 5 personer pr uke, som gjelder å få hjelp 
til å fylle ut terminoppgaver og lønns- og trekksoppgaver, en del av disse betaler på 
økonomikontoret. I denne perioden er det behov for skatteoppkreverkompetanse. For å kunne 
opprettholde stedlig servicenivå kan skatteoppkreveren være i Sigdal i disse månedene så 
lenge det er behov. 
 
Ellers har det vært få personlige henvendelser i resten av året, ca 1 person pr. uke. 
Henvendelser gjelder stort sett innbetaling av skatt, levering av terminoppgaver, å få 
skatteattest, spørsmål om KID. Få av disse henvendelsene krever 
skatteoppkreverkompetanse. 
 
Krødsherad:  
Det er en del oppmøte i spesielle perioder som trenger bistand innen skatteoppkreverområde. 
I disse periodene kan det være behov for skatteoppkreverkompetanse.  
 
Modum: 
Modum har flere skatteytere og arbeidsgivere enn de to andre kommunene og en skulle tro 
dette genererte mer besøk. De fleste ekspedisjoner går på hjelp til utfylling av skjemaer og 
betalingsavtaler. De aller fleste henvendelsene til skatteoppkreveren skjer via telefon, men 
det er også noe korrespondanse via mail. Anslag på personlig oppmøte ved 
skatteoppkreverkontoret er 2-3 personer pr. uke. 
 
 

4. Valg av organisatorisk løsning 
 
En felles skatteoppkreverfunksjon for Modum, Sigdal og Krødsherad kan organiseres i ulike 
former; Interkommunalt selskap (IKS), Vertskommune (§ 28 i Kommuneloven) eller som et 
interkommunalt samarbeid (IS basert på Kommuneloven § 27.) 
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Interkommunal selskap: 
Interkommunale selskap er egne rettssubjekt som både rettslig og økonomisk er skilt fra 
deltakerkommunene. Selskapet har følgelig sin egen formue og sine egne inntekter og svarer 
selv for sine forpliktelser. Interkommunale selskap må ha eget representantskap. 
Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av 
representantskapet. Dette innebærer at den enkelte deltakerkommune ikke kan utøve 
eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. Hver deltakerkommune 
skal ha minst et medlem i representantskapet. Et interkommunalt selskap skal ha eget styre 
og en daglig leder som står ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Det må føres eget 
regnskap for IKS samt at det må rapporteres særskilt ihht KOSTRA. 
 
Vertskommune: 
Denne samarbeidsmodellen er regulert etter kommunelovens § 28 b og c, og er ment brukt 
for lovpålagte oppgaver og offentlig myndighetsutøvelse. I en vertskommunemodell 
overlater kommunen ansvaret for utøvelsen av bestemte oppgaver og beslutninger til en 
annen kommune – vertskommunen. Ansvarsområdet det blir samarbeidet om, blir utført 
innenfor den administrative organisasjonen til vertskommunen. Modellen innebærer ikke 
etablering av en egen juridisk person, men er et rent avtalebasert samarbeid. Det er to mulige 
varianter av samarbeid i en vertskommunemodell: 
 

1. Administrativt vertskommunesamarbeid (§28b) 
2. Vertskommune med interkommunal folkevalgt nemnd (§28c) 

 
Et administrativt vertskommunesamarbeid innebærer at en kommune 
(samarbeidskommunen) kan avtale med en annen kommune (vertskommunen) at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
Samarbeidet innebærer ikke at ansvaret for en oppgave flyttes fra en kommune til en annen, 
men at selve utførelsen av oppgaven og beslutningsfullmakt (innenfor nærmere rammer) 
delegeres til vertskommunen. 
 
Samarbeid med folkevalgt nemnd innebærer at all offentlig myndighetsutøvelse kan 
delegeres til vertskommunen, med mindre dette er avskåret i lov. Ettersom denne 
vertskommunemodellen gir anledning til å delegere oppgaver og beslutningsmyndighet på 
mange av kommunens kjerneområder, også når det gjelder saker av prinsipiell betydning, vil 
hensynet til folkevalgt innflytelse være viktig. Det opprettes en folkevalgt nemnd i 
vertskommunen. 
 
En samarbeidsavtale skal i henhold til kommunelovens § 28 e være skriftlig og vedtas av de 
respektive kommunestyrer selv. Eventuelle endringer i avtalen skal også vedtas av 
kommunestyrene. 
 
Interkommunalt samarbeid: 
Samarbeidet må være organisert med eget styre og styret må tildeles en viss selvstendig 
avgjørelsesmyndighet. Styrets myndighet må begrenses til avgjørelser som angår 
virksomhetens drift og organisering. Styrets rolle og forholdet til samarbeidskommunene må 
utformes i vedtektene. At det er begrenset hva slags myndighet som kan legges til et 
samarbeid etter kommunelovens § 27, avgrenser hvilke type oppgaver det er aktuelt å 
samarbeide om etter denne lovhjemmelen, sammenlignet med vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 28. Kommentarene til lovparagrafen sier at den enkelte kommune eller 
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fylkeskommune bare kan overføres ansvar eller kompetanse ved å gå inn i et interkommunalt 
samarbeid hvis det er tale om en oppgave som kan overlates til private. 
 
 

5. Anbefaling fra prosjektgruppe med fordeler og ulemper 
 
Skatteoppkreverfunksjon er en lovpålagt tjeneste som alle kommuner er forpliktet til å ha. 
Denne funksjonen er svært sårbar med hensyn til sykefravær, ferieavvikling, turnover og det 
viser seg at det er vanskelig å rekruttere faglig kompetente skatteoppkrevere og opprettholde 
et forsvarlig fagmiljø og kompetansenivå særlig i mindre kommuner.  
 
Større fagmiljø vil sikre at habilitet ivaretas. Dette gjelder også følt innhabilitet. 
 
En sammenslåing av kontorene reduserer sårbarhet, vil øke kompetansen samlet sett. Dette 
vil gi bedre rettssikkerhet og likebehandling. 
 
Samarbeid vil kunne gi økonomiske gevinster for de tre kommunene. I perioden Sigdal 
kommune har hatt hjelp av andre kommuner er det gitt tydelige signaler av skatteoppkrevere 
i Modum og Krødsherad kommune at oppgavemengden i de tre kommunene kan ivaretas av 
2,8 årsverk. Dette er nåværende bemanning i Krødsherad og Modum kommune.  
Innføring av et felles regnskaps- og innfordringssystem SOFIE har i stor grad effektivisert 
regnskap og innkreving slik at flere kan jobbe på tvers av arbeidsfelter og kommunegrenser. 
 
Det anbefales at skatteoppkreveren i Sigdal, Krødsherad og Modum samles til Midtfylke 
skatteoppkreverkontor og organiseres etter reglene om administrativt 
vertskommunesamarbeid. Det er fordelaktig at oppgavene blir utført innenfor den 
administrative organisasjonen til kommunen. Saker av prinsipiell betydning skal behandles 
av den enkelte kommune, jfr kommuneloven §28 b. 
 
Vertskommune skal foreta en intern utlysning av stillingen som skatteoppkrever i Midtfylke 
blant nåværende ansatte i skatteoppkreverfunksjon. 
 
Ny organisering vil medføre ny arbeidsfordeling for de ansatte i ordningen. Enkelte må flytte 
arbeidsplass. De ansatte er ikke lenger fleksible til utførelsen av andre kommunale oppgaver. 
 
Rutiner for samarbeid mellom innkreving av kommunale krav og skatteoppkreving må 
endres for de kommunene som ikke skal ha stedlig skatteoppkreving. 
 
Lokal tilstedeværelse vil i de kommuner som ikke skal være vertskommune ivaretas ved 
behov. Behovsvurderingen gjøres av skatteoppkrever. 
 
Ved sammenslåing bør arbeidsgiverskontroll være på samme sted. Modum og Krødsherad 
kjøper tjenesten fra Skatteoppkreverkontor i Eiker, Sigdal kommune kjøper fra Kongsberg. 
Sigdal kommune har tatt kontakt med Skatteoppkrever i Eiker i forbindelse med prosjektet. 
De kan utføre arbeidsgiverskontroll for Sigdal for omtrent samme (litt lavere) pris enn det 
kommunen betaler i dag til Kongsberg. 
 
Det anbefales at ordningen skal evalueres etter ett års drift. 
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5.1. Begrunnelse for å bli verstkommune 
 
Sigdal: 
Sigdal kommune kommer ikke med noen begrunnelse. 
 
Krødsherad: 
Krødsherad kommune kan stille kontorer og arkivplass, men prosjektdeltagerne fra 
Krødsherad ønsker ikke å gi ytterligere begrunnelse. 
 
Modum: 

• Modum har størst antall ansatte på skatteinnfordring i dag. Dette vil si at færre 
personer må flyttes. 

 
• Modum kan stille kontorer og arkivplass. 

 
• Modum har større fagmiljø på innfordring da det er et godt samarbeid på tyngre 

innfordring med innfordringskonsulent for kommunale krav. 
 

• Vikersund er mer sentralt enn Prestfoss og Noresund både for ansatte, skatteytere og 
arbeidsgivere. 

 
• Det har vært mer rendyrking/skjerming av skatteoppkreverfunksjonen i Modum enn i 

de andre kommunene. Det er naturlig at mindre kommuner som har større sårbarhet 
innenfor fagområder på økonomi kan ha problem med dette. 

 
6. Ansattes rettigheter og plikter 
 
Etablering av et felles skatteoppkreverkontor for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune 
vil resultere i at Arbeidsmiljølovens kap. 16 om virksomhetsoverdragelse vil gjelde for de 
ansatte som berøres av etableringen. 
 
Hovedregelen er at alle de rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtalen og 
arbeidsforholdet, overføres uendret til den nye arbeidsgiveren. Etter at overføringen har 
skjedd skal det skrives ansettelsesavtaler som bekrefter ny arbeidsgiver. Det vises ellers til 
arbeidsmiljølovens kapittel 16. 
 
 
7. Mulig oppstart 
 
Teknisk samordning kan gjennomføres straks periodisk oppgjør er ferdig kjørt for den 
enkelte måneden.  Vanligvis skjer en samordning fra 4.-5. dag i måneden og utover. Selve 
den tekniske samordningen kan gjøres i løpet av en dag. 
  
Mulig oppstart vil tidligst være 01.01.2013. 



 

Tjeneste: Kulturskole 

1. Status 

Hvilke oppgaver omfatter denne tjenesten? 
Forankret i Opplæringslovens §  13-6. ”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre 
kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket 
og kulturlivet elles.” 

Dagens organisering 
Det er i dag egen kulturskole i hver av de tre kommunene. Det gis hovedsakelig tilbud innenfor 
sang/musikk. Sigdal har i tillegg tilbud innenfor kunst/håndverk. Det er åpnet for å kunne kjøpe 
tjenester og elevplasser av hverandre. Kulturskolen i Sigdal og Modum har også et definert ansvar 
innenfor DKS (Den Kulturelle Skolesekk) og DKSS (Den Kulturelle SpaserStokk) 
 

 Sigdal Krødsherad Modum Sum 

Årsverk Ca 1,0 Ca. 0,5 Ca 5,5 (+ 0,5) Ca 7,5 
Antall elever 48 18 250 (+ 75) 391 
Utgifter     
Inntekter     
Netto utgift 330.000 kr 200.000 kr 3 300.000 kr 3 830.000 kr 

Av dette utgjør administrasjon/ledelse: 
• Modum kommune har kulturskolerektor i 100 % stilling og inspektør i 20 % stilling. 
• Sigdal har kulturskolekoordinator i 25 % stilling. 
• I Krødsherad er kulturskolerektor ca. 10 % av stillingen til sektorleder oppvekst. 

 
I Modum er kulturskolen organisatorisk plassert i kulturetaten. 
I Sigdal og Krødsherad er den organisatorisk plassert i skole/oppvekst.  
 
Dagens deltakelse i kulturskoletilbud fordelere seg slik: 

• I Modum er 18 % av antall elever i grunnskolealder deltakere i det ordinære tilbudet. I tillegg 
deltar 75 elever i et prosjekt innenfor dans igangsatt i 2013. Disse elevene medregnet er 
deltakelsen 22 % av elever i grunnskolealder. 

• I Sigdal 12 % av antall elever i grunnskolealder. 
• I Krødsherad 9 % av antall elever i grunnskolealder 

 
Elevkontingenten for deltakelse i kulturskole er pr. 01.01.2013: 

• Modum kommune 2.600 kr pr. år for ordinært tilbud. Deltakere i danseprosjektet betaler en 
høyere elevkontingent som fullfinansierer kostnadene. 

• Sigdal 2.200 kr pr. år 
• Krødsherad 2.300 kr pr. år 

Styrker ved dagens tilbud/organisering 
Er tilstede i alle tre kommuner, og gir kulturskoletilbud lokalisert til grunnskolene. 

Utfordringer i dag og framover 

• Små stillinger gir sårbarhet. 
• Utfordrende å rekruttere ønskelig kompetanse innenfor hele bredden. 
• Et relativt smalt tilbud innenfor et helhetlig kunstfagbegrep. 

2. Vurdering av tjenestesamarbeid 
 
Arbeidsgruppa ser at det kan være tre ulike måter å organisere kulturskolen på framover: 

1. Som nå med kulturskole i hver kommune. Åpning for å kjøpe tjenester av hverandre. 



2. En kulturskole i regionen. De to andre kommunene kjøper tjenester av denne. Må innebære 
at elever fra hele regionen sidestilles ved opptak. 

3. Felles interkommunal tjeneste med en ledelse. Lokale inspektører kan vurderes. En 
vertskommune med arbeidsgiveransvar som organiserer tilbudet i alle kommunene, og som 
sender årlig refusjonskrav til kommunene. Dette refusjonskravet må beregnes ut fra en på 
forhånd avtalt fordeling. 

 
Ut i fra en samlet vurdering anbefaler arbeidsgruppa alternativ 3. 

Fordeler med samarbeid om denne tjenesten 
Arbeidsgruppa vil definere følgende kjennetegn på en bærekraftig kulturskole: 

• Et bredt tilbud innenfor hele spekteret av kunstfag. 
• Godt synlig utad i hele regionen 
• Nær knyttet til grunnskolen, og med god samhandling mellom pedagoger i grunnskole og 

kulturskole. 
• Et faglig, sosialt og kollegialt miljø for pedagogene i kulturskolen 
• Organisatorisk underlagt undervisningsetaten/oppvekstetaten. Kulturskolen er en 

opplæringsinstitusjon forankret i Opplæringsloven. 
• Stillingsstørrelser som gjør oss ”konkurransedyktige” ved rekruttering 
• God faglig og pedagogisk ledelse innad 

 
Arbeidsgruppa erkjenner at slike ambisjoner er vanskeligere å nå med tre separate kulturskoler. 

Ulemper ved tjenestesamarbeid 
Det er det ukentlig møtet mellom lærer og elev som er kjernen i opplæringen. Det viktigste er å 
opprettholde at dette kan skje knyttet til alle de 13 grunnskolene i regionen. Dersom en 
regional/interkommunal organisering og ledelse kan sikre dette, ser arbeidsgruppa ingen ulemper 
ved tjenestesamarbeid.  Dersom slik modell velges, er det imidlertid helt nødvendig med en ryddig og 
god prosess for overgang fra dagens modell til regional modell, blant annet med hensyn til: 

o Utarbeide og vedta interkommunal samarbeidsavtale 
o Utarbeide felles vedtekter 
o Sikre et faglig og kollegialt fellesskap når opplæring foregår desentralisert. 
o Defineres som oppmøtested for lærere. 
o Avklare godtgjøring for kjøring og reisetid. 
o Endringer av gjeldende arbeidskontrakter med de lærerne vi har i dag. 
o Samordne arbeidstidsavtaler 
o Lik elevkontingent for alle elever uavhengig av kommune 

3. Anbefaling til samarbeidsmodell 

Hvilke oppgaver omfattes. 
Arbeidsgruppa legger til grunn for sine anbefalinger at regionen skal kunne tilby: 

• Desentralisert kulturskoleaktivitet lokalisert til alle skolene (13) i regionen. 
• Aktiviteter og tilbud innenfor et bredt kunstfagbegrep. 
• Mest mulig av ressursene skal brukes til opplæring av elever. 

 
Arbeidsgruppa anbefaler at kulturskolen skal kunne tilby: 

• Opplæring av enkeltelever innenfor et mangfold av uttrykk. 
• Opplæring i grupper innenfor et mangfold av uttrykk.  
• Salg av tjenester til frivillige organisasjoner (korps, kor) 
• Den kulturelle skolesekken/barnehagesekk 
• Den kulturelle spaserstokken 
• Salg av kompetanse på kunstfaglige områder til andre kommunale virksomheter. 

 
Arbeidsgruppa anbefaler en 5 års prøveordning med en felles interkommunal kulturskole. 



Bemanning og kompetanse 
Dersom regionen setter seg som mål at 20 % av alle grunnskoleelever i regionen skal kunne få et 
tilbud om opplæring i kulturskolen, vil det være behov for ca. 430 elevplasser.  For å ha mulighet til å 
gjøre dette, ser arbeidsgruppa for seg at den regionale kulturskolen må ha lønnsmidler til ca. 900 % 
fagstillinger i tillegg til ledelse og administrasjon. Øvrige driftskostnader kommer i tillegg. 
Arbeidsgruppa har drøftet hvordan styring, ledelse og administrasjon kan organiseres, og har 
følgende tanker om det: 
 
Styringsgruppe: Skolefaglig ansvarlige i de tre kommunene sammen med kulturskolens rektor. 
 
Kulturskolerektor: 60 % stilling med overordnet lederansvar for kulturskolen.  

• Faglig og pedagogisk ledelse 
• Personal 
• Økonomi 
• Utvikling 
•  

Inspektør: 40 % stilling med ansvar for: 
• Inn/utmelding av elever 
• Timeplaner 
• Organisering av opplæringen 
• Direktekontakten med lærerne 
• Produksjon av konserter i regi av kulturskolen 
•  

Inspektør: 20 % stilling med ansvar for: 
• Den kulturelle skolesekken og barnehagesekken 
• Den kulturelle spaserstokken 
• Direktekontakt med barnehager, skoler og helseinstitusjoner. 

 
Pedagoger: 
900 % stillinger innenfor hele spekteret kunstfag. Kulturskolens personale og ledelse er og skal 
fortsatt bestå av høyt kvalifisert personell. Med dagens utgangspunkt med lærere som er tilsatt av 3 
ulike instanser har man til sammen 14 lærere med ulike stillingsstørrelser og kompetanse.  
Det er et mål over tid å utvikle store stillinger slik at undervisningspersonalet kan operere innen hele 
regionen. Flere større stillinger bidrar til å trekke til seg flere søkere til regionen og gir en felles (for 
flest mulig ansatte) gevinst med hensyn til lik og helhetlig utviklingskompetanse i regionen. Det vil gi 
alle brukere samme kvalitet i tjenestetilbudet uansett hvor man bor. 
 
Arbeidsgruppa ser for seg at hele kulturskolens ledelse (rektor + inspektører) har en felles arbeidsdag 
pr. uke slik at de er tilgjengelige for hverandre. På denne ukedagen legges også til rette for å ha 
personalmøter med møteplikt for alle lærere 2 – 3 ganger pr. semester. 

Samlet budsjett 
 
Arbeidsgruppa har ingen fullmakter til å gå utover de vedtatte budsjettrammer som i dag ligger for 
hver av de tre kommunene, og som i dag i sum er på 3 530.000 kr, og omfatter ca. 7 årsverk. Vi velger 
likevel å presentere et økonomisk bilde med utgangspunkt i en målsetning om at 20 % av alle 
grunnskoleelever skal kunne ha et tilbud om kulturskole. 
 
Lønnskostnader 1020 % stilling 6 400.000 kr 
Øvrige driftskostnader 1 000.000 kr 
Husleiekostnader   600.000 kr    X) 

Brutto kostnader  8 000.000 kr 
- Brukerbetaling (forutsetter  430 elever à ca 2.300 kr) 1 000.000 kr 

Netto driftsbudsjett  7 000.000 kr 



X) Spørsmålet om husleiekostnader må avklares på overordnet nivå. Tanken er vel at flere 
tjenesteområder kan samordnes, og lokaliseringen fordeles på kommunene. Arbeidsgruppa har 
likevel anslått en sum. Denne innbefatter også ekstern leie. 
 
Kostnadsfordeling: 
Om man tenker en kostnadsfordeling med utgangspunkt i antall grunnskoleelever , lik den som idag 
er for interkommunal PPT, vil den med et netto driftsbudsjett på 7 MNOK bli slik: 
• Modum: 69,7 % 4 879.000 kr = en økning fra dagens nivå på 1 579.000 kr  
• Sigdal: 20,1 % 1 407.000 kr = en økning fra dagens nivå på 1 077.000 kr 
• Krødsherad: 10,2 % 714.000 kr = en økning fra dagens nivå på    514.000 kr 
 
En slik kostnadsøkning kan vanskelig gjøres i ett løft. Om modellen får tilslutning og blir vedtatt, vil 
det være nødvendig med en opptrappingsplan. Arbeidsgruppa anbefaler at denne opptrappingen 
strekker seg over en periode på 5 år. 

4. Lokalisering 

Forhold som påvirker valg av lokalisering. 
Som nevnt under punkt 2 er det møtet mellom lærer og elev som er kulturskolen. Det viktigste er å 
sikre at dette kan skje knyttet til alle de 13 grunnskolene i regionen. Da kan ledelse og administrasjon 
av en felles kulturskole i prinsippet lokaliseres i hvilken som helst av de tre kommunene. I tillegg til 
undervisning har arbeidstakerne også et administrativt oppdrag. Arbeidsgiver må legge til rette for et 
egnet sted hvor dette kan skje. Av hensyn til miljøene vil noen fasiliteter være nødvendig som 
arbeidsplass og et felles oppholds- og møterom. 
 
I Modum er det planer om bygging av lokaler til kulturskoleformål, lokalisert i tilknytning til 
kulturhuset. Dette innfrir kravet til flere egne rom til lærere i store og mellomstore stillinger (hvor 
også en del av undervisningen vil skje) samt plass til en ledelse/administrasjon. Tilsvarende vil ikke 
være nødvendig i de andre kommunene. Det er derfor en erkjennelse i arbeidsgruppa at det ikke er 
unaturlig å peke på Modum kommune som vertskommune for samarbeidet, med derav følgende 
tilsettingsmyndighet og arbeidsgiveransvar for personalet.  

Brukerperspektivet 
Med foreslåtte modell mener arbeidsgruppa at kulturskoletilbudet til ”brukerne” i regionen totalt 
sett vil bli bedre.  

Arbeidsgruppas forslag til framdriftsplan 

• Februar 2013:  Møter i rådmannsforum og regionråd 
• Mars 2013: Felles formannskapsmøte 

• April 2013: Politisk behandling i hver av kommunene. 

• April 2013: Utlysing av rektor- og inspektørstillinger 
• Mai 2013: Utarbeide detaljer i samarbeidet 
• August 2013: Ledelsen av den interkommunale kulturskolen etablert 
• Høst 2013: Forberedelser til etablering av det interkommunale tilbudet, parallelt med at  
 opplæringen organiseres som i dag. 
• Januar 2014: Oppstart av samarbeidet 
 
 
Arbeidsgruppa har bestått av: 

• Jan Frode Stevy, representant for de ansatte 
• Nils Henry Wickmann, kulturskolerektor Sigdal kommune 
• Aage Norman Eilertsen, kulturskolerektor Modum 
• Geir Waaler, kulturskolerektor/sektorleder Krødsherad. 



Tjenestesamarbeid i Midt Buskerud 
 
Det vises til tidligere utredning om mulig tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. 
På bakgrunn av felles formannskapsmøte 26.10 og regionråd 23.11 er i første omgang følgende 
områder valgt ut til videre utredning: 
 

 Tjeneste Ansvar 

Økonomi og personal Skatteoppkrever1 
Felles økonomi-
/personalsystem2 

Nataliya Malyna 
Samarbeid med Ringerike 

Oppvekst og kultur Kulturskole 
Bibliotek3 

Geir Waaler 
Elin Maribo Hovde 

Helse/sosial Ressurssenter psykisk helse 
Psykolog 
Friskliv/folkehelse 
Barnevern 
Habilitering4 

Hilde Øverby 
Hilde Øverby 
Jorunn Killingstad 
Jens Sveaass 
Nanna Nordhagen 

Teknisk og landbruk Tilsyn innenfor byggesak 
GIS 

Øystein Lid Larsen 
Øystein Lid Larsen 

 
Ansvarlig for utredningen må etablere arbeidsgrupper med representanter for alle tre kommuner og 
tillitsvalgte.  
 
Mal for arbeidet ligger vedlagt (tilpasses etter behov). 
 

Framdriftsplan: 
7.2.13 Rapport fra arbeidsgruppene sendes rådmennene på e-post. 
14.2.13 Rådmannsforum 
28.2.13 Regionrådet  
14.3.13 Felles formannskap 
x Politisk behandling i den enkelte kommune 
 
 
 
Rådmennene vil parallelt utrede  

- Juridisk organisasjonsform for tjenestesamarbeid 
- Mal for samarbeidsavtaler 

 
  

                                                           
1 Er allerede levert 
2 For felles økonomi- og personalsystem skal det kun leveres status for prosessen til felles formannskapsmøte 
3 Utredning om bibliotek er i gang mellom Sigdal og Modum. Det må avklares om Krødsherad skal være med. 
4 For habilitering engasjeres prosjektleder og utredningsarbeid igangsettes (Prosjektmidler fra 
Helsedirektoratet i 2012 overføres til 2013). Status til felles formannskapsmøte. 



 

Tjeneste: Bibliotek 

 

1. Status 

Hvilke oppgaver omfatter denne tjenesten? 

Dagens organisering 
 
 

 Sigdal Krødsherad Modum Sum 

Årsverk              90%            65%           430%              585% 
     
Utgifter           612.400                                      556.200      2.873.000        4.041.600 
Inntekter                  500                                   200          187.000           187.700 
Netto utgift           611.900      556.400      2.686.000        4.229.300 

 
Styrker ved dagens tilbud/organisering 
 
Alle bibliotekene har et godt samarbeid med skolene. I Modum og Sigdal er biblioteket også godt 
integrert i samfunnet for øvrig, noe det ikke er i Krødsherad, der voksengruppen er mer eller mindre 
fraværende som brukere. 
Modum har en arbeidsstokk som er endringsvillige og takler nye utfordringer. Modum og Sigdal har 
inngått katalogsamarbeid, og felles elektronisk katalog er under oppbygging. Dette gir reduserte 
utgifter til biblioteksystem for begge kommuner fra 2014. 
 

Utfordringer i dag og framover 
 
Stillingene i Sigdal og Krødsherad er så små at de vanskeliggjør rekruttering av faglært arbeidskraft.  
I Sigdal går nåværende biblioteksjef i 52% stilling av med pensjon 15. juli 2013. Rekruttering av ny 
fagutdannet ledelse er derfor en svært nærliggende problemstilling for Sigdal når vi vet at ny 
biblioteklov med absolutt krav om fagutdannet biblioteksjef kommer i nær fremtid. Små stillinger 
hemmer også mulighetene for videre utvikling, da stillingene gir lite rom for å jobbe med annet enn 
daglig drift, og dette er spesielt en stor utfordring for Sigdal og Krødsherad. 
Å gi et godt tilbud til den voksne befolkningen i samfunnet er en utfordring for alle, og spesielt for 
Sigdal og Krødsherad, der skolene står for den største bruken av bibliotekene.  
Å henge med i den digitale utviklingen i samfunnet, samt å opprettholde og videreutvikle dagens 
tjenestenivå, er vanskelig for bibliotekene i de minste kommunene.  
 

2. Vurdering av tjenestesamarbeid 

Fordeler med samarbeid om denne tjenesten 
 
Et samarbeid om bibliotektjenester vil gi en bedre utnyttelse av både de samlede økonomiske 
ressursene, og av personalressursene i Midt-Buskerud.   
 
2.1. Alle bibliotekene har samme leverandør av biblioteksystem, og Sigdal, Krødsherad og Modum 
kan dermed ha felles drift av dette. Det vil også være mulig å samarbeide om andre databaser til 
hjelp i bibliotekdriften, og på denne måten minske utgiftene til elektroniske arbeidsverktøy for alle 
kommunene.  
 



2.2. En felles ledelse av personalressursene vil kunne gi alle bibliotekene større spillerom og mindre 
sårbarhet ved sykdom. Å få fagutdannet ledelse i hele Midtfylket vil bety en faglig styrking av 
biblioteket, et større fagmiljø for de ansatte, og en sterkere bibliotekutvikling i regionen totalt sett.  
 

Ulemper ved tjenestesamarbeid 
 
Bibliotekene er i utgangspunktet en del av et landsomfattende nettverk som samarbeider godt. Det 
er derfor vanskelig å se noen store ulemper med et tettere samarbeid i Midt-Buskerud. Det 
biblioteket som får lederansvaret vil svekkes noe på personalsiden, men med dagens digitale 
løsninger, vil dette være minimalt i daglig drift.  
 
 

3. Anbefaling til samarbeidsmodell 

Hvilke oppgaver omfattes. 
 
Oppgave 1 Felles bibliotekkatalog 
 
Alle kommunene har biblioteksystemet Mikromarc, heretter kalt MM. Modum har MM versjon 3, 
mens Sigdal og Krødsherad har MM versjon 2. I tillegg har Modum og Krødsherad sentraldrift av sine 
systemer, mens Sigdal har lokal drift.  
Å få alle bibliotekene i Midtfylket over på sentraldrift vil styrke arbeidsverktøyet i bibliotekene, samt 
frigi tid for IT-avdelingen.  MM blir automatisk oppdatert på sentraldrift, og MM versjon3 har stor 
fleksibilitet som vil komme alle bibliotekene til gode.  
Med alle bibliotekene innenfor det samme systemet, kan det samarbeides om katalogdata, 
utlånsregler, purringer, og hentemeldinger, noe som vil gi en spart kostnad i drift av 
biblioteksystemet for alle kommunene. Pr. i dag betaler Modum kr. 66.476,-, Sigdal kr. 20.692,- og 
Krødsherad kr. 34.572,- for MM årlig. 
En kostnadsfordeling etter antall innbyggere synes fornuftig, og vil gi Modum en kostnad på kr. 
46.431,-, Sigdal en kostnad på kr. 12.345,- og Krødsherad en kostnad på kr. 7.777,- for MM årlig. 
Sigdal og Modum er allerede i gang med et samarbeid om MM, og fullt samarbeid om 
biblioteksystemet vil være i drift fra 2014. 
Bibliotekene kan samarbeide om felles biblioteksystem uavhengig av felles biblioteksjef. 
 
Oppgave 2 Felles biblioteksjef 

LOV 1985-12-20 nr 108: Lov om folkebibliotek [folkebibliotekloven] §5 sier følgende:  
Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i 

denne paragraf og gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav og overgangsordninger. 

 
Kulturdepartementet sendte våren 2012 ut forslag til ny biblioteklov, der det foreslås å fjerne 
dispensasjonsordningen for kommuner som ikke får fagutdannet søker til stillingen som biblioteksjef.  
Saken er nå til behandling i departementet, og signalene fra fagmiljøet er at dette er en ønsket 
endring av lovverket. Et absolutt krav om fagutdannet biblioteksjef i alle kommuner vil ikke ha 
tilbakevirkende kraft, men gjøre seg gjeldende for de kommuner som fra 2013 søker etter ny 
biblioteksjef.  I Sigdal går biblioteksjefen av med pensjon vår/sommer 2013. Med 52 % 
biblioteksjefstilling, er det lite trolig at kommunen vil få kvalifiserte søkere.  På bakgrunn av dette, er 
det utredet alternative løsninger for bibliotekdriften i Sigdal som også kan innlemme Krødsherad, der 
nåværende biblioteksjef er ufaglært. 

 
Et samarbeid om biblioteksjef vil i følge denne utredningen kunne bygge på følgende punkter: 
 

- Felles personalansvar 
- Felles utvikling av bibliotekene 



- Felles økonomistyring av bibliotekene 
- Databasedeling 
- Felles bokmøter og erfaringsdeling 

 
 
Anbefaling fra arbeidsgruppen: 
  
Bibliotekene i Sigdal og Modum er positive til et samarbeid som omfatter både oppgave 1 Felles 

bibliotekkatalog og oppgave 2 Felles biblioteksjef.  Disse to kommunene ser utviklingen av 
tjenestetilbudet som det viktigste ved et samarbeid, og poengterer at rekruttering av fagkompetanse 
er viktigere enn rene besparelser. 
 
Krødsherad ønsker ikke felles bibliotekledelse i Midt-Buskerud. I Krødsherad er bibliotekets midler til 
innkjøp skåret ned med kr. 25.000,-, fra 75.000,- til 50.000,- det siste året, og biblioteksjefstillingen 
kuttet med 10% fra 75% til 65%. Biblioteket er således ikke et satsningsområde for kommunen. 
Krødsherad vil imøtekomme ny biblioteklov ved å satse på etterutdanning av allerede ansatt ufaglært 
biblioteksjef. 
Krødsherad er imidlertid positive til å samarbeide om oppgave 1 Felles bibliotekkatalog under 
forutsetning av at overgangen fra gammel til ny katalog gjøres ved hjelp av ekstern arbeidskraft fra 
Modum Industrier på samme måte som ved skolene i Modum og ved Eggedal filial. 

 
 

Bemanning og kompetanse 
 
Dagens bemanning ser slik ut: 
 
 Modum Sigdal Krødsherad 
Fagutdannet biblioteksjef 100%   
Ufaglært biblioteksjef  52% 65% 
Fagutdannet bibliotekar 300%   
Ufaglært ansatt 30% 38%  
 
Bemanningen bør ved samarbeid minimum opprettholdes på dagens nivå.  Kompetanse bør deles 
mellom kommunene gjennom felles ledelse og felles personalmøter. 
 

Samlet budsjett 
 
Samlet budsjett vil med en besparelse på drift av biblioteksystem bli kr. 4.174.036,- mot dagens 
4.229.300. Total besparelse kr. 55.264,-. 
 

4. Lokalisering 

Forhold som påvirker valg av lokalisering. 
 
Bibliotekloven regulerer bibliotekdriften i kommunene, og pålegger hver kommune å ha bibliotek. 
Det er her viktig å se biblioteket som en faktor i stedsutvikling. Det har de senere årene skjedd mye 
spennende med stedsutvikling der biblioteket har vært svært sentralt. Gode eksempler er det nye 
rådhuset i Nesodden, og det nye samfunnshuset i Molde. Å ha biblioteket lokalisert nærmest mulig 
brukerne er hjertet i bibliotekdriften, og spesielt viktig når en vet at Bokbussen i Buskerud forsvinner 
om 1-2 år.   



Dagens lokaler i Eggedal og på Krøderen kan også utvikles til å bli selvbetjente bibliotek slik denne 
tjenesten har blitt utviklet for Åmot filial i Modum. Dette gir bedre åpningstid og større tilgang til 
biblioteket for brukerne, til tross for lite betjening. 
 
Det er naturlig at bibliotekledelsen forankres i Modum, der det allerede er fagutdannet biblioteksjef i 
100% stilling, og der biblioteket i 2011 mottok Bibliotekprisen for Buskerud for sin utvikling av 
bibliotektilbudet. 
 

Brukerperspektivet 
 
Av hensyn til befolkningen, bør nåværende bibliotekstruktur med bibliotek i Vikersund, Åmot, 
Prestfoss, Eggedal og Krøderen opprettholdes for å få en best mulig dekning av nedslagsfeltet for 
denne tjenesten – spesielt fordi bokbussen forsvinner fra Buskerud. 

 
Servicen til brukerne blir bedre med samarbeid, da alle kommuner da får bibliotektjenester på nett, 
og dermed en større mulighet for brukeren til å orientere seg i bibliotekenes samlinger. Ved å unngå 
å skjære ytterligere ned på bemanningen, vil servicen til brukerne opprettholdes også i det fysiske 
biblioteket. Bibliotekene er ikke bare en lånesentral, men i stor grad også en møteplass. Det er viktig 
å beholde og videreutvikle bibliotekene som møteplass i et samfunn der bibliotekene er den eneste 
møteplassen som er gratis og med et lavterskeltilbud. Fra brukernes perspektiv vil det være svært 
uheldig å legge ned dagens bibliotek i regionen. 
 
Dagens brukere av bibliotektjenester blir mer og mer avanserte. Disse vil imøtekomme en 
videreutvikling av bibliotektjenestene lokalt og på nett. 



Tjenestesamarbeid i Midt Buskerud 
 

Det vises til tidligere utredning om mulig tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. 

På bakgrunn av felles formannskapsmøte 26.10 og regionråd 23.11 er i første omgang følgende 

områder valgt ut til videre utredning: 

 

 Tjeneste Ansvar 

Økonomi og personal Skatteoppkrever1 

Felles økonomi-

/personalsystem2 

Nataliya Malyna 

Samarbeid med Ringerike 

Oppvekst og kultur Kulturskole 

Bibliotek3 

Geir Waaler 

Elin Maribo Hovde 

Helse/sosial Ressurssenter psykisk helse 

Psykolog 

Friskliv/folkehelse 

Barnevern 

Habilitering4 

Hilde Øverby 

Hilde Øverby 

Jorunn Killingstad 

Jens Sveaass 

Nanna Nordhagen 

Teknisk og landbruk Tilsyn innenfor byggesak 

GIS 

Øystein Lid Larsen 

Øystein Lid Larsen 

 

Ansvarlig for utredningen må etablere arbeidsgrupper med representanter for alle tre kommuner og 

tillitsvalgte.  

 

Mal for arbeidet ligger vedlagt (tilpasses etter behov). 

 

Framdriftsplan: 
7.2.13 Rapport fra arbeidsgruppene sendes rådmennene på e-post. 

14.2.13 Rådmannsforum 

28.2.13 Regionrådet  

14.3.13 Felles formannskap 

x Politisk behandling i den enkelte kommune 

 

 

 

Rådmennene vil parallelt utrede  

- Juridisk organisasjonsform for tjenestesamarbeid 

- Mal for samarbeidsavtaler 

 

                                                           
1
 Er allerede levert 

2
 For felles økonomi- og personalsystem skal det kun leveres status for prosessen til felles formannskapsmøte 

3
 Utredning om bibliotek er i gang mellom Sigdal og Modum. Det må avklares om Krødsherad skal være med. 

4
 For habilitering engasjeres prosjektleder og utredningsarbeid igangsettes (Prosjektmidler fra 

Helsedirektoratet i 2012 overføres til 2013). Status til felles formannskapsmøte. 



 

 

Tjeneste: Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk 
helse 

 

1. Status 
Psykiske plager og lidelser er i dag en av de store helse- og samfunnsutfordringen i Norge. Registrerte 

psykiske lidelser står for omkring en tredjedel av alle uførepensjoner. Angst og depresjon er de 

viktigste årsakene. Lokale folkehelseprofiler bekrefter disse helseutfordringene. 

 

Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse er et samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen for å kunne gi befolkningen lettere tilgang til 

spesialisthelsetjenestens kompetanse med helsefremmende tilbud innen psykisk helse. Dette er et 

nyopprettet tilbud i samarbeid mellom Modum kommune, Modum Bad og Buskerud 

fylkeskommune. Det er organisert som et prosjektsamarbeid. Ressurssenteret for helsefremmende 

arbeid innen psykisk helse er et supplement til tilbudet som gis av fastleger, spesialisthelsetjenesten i 

poliklinikken og det tilbudet som gis kommunalt. 

 

Hvilke oppgaver omfatter denne tjenesten? 
Formålet er å styrke barn, unge og voksnes evne til å ta valg som fremmer livskvalitet, helse og gode 

relasjoner og evne til å tåle livspåkjenninger. Dette er et diagnoseuavhengig lavterskeltilbud hvor 

personer kan få et helsetilbud som står i forhold til de helseutfordringer de står overfor. Det skal 

skapes arenaer for læring og mestring for befolkningen, og møteplasser hvor fagpersoner i og 

utenfor Modum kan utvikle og utveksle sin kompetanse innen psykisk helse, på tvers av sektorer og 

tjenestenivå. Senteret skal stimulere til forskning og utviklingsarbeid. 

 

Dagens organisering 
Ressurssenteret for helsefremmende arbeid innen psykisk helse er i etableringsfasen som et 

samarbeid mellom Modum kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune.   Det er et mål å 

inkludere flere kommuner i dette samarbeidet spesielt de som ligger nærmest. Ressurssenteret er 

underlagt Kildehuset ved Modum Bad og virksomhet forebyggende i helse- og sosialetaten i Modum 

kommune.  

 

Foreløpig er Rask psykisk helsehjelp etablert som prosjekt.  Modum kommune har mottatt tilskudd 

fra helsedirektoratet til dette spesifikke prosjektet som tilbyr rask psykisk helsehjelp gratis og uten 

henvisning for voksne over 18 år med lettere angst og/eller depresjon. I tillegg har Modum 

Sparebank gitt Kildehuset et tilskudd som åpner for muligheten til å gi et samlet tilbud til hele 

befolkningen i Modum. Dette tilbudet organiseres også ut fra Ressurssenteret og er basert på lave 

egenandeler. Det er naturlig å utvide samarbeidet med kommunene Krødsherad og Sigdal både i 

forhold til målområdene i prosjektet Rask psykisk helsehjelp og for å kunne gi et utvidet tilbud 

innenfor feltet psykisk helse, til hele befolkningen.  

 

 Sigdal Krødsherad Modum Sum 

Årsverk   3,5     

     

Utgifter   2 700 000 2 700 000 

Inntekter     

Netto utgift   2 700 000 2 700 000 



 

 
Styrker ved dagens tilbud/organisering 
Tilbudet kan lett tilpasses aktuelle behov og målområder   

Bredt kompetansemiljø ved Modum Bad som Ressurssenteret kan nyttiggjøre seg  

Fleksibilitet i forhold til forebyggende fokus og behandling 

Formidlingsoppgaver 

Faglig oppdatering, veiledning av kommunalt ansatte 

Utfordringer i dag og framover 
Finansiering av planlagt virksomhet 

Prioritering av målområder 

Samarbeid/samordning med eksisterende kommunale tjenester 

Interkommunalt samarbeid 

Samarbeid med fastlegene 

Raskest mulig og lettest mulig tilgjengelighet for befolkningen 

Prioritering av ambulant virksomhet i forhold til stasjonær virksomhet 

 

2. Vurdering av tjenestesamarbeid 

Fordeler med samarbeid om denne tjenesten  
Fordeler for brukere;  

Brukerne får mulighet til tidlig hjelp som er lett tilgjengelig 

Problemområder kan oppdages tidligere 

Tilbud om hjelp fra spesielt godt kvalifisert personell i psykisk helsehjelp 

  

Fordeler for kommuner 

En helhetlig organisering av helsefremmende og forebyggende innsats innen psykisk helse 

Mere effektivt og fleksibelt tjenestetilbud med samarbeid mellom flere kommuner 

Større faglig fellesskap med mulighet for veiledning og kompetanseutveksling  

Ulemper ved tjenestesamarbeid 
Samarbeidsutfordringer hvis personell er utrygg i sin egen faglige rolle 

 

3. Anbefaling til samarbeidsmodell 
Felles organisering mellom kommuner og Modum Bad/Kildehuset  

Samarbeidsmodell vurderes ut fra ønske og tilgjengelige ressurser. 

Samarbeidsstruktur kan utvides til flere kommuner etter hvert  

 

Eksempler på aktuelle samarbeidsmodeller: 

• Etablere deleiermodell   

• Etablere Vertskommunemodell tilsvarende kommunenes Krisesentersamarbeid 

• Benytte abonnement og stk pris- modell basert på  faktisk bruk 

 

Hvilke oppgaver omfattes. 
Ressurssenteret er i oppstartsfase og tilbyr foreløpig: 

 

Helsefremmende og forebyggende tilbud innen psykisk helse 

Lavterskeltilbud for barn, unge og voksne med individuelle og gruppebaserte tilbud   

Samtalegrupper og kurs for barn og voksne etter samlivsbrudd 

Oppfølging etter høykonfliktfylte samlivsbrudd 

Samtaler knyttet til utbrenthet og sykefravær 



 

Behandling av lette til moderate psykiske lidelser 

Tidlig intervensjon med helsehjelp i forhold til psykiske belastninger og livskriser, lettere angst og 

depresjonsbehandling, søvnproblematikk, spillavhengighet, rusproblemer samt eksistensielle 

problemer. 

 

Etablering av sikre digitale tjenester innen psykisk helsearbeid   

Digital informasjonsplattform er under utarbeidelse 

Chat 

Onlinetjeneste,  

Hjelp via telefon 

 

Faglig kompetansestyrking – tverrfaglig/tverretatlig 

Veiledning 

Organisering av tverretatlig samarbeid 

Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering 

Forskningsbasert faglig oppdatering 

  

 

Er det noen oppgaver som fortsatt bør løses i den enkelte kommune?  

Det ordinære kommunale hjelpeapparatet innen psykisk helsearbeid for barn, unge og voksne 

fortsetter som før. Dette omfatter tjenestetilbud innen helsestasjon, skolehelsetjeneste og 

helsestasjon for ungdom, PPT, barnehager og skoler, barnevern, NAV og kommunalt psykisk 

helsetilbud for voksne. Disse instanser og tjenestetilbud kan imidlertid nyttiggjøre seg det 

samarbeidet og de tilbud som etableres ved Ressurssenteret.   

Bemanning og kompetanse 
Psykolog, familieterapeut, sykepleier med spesialkompetanse innen psykisk helse og kognitiv, 

vernepleier, spesialpedagog og merkantilt personale 

Samlet budsjett 
Kr 2,7 millioner årlig 

4. Lokalisering 
Villa Flora ved Kildehuset Modum Bad 

Forhold som påvirker valg av lokalisering. 
Det er allerede etablert et sterkt faglig miljø ved Modum Bad og de fysiske forhold ligger godt til rette 

der. Etablering av hensiktsmessige lokaler er igangsatt.  

 

Brukerperspektivet 
Hvordan vil samlokalisering påvirke tjenestelevering til brukerne. 

Lav terskel og høy kompetanse vil prege dette tjenestetilbudet som er et supplement til eksisterende 

tjenester 

Ressurssenteret vil også gi ambulante tilbud med hjembesøk eller bruk av kommunale lokaler når det 

finnes hensiktsmessig. 

Sammenlignet med ordinært tilgjengelige spesialisthelsetjenester vil dette tilbudet preges av 

fleksibilitet, lett tilgjengelighet, oversiktlighet over tilbudene og lavere terskel for benyttelse av 

tilbudet. 

  

 

Hvordan ivareta service overfor bruker 

Både terapeuter og merkantilt personelle vil ha fokus på brukerservice.  

Et tilbud med dårlig service, vil ikke bli benyttet. 



Tjeneste: Psykolog 

 

1. Status 
Modum kommune har siden desember 2011 hatt kommunal psykolog tilsatt i helsestasjonstjenesten 
i 100 % stilling. Dette er et statlig prosjekt med modellutprøving i kommunene. Det gis tilskudd fra 
Helsedirektoratet i tre år (første år kr 500 000, 2. år kr 400 000, 3. år kr 250 000). Modum kommune 
får tilskudd til følgende modellutprøving: Psykologer på helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom. Årets prosjektmidler til slik modellutprøving er foreløpig ikke utlyst, men 
kommer forhåpentlig snart. 
 
Hvilke oppgaver omfatter denne tjenesten?  
Målgruppen er de som naturlig omfattes av helsestasjonstilbudet; gravide, barn og unge samt deres 
familier. Arbeidet omfatter tidlig identifisering og intervensjon, behandling av lettere og moderate 
lidelser, samt habilitering/rehabilitering. Tverrfaglig samarbeid, veiledning og gjensidig 
kompetanseutveksling er sentralt. Arbeidet er både befolkningsrettet og individrettet.   
  
Eksempler på  psykiske helseutfordringer for barn og unge: 
Psykiske plager og lidelser hos barn og ungdom, Avhengighet – røyking, snus, rusmisbruk, spill, 
Inaktivitet, overvekt og fedme, mobbing, fravær og frafall fra skolen, minoritetsbakgrunn, alvorlig, 
kronisk sykdom hos foreldre, rusmiddelavhengighet hos foreldre samt konfliktfylte samlivsbrudd hos 
foreldre. 
 

Dagens organisering 
Psykologen er ansatt i helsestasjonstjenesten. 
 

 Sigdal Krødsherad Modum Sum 

Årsverk     1  
     
Utgifter   800 000 800 000 
Inntekter     
Netto utgift   800 000 800 000 

Lønn, drift kontor og faglig kompetanse 
Årslønn inkludert sosiale utgifter kr 720 000, drift kontor og kompetanse kr 80 000 
 

Styrker ved dagens tilbud/organisering i Modum 

• Tilbud for å styrke barne- og ungdomsbefolkningens evne til å mestre eget liv 
• Mulig å oppdage og ta tak i ting tidlig før problemet blir fastlåst 
• Helsestasjons- og skolehelsetilbudet er anerkjent som det viktigste lavterskeltilbudet innen 

psykisk helse for barn og unge fordi det brukes av alle, er lett tilgjengelig og er allment 
akseptert 

• Psykologstillingen er organisert i en helsefremmende og forebyggende tjeneste med fokus på 
det friske 

• Psykologstillingen er organisert inn i en tjeneste som allerede har et strukturert samarbeid 
med andre kommunale hjelpeinstanser og med spesialisthelsetjenesten (BUP)  

• Styrker fagmiljøet lokalt i den enkelte kommune – også tverretatlig 
• Tilbudet er gratis og tilbudet gis nær målgruppen; i helsestasjon, skole, hjem 
• Spesialisthelsetjenesten har lang ventetid, og er ofte for langt borte til at barn kan få effektiv 

hjelp  
 
 



Utfordringer i dag og framover 
Psykiske helseplager og lidelser ofte i kombinasjon med rus, er en stor utfordring både for den 
enkelte og samfunnet. Samhandlingsreformen tilsier at større kostnader til psykisk helsearbeid 
skal dekkes av den enkelt kommune.   
• Lokale folkehelseprofiler tilsier behov for satsning på helsefremmende og forebyggende 

tiltak 
• Mange ungdommer fra Sigdal og Krødsherad går på videregående skole i Modum og får 

helsehjelp i Modum  
• Mange som har behov for spesiell oppfølging flytter til Modum 
• Sosial ulikhet i helse medfører økt belastning på eksisterende tjenester, noe som igjen 

dokumenterer behovet for økte ressurser.  
• Stadig flere yngre har behov for oppfølging og veiledning av helsepersonell. 
• Nye utfordringer med barn og unges nettbruk; spillavhengighet og nettmobbing,  
• Store forventninger og krav til unge. Å være vellykket på alle områder; jobb, skole, privat, 

utseende.  Mange har liten tro på at de skal få en jobb. 
• Hvordan tørre å være gode nok foreldre  
 
Organisatoriske tjenesteutfordringer 
• Ressurstilgang - økonomisk og personellmessig  
• Økende behov for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid innen psykisk helse – både   i 

spesialisthelsetjenesten og kommunalt 
• Spesialisthelsetjenestens prioriteringer både ved akuttsaker og for vanlige henvendelser 
• Lang avstand til spesialisthelsetjenesten medfører at den blir mindre brukt 
• Streng praktisering av aldersgrense på 18 år voksenpsykiatrien medfører ofte vanskelig 

tilgjengelig helsetilbud for ungdom over 16 år 
 
 

2. Vurdering av tjenestesamarbeid 

Fordeler med samarbeid om denne tjenesten 

• Brukerne får mulighet til tidlig hjelp som er lett tilgjengelig 
• Problemområder kan oppdages tidligere 
• En mer helhetlig organisering av helsefremmende og forebyggende innsats innen psykisk 

helse for barn og unge 
• Små kommuner er sårbare i forhold til å opprettholde kommunale tjenester. Sykmelding, 

fravær, ensomhet i jobben medfører dårligere effektivitet  
• Mere effektivt og fleksibelt tjenestetilbud med samarbeid mellom flere kommuner 
• Større faglig fellesskap interkommunalt med mulighet for veiledning og 

kompetanseutveksling   
• Ressurssenter for helsefremmende psykisk helse kan bistå kommunene med å skaffe 

kvalifisert psykologhjelp. Kommunene som deltar i dette samarbeidet kan delta i online-
prosjektet. 

 

Ulemper ved tjenestesamarbeid 

• Hvis en av kommunene ønsker å gå ut av samarbeidet før prosjektperioden er over, kan det 
medføre ulemper.  

• Samarbeid kan oppleves som tidkrevende, men er likevel en tjenestefordel 
• Geografisk avstand til tjenestetilbudet kan være en utfordring eller en fordel – uavhengig av  

samarbeidsmodell   
  
 



3. Anbefaling til samarbeidsmodell 

Hvilke oppgaver omfattes. 
 
Det er et stort behov for psykologisk tjenestetilbud i kommunen og det er mulig å søke tilskudd til 
ulik modellutprøving. Det vurderes som ekstra fordelaktig å prioritere  barn og unge. Derfor 
anbefales det å satse på en tjenestesamarbeidsmodell innenfor psykologtjeneste i helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (0 – 20).   
  
Er det noen oppgaver som fortsatt bør løses i den enkelte kommune? 
Det etablerte tilbudet i helsestasjon og skolehelsetjeneste fortsetter som tidligere, men samarbeid 
om psykologtjenester til barn og unge interkommunalt vil styrke tjenestetilbudet i alle tre 
kommunene og øke muligheten for mer tjenestesamarbeid på sikt. 
 

Bemanning og kompetanse 
Psykologstillingen i helsestasjonstjenesten i Modum fortsetter som en etablert tjeneste i 
helsestasjonstjenesten i Modum, men vil inngå som en del av et tjenestesamarbeid med  tilsvarende  
psykologtjenestetilbud for barn og unge i Krødsherad og Sigdal. Krødsherad og Sigdal ønsker å 
samarbeide om søknad om statlige tilskudd. Arbeidsgiveransvar tillegges den enkelte kommune 
 

Samlet budsjett 
 Kr 1, 6 millioner  

4. Lokalisering 
Tjenestetilbudet organiseres i samarbeid med lokale helsestasjoner og gjerne i samarbeid med 
Ressurssenter for helsefremmende psykisk helsearbeid ved Modum bad/Kildehuset.     

Forhold som påvirker valg av lokalisering. 
Spørsmål i forhold til lokalisering er avhengig av om man velger å samarbeide med Ressurssenteret 
for helsefremmende psykisk helsearbeid. Uansett vil dette psykologtilbudet hovedsakelig tilbys lokalt 
i den enkelte kommune både i helsestasjon, skole og hjem. 
 

Brukerperspektivet 
Hvordan vil samlokalisering påvirke tjenestelevering til brukerne. 
De fleste tilbud vil gis direkte fra lokal helsestasjon og skole i tillegg til hjembesøk. I tillegg finnes det 
muligheter fra Ressurssenteret for helsefremmende psykisk helsearbeid ved Modum Bad/ 
Kildehuset. Dette kan medføre litt lengre reisevei, men mange ser fordeler i forhold til diskresjon. 
  
 
Hvordan ivareta service overfor bruker. 
Prinsippet fra Samhandlingsreformen om rask hjelp til rett tid fra rett person med rett kompetanse er 
viktig i forhold til tjenestetilbudet som etableres. Tjenestetilbudet vil være fleksibelt og tilpasset   
Mer bruk av nyutviklede digitale medier (online-tjenester gir rask psykisk helsehjelp) 
  
 
 
 
 



Tjenestesamarbeid i Midt Buskerud 
 

Det vises til tidligere utredning om mulig tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. 

På bakgrunn av felles formannskapsmøte 26.10 og regionråd 23.11 er i første omgang følgende 

områder valgt ut til videre utredning: 

 

 Tjeneste Ansvar 

Økonomi og personal Skatteoppkrever 

Felles økonomi-

/personalsystem 

Nataliya Malyna 

Samarbeid med Ringerike 

Oppvekst og kultur Kulturskole 

Bibliotek 

Geir Waaler 

Elin Maribo Hovde 

Helse/sosial Ressurssenter psykisk helse 

Psykolog 

Friskliv/folkehelse 

Barnevern 

Habilitering 

Hilde Øverby 

Hilde Øverby 

Jorunn Killingstad 

Jens Sveaass 

Nanna Nordhagen 

Teknisk og landbruk Tilsyn innenfor byggesak 

GIS 

Øystein Lid Larsen 

Øystein Lid Larsen 

 

Ansvarlig for utredningen må etablere arbeidsgrupper med representanter for alle tre kommuner og 

tillitsvalgte.  

 

Mal for arbeidet ligger vedlagt (tilpasses etter behov). 

 

Framdriftsplan: 
7.2.13 Rapport fra arbeidsgruppene sendes rådmennene på e-post. 

14.2.13 Rådmannsforum 

28.2.13 Regionrådet  

14.3.13 Felles formannskap 

x Politisk behandling i den enkelte kommune 

 

 

Rådmennene vil parallelt utrede  

• Juridisk organisasjonsform for tjenestesamarbeid 

• Mal for samarbeidsavtaler 

 

 Tjeneste: Habilitering 

 

• Status 

Hvilke oppgaver omfatter denne tjenesten? 

Habilitering er et målrettet arbeid for å bygge opp og støtte fysiske, psykologiske og sosiale 
funksjoner hos barn og unge med funksjonshemninger som er medfødte, eller er påførte 
tidlig i livet. Habilitering av barn og unge er en avgrenset del av det totale 
rehabiliteringstilbudet.  

 



Årsverk knyttet til habilitering finnes innenfor tjenester for funksjonshemmede, helsestasjonstjenesten, 
fysio-/ergoterapitjenesten, PP-tjenesten, barnehager og skoler. Samlet antall årsverk i alle 
kommunene er vanskelig å anslå. 

Det er i dag intet formelt samarbeid mellom kommunene om kurstilbud for ansatte innenfor feltet.  

Det er i dag intet formelt samarbeid mellom kommunene når det gjelder tjenestetilbud eller utvikling av 
tjenestetilbud.  
 

Kommunene har fått kr 200 000 fra Helsedirektoratet til et felles utviklingsprosjekt innen habilitering. 

Alle kommunene vil kunne profitere på et samarbeid. Særlig siden alltid vil være en utfordring å 

utvikle egnede tilbud for en begrenset målgruppe med svært ulike individuelle behov. Aktuell 

prosjektsekretær med erfaring innen dette feltet er forespurt og har sagt seg villig til å delta. 

 

 

Tjeneste: Friskliv 

 

• Status 

Hvilke oppgaver omfatter denne tjenesten? 
 

 

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste med tilbud om hjelp til endring og 

mestring av levevaner.  

• Målgruppe er personer som har økt risiko for eller allerede har sykdommer eller 

utfordringer  

• Gir tidsavgrenset, strukturert oppfølging  til personer som ut fra en helse- og/ eller 

sosialfaglig vurdering har behov for hjelp til å endre levevaner. (frisklivsresept) 

• Oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og samarbeide 

med aktører der det er naturlig.  

 



 

Årsverk knyttet til frisklivssentralene varierer i de tre kommunen. Fra 0.4 årsverk til 4 årsverk 

Alle tre kommunene har henvisningsordning til frisklivsresept, tilbud om helsesamtale og aktivitet.  

Det samarbeides om kurstilbud. Kurs tilbys på tvers av kommunegrensene.  

Det er mulig å delta på reseptaktiviteter i annen kommune enn hjemkommune 

Det tas inn deltakere fra andre kommuner til helsesamtale dersom dette er mest hensiktsmessig for de 
det gjelder.  

Det er store forskjeller i antall henvisninger og deltakere på frisklivsresept i de tre kommunene. Fra 
under 30 per år til over 500.  

Alle frisklivssentralene samarbeid med lokale aktivitetsaktører. 

Alle har tilbud til voksne. Det varierer hvorvidt sentralene har tilbud til barn og unge.  

Frisklivssentralene samarbeider med Bygdeposten om frisklivssiden ( fra 2007). Her leverer 
frisklivssentralene lokalt helsestoff i en folkelig innpakning. 

   

Dagens organisering 

Sigdal 

 Frisklivssentralen del av kommunal fysioterapitjeneste. Budsjettansvarlig: Helsestasjonsleder. 
Frisklivleder er fysioterapeut 

Krødsherad 

Frisklivssentralen del av kommunal fysioterapitjeneste. Budsjettansvarlig: Helse- og omsorgsleder. 
Frisklivsleder er kommunefysioterapeut 

Modum 

Frisklivssentralen del av virksomhet forebyggende.  

Leder ved frisklivssentralen har budsjettansvar og er avdelingsleder i helse og sosialetaten.  

 

 

 

 

 Sigdal Krødsherad Modum Sum 

Årsverk 0,4 0,4 3,65  

     

Utgifter 274 000 212 280 2 000 000  

Inntekter 30 000   69 312 500 000  

Netto utgift 244 000 142 968 1 500 000  

I tillegg leier Sigdal og Modum inn eksterne instruktører.  

 
Styrker ved dagens tilbud/organisering 

• Tilbud geografisk nær de som trenger tilbudet 



• Oversiktelig 

• Kort vei til beslutningstakere og samarbeidspartnere 

• Stor grad av lokal tilpasning 

•  

Utfordringer i dag og framover 
• Behov for økte økonomiske ressurser i forhold til forebyggende oppgaver. 

• Forutsigbarhet i forhold til økonomi. 

• Forutsigbarhet og stabilitet når det gjelder tilbudet frisklivssentralen gir. 

• Mulighet for sykevikar. 

• Samarbeid med fastlegene og andre henvisere til frisklivsresept. 

• Økende antall personer med riskiko kroniske ikke-smittsomme sykdommer, dette er 

målgruppe for frisklivssentralene 

• Lokaliteter; kontorplass, samtalerom og rom til gruppeaktivitet 

• Kompetanse 

• Samarbeid om tilbud/ kurs på tvers av kommunene. Bedre tilgjengelighet for målgruppene. 

• Felles markedsføring vil gi lavere kostnader 

• Tilstrekkelig antall deltakere på aktiviteter og kurs 

• Vurdering av tjenestesamarbeid 

Fordeler med samarbeid om denne tjenesten 

• Kan gi tilbud om flere ulike aktiviteter 

• Tidsbesparende med felles søknader om eksterne midler knyttet til felles prosjekter. 

• Stiller sterkere når det gjelder søknader om eksterne midler 

• Sterkere fagmiljø innen friskliv vil gi høyere kvalitet på tjenesten 

• Økt kvalitet på tilbudet 

• Bedre forankring av frisklivssentralen som forebyggende helsetjeneste 

• Ulemper ved tjenestesamarbeid 
• Geografiske avstander kan gi lang avstand mellom bruker og tilbud 

• Ansvarsfraskrivelse/ pulverisering av ansvar 

• Færre tilbud - lengre avstander 

 



Anbefaling til samarbeidsmodell 

Hvilke oppgaver omfattes. 

Kurs/ temasamlinger for deltakerne ved frisklivssentralen 

Kompetanseheving for fagpersonene 

Kvalitetsikring av tilbud 

Informasjonsarbeid knyttet til henvisere frisklivsresept 

Fleksibelt bruk av personell ( vikarløsninger) 

Søknad om eksterne midler 

Faste samarbeidsmøter tverrfaglig og interkommunalt 

 

Er det noen oppgaver som fortsatt bør løses i den enkelte kommune? 

De faste aktivitetsgruppene og helsesamtalene bør foregå nær aktuelle deltakere 

Bemanning og kompetanse 

Felles behov for økt ernæringskompetanse, barn og unge, voksne. 

Felles behov for økt kompetanse innen psykisk helse. 

Behov for økt fast bemanning ved frisklivssentralene 

Behov for økt kompetanse knyttet til endring av levevaner og motivasjon. 

Behov for kollegabasert veiledning i forhold til gjennomføring av helsesamtalen 

 

Samlet budsjett 
Ikke aktuelt foreløpig 

• Lokalisering 

 

Forhold som påvirker valg av lokalisering. 
En del av tilbudene til brukerne må lokaliseres i hver av kommunene. Dette er avgjørende for å ivarta 

tilgjengeligheten til brukerne. Ved manglende oppslutning om tilbud kan disse slås sammen. Tilbud 

om kurs/ temasamlinger kan gis felles til deltakerne i de tre kommunene. 

 

 Herunder: kan tjenesten lokaliseres i hvilken som helst av de tre kommunene? 

 

Per i dag ingen egnede lokaler for samlokalisering  av tjenesten.  

Brukerperspektivet 
Hvordan vil samlokalisering påvirke tjenestelevering til brukerne. 

Hvordan ivareta service overfor bruker. 

 

Det er en forutsetning for god tjenestelevering til målgrupper for frisklivssentralen at det gis lokale 

tilbud nært der aktuelle deltakere bor.  



Tjenestesamarbeid i Midt Buskerud 

Rapport til rådmenn før saksforberedelser til felles 
formannskapsmøte. 
 
 

Tjeneste: Barnevernstjeneste 

 

1. Status 
Innledningsvis understrekes det at arbeid med en mulig felles barnevernstjeneste har vært vurdert 
tidligere, i de tre kommunene i Midt-fylket. Temaet ble imidlertid aktualisert, gjennom spesifikke 
vedtak i Sigdal Kommune høsten 2011, om å utrede og fremme sak for kommunestyret i Sigdal på 
mulig samarbeid for barnevernstjenestene i Midt-fylket.  
 
Et viktig premiss i dette arbeidet har dermed vært å utrede de praktiske, organisatoriske og 
økonomiske sidene ved å skulle inngå i det allerede eksisterende interkommunale samarbeidet som 
foreligger mellom Modum og Krødsherad kommuner. Det er med andre ord tatt utgangspunkt i at en 
felles barnevernstjeneste i Midt-fylket vil være et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 
§28. I praksis vil dette eventuelt gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse fra Sigdal til Modum 
kommune. Tjenesten videreføres med hovedkontor og arbeidsgiveransvar i Modum kommune, med 
nødvendige delegeringer fra kommunestyret i Sigdal på samme måte som det allerede foreliggende 
samarbeidet og delegering i fra Krødsherad til Modum kommune i dag.  
 
I det følgende er det kort forsøkt oppsummert oppgaver, organisering og annen informasjon på den 
strukturen som er gitt for alle utvalgte, mulige samarbeidsoppgaver fremover. Det er imidlertid gjort 
et betydelig prosjektarbeid som er sammenfattet i en mer omfattende rapport som vil ligge vedlagt 
sammen med et felles saksgrunnlag som kan fremmes i de tre aktuelle kommunene ila våren 2013. 
Det vises til denne rapporten for nærmere underlag i sakens anledning. 

Hvilke oppgaver omfatter denne tjenesten? 
Innenfor aktuelt lovverk, samt gjeldende rammer og føringer skal barnevernstjenestene i våre tre 
kommuner ivareta og jobbe for følgende målsetninger: 
 

• Barneverntjenesten skal gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid gjennom 
kompetente medarbeidere som med sin fagkunnskap og personlige integritet yter god 
kvalitet i alle ledd av en barnevernssak.  

• Barneverntjenestene gir barn og deres foreldre et helhetlig og koordinert tilbud med tett 
samarbeid med andre instanser og er en sentral samarbeidspartner gjennom 
medarbeidere med god kunnskap om egen tjeneste (lovgrunnlag, metoder og tiltak m.v.) 
og andre etaters tjenester 

Videre heter det fra eksisterende måldokumenter at barnevernstjenestene skal arbeide for: 
  
• Å gjøre barnvernet kjent for barna og videreføre satsingen på forebyggende barnevern 

og aktivt samarbeid med helsestasjonen. 
• Tett samarbeid med barnehager og skoler via jevnlige møter for å bidra med veiledning 

og forebyggende arbeid 
• Følge opp handlingsplan for fosterhjemsarbeid.  
• Sørge for at barnevernsbarn får tilbud om ettervern.  
• Gi tilbud om opplæring/veiledning av støttekontakter og besøkshjem. 
 



Det er et mål at barneverntjenestene har en stabil og faglig trygg personalgruppe. Det stilles stadig 
økende krav til formalisering av rutiner, prosedyrer og systemer og barneverntjenestene skal til en 
hver tid oppdatert rutinehåndbøker for barneverntjenesten, samt gjennomfører internkontroll og 
avvikshåndtering etter gjeldende prosedyrer og rutiner . 
 
I sum er det svært krevende målsettinger som settes i barnevernstjenestene. Utviklingen i 
saksmengde og de krav som på alle måter stilles til tjenesten medfører også økte krav til faglig miljø, 
robusthet i bemanning, habilitet og system. Det er et faktum at over den senere tid så har det vært 
klare statlige føringer knytte til å etablere barnevern i større regioner, samlede tjenester som i større 
grad kan møte de kravene som stilles. Tall fra Kommunens sentralforbund medio 2012 viser at 188 av 
landets kommuner har gått inn i interkommunale barnevernstjenester, og at hele 52 prosent av alle 
landets kommuner under 5000 innbyggere inngår i slike samarbeid. I Buskerud har man nå fått felles 
barnevernstjeneste i Hallingdal, samt at Nore og Uvdal høsten 2012 gikk sammen med det allerede 
eksisterende samarbeidet som forelå mellom Flesberg og Rollag.  

Dagens organisering 
Barneverntjenesten Modum og Krødsherad innehar i dag 11,7 årsverk. Inkludert i bemanningen er 
1,2 merkantilstilling og 1 leder. Øvrige 9,5 årsverk er saksbehandlere. Bemanningen var uendret i 
årsverk fra opprettelsen av forsøksvirksomhet i 2005 og frem til våren 2011. Ved årsskiftet 2010/ 
2011 kom statens satsing på kommunalt barnevern med mulighet for å søke om øremerkede midler 
til saksbehandlerstillinger og kompetanseheving. Barneverntjenesten Modum og Krødsherad fikk 
innvilget søknad om 1,2 nye årsverk (0,2 årsverk Krødsherad og 1 årsverk Modum), med virkning fra 
mai 2011.  
 
Ved årsskiftet 2011/ 2012 ble det innvilget ytterlige øremerkede midler fra staten, hvor staten ved 
Fylkesmannen understreket at tildelte midler ble gitt for å stimulere til økt interkommunalt 
samarbeid. BVT MK fikk tildelt 0,5 stilling med virkning fra mai 2012, hvor det i tildelingsbrevet 
begrunnes med ”mulighet for å stimulere til innlemming av Sigdal kommune i felles 

barneverntjeneste”.  
 
Fagkompetansen utgjør i dag 1,2 sekretær, 0,8 sykepleier, 0,2 sosionom, 1 vernepleier og 8 
barnevernpedagoger. Flere av de ansatte har videreutdanning innenfor veiledning, coaching, 
barnevern, rus/ psykiatri og det er en jevn fordeling av svært erfarne saksbehandlere til et fåtall med 
mindre enn ett års erfaring med saksbehandling i barnevernet. Erfaringsmessig er det ved utlysning 
av stillinger god søkermasse og det er godt kvalifiserte søkere, slik at tjenesten over de senere år har 
lykkes med å rekruttere kompetente fagfolk. BVT Modum og Krødsherad har i 2013 valgt å satse 
ytterligere på forebyggende arbeid og har omprioritert midler til opprettelse av familieterapeut 
stilling. Stillingen skal være tillagt helsestasjonen for å rette innstasen tidlig og forebyggende, samt i 
tillegg være et tiltak for barneverntjenesten med fokus på endringsarbeid i familier. 
 
I Sigdal har utgangspunktet for tjenesten tilbake i 2009/2010 vært 2 fulle stillinger. Ifm statlige 
tilleggsbevilgninger fordelt fra fylkesmannen i Buskerud fra 2011 ble tjenesten økt med 1 stilling. For 
å få en hensiktsmessig bemanning la Sigdal til en 10% ressurs slik at stillingene med det ble fordelt på 
2 x 100%, en 80% og en 30% bemanning.  Kompetansen ved kontoret består av en vernepleier med 
betydelig sosialfaglig kompetanse (leder i permisjon), en erfaren barnevernspedagog og en nyansatt 
sosionom, samt merkantil ressurs. Sigdal kommune jobber i en «generalist modell», noe som 
innebærer at de ansatte følger sakene i alle faser med undersøkelser, tiltak og oppfølging, noe som 
gir seg selv i en tjeneste med så begrenset bemanning.  Sigdal kommune har i flere runder hatt 
utfordringer med rekruttering til ledige stillinger i barnevernet i kommunen.  
 
Tjenesten i Modum og Krødsherad er lokalisert med hovedkontor i Modum og fast tilstedeværelse 
ved avdelingskontor i Krødsherad kommune en dag i uken. I Sigdal er barnevernstjenesten lokalisert 
på kommunehuset i Prestfoss.   
 
 



 
Sigdal 

Modum & 
Krødsherad 

Sum 

Årsverk 3,1* 11,7 14,8 
Utgifter    
Inntekter    
Netto utgift ** 4,9   
* 2 stillinger som utgangspunkt i rammen. 1 stilling fra FMBU midler, og 0,1 stilling midlertidig «styrking» pt. 

**Budsjettall 2013, i MNOK 

 

Barnevernstjenestene i Sigdal er for 2013 budsjettert med en ramme på 4,9 millioner kroner, fordelt 
med 1,5 millioner til tjenesten (lønn), 0,35 millioner til tiltak i familien og 3,1 millioner til tiltak 
utenfor familien. Barnevernstjenesten har hatt store utfordringer med å holde seg innenfor 
rammene de senere årene. I 2012 tegner merforbruket i Sigdal til å ligge nær 32 prosent av revidert 
ramme, hvor knapt 30 av disse prosentene skriver seg fra tjenester utenfor familien. 

Styrker ved dagens tilbud/organisering 
Felles barnevernstjeneste i Modum og Krødsherad har over den senere tid styrket sin drift gjennom 
faglig utvikling, strukturelle grep og arbeid med rutiner og prosedyrer. Det er truffet tiltak blant 
annet etter tilsyn og kvalitativ oppfølging fra Fylkesmannsembetet og tjenesten har hatt en positiv 
utvikling på flere områder. Det er klare erfaringer på at det er økt kontinuitet i arbeidstokken ved 
tjenestene, og at det er blitt enklere å drive rekruttering. Team-struktur, hvor sakene inndeles i faser 
som involverer de ulike teamene gir mulighet for å styrke faglig kompetanse, og samtidig sikre at 
medarbeidere får en noe lavere belastning rent arbeidsmessig og menneskelig, enn når man skal «stå 
i saken» gjennom hele løpet.   
 
Felles tjeneste i Modum og Krødsherad har i 2012 gjennomført ulike tiltak for å effektivisere driften 
av barneverntjenesten. Utgifter til advokatbistand er kostnadskrevende og har i 2012 vært på anbud 
med fokus på pris og kvalitet hvor timespris for denne tjenesten er redusert betraktelig. Videre har 
BVT deltatt i anbud for kjøp av konsulenttjeneste til saksbehandling og til kjøp av ulike 
tiltakstjenester (familieterapi, familieveileder, tilsyn m.v.), hvor dette gir økt tilgang til disse 
tjenestene og samtidig gir lavere pris. 
 
Barnevernstjenesten i  Sigdal kommune har de siste 6-7 årene hatt god faglig kontinuitet gjennom å 
ha hatt samme leder og medarbeider i team over hele denne perioden.  Dette har gitt tett og god 
kontakt med mottakere av tjenestene. Det gir gode forutsetninger for bredt tverrfaglig samarbeid i 
det som jo også er en liten og oversiktlig kommune hva angår andre og relaterte tjenester.  
Generalistmodellen som ligger til grunn i Sigdal har den styrken at når mottakere av tjenestene har 
god dialog med de som arbeider i barnevernet, så opplever man også en meget god kontinuitet og 
oppføling helt i fra saken start og eventuelt helt frem til man er i en «etterverns-situasjon».  

Utfordringer i dag og framover 
En felles interkommunal tjeneste vil kontinuerlig måtte jobbe med den utfordringen det er å stå i tett 
kontakt med øvrige tjenester i deltagerkommunene. Struktur og disiplin på møteplasser, kontinuitet i 
stillingene og god tilgjengelighet er faktorer som kan motvirke en slik utfordring som vil måtte oppstå 
når distansene øker med at barnevernstjenestene skal betjene et større geografisk område. På 
samme måte kan man også oppleve at avstand til mottakere av tjenestene øker, men dette vil både 
kunne ha positive og negative sider. Generelt må man i en sammenslått, interkommunal tjeneste ha 
fokus på å motvirke avstander og distanse, fysisk og i overført betydning i samarbeidet med relaterte 
tjenester og klienter.  
 
Sigdal kommunes utfordringer i en eventuell videreføring av dagnes situasjon er sammensatt og 
betydelig. Det er allerede et faktum at man er sårbar og i en vanskelig situasjon når det er fravær, 
ferie, permisjon eller oppsigelser. Det har vist seg svært krevende å rekruttere, både faste stillinger 
og midlertidig når det har vært behov. Generelt har arbeidspresset og belastningen på medarbeidere 
i tjenestene vært på grensen av det forsvarlige. Generalistmodellen er krevende, det stiller store krav 



til kompetanse og kontinuitet. Hvis disse faktoren svikter kan det veldig fort gå på bekostning av 
kvalitet og kontroll med tjenestene som utøves. Dette stiller selvsagt kommunen som arbeidsgiver 
overfor en lang rekke kompliserte utfordringer.  Barnevernstjenesten i Sigdal har i 2012 i for stor grad 
måtte benytte eksterne konsulenter, noe som er kostnadskrevende og som heller ikke gir ønsket 
kvalitet i flere tilfeller.   
 
Det vises til nevnte rapport for nærmere detaljer på disse områdene. 
 
Avslutningsvis understrekes det fra arbeidsgruppen at en eventuell sammenslåing av tjenestene gir 
utfordringer knyttet til fysiske lokaler og kontor- /møteromskapasitet ved hovedkontoret i Modum. 
Alle sammenslåinger og «fusjoner» gir utfordringer knyttet til kultur og samarbeid. Slike forhold må 
gis et fokus slik at man kommer inn i nye relasjoner og gode samarbeidsrutiner så raskt som mulig. 
Utfordringer knyttet til kontorforhold og fysisk kapasitet kan forsterke slike innkjøringsutfordringer 
og må søkes løst i forkant av en konkret sammenslåing.   

2. Vurdering av tjenestesamarbeid 

Fordeler med samarbeid om denne tjenesten 
Telemarksforskning-Bø, ved Bent Aslak Brandtzæg gjennomførte i 2006 en evaluering av seks 
forskjellige barnevernssamarbeid over hele landet. En rekke parameter ble undersøkt parallelt i de 
ulike samarbeidene, med en felles oppsummering for disse avslutningsvis. Man så nærmere på 
bakgrunn for samarbeidet, målsetninger, organisering, betydning for tjenestene, betydning for 
brukere og økonomi.  
 
Rapporten kan leses i sin helhet på; 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/red/2002/0190/ddd/pdfv/276388-
interkommunale_barnevern_sluttrapport.pdf   

 
Brandtzæg skriver i sin oppsummering av de seks undersøkte samarbeidene følgende når det gjelder 
bakgrunn for samarbeidet.  
 

Målsetningene med alle samarbeidene er relativt like. Dette gjelder uavhengig av organisering og 
størrelse på samarbeidene. Det viktigste formålet er å styrke og utvikle tjenesten gjennom etablering av 
et større og mer robust fagmiljø. Mange av de små kommunene har hatt en svært liten personalressurs 
knyttet til barnevern, og har ikke hatt noe fagmiljø. Enkelte har også hatt problemer med å bemanne den 
begrensende personalressursen de har hatt til disposisjon, og det har vært problemer med å 
opprettholde tilgjengeligheten til tjenesten i forbindelse med sykmeldinger og avvikling av ferie. Liten 
bemanning har også gjort det vanskelig å bygge opp kompetanse, og ta i bruk nye metoder og tiltak. 
Flere har gitt uttrykk for at det har vært vanskelig både å gjennomføre undersøkelser, iverksette tiltak og 
følge opp disse. I kommuner med liten bemanning har det vært spesielt utfordrende å ta tak i og 
håndtere de tunge og krevende sakene, først og fremst saker som dreier seg om omsorgsovertakelse. I 
små kommuner er det også gjerne slik at ”alle kjenner alle”. Når man ikke har noen å fordele sakene på, 
oppstår det lett situasjoner som kan skape problemer i forhold til habilitet og rettssikkerhet. Mange av de 
mindre kommunene hadde også et relativt lavt antall meldinger og tiltak i forhold til det folketallet skulle 
tilsi. 

Ulemper ved tjenestesamarbeid 
De største utfordringene knyttet til sammenslåtte tjenester har nok, også ved oppstarten i 
samarbeidet mellom Modum og Krødsherad vist seg å være barnevernets forutsetning og mulighet 
for et tett og godt samarbeid med de relaterte tjenestene. Når størrelsen på tjenesten øker, sammen 
med geografisk avstand, så øker kravet til systemer, rutiner og disiplin knyttet til å følge opp 
samarbeidsfora og møter med relaterte tjenester som NAV, skole/barnehager, helsestasjon, psykiatri 
og lignende. Som det fremgår i beskrivelse av eksisterende tjenestesamarbeidet mellom Modum og 
Krødsherad fikk man gjennom fylkesmannens tilsyn påvist avvik på dette området i 2008, og 
tjenestene har måtte treffe tiltak for å motvirke en slik negativ side ved å slå sammen flere 
kommuners barnevernstjeneste.  

Betydning for brukere 
Når det gjelder betydning for brukere så konkluderer nevnte forskningsrapport med følgende.  



 
En interkommunal barneverntjeneste kan tenkes å ha både positive og negative konsekvenser for 
brukerne. I første rekke er det naturlig å tenke seg at etablering av en felles tjeneste kan medføre 
redusert tilgjengelighet siden tjenesten ofte blir samlokalisert på ett sted. Tilbakemeldingene og 
erfaringene fra de ansatte i barnevernet tyder imidlertid på at tilgjengeligheten til tjenesten i liten grad har 
blitt redusert. I flere tilfeller blir det derimot gitt tilbakemeldinger på at tilgjengeligheten har blitt bedre. I 
enkelte samarbeid har den fysiske avstanden økt som følge av samlokalisering. I noen samarbeid er 
dette en ulempe som er forsøkt kompensert ved å opprettholde kontordager i samarbeidskommunene. 
Videre kan brukerne som oftest selv velge om de vil komme til det interkommunale barnevernkontoret, 
eller om ansatte i barnevernet skal reise til brukerens hjemstedskommune. Som oftest  
stiller hjemstedskommunen møterom til disposisjon. Ansatte i barnevernet har imidlertid ofte erfart at 
brukere gjerne kommer til den interkommunale kontoret selv om dette ikke ligger i egen kommune. 
Årsaken til dette er at brukerne føler seg mer anonyme når de slipper å gi seg til kjenne i eget 
kommunehus, og at det blir lettere å ta kontakt. 
 

Det vil åpenbart være positive og negative sider ved å slå sammen barnevernstjenesten i flere 
kommuner hva angår hensynet til brukerne. Dette er imidlertid sammensatt, og positive sider knyttet 
til «begrensede og nære» tjenester, kan fort snu til å virke stikk motsatt, hvis det ikke er gode 
relasjoner mellom de som utøver tjenestene og mottakere. Hvis man kommer i habilitetsutfordringer 
eller det finnes uheldige bindinger, vil også mottaker av tjenestene føle at det ikke er «noe annet 
sted å gå».   

3. Anbefaling til samarbeidsmodell 

Hvilke oppgaver omfattes. 
Det er det eksisterende samarbeidet som finner sted mellom Modum og Krødsherad som ligger til 
grunn, med eksisterende samarbeidsavtale. Alt som hører inn under dagens barnevernstjeneste vil 
ligge inn under et eventuelt fremtidig samarbeid.  

Bemanning og kompetanse 
Rådmannen i Sigdal kommune innstiller på å gå inn i et eventuelt fremtidig samarbeid med 
utgangspunkt i opprinnelig ramme på to hele stillinger. Videre forutsettes at fylkesmannen 
opprettholder sin tidligere styrking av tjenesten, og at vertskommunen må kunne gjøre regning med 
å overta denne stillingen i videre dimensjonering av tjenestene.  
 
Den reduksjonen som vil kunne ligge i at administrativ ledelse i dagens funksjon i Sigdal, legges inn 
under eksisterende administrasjon i Modum, er det naturlig å legge inn i samarbeidet som et bidrag 
for å motvirke en økt avstand og nødvendig tid til fysisk tilstedeværelse og arbeid i Sigdal kommunes 
geografiske område. Det er videre en forventning til at et slikt bidrag inn i den felles tjenesten skal gi 
seg utslag i kvalitetssikring av kostbare tiltak i porteføljen av saker, og styrking av generelt 
forbyggende arbeid i en felles barnevernstjeneste.  
 
I sum vil en eventuelt sammenslått tjeneste ha en bred og god kompetansesammensetning. I forhold 
faktisk kapasitet versus det foreliggende behovet så er jo bildet noe mer sammensatt. Dagens felles 
tjeneste søker fylkesmannen om økte rammer. Sigdals bidrag inn i tjenesten, med tanke på forholdet 
bemanning vs saker skulle i alle fall ikke bidra negativt i et slikt bilde.   

Samlet budsjett 
Denne må kvalitetssikres gjennom et styringsgruppemøte. 

4. Lokalisering 

Forhold som påvirker valg av lokalisering. 
Lokalisering følger som nevnt av det eksisterende samarbeidet som er etablert.  
 
Arbeidsgruppen innstiller på at det etableres et avdelingskontor for barnevernstjenesten i Sigdal 
kommune som bemannes to ganger i uken. 
 



Som påpekt over må man ved en eventuell sammenslåing se nærmere på kontorkapasitet ved 
hovedkontoret i Modum.  

Brukerperspektivet 
Det vises til punkt 2 over, og avsnittet «Betydning for brukere».  
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1. INNLEDNING 
 
Beskrivelse av gruppas mandat følger vedlagt. Vi hadde i oppgave å se nærmere på ulike 
typer tilsyn og kontroll som Teknisk etat i de tre kommunene kan samarbeide om. 
Arbeidsgruppa har bestått av følgende personer: 
 
 Steinar Strøm, avd.ingeniør, Sigdal kommune 
 Britt Randi Råen, byggesaksbehandler, Krødsherad kommune 
 Åste Helen Dahl, Fagansvarlig byggesak, Modum kommune 
 Øystein Lid Larsen, avd.leder Areal, landbruk og miljø, Modum kommune 
 
Det var ingen tillitsvalgtrepresentanter i denne arbeidsgruppa. Til gjengjeld var det to i 
arbeidsgruppa for GIS-samarbeid. Utredning er sendt til begge gruppene, og 
fagforeningsmedvirkningen anses med det å være ivaretatt. 
 
Arbeidsgruppa hadde en drøy måned på arbeidet. Innen den perioden har man rukket to 
møter i arbeidsgruppen. I siste møte stilte byggesaksbehandler Hanne Tandberg Svendsen i 
stedet for fagansvarlig Åste Helen Dahl.  
 
Tjenestesamarbeid innen Teknisk og landbruk i Buskerud Midtfylke tok utgangspunkt i de 

tradisjonelle fagområdene landbruk, landmåling, byggesak, planlegging og 

byggesaksbehandling. Blant disse fagfeltene var det to delområder som ble plukket ut for 

eventuelt videre tjenestesamarbeid. Det ene av dem var tilsyn- og ulovighetskontroll. Tilsyn 

drives innen feltene landbruk og byggesaksbehandling. Ulovlighetskontroll drives innen 

feltene miljøvern/forurensning, landbruk og byggesaksbehandling.  

Denne arbeidsgruppa har valgt å konsentrere sin utredning omkring den nylig pålagte 
kommunale oppgaven byggtilsyn. Men dette arbeidsområdet kan utvides på sikt, og 
dessuten ha overføringsverdi til andre fagområder og arbeidsoppgaver.   
 
 
2. BESKRIVELSE AV SAKSOMRÅDET 
 
Kommunens oppgaver innen oppføring av bygg har i likhet med de fleste fagområder 
gjennomgått en betydelig utvikling. Kimen til systematikk i dette startet i byene, først i 
planleggingsfasen i regi av Konger og dets planleggere, senere av kommunene når disse ble 
opprettet. Gjennomført systematikk på kontrollsiden utenfor tettstedene skjedde faktisk 
ikke før innføringen av Plan- og bygningsloven i 1965. Dette fører til mange hull i 
kommunens byggesaksarkiver langt inn i nyere tid.  
 
Med innføringen av y Plan- og bygningslov i 1965 etablerte imidlertid et solid og systematisk 
byggetilsyn seg raskt. Mange ser tilbake på disse «gamle gode» modellene, som dog ikke er 
så gamle. Den gamle bygningskontrollen ble utført av kommunale tjenestepersonell som 
gjennomførte et tilsyn i byggets ulike kritiske byggefaser, hvor grunnarbeider og 
bygningsarbeider var lett synlige. 
 



Mot totusenårsskiftet ble byggesaksbehandlingen modernisert. Byggefirmaene skulle selv 
være ansvarlige for omsøkte bygg, men kunne i så måte bli utsatt for stikkprøvekontroll, og 
miste godkjenning for utførelse. Det be også satt betydelig større krav til 
søknadsdokumentasjon. Denne utviklingen henger også sammen med større krav til 
byggkonstruksjonene, og et større mangfold i disse. 
 
Fortsatt er det betydelige feil og mangler ved bygg som bygges i Norge. Det er dette det nå 
innføres nye avbøtende tiltak mot. Som et ledd i den siste nye Plan- og bygningsloven har 
kommunene fått en ny oppgave, å gjennomføre byggtilsyn. Det er et krav at dette skal 
gjennomføres. Det tilrås gjennomført i et omfang på 10 % av antall nye byggesaker. Med nye 
byggesaker menes inntil 5 år gamle saker, primært sett i forhold til igangsettingstillatelse. 
 
Byggtilsyn kan gjennomføres i tre kategorier: 
 

1. Dokumenttilsyn 
2. Byggeplasstilsyn/Plasstilsyn 
3. Revisjonstilsyn 

 
For små og middels store kommuner som i Midtfylke er det nesten utelukkende de to første 
kategoriene som er aktuelle for gjennomføring i egen regi.  
 
Byggtilsyn og ulovlighetskontroll setter krav til noe annen spisskompetanse enn den 
tradisjonelle byggesaksbehandlingen. Byggtilsyn setter krav til god teknisk og 
håndtverksmessig kunnskap om bygg. Ulovlighetskontroll krever god juridisk kompetanse i 
oppfølgingsfasen.  
 
Det er viktig at det bygges opp en god kompetanse innen byggtilsyn, da denne oppgaven er 
pålagt i et betydelig omfang.  En innledningsfase er det ikke nødvendigvis rasjonelt å bygge 
opp denne kompetansen i alle små kommuner. Det er også tilrådd fra Direktoratet for 
Byggkvalitet å samarbeide kommunene imellom om denne oppgaven.     
    
 
3. ARBEIDSOMFANG OG SAMARBEIDSMODELLER 
 
Arbeidsgruppa for Tjenestesamarbeid for tilsyn og ulovlighetskontroll hadde sitt avsluttende 
møte i Øvre Eiker kommune. Her fikk vi en gjennomgang med denne kommunens erfaringer 
med byggtilsyn av tilsynsansvarlig og fagansvarlig for byggesaker. Øvre Eiker kommune har 
omtrent like mange innbyggere og like mange byggesaker til behandling som de tre 
Midtfylkekommunene til sammen. Sakstypen er sammenliknbar med Modum kommunes 
sakstyper, men samlet sett har Midtfylkekommunene en betydelig større andel hyttesaker til 
behandling. Øvre Eker har en mer konsentrert bebyggelse, spesielt sett i forhold til Sigdal og 
Krødsherad, og er dessuten mindre i utstrekning enn hver enkelt av Midtfylkekommunene. 
 
Antall byggesaker for Øvre Eiker komune og Midtfylkekommunene ligger på mellom 500 og 
600. Med et krav om kontroll av 10 % tilsyn tilsvarer dette et samlet tilsyn på 50-60 saker i 
året . Øvre Eiker bruker et halvt årsverk på oppgaven utført av «byggesakskontrolløren» i 



dag. Men i tillegg er en saksbehandler med på tilsynet, som også deltar i 
oppfølgingsarbeidet. 
 
Direktoratet for Byggkvalitet har som tidligere nevnt anbefalt kommunene å samarbeide om 
den nye oppgaven byggtilsyn. Ulike organisasjonsmodeller som Direktoratet anbefaler følger 
vedlagt. Arbeidsgruppen vil anbefale interkommunalt samarbeid med delegasjon av 
myndighet til vertskommune. Denne modellen er beskrevet under pkt. 2.1.4 i vedlegget. 
Denne modellen kan gjennomføres i et administrativt vertskommunesamarbeid eller i et 
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd. Arbeidsgruppa vil anbefale den 
førstnevnte varianten av denne modellen. Arbeidsgruppen ser primært på denne oppgaven 
som en lovpålagt oppgave som må gjennomføres for å oppnå bedre byggekvalitet. Den er 
interessant og meningsfylt, men har mer preg av målrettet arbeid enn politikk. Byggtilsynet 
bør imidlertid ha kontakt med det politiske miljøet. Det skal utarbeides en tilsynsplan for 
arbeidene. Denne bør vedtas politisk, og resultatet av arbeidene i forhold til planen 
rapporteres. 
 
Øvre Eiker kan tilby hospitering og opplæring/innføring i byggtilsyn for 
Midtfylkekommunene. Maler, tilsynsplan og arbeidsmetodikk tilbyr de også bruk av. Øvre 
Eiker har faktisk forespurt Modum kommune om samarbeid vedrørende byggtilsyn på et 
tidligere tidspunkt, men kommunen viste ikke tilstrekkelig interesse da. I mellomtiden har 
Øvre Eiker startet opp arbeidet med byggtilsyn med eget mannskap. De er med dagens 
erfaring ikke interessert i et direkte samarbeid men tilbyr opplæring og er interessert i 
erfaringsutveksling på sikt i form av felles tilsyn, nettverksgrupper og liknende. Øvre Eiker 
sender sin byggtilsynsansvarlige på videreutdanning på byggesaksskolen. De tilbyr kurs i 
byggtilsyn, noe Midtfylkets kommende spisskompetanse på området også bør tilegne seg.  
 
Et aspekt ved byggtilsyn er at flere aktører er inne i bildet, særlig i en oppfølgingsfase. Dette 
gjelder Branntilsynet, Arbeidstilsynet, HMS med mer.  
 
 
4. TIRÅDNING 
 
Alle tre kommunene kan vise fornuftige grunner til å bli valgt som en eventuell 
vertskommune. Modum kommune an tilby flest kolleger og det største fagmiljøet, og med 
det attraktivitet og gode muligheter for utvikling av en spisskompetanse. Sigdal kommune an 
tilby stor rasjonalitet, da de faktisk år om annet har flest byggesaker, og de har stor nærhet 
til områdene hvor de fleste byggearbeidene i Krødsherad også foregår, i form av 
hytteutbygging i fjellområdene. Krødsherad kommune kan kanskje skilte med størst effekt. 
Ved å få tilført en funksjon innen byggtilsyn vil denne lille kommuneadministrasjonen 
framstå som betydelig mer robust.    
 
Vi antar at valg av lokalisering bør sees i sammenheng med de andre tjenestesamarbeidene. 
Dette valget er vel også i større grad et politisk spørsmål. En vi vil likevel anføre betydningen 
av å få en kvalifisert person til oppgaven. Vi vi derfor i utgangspunktet anbefale å ikke låse 
valg av vertskommune/lokalisering for tidlig. Det kunne være en fordel å se dette an i 
forhold til resultatet av en utlysning, eventuelt vurdere dette etter en søkers ønske. Valg av 
vertskommune behøver heller ikke være statisk. Det kan f.eks. evalueres ved personellskifte. 



 
Midtfylke har større avstander enn Øvre Eiker kommune. Det bør derfor kalkuleres med mer 
enn en halv stilling til denne funksjonen. Siden dette er et kommunesamarbeid bør 
oppgaven være klart definert, og bør i en oppstartfase være avgrenset kun til 
interkommunalt byggtilsyn. Det vil i utgangspunktet også være lettere å besette en 100% 
stilling, og stillingen bør defineres som det. Dersom oppgaven på sikt blir for liten for dette 
bør heller tilgrensende oppgaver suppleres, primært i form av bistand til interkommunal 
ulovlighetskontroll. En skal heller ikke se bort fra behovet for økt bemanning på sikt da 
kravet til denne typen oppgaver ikke nødvendigvis blir mindre.  
 
Vi tilrår en søknad om skjønnsmidler til oppgaven i en oppstartfase. Ette er nybrottsarbeid, 
på fronter som utvikling av maler, skjemaer, prosedyrer og bruk av teknisk utstyr på 
kontrollbesøk.  
 
Dette er en ny oppgave som krever midler. Kommunene får imidlertid ikke egne bevilgninger 
til dette. Finansieringen må organiseres gjennom økte byggesaksgebyrer. Men det er verdt å 
merke seg at kommunen samlet sett vil få inntekter av arbeider ved sanksjonsutøvelsene. 
Dette er inntekter vi ikke kan budsjettere med. Årsaken til det er at målet med tilsynet er at 
byggkvaliteten skal bli bedre, og at inntektene fra sanksjonene med det skal kunne 
minimaliseres. 
 
Vi anbefaler en kostnadsfordeling av arbeidet mellom kommunene basert på behovet og den 
faktiske gjennomføringen av kontrollene. Følgende statistikk over byggesaker til behandling i 
2011 gir et utgangspunkt for hvordan utgiftene mellom kommunene bør fordeles: 
 
  Modum Krødsherad Sigdal  TOTALT 

KOSTRA-tall fra 2011         

Antall mottatte ett-trinnssøknader om tiltak 29 15 68  112 

Antall mottatte rammesøknader om tiltak 4 7 5  16 

Antall mottatte ett-trinnsøknader med 3 

ukers frist 82 49 101  232 

Antall ett-trinnssøknader uten ansvar 101 35 89  195 

Antall søknader om tiltak mottatt siste år i 

kommunen 216 106 263 585 

antall tilsyn pr kommune 10% 22 11 26 59 

 
 
Stillingen med ansvar for interkommunalt tilsyn for Midtfylkekommunene bør markedsføres 
som et kvalitetssikringsprosjekt for seriøse aktører innen byggebransjen. Kommunene må i 
tillegg kalkulere med en supplering av arbeidet i form av deltakelse med egne 
byggesaksbehandlere i arbeidet. På sikt bør det evalueres å utvide arbeidsomfanget og/eller 
fagområdet med bistand/oppfølging av ulovlighetskontroll. 
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1. INNLEDNING 
 
Vurdering av framtidig tjenestesamarbeid mellom Sigdal Modum og Krødsherad tok 
utgangspunkt i kommunenes tradisjonelle fagområder. Konklusjonen av dette innledende 
arbeidet var en videre utredning av feltene Geografiske informasjonssystemer («GIS») samt 
tilsyn og kontroll. GIS er en del av flere fagfelt; landmåling, kartproduksjon\kartforvaltning, 
planlegging, byggesaksbehandling og landbruk. Kontroll bedrives også innen flere 
fagområder, men først og fremst innen byggesaksbehandling, landbruk og 
natur/miljøforvaltning. Tilsyn drives først og fremst innen byggesaksbehandling.     
 
Beskrivelse av arbeidsgruppa GIS sitt mandat følger vedlagt. Vi hadde til oppgave å se 
nærmere på mulighetene for et praktisk GIS-samarbeid som kunne gi faglige og/eller 
økonomiske fordeler. Gruppa har bestått av: 
 
 Thea Sandsbråten Solum, saksbehandler og NITO-tillitsvalgt, Sigdal kommune 
 Erik Hagen, oppmålingssjef og NITO-tillitsvalgt, Krødsherad kommune 
 Rune Klevstad, fagansvarlig kart- og oppmåling, Modum kommune 
 Øystein Lid Larsen, avd.leder areal landbruk og miljøavdelingen Modum kommune 
 
Arbeidsgruppa hadde en drøy måned på arbeidet. Innen denne tidsperioden rakk vi å 
avholde to møter.     
 
2. ARBEID MED GIS I MIDTFYLKE 
 
Geografisk informasjon har de siste tiårene blitt sterkt databasert. Det finnes følgelig et sett 
med datatekniske informasjonssystemer som har dette som basis. Programvarene er 
kompliserte, og kostbare. Bruken av disse systemene, og programvaren knyttet til den må 
derfor evalueres med jevne mellomrom. 
 
Lovpålagt kommunal kartproduksjon/forvaltning 
 
WEB-kart er et begrep i dag. Dette er kart tilgjengelig på internett. Med innføringen av ny 
plan- og bygningslov, plandelen, ble det vedtatt krav om at alle kommuner skal ha sine 
kommuneplaner og reguleringsplaner tilgjengelig på internett. Dette innebar at alle 
kommuner måtte ha WEB-kart hvor kommuneplanen og alle reguleringsplaner, vedtatte og 
under arbeid og planer under arbeid, ble vist. 
 
Modum kommune har hatt WEB-kart siden 2007. Kommunens nyere reguleringsplaner og 
Kommuneplanen ble lagt ut på dette WEB-kartet. I 2010 inngikk de tre Midtfylke-
kommunene et prosjektsamarbeid med Statens Kartverk hvor også Krødsherad og Sigdals 
reguleringsplaner, samt de resterende vedtatte eldre reguleringsplanene i Modum ble 
digitalisert og lagt ut på nettet. Basisen for WEB-kartet var fra tidligere Vegvesenets, 
Kommunens og Statens kartverks tekniske kart og eiendomskart.  
 
Alle tre kommunene tilbyr i tillegg informasjon fra andre kartprodusenter på nett, som 
kartdata fra Riksantikvaren, Direktoratet for Naturforvaltning, Skog og landskap samt mye 
mer. Dette har ført Kommune-Norge inn helt i toppklasse angående nettsidebesøk og 



nedlasting av «apper» blant Norges innbyggere, med denne presise, allsidige og lett 
tilgjengelig kartinformasjonen.    
 
I Midtfylkets samarbeidsprosjekt med Statens kartverk om digitalisering av arealplaner for 
visning på WEB-kartet gikk alle tre kommuner sammen om innkjøp av Plandialog, en felles 
programvare for framvisning av arealplankart på internett. Dette krevde en felles 
programvareløsning. Alle tre kommunene fikk da felles programvare for framvisning på 
internett. Konsulentselskapet Norconsults programvareløsning Win-map innsyn ble valgt for 
alle Midtfylkets kommuner.   
 
De tre kommunene har i dag med andre ord felles programvare for WEB-kart. Vi 
samarbeider med andre ord allerede på programvaresiden her. I praksis har vi med det felles 
WEB-kart, og utnytter stordriftsfordelene vedrørende programvareinnkjøp og drift av dette. 
Likevel har vi ikke felles WEB-kart da kartserverne står i hver enkelt kommune. Men alle 
betjenes av samme programvareleverandør; Norconsult.   
 
Det er lokalisert kommunekartbaser i hver enkelt kommune, og kommunene samarbeider 
ikke om programvare for konstruksjon av kart. Dette ble også vurdert i samarbeidsprosjektet 
om arealplaner/planregister. De mest aktuelle programleverandørene ble forespurt om 
leveranse av en samlet programvarepakke til alle tre kommunene. Men dette ble ikke valgt. 
Besparelsen ble ikke vurdert som tilstrekkelig stor i forhold til et programvareskifte i Sigdal. 
Pr. dato har kommunene følgende kostnader og anvendelse av sine kartforvaltningsverktøy:  
 
Kommune Innnsynsløsning/WEB 

Win-map Innsyn 
Konstruksjon/forvaltning 

løsning 
Modum 26 500 101 000 
Sigdal 29 500  56 000 
Krødsherad 26 500  46 000 
MidtFylke 82 500 203 000 
 
Det kan se ut til at Sigdal som kun har innsynsmodulen til Norconsult betaler en sum på kr 
3000 for oppdatering. Modum kommune har i tillegg kostnader i konstruksjonsprogram 
levert av Powell-Gemini som er noe høyere enn kommunens programleveranse fra 
Norconsult. Kostnader ved programvareoppdatering og ved skifte av lovverk/kartstandarder 
kan komme i tillegg.  
 
I tillegg kommer arbeid/kostnader med nykonstruksjon og ajourføring av kart: 
 
Konstruksjon av kart: 
 
Karttype Modum Sigdal Krødsherad 
Kommuneplan Ja  Kjøp fra konsulent, evt. 

fra Modum kommune 
Kjøp fra konsulent 

Reguleringsplaner Ja Lager ikke egne planer Lager ikke egne planer 
Teknisk kart, FKB  Ja Ja Ja 
Arealressurskart, AR 5 Ja Under etablering Under etablering 
Eiendomskart Ja Ja  Ja 



 
 
Innlegging av kartdata 
 
Karttype Modum Sigdal Krødsherad 
Kommuneplan Ja Legges gratis inn av 

programleverandør 
med bistand fra 
Statens Kartverk  

Legges inn av 
programleverandør for 
kr 1150 pr. time 

Reguleringsplaner Ja             «              « 
Tekniske kart, FKB Ja Ja Ja 
Ledningskart Ja Ja Ja 
Eiendomsmatrikkel Ja Kommunen/Statens 

kartverk 
Kommunen/Statens 
kartverk 

Adressematrikkel Ja Under etablering Under vurdering 
Bygningsmatrikkel Ja Kommunen/Statens 

kartverk 
Kommunen/Statens 
kartverk 

  
Alle tre tabeller ovenfor må sees i sammenheng for å få et bilde av kostnadene ved 
kartforvaltningen. Modum kommune betaler mest for programvaren. Hovedgrunnen til 
dette er at denne kommunen også anvender programvaren mest aktivt. Kommunen har 
kjøpt det fleste antall kartlisenser som gjør høy programvareanvendelse mulig.  
 
 Temakart 
 
Kartleggingsoppgavene som kommunene gjennomfører nevnt ovenfor, med unntak av 
lednings- og adressekart, er lovpålagte oppgaver. I tillegg har kommunene en innsynsløsning 
som legger til rette for innsyn i en rekke temakart som andre aktører produserer.  
 
Med temakart menes tematiske kart for spesielle fagtemaer. Med temakart forsøker man å 
vise tematiske kart over spesiell arealbruk, forekomster eller brukspotensiale. Mange 
kommuner produserer tematiske kart som ikke er lovpålagt 
  
Det pågår et temakartsamarbeid i Midtfylke i dag, i friluftslivsprosjektet God Tur. Grunnlaget 
for dette temakartet er eksisterende stier og løyper, og opprettelse av et eget temakartlag 
for disse, med tilhørende turbeskrivelse. Temakartet vil bli lagt inn i de tre Midtfylke-
kommunenes kartbaser som et eget temakart i innsynsløsningen. Fasiliteter i form av 
severdigheter, tilkomstmuligheter, utsiktspunkter, serveringsmuligheter o.l., og en verbal 
turbeskrivelse inngår i dette. Disse turbeskrivelsene med tilhørende kartutsnitt vil også bli 
produsert i små papirformat, og kanskje som datafiler. Kart og turbeskrivelse vil også bli 
tilpasset den nasjonale kartportalen UT.no. Prosjektleder har hovedkontor i Sigdal, men 
disponerer også kontorplass i Modum og Krødsherad.  
 
Geovekst-samarbeid 
 
Det foregår et strukturert kartsamarbeid i form av Geovekst-samarbeidet i alle landets fylker 
som ledes av de enkelte Fylkeskartkontorene. Geo, står for geodata, mens «vekst» egentlig 



er en snedig forkortelse av henholdsvis Vegvesen, Elektrisitetsverkene, kommunene, Statens 
kartverk og Telenor.  I tillegg trekkes NVE, Fylkeskommunen og kabelselskaper med i 
enkeltprosjekter.  
 
Hovedanliggende for Geovekst-samarbeidet er et samordnet samarbeid om flyfotografering 
med tanke på generell oppdatering av kart og innkjøp av tjenester til Resultatet av dette 
samarbeidet har vært godt i Buskerud.   
 
 
3. UTVIDELSE AV SAMARBEIDSOMRÅDET? 
 
Vi så det som noe av arbeidsgruppas oppgave å bekjentgjøre det samarbeidet som allerede 
eksisterer innen GIS i dag. Som beskrevet ovenfor skjer dette allerede i betydelig grad i dag.  
Men vi har eksempler på andre kommuner som samarbeider mer.  
 
Hallingdalkommunene har en felles person som er ansvarlig for WEB-kartet. Midtfylke har 
som beskrevet tidligere også et felles WEB-kart-løsning. Ansvaret for dette ligger hos 
programleverandøren Norconsult, og er begrenset til et oppdaterings- og driftsansvar. 
 
Gol og Ål kommune deler en stilling som GIS-ansvarlig.  Han har kontorplass på begge 
steder. Han legger inn reguleringsplaner i planregister, kommuneplan, ledningskart, 
gårdskart/arealressurskart og temakart, blant annet tursti--prosjekt. Vi kjenner ikke til 
kommuner som har GIS-ansvarlig for tre kommuner. 
 
Det finnes mange kommuner som har «kartportal»-samarbeid. Definisjonen av kartportal-
samarbeid er en felles kartbase liggende på en kartbase i en vertskommune. 
Vertskommunen har driftsansvaret for denne kartbasen. Vi kjenner ikke til kartportal-
samarbeid med to programvareleverandører. Dette henger antakelig sammen med et for 
komplisert driftsansvar og utilstrekkelige stordriftsfordeler, det siste også vedrørende 
rabatter på innkjøp og oppdateringer av programvare. 
 
MidtFylke har felles WEB-kart-programvare og drift betjent av Norconsult og Modum og 
Krødsherad har konstruksjonsprogram fra samme leverandør. Andre regioner som har 
kartportal med leveranse fra Norconsult er Grenland, Fosen, Lillehammer, 
Tønsberg/Sandefjord med omland, Valdres Kongsvinger-regionen, Elverumsregionen og 
Evenes/Tjelsund/Kvæfjord. Et vellykket samarbeid med Norkart som leverandør er Follo-
portalen.  
 
Modum kommune var tidlig ute med å anskaffe digital kartprogramvare. Kommunen driftet 
denne kartbasen selv de første årene, et krevende foretak. Ringerike kommune ble forespurt 
om å være kartdatabasevert for Modum kommune. Men dette ble kostbart, og interessen 
var ikke den helt store. I stedet for å ha fortsatt driftsansvar valgte kommunen å legge 
driftsansvaret for kartbasen til Norconsult.  
 
Med sitt felles WEB-kart har Midtfylke langt på vei en kartportal-løsning i dag For at den skal 
bli fullstendig må også Sigdal kommune skifte programvare til Norconsult og kartserveren 
må legges til Modum kommune og driftes derfra. Men dette ble vurdert/evaluert i 



Midtfylkets arealplanprosjektet med digitalisering av arealplaner, og  en slik totalløsningen 
ble den gang ikke vurdert som tilstrekkelig regningssvarende. Dette er kort tid siden, og 
situasjonen er ikke vesentlig endret pr. dato.  
 
 
4. TILRÅDNING     
 
Det er ikke lenge siden et kartportal-samarbeid ble vurdert i Midtfylke. Det var under 
samarbeidsprosjektet med digitalisering av kommuneplaner og reguleringsplaner i 
Midtfylke. Her var det møter med programleverandørene Norconsult og Norkart om samlet 
leveranse av programvare for innsyn- og konstruksjon, og endog drift av den felles kartbasen 
fra programleverandøren. Men det var ikke tilstrekkelig inntjeningsmuligheter for felles 
innkjøp av programvare og driftsavtale til at det var regningssvarende for Sigdal å skifte 
kartproduksjonsprogram. Men det ble et WEB-kart-samarbeid og innkjøp av felles 
programvare innen WEB-innsyn og Plandialog. Situasjonen er ikke endret i forhold til i dag. 
 
De tre kommunene har gjennom Geovekst-samarbeidet i regi av Fylkeskartkontoret et 
samarbeid om tidspunkt og innkjøp av tjenester til flyfotografering og kartlegging tilknyttet 
dette. Slik er det i alle fylker. 
 
Midtfylke har for tiden et pågående temakartsamarbeid innen friluftsliv i prosjektet God tur. 
Midtfylke-kommunene oppfordres til å være bevisste på denne typen kartsamarbeid med 
tanke på å etablere flere prosjekter av denne typen. Et temakart innen trafikksikkerhet og 
kollektivtrafikk burde f.eks. være aktuelt. Det burde sees i fase med en eventuell felles 
rullering av trafikksikkerhetsplanene i de tre kommunene. Et annet tema som burde være 
aktuelt var kulturminner. Modum kommune har nylig fått midler til utarbeidelse av en 
kulturminneplan. Det burde være nærliggende å utarbeide temakart tilknyttet dette. Det 
burde by på stordriftsfordeler og bedre lesbarhet å utarbeide kulturminneplaner i alle tre 
kommuner, med temakart tilknyttet disse, bygget over samme lest. Det bør utvises fantasi 
og overvåkenhet for samarbeidsprosjekter av denne typen.  
 
Modum utarbeider som eneste kommune reguleringsplaner og kommuneplan i dag. 
Kommunen kan i perioder med normal bemanning tilby denne tjenesten til Krødsherad og 
Sigdal på eventuell forespørsel med basis i gebyrregulativet. Dette kan i prinsippet også 
tilbys for det løpende arbeidet med matrikkelføring og oppdatering av ulike kartbaser, og en 
personelløkning kan vurderes. Men her eksisterer det allerede innarbeidete rutiner mot 
programvareleverandøren, men hvor også Statens kartverk tilbyr bistand.    
 
En felles GIS-ansvarlig for de to kommunene Sigdal og Krødsherad kan vurderes på 
selvstendig grunnlag av disse to kommunene. Men den sammenliknbare modellen Gol/Ål byr 
nok på kortere avstand mellom kontorene i de to kommunesentrene, og denne modellen er 
vel heller ikke nye utbredt forøvrig. Oppmålingsseksjonene i kommunene er tradisjonelt 
kommunenes spisskompetanse. Det tilrås i utgangspunktet å styrke kompetansen i hver 
enkelt kommune på dette fagområdet, og la denne ekspertisen forvalte flere kart- og 
digitaliseringsoppgaver enn det rent oppmålingstekniske.   
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RÅDMENNENES FORSLAG: 
Sakene tas til orientering. 
 
 

 
Vedlegg: Ingen 
  
 

Saksopplysninger: 
 

Informasjon om Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud 
 
Buskerud fylkeskommune skal i år i gang med en ny plan på området idrett og friluftsliv. I den 
anledning ønsker fylkeskommunen størst mulig medvirkning fra berørte parter, fra frivillige 
organisasjoner til ulike ledd av det offentlige system. Kommunene er en sentral del i dette, 
blant annet gjennom å finansiere idrettsanlegg og friluftslivsanlegg og gjennom å ha 
myndighet til å sikre arealer for friluftsliv i sine innbyggeres nærmiljø. Fylkeskommunen 
ønsker å involvere kommunene helt fra starten av prosessen. En forutsetning for at innholdet i 
den ferdige planen skal bety noe, er at det er høy forankring i kommunene.  
 
Øyvind Gonsholt, Idrettskonsulent Buskerud fylkeskommune, er invitert til 
Regionrådsmøtet 28.2 for å orientere om prosessen. Presentasjonen holdes i starten av møtet. 
Aktuelle saksbehandlere er invitert til å delta under presentasjonen.  
 
 

Informasjon om prosjekt for økt samarbeid skole – næringsliv 
 
Regionrådet sendte i mars 2012 søknad om skjønnsmidler til prosjekt for bedre samarbeid 
skole-næringsliv i regionen. Fylkesmannen innvilget søknaden juli 2012.  
 
22. januar 2013 ble det arrangert felles yrkes- og utdanningsmesse for Modum, Sigdal og 
Krødsherad samt Skotselv ungdomsskole på Søndre Modum ungdomsskole. Dette var første 
gang messa ble gjennomført med deltakere fra omliggende kommuner. Både elever, foreldre 
og lærere gav god respons på opplegget. Det planlegges videreføring etter samme mal 
for 2014. 
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I januar 2013 hadde undervisningssjefer, ungdomsskolerektorer og -rådgivere i regionen 
to dagers arbeidsverksted om samarbeid skole – næringsliv. Også regionrådets sekretær 
deltok. Representanter fra næringslivet i Modum og Sigdal samt fra Ungt entreprenørskap 
innledet samlingen med foredrag om deres forventninger og muligheter for bedre samarbeid.  
 
I løpet av samlingen ble en rekke viktige tema drøftet. Det ble utarbeidet rammeverk for plan 
og avtalt videre arbeid. Deltakerne opplevde stor regional merverdi av samarbeidet. 
Tre arbeidsgrupper skal utrede hver sin del av planen i løpet av våren. Målet er å ta i bruk 
flere nye verktøy fra skolestart august 2013. 
 

Regional planstrategi – Buskerud fylkeskommune 
 
Fylkestinget vedtok Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 i møte den 6. desember 
2012.  
 
Strategien legger opp til fire nye planer/strategier som skal utarbeides i løpet av 2013: 

• Regional plan for kunnskapssamfunnet  

• Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping  

• Regional areal- og transportstrategi  

• Regional plan for kulturminnevern 

•  
Her er link til dokumentet på fylkeskommunens hjemmeside:  
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016  
 

Vurdering: 
 
Informasjonssakene tas til orientering. 
 


