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SAKSLISTE FELLES FORMANNSKAPSMØTE 18.4.2013  

 

Det innkalles herved til felles formannskapsmøte for Modum, Sigdal og Krødsherad  

Torsdag 18. april 2013 kl 13-17 i Modum rådhus, kommunestyresalen. 

 

Saksliste: 
1. Godkjenning av referat fra felles formannskapsmøte 26.10.2012 
2. Årsmelding for Regionrådet 2012  
3. Videre arbeid med organisering av Regionrådet 
4. Tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud 

a. Rapporter fra arbeidsgruppene 
b. Forslag til organisering av tjenestesamarbeid 

5. Presentasjon av Ramfoss Energi AS 
Saksdokumenter følger vedlagt. 

Kl 15.00 holder adm. dir. Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken helseforetak, foredrag om 
fremtidig organisering av sykehusene. 

Det serveres mat fra kl 12.30 og ca kl 16. Forfall til møtet meldes til egen kommune på 
samme måte som for andre formannskapsmøter. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Audun Mjøs 
Sekretær for Regionrådet i Midt-Buskerud 

 

For informasjon om Regionrådets arbeid, møteprotokoller mv, se 
Modum.kommune.no/Regionsamarbeid 
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Sak 1: Referat fra felles formannskapsmøte 26.10.2012 

Modum rådhus kl 0900 – 1140 

 

Til stede:  

Krødsherad: Olav Skinnes, Per Kristensen, Lars Erik Hoff, Gustav Kalager, Linda Aaskjær. 

Sigdal: Kari Ask, Tone Eidal Frøvoll, Torstein Aasen, Hellik Kolbjørnsrud, 
Bård Sverre Fossen, Runolv Stegane, Jan Midtskogen. 

Modum: Terje Bråthen, Nina Mjøberg, Terje Enger Gulbrandsen, Mette Bogen, 
Gotfred Rygh, Ingunn Dalaker Øderud, Ola Ingvoldstad, Vidar Løvf, Ole Martin Kristiansen, 
Jon Hovland, Hanneke Molenaar. 

Andre møtende: Rådmennene Marit Lesteberg, Jens Sveaas, Aud Norunn Strand, 
sekretær Audun Mjøs. 

Til Referat fra felles formannskapsmøte 1.6.2012:  

Det ble påpekt at to personer var uteglemt i referatet: Linda Aasekjær (Krødsherad) og 
Ola Ingvoldstad (Modum). 

Sak 1: Vedtekter for regionrådet i Midt-Buskerud 

Fremlagte utkast til vedtekter ble drøftet i møtet.  

Det ble påpekt behov for å vurdere organisering av rådet med hjemmel i kommuneloven § 27. 

Stillingsprosent for sekretær ble drøftet: Behov for å løfte regionrådets arbeid og mange 
oppgaver som skal utredes og koordineres i regionsammenheng.  

Det ble foreslått endring i punkt 7 i vedtektene: Felles formannskapsmøte skal avholdes minst 
to ganger årlig, i stedet for minst én gang årlig.  

Runolv Stegane (Sigdal) fremmet følgende tilleggsforslag som møtet samlet seg om:  

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 md to folkevalgte fra hver kommune. Det legges fram forslag 

til mulige endringer innen 1. mars 2013. 

Regionrådets sekretær utarbeider forslag. Formannskapene melder to representanter hver til 
sekretæren.  

Det ble for øvrig gitt tilslutning til vedtektene. 

 

Sak 2 Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud 2012 – 2015 

Kari Ask oppfordret møtedeltakerne til å prioritere mellom oppgavene i handlingsplanen. 
Gotfred Rygh påpekte at regionrådet måtte fokusere på de oppgavene som løses best i 
fellesskap mellom de tre kommunene. De fleste av planens satsingsområder ble trukket frem 
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som viktige av de ulike representantene, med særlig fokus på Folkehelse – Næringsutvikling – 
Tjenestesamarbeid – Samferdsel – Kultur og reiseliv. 

Hellik Kolbjørnsrud foreslo å vedta stillingsprosent for sekretær i møtet. Det ble foreslått å 
hente inn eksterne midler, og det ble påpekt ulempene ved å lyse ut deltidsstillinger. I tillegg 
ble det tatt opp at det er behovet som må avgjøre stillingsstørrelse. 

Ingunn Dalaker Øderud henviste til vedtak i forrige sak om arbeidsgruppe.  

Terje Bråthen oppsummerte saken: 

Handlingsplanen sendes til regionrådet og videre til kommunestyrene for godkjenning, uten 
endringer. Kommunene skal sette av midler i budsjettet med tanke på økning av 
stillingsstørrelse for sekretær. Stillingsstørrelse vedtas i løpet av våren 2013. 

Sak 3 Felles tjenesteproduksjon 

Rapporter med anbefalinger om felles tjenesteproduksjon ble gjennomgått punkt for punkt. 
Det ble gitt tilslutning til samtlige forslag fra rapportene, med følgende unntak:  

• Drift av vann og avløpsanlegg på Norefjell: Dette behandles av Sigdal og Krødsherad i 
fellesskap, uten Modum  

I de etterfølgende drøftingene ble det gitt positive tilbakemeldinger til arbeidsgruppene for 
gode rapporter. Det ble påpekt av flere at tjenestesamarbeid er viktig for kommunene i 
regionen for å gi bedre fagmiljø, mer attraktive stillinger og redusere sårbarhet. 

Gustav Kalager påpekte at lokaliseringsdebatten kunne bli utfordrende. Olav Skinnes målbar 
et ønske om at lokaliseringsdebatten ikke måtte hindre gjennomføring av viktige tiltak.  

Det ble drøftet hvordan man skal arbeide med lokaliseringsspørsmålet:  

• Enten fordele alle oppgavene på en gang, eller  

• Vedta lokalisering i sak for sak, der det er mest naturlig for den enkelte tjeneste.  

Saken følges opp i neste felles formannskapsmøte. 
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SAK 2: Årsmelding for Regionrådet i Midt-Buskerud 2012 

 

Regionrådet for Midt-Buskerud har hatt fokus på tjenestesamarbeid og forankring og 
formalisering av arbeidet i løpet av 2012, med utgangspunkt i spørsmålet  
«Hva vil vi med regionrådet?» Det ble gjennomført felles formannskapsmøter i juni og 
oktober med dette som tema.  

Vedtekter og Handlingsplan 2012-15 ble vedtatt i de tre kommunestyrene desember 2012/ 
februar 2013. Formålsparagrafen i vedtektene lyder slik: 

Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner, definert som Region Midt-Buskerud, har etablert 
et politisk samarbeid 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 

Overordnet målsetting for Handlingsplan 2012-15: 

Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region med økning i antall innbyggere, 
tilreisende og arbeidsplasser. Det skal utvikles tiltalende sentrumsområder og legges til rette 
for en positiv utvikling i eiendoms- og boligmarked i hele regionen. 

Regionrådet i Midt-Buskerud skal arbeide for å fremme god samfunnsutvikling og effektiv 
oppgaveløsning på områder som er av felles interesse for kommunene Modum, Sigdal og 
Krødsherad. 

Regionrådet har følgende overordnede satsingsområder: 

• Næringsutvikling 
• Kultur og reiseliv 
• Sentrumsutvikling 
• Samferdsel 
• Kommunikasjonsteknologi 
• Tjenesteproduksjon 
• Folkehelse 

Regionale utviklingsmidler 

Satsingsområder i gjennomføringsavtale med Buskerud fylkeskommune var i 2012 
næringsutvikling, folkehelse og læring hele livet. Det ble fordelt til sammen kr 3,3 mill i 
regionale utviklingsmidler. Av store prosjekter nevnes:  

• VisitNorefjell, kr 1 000 000 
• Stedsutvikling, kr 1 000 000 
• Modum bad, Kildehuset, kr 800 000 
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Regionale skjønnsmidler 
Tre prosjekter ble tildelt regionale skjønnsmidler fra Fylkesmannen: 

• Vi samler trådene, kr 150 000 
• Samarbeid skole-næringsliv, kr 100 000 
• Tjenestesamarbeid, kr 200 000 

 

I prosjektet Tjenestesamarbeid er det startet utredning av muligheter for regionalt samarbeid 
innen alle etater. 

 

Høringsuttalelser 

Regionrådet for Midt-Buskerud har levert felles høringsuttalelser i følgende saker: 

• Felles areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023 
• Regional planstrategi, Buskerud fylkeskommune 
• Kollektivplan Buskerud mot 2030 
• Fylkesveistrategi 2014-2023 
• Handlingsplan for fylkesveier 2014-2017 
• Handlingsplan for riksveier 2014-2017 

 

Regionrådet og kommunene har i tillegg til høringsuttalelsene samarbeidet om å fremme 
fellesinteressene administrativt og politisk til aktuelle myndigheter på ulike måter. Det ble 
også samarbeidet om uttalelse fra Buskerud fylkeskommune til Nasjonal transportplan. 

 

Administrativt: 

Regionrådet har i 2012 bestått av Terje Bråthen, Modum (leder), Kari Ask, Sigdal og 
Olav Skinnes, Krødsherad.  

Rådmannsforum bestod i 2012 av Aud Norunn Strand, Modum, Jens Sveaas, Sigdal og Marit 
Lesteberg, Krødsherad.  

Sekretær fra 1.1.12 var Audun Mjøs, Modum kommune. 

Fylkespolitikere med plass i regionrådet var Elizabeth Skogrand og Tonje Kristensen. 
Fylkeskommunens administrative kontaktperson var Randi Haldorsen. 

Det har vært avholdt fire møter i rådmannsforum, fire møter i regionrådet og to felles 
formannskapsmøter i 2012. Til sammen har regionrådet behandlet 34 saker. 
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SAK 3: Videre arbeid med organisering av Regionrådet  

Vedtekter for Regionrådet var sak på felles formannskapsmøte 26.10.12. Vedtektene er nå 
vedtatt av alle tre kommunestyrene. Kommunestyrene vedtok å sette ned politisk 
arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med organisering av Regionrådet. 

Arbeidsgruppa hadde møte den 28.2.2013 og drøftet organisering av Regionrådet. 
Arbeidsgruppa oppsummerte at vedtektene som nylig er vedtatt dekker det praktiske behovet 
for regionrådssamarbeidet. Gruppa anbefaler å øke stillingsprosent for sekretær fra 20 % til 60 
% for å realisere Handlingsplan 2012-15. Referat følger vedlagt. 

Regionrådet mottok uttalelse fra KS-advokatene den 8.3. Uttalelsen er oversendt 
arbeidsgruppa tidligere og følger vedlagt. I oppsummeringen heter det:  

• Ettersom samarbeidet innebærer at beslutningsmyndighet overdras til et felles 
styringsorgan må en lovregulert organisasjonsform brukes 

• Felles styre etter kommuneloven § 27 kan brukes – i mangel av noen bedre modell 
• Minimumskravene til vedtekter er tilfredsstilt 
• Enkelte elementer som gjelder forholdet mellom de ulike organer i samarbeidet kan 

trolig med fordel klargjøres mer 
• Tiltak for å sikre representativitet kan vurderes 

 

Rådmennene foreslår etter dette å gjøre de justeringer som er nødvendig for å oppfylle 
kriteriene i kommuneloven § 27 og oversende til kommunestyrene for godkjenning sammen 
med vedtak om stillingsstørrelse for rådets sekretær. Eneste endring i vedtektene er at 
hjemmelen for organisering er inntatt i § 1 og § 4. Forslag til korrigerte vedtekter følger 
vedlagt. 

Lovteksten fra Kommuneloven § 27 hitsettes: 

1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en 
eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. 
Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre 
kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår 
virksomhetens drift og organisering. Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt 
i første ledd.  

2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:  
a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes, 
b. området for styrets virksomhet, 
c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten, 
d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 

økonomiske forpliktelser, 
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet. 

3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp 
sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. 
Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke 
til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn.  

Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. 
Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom 
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eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende 
kommuner tilsier dette.  

 

 

 

Vedlegg 1: REFERAT - VIDERE ARBEID MED ORGANISERING AV 
REGIONRÅDET, MØTE I POLITISK ARBEIDSGRUPPE 28.2.2013 

Sted: Kommunehuset i Sigdal 28.2.13 kl 09-11. 

Til stede: Terje Bråthen, Hellik Kolbjørnsrud, Jan Midtskogen, Olav Skinnes, Gustav Kalager, 
Audun Mjøs 

Dokumenter til grunnlag for drøftingene var sendt ut til arbeidsgruppens medlemmer i 
forkant.  

Vurdering av vedtektene 

Arbeidsgruppa drøftet i møtet vedtatte vedtekter, ambisjonsnivå og aktuelle problemstillinger 
knyttet til regionrådsarbeidet. Sekretær opplyste at det er bestilt en juridisk vurdering av 
vedtektene og behovet for organisering med hjemmel i Kommuneloven § 27.  

Arbeidsgruppa oppsummerte at vedtektene som nylig er vedtatt dekker det praktiske behovet 
for regionrådssamarbeidet. Dersom KS-advokatene kommer med merknader, kan det være et 
alternativ å gjøre felles formannskapsmøte om til Ting eller lignende overordnet vedtaksorgan 
for samarbeidet. 

Stillingsstørrelse for sekretær 

På bakgrunn av drøftinger av ambisjonsnivå oppsummerte arbeidsgruppa at det var behov for 
å øke stillingen til sekretær. Det er ønske om mer aktiv deltakelse i Vestregionen, 
Osloregionen og mot fylkeskommunen. I tillegg er det nylig vedtatt en ambisiøs handlingsplan 
som krever ressurser for å oppfylles. I en del saker kan det være aktuelt med direkte arbeid 
mot ulike eksterne beslutningstakere.  

Arbeidsgruppa foreslår 60 % stilling for sekretær. Sekretærens oppgaver skal være å realisere 
Handlingsplan 2012-2015 i samarbeid med kommunene og andre samarbeidsparter, i tillegg 
til administrasjon av regionrådet med saksdokumenter mv. 
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Vedlegg 2: Uttalelse fra KS-advokatene 7.7.2013 

Modum kommune   

Postboks 38 

3371 VIKERSUND 

 

Att.:    

 

 

 

  

Advokater MNA 
Tor Allstrin – avd.dir. 

Nina Ramstad Aatlo (H) 

Gry Brandshaug Dale  

Øyvind Gjelstad 

Solfrid Vaage Haukaas 

Hakon Huus-Hansen 

Erna Larsen 

Elisabeth Jordan Ramstad 

Øyvind Renslo 

Jostein Selle  

Hanne Lyngstad Solberg 

Cecilie R. Sæther  

Siri Tofte 

Kristine Vigander 

Geir S. Winters 

 

Frode Lauareid 

 

H: Møterett for 

Høyesterett 

 

Marion Gjerdrum 

(konsulent) 

Kristine Kragseth 

(adv.sekr.) 

 

Dato: Vår referanse: Arkivkode: Ansvarlig advokat: Deres referanse: 

07.03.2013 13/00395-1 0 Jostein Selle    

 

Organisering av regionråd - kommuneloven § 27 

1. Innledning 

Det vises til kommunens epost 6. februar 2013 samt vår oppdragsbekreftelse samme dag.  

Det er reist spørsmål om regionrådet må defineres som interkommunalt samarbeid etter 
kommuneloven § 27 for at det skal kunne delegeres myndighet til rådet, og om det knytter seg 
ulemper til å definere samarbeidet slik.  

Som grunnlag for min vurdering er jeg blitt forelagt et utkast til vedtekter, som slik jeg forstår 
det er i samsvar med det som i dag er samarbeidets innhold. Jeg har i min vurdering tatt 
utgangspunkt i disse. Vi er ikke bedt om å gjøre en fullstendig gjennomgang av utkastet, eller 
å fremme et eget forslag til vedtekter. Vårt oppdrag dreier seg om å knytte noen kommentarer 
til spørsmålene nevnt ovenfor.    

2. Samarbeidets innhold  

Sentralt ved vurdering av hvilken organisasjonsform som er hensiktsmessig for et 
samarbeidstiltak  er hvilket formål samarbeidet skal ha, og hvilken myndighet 
samarbeidsorganet skal ha.  
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Vedtektene har bestemmelser om myndighet i §§ 1 og 8.  

Bestemmelsen i § 1 lyder slik:  

«§ 1 Formål  

Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner, definert som Region Midt-Buskerud, har etablert 
et politisk samarbeid 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.»  
 

Bestemmelsen i § 8 lyder slik:   

«§ 8 Fullmakter og økonomi  

Kommunestyrene gir Regionrådet for Midt-Buskerud følgende fullmakter:  

Innenfor satsningsområder vedtatt i handlingsplan kan regionrådet  
• vedta og innstille overfor Buskerud fylkeskommune i saker om regionale 

utviklingsmidler 
• Vedta om innstill overfor Fylkesmannen i Buskerud i saker om regionale 

skjønnsmidler. 
• Søke om midler til gjennomføring av prioriterte tiltak 
• Inngå gjennomføringsavtaler med Buskerud fylkeskommune.  

Deltakerkommunene inkl. fylkeskommunene dekker egne utgifter til møte, reise, diett m.v. 

Medlemskommunene dekker sekretariatsfunksjonen og løpende driftsutgifter med 1/3 hver. 
Spesielle utgifter dekkes etter avtale.  

Det kan ikke oppta lån uten særskilt godkjenning i medlemskommunene.» 

Vedtektenes bestemmelser om samarbeidets formål og den beslutningsmyndighet som skal 
overføres for å realisere dette formålet er forholdsvis generelt utformet. Etter telefonsamtale 
med sekretær for rådet, Audun Mjøs, forstår jeg det slik at følgende beskrivelse av rådets 
myndighet kan tjene som beskrivelse:  

Det vedtas en handlingsplan i kommunestyrene for utvikling av regionen, jf. første ledd i § 8.  
Dette skjer ved at kommunestyrene vedtar likelydende plan. Denne planen peker ut 
satsingsområder som deretter danner rammen for regionrådets myndighet.   

Innenfor denne rammen fremmer regionrådet for det første på vegne av deltakerkommunene 
forslag overfor fylkeskommunen til hvordan regionale utviklingsmidler skal fordeles. Dette 
er midler som dels kommer fra staten, og dels fra fylkeskommunens egne midler. Midlene kan 
for eksempel gis til en næringsaktør i regionen. Det er opplyst at fylkeskommunen forutsetter 
at det eksisterer et regionalt samarbeid som fremmer slikt forslag til fordeling, slik at 
fylkeskommunen slipper å forholde seg til hver enkelt kommune ved fordelingen av midlene.  

For det andre fremmer regionrådet på vegne av kommunene forslag til fylkesmannen til 
fordeling av regionale skjønnsmidler. Dette er midler som i prinsippet er en del av 
rammeoverføringen til kommunene og som fylkesmannen fordeler etter delegert myndighet 
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fra departementet. Midlene kan bare gå til kommuner. Hovedformålet er utvikling av 
tjenestesamarbeid mellom kommuner. Regionrådet foreslår på vegne av kommunene hvordan 
midlene skal fordeles mellom de tre kommunene.  

For det tredje har regionrådet generell myndighet til på vegne av kommunene å rette søknad 
om økonomiske midler til ulike tiltak likegyldig hvem midlene kommer fra, så lenge tiltaket 
ligger innenfor satsningsområdene som nevnt.   

For det fjerde kan regionrådet på vegne av kommunene inngå avtaler med fylkeskommunen 
om gjennomføring av ulike tiltak som ligger i fylkesplanen. Slike avtaler vil binde de tre 
deltakerkommunene.    

3. Hvordan kan samarbeidet organiseres? 

I utgangspunktet er det ikke nødvendig å etablere noe felles styringsorgan for et 
interkommunalt samarbeid; det beror på hva samarbeidet konkret går ut på. Dersom 
samarbeidet f.eks. bare går ut på å etablere et felles drøftings- og diskusjonsorgan, mens 
sakene skal behandles og beslutninger tas i de enkelte kommuner, behøver man ikke etablere 
et eget felles styringsorgan. Dersom det derimot skal delegeres myndighet til et fellesorgan til 
å ta avgjørelser på vegne av deltakerkommunene, må det likevel etableres et slikt felles 
styringsorgan. 

Kommunene står etter vår vurdering ikke helt fritt med hensyn til hvordan et slikt organ kan 
etableres. Vi vurderer det slik at et slikt felles styringsorgan – som skal kunne ha myndighet til 
å ta beslutninger som binder de deltakende kommuner og opptre på vegne av disse utad - ikke 
kan etableres utenfor de lovregulerte former for interkommunalt samarbeid.  

Lovgivningen tilbyr flere modeller for interkommunalt samarbeid. Både selskaper, 
samkommuner (kommuneloven kap. § 5B), vertskommunesamarbeid (kommuneloven kap. 5 
A) og felles styre etter kommuneloven § 27kan i prinsippet brukes som modell for etablering 
av et regionråd. Disse modellene er imidlertid tilpasset samarbeid om konkrete driftsoppgaver, 
typisk i forbindelse med tjenesteyting til innbyggerne. Med et mulig unntak for 
samkommunemodellen, er ingen av modellene spesielt tilpasset samarbeid om utøving av 
politisk myndighet som det her er tale om. Lovgivningen tilbyr ingen organisasjonsmodell 
som er spesielt tilpasset samarbeid med et slikt innhold. De nevnte organisasjonsmodellene er 
likevel ikke til hinder for at også slikt samarbeid kan organiseres på de nevnte måtene. 

Vi forstår det slik at essensen i det samarbeidet det her er tale om er at det skal ha et 
(regional)politisk innhold hvor tanken er at det skal fremme regionens (de tre kommunenes) 
felles interesser. Omfanget av beslutningsmyndighet som tenkes lagt til regionrådet er videre 
forholdsvis begrenset. Dette gjør at både organisering som selskap, samkommune og 
vertskommune fremstår som vesentlig mer omstendelig enn innholdet av samarbeidet krever.  

På denne bakgrunn er det felles styre etter kommuneloven § 27 som - i mangel av andre mer 
velegnede modeller - fremstår som mest aktuell. De minimumskrav til avtalens/vedtektenes 
innhold som loven krever er beskjedne, og lar seg lett oppfylle. Samtidig er bestemmelsen 
fleksibel nok til at modellen kan tilpasses ulike typer samarbeid.  

Kort oppsummert er det med den beslutningsmyndighet som fremgår av utkastet til vedtekter 
min vurdering at det må etableres et felles styringsorgan, og at felles styre etter 
kommuneloven her synes å være det mest aktuelle blant de modeller som lovgivningen tilbyr.  
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4. Nærmere om organisering etter kommuneloven § 27 – særlig om hvilken 
beslutningsmyndighet styret kan få    

Generelt 

Så vidt vi kan se tilfredsstiller utkastet til vedtekter de minimumskrav til innhold som fremgår 
av § 27 nr. 2.  

Samarbeidets organer 

Av § 2 fremgår at flere organer inngår i samarbeidstiltaket. Det fremgår her at samarbeidet 
består både av et «regionråd», et «rådmannsforum» og «felles formannskapsmøter». I tillegg 
har regionrådsleder, leder for rådmannsgruppen og rådets sekretær ulike funksjoner. 
Bestemmelsen gir ikke informasjon om ansvars- og myndighetsforholdet mellom de ulike 
organer, men dette fremgår delvis av andre bestemmelser i utkastet til vedtekter. Hvilken 
funksjon de felles formannskapsmøter skal ha i relasjon til regionrådet fremgår ikke av 
utkastet til vedtekter.   

Det er noe uklart om «rådmannsforum» er et organ underlagt regionrådet, eller om det er et 
eget interkommunalt organ. Dersom det er et eget interkommunalt organ, må dette også 
bringes i samsvar med lovgivningen dersom rådmannsforumet skal ha selvstendig ansvar og 
myndighet til å treffe avgjørelser på vegne av deltakerkommunene. Dersom det bare skal være 
et rent drøftingsorgan uten beslutningsmyndighet er imidlertid ikke dette nødvendig.  

Dersom rådmannsforumet skal være et organ i regionrådssamarbeidet vil det være underlagt 
regionrådet. Jeg forstår det slik at forumet skal fungere som regionrådets administrative ledd, 
med en saksforberedende og iverksettende funksjon. For så vidt kan man si at 
regionrådssamarbeidet består av to kollegiale organer. Loven er ikke til hinder for en slik 
løsning med to styringsorganer, men det vil da være regionrådet som er «styre» i lovens 
forstand, og rådmannsforum underordnet dette.  

Samtidig skal det etter vedtektene være en egen sekretær for rådet, som er underlagt leder av 
rådmannsforum, og sin tur underlagt rådmannsforum. Hvorvidt det er hensiktsmessig med så 
mange ledd i organisasjonsstrukturen er et hensiktsmessighetsspørsmål som ligger utenfor de 
juridiske spørsmål her.  

Et generelt inntrykk er at ansvars- og styringslinjer mellom de ulike organer og instanser som 
er nevnt i § 2 kunne vært avklart noe nærmer i vedtektene, men vi anser det for å ligge utenfor 
vårt oppdrag å gå nærmere inn på dette.  

Rådets myndighet  

Vi finner likevel grunn til å knytte noen kommentarer til bestemmelsen om hvilken myndighet 
som kan legges til et styre etter kommuneloven § 27 nr. 1.   

Det er begrenset hvor stor myndighet som kan legges til et slikt styre. Etter loven kan det ikke 
overlates annen myndighet til et slikt styre enn det som ligger innenfor virksomhetens «drift 

og organisering». Dette er en viktig konsekvens ved valg av denne organisasjonsformen. Det 
er noe uklart hva som ligger i dette uttrykket.  

Det som er klart er at et slikt styre ikke kan få myndighet til å treffe enkeltvedtak eller 
forskrifter – utøve offentlig myndighet – uten at det er særskilt hjemmel i lov for dette. (Se 
Overå/Bernt: «Kommuneloven med kommentarer» s. 218). Den myndighet som fremgår av 
utkast til vedtekter innebærer imidlertid ikke slik utøving av offentlig myndighet.  
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Videre finnes i kommuneloven flere bestemmelser som setter et delegasjonsforbud som går ut 
på at avgjørelsen bare kan tas av «kommunestyret selv». Disse begrensningene vil klart også 
begrense hvilken beslutningsmyndighet som kan legges til et styre etter § 27. Vi kan 
imidlertid ikke se at den myndighet som fremgår av utkast til vedtekter går ut over denne 
begrensningen.   

Utover dette må formålet for samarbeidet ha vesentlig betydning for innholdet av begrepet 
«drift og organisering».  

Den myndighet som tenkes delegert i dette tilfelle innbefatter en viss politisk skjønnsutøvelse. 
Spørsmålet blir dermed om dette går ut over det som kan defineres som «drift og 
organisering».  

I Odelstingsproposisjon nr. 42 (1991-92) heter det i den forbindelse. (s. 112):  

«Denne begrensningen gjelder styre for kommunal bedrift/institusjon, jf. § 10 nr. 3 i 

departementets lovforslag, og departementet mener at det på samme måte bør framgå av 

loven at adgangen til å gi kompetanse til et interkommunalt styre ikke er ubegrenset. Dette 

innebærer at de funksjoner som styret kan tildeles må være relatert til den faktiske virksomhet 

som samarbeidsprosjektet omfatter. Men skal styret kunne fungere etter intensjonene kan det 

være nødvendig å gi det utstrakt budsjettmyndighet, myndighet til å opprette/nedlegge 

stillinger, foreta ansettelser m.v. og treffe andre disposisjoner som er naturlige ledd i 

virksomheten.»  

 Tilsvarende begrensning til «drift og organisering» er også brukt i kommuneloven § 11 om 
institusjonsstyrer. Om rekkevidden av begrepet heter det følgende i Overå/Bernt: 
«Kommuneloven med kommentarer» (2011): (s. 107) «Den kompetanse som kan overdras 

styret, er altså begrenset til spørsmål som knytter seg til selve driften av virksomheten. Men 

prinsipielle og potensielt politisk kontroversielle spørsmål som gjelder forholdet til brukere, 

større investeringer eller omlegging av virksomheten, må henhøre under 

kommunestyre/fylkesting eller et eventuelt annet folkevalgt (politisk) organ utpekt av dette.»  

Uttalelsene her gjelder organer internt i kommunen, og må nok her også ses på bakgrunn av at 
det vil være anledning til å delegere myndighet til å oppnevne medlemmer av styret til 
administrasjonssjefen eller de ansatte eller brukerne av institusjonen. Dette tilsier at politisk 
kontroversielle spørsmål ikke skal kunne legges til et slikt styre. Når det gjelder § 27 er ikke 
spørsmålet om delegasjon av valgmyndighet løst i loven. Vi finner ikke grunn til å gå 
nærmere inn på dette spørsmålet her, ettersom vi forstår det slik at det ikke er aktuelt å 
delegere myndigheten til å oppnevne styremedlemmer til andre enn kommunestyret.  

Hva som er av prinsipiell og politisk kontroversielle betydning må avgjøres ikke bare ut fra en 
beslutnings konsekvenser men også ut fra om viktige skjønnsmessige sider er avklart gjennom 
politiske vedtak i kommunestyrene. Bestemmelsene om hvilken myndighet som kan overlates 
til et interkommunalt styre gir dermed de enkelte kommunestyrer et forholdsvis vidt spillerom 
for å vurdere hva som er hensiktsmessig og forsvarlig.   

I de dokumenter jeg har fått tilsendt i forbindelse med det konkrete regionrådssamarbeidet 
fremgår det ikke hvorvidt de saker som tenkes delegert til rådet er politisk kontroversielle eller 
har prinsipiell betydning for de kommunene som deltar.   

Ettersom regionrådets myndighet må ligge innenfor rammen av satsingsområder vedtatt i 
handlingsplan for regionrådet – og denne handlingsplanen etter det som er opplyst må vedtas i 
den enkelte kommune – legger jeg til grunn at de viktige politiske avklaringer er gjort i denne 
planen. Jeg legger slik til grunn at bestemmelsen om at det bare er myndighet til å avgjøre 
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saker som ligger under «drift og organisering» som kan delegeres, ikke avskjærer muligheten 
til å deleger den myndighet som er overlatt til regonrådet i dette tilfellet.     

Selv om viktige avklaringer er gjort i planen, vil det trolig likevel ikke kunne utelukkes at 
avgjørelser regionrådet tar vil kunne være politisk kontroversielle i den enkelte kommune. 
Dette tilsier etter vår oppfatning for det første at kommunestyrene selv bør velge sine 
medlemmer i regionrådet, noe jeg forstår her er gjort. For det andre reiser det spørsmål om 
hvor representativt regionrådet må være for å ha legitimitet til å treffe de avgjørelser det skal 
treffe. Vi forstår det slik at tanken er at hver kommune skal være representert ved én 
representant, og at dette skal være ordføreren. Dette innebærer normalt at det er representanten 
for flertallet i kommunen, som representerer kommunens interesser i regionrådet. Vi nøyer oss 
her med å peke på at jo mer politisk kontroversielle saker regionrådet skal ta avgjørelse i, jo 
mer taler dette for at rådet bør sammensettes av flere representanter fra hver kommune, for å 
sikre en viss politisk representativitet. Vi anbefaler på den bakgrunn at det vurderes om hver 
enkelt kommune bør være representert med to eller flere medlemmer i rådet.  

5. Oppsummering 

Kort oppsummert er våre innspill følgende:     

• Ettersom samarbeidet innebærer at beslutningsmyndighet overdras til et felles 
styringsorgan må en lovregulert organisasjonsform brukes.   

• Felles styre etter kommunelov en § 27 kan brukes – i mangel av noen bedre modell.  
• Minimumskravene til vedtekter er tilfredsstilt.  
• Enkelte elementer som gjelder forholdet mellom de ulike organer i samarbeidet kan 

trolig med fordel klargjøres noe.   
• Tiltak for å sikre representativitet kan vurderes.   

***** 

Dersom det er spørsmål eller kommentarer til ovenstående – eller vår videre bistand ønskes – 
er det selvsagt bare å ta kontakt med undertegnede.   

Med vennlig hilsen 

Jostein Selle 

advokat 

Tlf. dir. innvalg  24 13 28 03 

Jostein.Selle@ks.no 
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Vedlegg 3: Forslag til endringer av  
VEDTEKTER FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 

Vedtatt av kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 108/12 
Vedtatt av kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 12/121 
Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad 7.2.2013 sak 8/13 

§  1  Formål    - justering foreslått april 2013 

Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner, definert som Region Midt-Buskerud, har etablert 
et politisk samarbeid med hjemmel i kommuneloven § 27 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  
§  2  Organisering 
Det regionale samarbeidet er organisert etter følgende prinsipp: 

• Kommunestyrene 
• Regionrådet for Midt-Buskerud 
• Rådmannsforum 
• Felles formannskapsmøter  

 
Begreper for funksjoner i samarbeidet er:  

• Regionrådsleder 
• Leder for Rådmannsgruppen 
• Regionrådssekretær 

§ 3 Kommunestyrene  

Kommunestyrene er øverste organer i kommunene i regionen. Regionrådet for Midt-Buskerud 
opptrer på vegne av kommunestyrene, ved delegerte fullmakter i følge § 8 i vedtektene.  

§ 4 Regionrådet for Midt-Buskerud 

Regionrådet for Midt-Buskerud er styre for samarbeidet, jf. kommuneloven § 27. Rådet 
består av ordførerne i regionen med varaordfører som vararepresentant. Rådet konstituerer seg 
selv på første møte etter kommunevalg. Lederfunksjonen går på omgang mellom kommunene 
med fire års funksjonstid.  

Møtene skjer etter innkalling av regionrådsleder. Regionrådet er vedtaksført når alle tre 
ordførerne er representert enten personlig eller ved vararepresentant. To valgte representanter 
fra Buskerud fylkeskommune har talerett i møtene. 

Regionrådet for Midt-Buskerud utarbeider strategier for regional utvikling overfor 
kommunestyrene og arbeider i henhold til vedtatt handlingsplan. Rådet må løpende vurdere 
hvilke saker som skal legges frem for kommunestyrene til endelig behandling. Saker til felles 
formannskapsmøte forberedes av Regionrådet. Ordførerne har ansvar for orientering og 
avklaring om løpende saker overfor hver sin kommune.   

§ 5 Rådmannsforum 
Rådmannsforum består av rådmennene i kommunene og administrativ fylkeskontakt og ledes 
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av rådmannen i den kommunen som har ledervervet i Rådet. Møtene skjer etter innkalling av 
leder. 

Rådmannsforum initierer og innstiller overfor Regionrådet i interkommunale saker. 
Rådmannsforum har ansvar for gjennomføring av vedtak.  

§ 6 Regionrådets sekretær  
Regionrådets sekretær skal ha løpende kontakt med ordførerne, rådmennene, administrativ 
fylkeskontakt og eksterne kontakter. Sekretæren skal være ansatt i en av kommunene. Leder i 
rådmannsforum er sekretærens nærmeste overordnede i forhold til rådets arbeid.  

Forberedelse av møter, daglig ledelse samt presseinformasjon utføres av regionrådsleder, leder 
av rådmannsforum og sekretær i samarbeid.   

Den kommunen som har arbeidsgiveransvaret for sekretæren har i tillegg arkivansvar for 
rådet.  Det skal sikres gode web-baserte rutiner for intern og ekstern informasjon.  

Regionrådets sekretær kan i samråd med rådmennene be om bistand fra medlemskommunene. 
Ved ekstraordinær belastning, evt. sterk skjevfordeling mellom kommunene, avtales 
økonomisk oppgjør. 

Regionrådets sekretær og administrativ fylkeskontakt møter med talerett i 
regionrådets organer.  

§ 7 Felles formannskapsmøter 

Regionrådet skal innkalle til felles formannskapsmøte minst to ganger årlig. Møtene skal være 
arena for strategiske drøftinger, utvikling av regionale målsettinger og strategier og et verktøy 
for å oppnå enighet og gjensidig tillit til arbeidet med regionale muligheter og utfordringer.   

Felles formannskapsmøter har rådgivende funksjon overfor regionrådet og kommunestyrene.  

§  8  Fullmakter og økonomi 

Kommunestyrene gir Regionrådet for Midt-Buskerud følgende fullmakter: 
Innenfor satsingsområder i vedtatt handlingsplan kan regionrådet 

• Vedta og innstille overfor Buskerud fylkeskommune i saker om regionale 
utviklingsmidler  

• Vedta og innstill overfor Fylkesmannen i Buskerud i saker om regionale skjønnsmidler 
• Søke om midler til gjennomføring av prioriterte tiltak 
• Inngå gjennomføringsavtaler med Buskerud fylkeskommune 

Deltakerkommunene inkl. fylkeskommunen dekker egne utgifter til møte, reise, diett m.v.   

Medlemskommunene dekker sekretariatsfunksjonen og løpende driftsutgifter med 1/3 hver. 
Spesielle utgifter dekkes etter avtale.  

 Rådet kan ikke oppta lån uten særskilt godkjenning i medlemskommunene. 

§  9  Endring av vedtektene 

Endring av vedtektene krever vedtak i kommunestyrene.  

§  10  Utmelding / Innmelding / Oppløsning   

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 
regionsamarbeidet. Innmelding av nye kommuner, oppløsning og lignende behandles av 
kommunestyrene etter innstilling fra regionrådet. 

§   11  Ikrafttredelse Vedtektene trer i kraft etter likelydende vedtak i kommunestyrene. 
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SAK 4: Tjenestesamarbeid 

Rapporter fra arbeidsgruppene 

På bakgrunn av felles formannskapsmøte 26.10.12 og Regionrådsmøte 23.11.13 ble i første 
omgang følgende områder valgt ut til videre utredning med tanke på sammenslåing av 
tjenestene: 

 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.  
Rapportrene følger vedlagt i sin helhet (ca 50 sider). 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. 
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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 
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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. 

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. 
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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. 
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Rådmennenes vurdering 
I tråd med arbeidsgruppenes anbefaling foreslår rådmennene at det utarbeides politiske saker om 

vertskommunesamarbeid innen 

- Bibliotek (Modum og Sigdal) 

- Barnevern 

- Kulturskole 

- Byggtilsyn 

- Skatteoppkrever 

Sak om at Sigdal tiltrer samarbeidet om barnevernet er allerede til behandling i Sigdal. Sak blir lagt 

fram i de to andre kommunene forutsatt positivt vedtak i Sigdal. 

Forutsetninger knyttet til ressurser og organisering er omtalt i arbeidsgruppenes rapporter, men 

disse spørsmålene har rådmennene ikke tatt stilling til nå. Dette må drøftes nærmere i de politiske 

sakene som utarbeides.  

Arbeidsgruppen har ikke foreslått en felles psykologtjeneste. Rådmennenes mener imidlertid at vi 

bør undersøke muligheten for å søke midler til interkommunal psykologtjeneste. 

I rapporten for Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse er det skissert tre ulike 

samarbeidsmodeller. Rådmennene i Sigdal og Krødsherad ønsker i første fase en ordning med 

betaling for faktisk bruk. Helsedirektoratet har lyst ut midler til utprøving av samhandlingsmodeller 

innen rus og psykisk helse med søknadsfrist 30.4. Det utarbeides søknad som inkluderer alle tre 

kommunene i regionen.  

I tillegg til de framlagte rapportene arbeides det med anskaffelse av felles økonomi- og 

personalsystem sammen med Ringerike og Hole. Det forutsettes at nytt system vil være i drift fra 

1.1.14. Dette åpner for framtidige samarbeid på økonomi- og personalområdet.  

Når det gjelder lokalisering foreslås Modum som vertskommune for bibliotek og barnevern. Også for 

kulturskole peker Modum seg ut som et naturlig valg. For byggtilsyn er det naturlig å drøfte 

nærmere om dette bør legges til Sigdal eller Krødsherad, og for skatteoppkrever er det Krødsherad 

eller Modum som er aktuelle.  

 

Forslag til beslutning: 
Felles formannskapsmøte ber om at det legges fram politiske saker om vertskommunesamarbeid om 

bibliotek (Modum og Sigdal), barnevern, kulturskole, byggtilsyn og skatteoppkrever. 
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Organisering av tjenestesamarbeid 

I forbindelse med etablering av nye tjenestesamarbeid i regionen, er det naturlig å gjøre en 
vurdering av hvilke samarbeidsformer som er hensiktsmessig. 

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) 
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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 

- Regionrådet for Midt-Buskerud, uttalelse fra KS-advokatene mars 2013 

 
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  
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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 

 
Rådmennenes 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 utarbeides felles mal for avtaler om vertskommunesamarbeid i vår region. 
 
 

 


