
 

SAK 31/20 BUDSJETTPROSESS FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

 

Saksopplysning 

I sak 10/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 gjorde Hallingtinget slikt vedtak, 

pkt.7: 

«Hallingtinget ber rådmannutvalet om å førebu ei sak om budsjettprosess for interkommunale 

samarbeid.» 

 

Ut frå dette har rådmannsutvalet utarbeida sak med forslag til løysing: 

 

Interkommunalt samarbeid er viktig for kommunene i Hallingdal. Interkommunalt samarbeid 

er kommunenes verktøy for å effektivisere og/eller øke kvalitet på tjenester. Det 

interkommunale samarbeidet skjer i hovedsak gjennom vertskommunesamarbeid hvor 

kommunene delegerer til rådmannen i vertskommunen å ivareta/levere en tjeneste. De største 

vertskommunesamarbeidene er Hallingdal Barnevernstjeneste (Ål), IKT Hallingdal (Gol) og 

NAV (Gol). Interkommunalt samarbeid skjer også gjennom interkommunale selskaper (IKS). 

Forvaltningen av IKS ligger hos styret og daglig leder. Deltakerkommunene utøver 

eierstyring gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet. Det er ordførerne i 

deltakerkommunene som sitter i representantskapene i IKS’ene i Hallingdal. Hallingdal brann 

og redning IKS (Ål) er et IKS som ivaretar brann og redning i kommunene Ål, Gol, 

Hemsedal, Nes og Flå i Hallingdal. 

 

Det er et forholdsvis omfattende interkommunalt samarbeid i Hallingdal. Rådmannsutvalget 

er bedt om å lage en sak om budsjettprosess for dette samarbeidet. For 

vertskommunesamarbeid har det vært en praksis at vertskommunens budsjettrundskriv gjelder 

for samarbeidet. Det samme muligens for IKS. Rådmannsutvalget har deltatt i 

budsjettbehandling i de største vertskommunesamarbeidene. Rådmannsutvalget har ikke vært 

like involvert i budsjettprosessen i IKS’ene bortsett fra i Hallingdal Brann og Redning IKS. 

 

Vurdering 

Rådmannsutvalget mener det interkommunale samarbeidet er viktig for kommunene i 

Hallingdal. Vi bør se på nye samarbeid for effektivisering og kvalitetsøkning i tjenestene. 

Samtidig er det viktig at vi klarer å styre det interkommunale samarbeidet godt og avvikle det 

som eventuelt ikke er hensiktsmessig. I den sammenheng er budsjettprosessen viktig. Vi hører 

iblant utsagn som «vi kutter i egne budsjetter og øker i budsjettene i interkommunale 

samarbeid». Det er viktig at vi får en budsjettbehandling i kommunene inkludert de 

interkommunale samarbeidene som gjør oss i stand til å gjøre en helhetlig vurdering av 

kommunenes budsjetter.   

 

Forslag til løsning: 

1. Rådmannsutvalget sender et omforent budsjettrundskriv til interkommunale samarbeid 

organisert gjennom vertskommunesamarbeid, IKS eller nye samarbeid etter ny 

kommunelov hvert år innen 15. juni. 

2. Budsjettrundskrivet skal inneholde opplysninger om forventet lønns- og prisvekst, samt 

føringer for budsjettarbeidet. I tillegg skal rundskrivet ha følgende føringer: 

a. Effektivisering skal være et eget punkt/en vurdering budsjettet 

b. Kostnadsreduksjon på 3% av samarbeidets budsjett skal synliggjøres (ikke 

innarbeides) med beskrivelse av hvilke konsekvens en slik kostnadsreduksjon får 

for tjenesten. 



 

c. Event. innovasjon med nye løysingar/ordningar som har ein meirkostnad, men som 

fører til betre tenester og/eller kan føre til kostnadsreduksjon på andre område skal 

synleggjerast, men ikkje innarbeidast i budsjett. 

3. Budsjettmøte mellom leder for det interkommunale samarbeidet og rådmannsutvalget skal 

gjennomføres innen 1. september. 

4. Budsjett skal sendes deltakerkommunene innen 10. september.  

 

 

Forslag til vedtak 

1. Regionrådet for Hallingdal støttar kommunedirektørutvalet sitt forslag til budsjettprosess 

for interkommunale samarbeid i Hallingdal. 

2.  (Her er dagleg leiar usikkert på kven som formelt kan/skal gjera vedtak)    

 

 

 

 

 

Hallingdal 22.5.2020 

 

Knut Arne Gurigard 

Dagleg leiar 

 

 

 

 

 


