Vedlegg 2
Handlingsplan for gjennomføring og videreutvikling av interkommunale samarbeid
Handlingsplanen skal forankres i hver enkelt kommunes kommunestyre. Saken skal rulleres årlig.

2019

2020

Følgende utredes:

Følgende utredes:

• Årshjul for styring og kontroll utarbeides.

• Følgende § 27-samarbeid gjennomgås for tilpasning til ny kommunelov,
- Brann og feiertjenesten

• En mal for hva utredning av mulige nye interkommunale samarbeid
skal inneholde utarbeides, - inkludert vurdering av organiseringsform, økonomi, gevinstrealisering, og maler for samarbeidsavtale
og tjenesteleveranseavtale.

• Forstudie utarbeides for følgende tjenesteområder:
•

• Kommunal planstrategi utarbeides med et felles kapittel om interkommunalt planarbeid.
• Felles forliksråd utredes.
• «Regionråd» for neste periode må på plass innen 1. januar 2020,
utfra ny partnerskapsavtale og ny kommunelov. Mandat gitt i felles
formannskapskonferanse 24. mai 2019
• Følgende § 27-samarbeid gjennomgås for tilpasning til ny
kommunelov, eventuelt annen selskapsform/organisering:
- Kontrollutvalgssekretariatet

•
•
•

Tekniske tjenester
- byggesak
- planarbeid
- ulike driftsoppgaver
- osv.
Sentralbord og arkiv
PPT
Samarbeid om boliger med bemanning/bofellesskap
For å bygge opp kommunale tilbud/kompetanse
- for yngre med store og sammensatte behov
- demensrammede med utagerende atferd
- mennesker mer omfattende psykiske lidelser

Oversikt over § 27 samarbeid

Øyer

Kontrollutvalgssekretariat

§ 27

x

x

x

Med Oppland
fylkeskommune. OFK er
ansvarlig.

INNOFF Innkjøpssamarbeid, felles anbud

§ 27

x

x

x

Med flere kommuner og OFK.
Avtalen er sagt opp.

Interkommunalt arkiv, IKA Opplandene

§ 27

x

x

x

Kommunene i Oppland
Oppland fylkeskommune
ansvarlig.

Felles brann- og feiertjeneste

§27

x

x

x

Lillehammer vertskommune

Forslag til framdrift

Gausdal

Kommentarer

Lillehammer

Type samarbeid §i
kommuneloven

Pr. 01.01.2019

Oppland fylkeskommune har
startet en prosess i forbindelse
med sammenslåing av
fylkeskommunene. Kommunene
selv må vurdere spørsmålet,
herunder vurdere å gå ut på
anbud med tjenesten. Innen
området finnes det alternative
tilbydere.
Avtalen er allerede sagt opp av
Oppland fylkeskommune.
Prosessen med omdanning er i
gang.
Siden alle kommunene i Oppland
er med her, så avventer vi et
initiativ fra Oppland
fylkeskommune. Innen området
finnes ingen gode alternative
løsninger.
Prosess starter og avsluttes i
2020.
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2021

2022

Følgende utredes:

Følgende utredes:

•

•
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