Kommunalt samarbeid i
hjorteforvaltning
Kort orientering om regelverk

• Kommunen er etter forskrift om forvaltning av
hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal
vedtas kommunale målsettinger.
• Dette ansvaret er en del av kommunens offentlige
myndighetsutøvelse. Derfor stilles det også krav
til at et evt. samarbeid skjer på en formell måte.
• Kommuner er selvstendige rettssubjekter

• Kommuner samarbeider i økende grad
Viktig å vurdere samarbeid for å kunne oppnå
et bedre resultat eller den målsetning som
man ønsker. Særlig om det er kommuner som
er små.
• Mange fordeler: større fagmiljø, bedre kvalitet

• Kommuner kan samarbeide på ulike måter;
- private avtaler
- AS
- interkommunale selskap
- § 27
- vertskommune
- samkommune

• Vertskommune er et gammelt begrep og den
type samarbeid har vært benyttet på ulikt vis
• Vertskommune samarbeid i dag lovfestet i
kommuneloven § 28 a flg.

• § 28-1 a. Vertskommunesamarbeid1
• 1. En kommune kan overlate utførelsen av
lovpålagte oppgaver, herunder delegere
myndighet til å treffe vedtak som omtalt i
forvaltningsloven2 § 2 første ledd bokstav a
(offentlig myndighetsutøvelse) til en
vertskommune3 etter §§ 28-1 b og 28-1 c hvis den
aktuelle lov ikke er til hinder for det.
• 2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for
fylkeskommuner.

• 2 eller flere kommuner går sammen.
Kun kommuner. Ikke kommuner og fylkeskommune.
• Det overføres beslutningsmyndighet etter egen avtale
til en kommune som opptrer på vegne av de alle.
• Virksomheten kan utøves ulike steder i de respektive
kommuner, men en kommune har ansvar.

• Vertskommune: Den kommune som får
delegert myndighet
• Samarbeidskommune:Den kommune som
delegerer oppgaver og myndighet
• Deltaker kommune: Alle kommuner som
deltar

• Administrativt vertskommune samarbeid
Saker av ikke prinsipiell
betydning (der myndighet er delegert til rådmannen)
• Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd
Saker av prinsipiell betydning (der bystyret eller
formannskapet selv ønsker eller skal å treffe avgjørelse)

•
•

•
•
•
•
•

§ 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid
1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune
(vertskommune)1 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.
2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom
fylkeskommuner.
3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller
fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til
administrasjonssjefen i vertskommunen.
4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.
5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den
delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte
innbyggere.
6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune,
har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter
forvaltningsloven2 § 35 første ledd.

• § 28-1 c. Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd
• 1. Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å
opprette én felles folkevalgt nemnd i vertskommunen.
• 2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid
mellom fylkeskommuner.
• 3. Deltakerkommunene kan delegere til nemnda myndighet til å treffe
vedtak også i saker av prinsipiell betydning. Dette skal skje ved at
kommunestyrene eller fylkestingene selv delegerer samme kompetanse til
nemnda. Nemnda kan delegere til vertskommunens administrasjon
myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er
av prinsipiell betydning.
• 4. Hver av deltakerne skal være representert med to eller flere
representanter i nemnda. Nemnda velger selv blant sine medlemmer
leder og nestleder. Det kan avtales at ledervervet skal gå på omgang
mellom deltakerne. Nærmere regulering av dette skal fremgå av avtalen.
• ……

• Ved administrativt samarbeid så delegeres
myndighet fra en rådmann til en annen etter et
vedtak i bystyret/kommunestyret hvor
rådmannen gis instruks om å delegere videre sin
myndighet
• Ved folkevalgt nemnd velges en felles nemnd
med deltakere fra alle kommuner. Alle kommuner
vedtar å delegere samme myndighet til nemnda

• Vedtas i egen kommune
• Avtale mellom de ulike kommunene og
vertskommunen som regulerer samarbeidet
Samarbeidsavtale
Skriftlig

•
•

§ 28-1 e. Samarbeidsavtalen
1. For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.1
Endringer i avtalen som gjelder forhold som omtalt i nr. 2 og 3, skal skje på samme måte.
2. Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om:
a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen,

•

b)hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen,

•

c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet,

•

d)underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen,

•

e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen,

•

f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet,

•

g) annet som etter lov krever avtale.

•

3. I avtale om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal avtalen også inneholde bestemmelser om antall representanter i nemnda fra den
enkelte deltaker.
4. I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere fylkesmannen om etableringen av samarbeidet. I et
vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner skal vertskommunen orientere departementet om etableringen av samarbeidet.

•
•

•

