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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo 
Saksmappe: 2017/3905 - 1681/2018 
Arkiv: G21 
 

 

Avtale om vertskommunesamarbeid Kongsberg interkommunale 
legevakt. Saksordfører: Jørgen Firing 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
2/18 Partsammensatt-utvalg 07.02.2018 
3/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Kommunestyret behandlet sak om legevaktsordning i Øvre Eiker kommune 31.10.2017 med 
følgende vedtak: 
 
KS 142/17 Ny legevaktsordning 
Rådmannen gis mandat til å følge opp tilbud om å komme fullt inn i Kongsberg interkommunale 
legevakt.  
 
Begrunnelse: 
Med statlige utredninger av legevakt samt forskriftsmessige krav til legevaktene, vanskeliggjør dette 
drift av mindre legevakter som dagens legevakt i Øvre Eiker og gjør dem uforholdsmessig dyre.  
 
Det er viktig for innbyggerne i Øvre Eiker kommune å ha et legevakttilbud med riktig kompetanse, 
nok kapasitet både for konsultasjoner, sykebesøk og telefontilgjengelighet. Legevakta må være 
robust i forhold til bemanning slik at det alltid sikres tilgang til legevaktkompetent lege på vakt.  
Legevaktene i Kongsberg og Drammen har begge lagt fram et tilbud om legevakt som svarer til 
disse kravene.  
 
Kongsberg interkommunale legevakt har kommet med det beste økonomiske tilbudet, samt at det er 
der vårt lokalsykehus ligger.  
 
Øvre Eiker kommune inngår i et administrativt vertskommunesamarbeid om Kongsberg 
interkommunale legevakt etter kommuneloven § 28-1b, jfr. § 28-1a.  
Kongsberg kommune er vertskommune for samarbeidet, mens Flesberg kommune, Rollag 
kommune og Øvre Eiker kommune er samarbeidskommuner i vertskommunesamarbeidet.  
 
Kongsberg kommune skal ivareta samarbeidskommunens ansvar for legevakt, øyeblikkelig hjelp 
ved ulykker og andre akutte situasjoner, heldøgns akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 3 bokstavene a til c.  
 
Vertskommunen har ansvar for tjenester ved Kongsberg interkommunale legevakt innenfor 
følgende rammer: 

- Døgnåpen legevakt alle dager. Kommunens fastleger har ansvar for øyeblikkelig hjelp til 
egne listepasienter i kontortiden. 
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- Heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste betjent av sykepleier.  
 
Det etableres et fagråd hvor deltakerkommunene oppnevner et helsefaglig medlem og fra en av 
kommunene en brukerrepresentant. På rådmannsnivå etableres et årlig samarbeidsmøte hvor faglige 
og administrative saker, inklusiv økonomi og budsjett drøftes.  
 
Vertskommunen skal utarbeide forslag til driftsbudsjett for Kongsberg interkommunale legevakt for 
påfølgende år. Samarbeidskommunene skal motta budsjettforslaget innen 1. september.  
Kongsberg kommune fører regnskap for samarbeidet.  
 
Deltakerkommunene kan si opp samarbeidsavtalen innen 1. mai med virkning fra 1. januar 
påfølgende år. Ved oppsigelse fra en eller flere deltakerkommuner skal øvrige kommuner straks 
avklare om det er grunnlag for å fortsette vertskommunesamarbeidet.  
 
Kommunestyret i samarbeidskommunene instruerer egen rådmann om å delegere ansvar for å utføre 
oppgaver og myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker og typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning innenfor ansvarsområdet angitt under pkt. 3 i avtalen om 
vertskommunesamarbeid, jfr. kommuneloven § 28-1b nr. 1 og nr. 3.  
 
Avtalen om vertskommunesamarbeid gjelder fra 12.3.2018 til 12.3.2023. Innen avtalens utløp skal 
avtalen reforhandles.  
 
Vedlegg 
1 Avtale om vertskommunesamarbeid Kongsberg 

interkommunale legevakt 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Avtale mellom Kongsberg kommune og Øvre Eiker kommune om vertskommunesamarbeid 
Kongsberg interkommunale legevakt vedtas.  
 
Rådmannen i Kongsberg kommune gis Øvre Eiker kommunes ansvar og myndighet for tjenestene 
ved Kongsberg interkommunale legevakt, jfr. kommuneloven § 28-1b nr. 3.  
Rådmannen i Kongsberg kommune gis Øvre Eiker kommunes ansvar og myndighet som gjelder 
kommunens leger i forhold til deres tjenester ved Kongsberg interkommunale legevakt.  
 
Begrunnelse 
Øvre Eiker kommune inngår et administrativt vertskommunalsamarbeid om Kongsberg 
interkommunale legevakt etter kommuneloven § 28-1b, jfr. § 28-1a. Vertskommunesamarbeidet er 
betinget av at kommunestyret i alle deltakerkommuner har vedtatt samarbeidsavtalen og rådmann i 
samarbeidskommunene har delegert avtalt ansvar og myndighet.  
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AVTALE 

MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
OM 

 
VERTSKOMMUNESAMARBEID 

 
KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT 

 
 

1. Vertskommunesamarbeidet 

1.1 Samarbeidsform 
Deltakerkommunene inngår i et administrativt vertskommunesamarbeid om Kongsberg interkommunale Legevakt etter 
kommuneloven § 28-1b, jfr § 28-1a.  Kommunelovens bestemmelser i kapittel 5 A gjelder så langt de passer for 
administrativt vertskommunesamarbeid. 

1.2 Vertskommune 
Kongsberg kommune er vertskommune for samarbeidet. 

1.3 Samarbeidskommuner 
Flesberg kommune, Rollag kommune og Øvre Eiker kommune er samarbeidskommuner i vertskommunesamarbeidet.  

1.4 Kongsberg interkommunale legevakt 
Vertskommunesamarbeidet gjelder Kongsberg interkommunale Legevakt, org.nr.  988 618 861. 
 

2. Samarbeidsavtalens gyldighet 

2.1 Oppstart og varighet 
Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 12.03.2018 til 12.03.2023. Innen avtalens utløp skal avtalen reforhandles. 
Vertskommunen tar initiativ til reforhandlinger første kvartal 2022.  
 
Vertskommunesamarbeidet er betinget av at kommunestyret i alle deltakerkommuner har vedtatt avtalen og rådmann i 
samarbeidskommunene har delegert avtalt ansvar og myndighet. 

2.2 Delegasjon av myndighet 
Kommunestyret i samarbeidskommunene instruerer egen rådmann om å delegere ansvar for å utføre oppgaver og 
myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning innenfor 
ansvarsområdet angitt under pkt 3, jfr kommuneloven § 28-1b nr.1 og nr. 3. 
 

3. Vertskommunens ansvar, avgjørelsesmyndighet og forpliktelser 

3.1 Ansvarsområde 
Vertskommunen skal ivareta samarbeidskommunenes ansvar for legevakt, øyeblikkelig hjelp ved ulykker og andre 
akutte situasjoner, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 3 bokstavene a til c.   
 
Rådmannen i vertskommunen gis deltakerkommunenes ansvar og myndighet for tjenestene ved Kongsberg 
interkommunale legevakt, jfr kommuneloven § 28-1b nr. 3.   
Rådmannen i vertskommunen gis deltakerkommunens ansvar og myndighet som gjelder samarbeidskommunens leger i 
forhold til deres tjenester ved Kongsberg interkommunale legevakt.   
 



Vertskommunen tar avgjørelser i søknader om fritak fra legevaktplikten. 

3.2 Legevaktens tjenestetider 
Vertskommunen har ansvar for tjenester ved Kongsberg interkommunale legevakt innenfor følgende rammer: 
 
 Døgnåpen legevakt alle dager. Kommunens fastleger har ansvar for øyeblikkelig hjelp til egne listepasienter i 

kontortiden. 
 Heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste betjent av sykepleier. 

3.3 Krav til tjenesten 
Vertskommunen har ansvaret for at Kongsberg interkommunale legevakt yter forsvarlig helsehjelp. 
 
Vertskommunen skal sørge for en organisering av tjenestene etter avtalen som ivaretar krav i lov, forskrift og annet 
regelverk. 

3.4 Arbeidsgiveransvar 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved Kongsberg interkommunale legevakt. 

3.5 Ansvar for leger som deltar i legevaktordning 
Vertskommunen har administrativt ansvar og myndighet leger som deltar i legevakttjenesten i deres utøvelse av 
tjenesten.  
 
3.6 Budsjett og regnskap 
Vertskommunen har ansvaret for oppfølgning av budsjett, regnskap, rapporteringer, søknader m.m. for Kongsberg 
interkommunale legevakt. 

3.7 Fagråd 
Fra hver av deltagerkommunene oppnevnes et helsefaglig medlem og fra en av deltakerkommunene en 
brukerrepresentant. Oppnevningen skjer for to år ad gangen.  
 
Fagrådet skal være et rådgivende utvalg for daglig leder og medisinsk faglig leder ved legevakten og møtes minst hvert 
halvår. Fagrådet skal drøfte legevaktens drift, økonomi og budsjett og følge opp evaluering av legevakten. 

3.8 Samarbeidsmøte 
Vertskommunen har ansvaret for å organisere et årlig samarbeidsmøte for deltakerkommunene på rådmannsnivå hvor 
faglige og administrative forhold, inklusiv økonomi og budsjett drøftes. Samarbeidsmøtet skal gjennomføres innen 25. 
juni, eller etter avtale, og vertskommunen har ansvaret for planlegging og innkalling i god tid før møtetidspunktet. 
 

4. Deltakerkommunenes ansvar 

4.1 Fastlegenes deltakelse i legevakt 
Deltakerkommunenes fastleger skal dekke hoveddelen av vaktene ved Kongsberg interkommunale legevakt. 
Turnuslege/LIS-lege kan delta i selvstendig vakt med tilgjengelig bakvakt etter to måneder tjeneste i distrikt. 
Legevikarer godkjennes etter vurdering av daglig leder og medisinsk ansvarlig lege når vikaren har gjennomført 
obligatorisk innføringsprogram for leger ved Kongsberg interkommunale legevakt. 
 
Deltakerkommunene skal sørge for at kommunens avtaler med fastlegene forplikter den enkelte lege til å tjenestegjøre 
ved Kongsberg interkommunale legevakt, jfr forskrift om fastlegeordning i kommunene § 13 samt fastlegeavtalene 
(ASA 4310 og SF 2305).   
 
Deltakerkommunene har plikt til å varsle vertskommunen om endringer som gjelder fastleger, blant annet nye fastleger, 
avgang osv. 
 
Deltagende legers vaktliste skal utarbeides kvartalsvis og foreligge minst to måneder på forhånd. Leger med vaktavtale 
skal ha tilgang til internettbasert vaktliste (legevakt.no).   



4.2 Fastlegers tilgjengelighet 
Deltakerkommunene skal sørge at kommunens fastleger har alminnelig tilgjengelighet og åpningstider i tråd med 
forskrift og avtaler om fastlegeordning i kommunene. 
  
Deltakerkommunene skal sørge for at det er tilgjengelig akutt helsehjelp med tilstrekkelig kapasitet i egen kommune i 
tidsrommet 08-16 hverdager, jfr pkt 3.2.   
 
Deltakerkommunene skal samarbeide om tiltak som forebygger unødvendig bruk av legevakten for henvendelser som 
fortrinnsvis kan behandles hos fastlegene på dagtid. 

4.3 Informasjonstiltak 
Alle deltakerkommunene har i nært samarbeid med vertskommunen selvstendig ansvar for å gjøre legevaktens tjenester 
kjent overfor egne innbyggere og andre relevante instanser, jfr kommuneloven § 4. 
 
Vertskommunen har ansvaret for at Kongsberg interkommunale legevakt har egen nettside med relevant og oppdatert 
informasjon. 
 

5. Økonomi 

5.1 Budsjett  
Vertskommunen har ansvar for å utarbeide forslag til driftsbudsjett for Kongsberg interkommunale legevakt for 
påfølgende år.  Budsjettet utarbeides på grunnlag av innspill fra vårens samarbeidsmøte og skal være basert på prinsipp 
om nøktern og kostnadseffektiv administrasjon og utføring av legevaktstjenesten. 
 
Samarbeidskommunene skal motta budsjettforslaget innen 1. september.  
 
Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet. Det skal føres slik at KOSTRA rapportering ivaretas på en effektiv 
måte. 

5.2 Vederlag 
Årlig vederlag for Øvre Eikers vedkommende er kr. 3.750.000,- som årlig justeres for pris- og lønnsvekst fra og med  
2017. Til justeringen benyttes kommunal deflator som offentliggjøres i forbindelse med statsbudsjettet hvert år. For 
hhv. 2017 og 2018 denne oppgitt til 2,3% og 2,6%.  
 
Årspris 2018 utgjør da 3.936.000,- (helår). 
 
Neste prisregulering blir 1. januar 2019. 
 
Kongsberg interkommunale legevakts kostnader utover det som dekkes av Øvre Eiker kommune fordeles på øvrige 
samarbeidskommuner etter avtalt fordelingsnøkkel basert på innbyggertall i deltakerkommunene pr 1. januar i 
regnskapsåret.      
 
5.3 Fakturering 
Vertskommunen fakturerer samarbeidskommunene kvartalsvis.  
 
 

6. Oppsigelse og endring av samarbeidet 

6.1 Utvidelse av samarbeidet 
Utvidelse av samarbeidet med andre kommuner krever godkjenning av kommunestyret i alle deltakerkommunene. 
 
Vertskommunen har ansvaret for forhandlinger og tilrettelegging av eventuelle utvidelser av samarbeidet. 

6.2 Oppsigelse 
Deltakerkommunene kan si opp samarbeidsavtalen med skriftlig varsel innen 1. mai med virkning fra 1. januar 
påfølgende år. Samarbeidskommunene sender skriftlig varsel til vertskommunen. Vertskommunen sender skriftlig 



varsel til samtlige samarbeidskommuner.  
 
Ved oppsigelse fra en eller flere deltakerkommuner skal øvrige kommuner straks avklare om det er grunnlag for å 
fortsette vertskommunesamarbeidet. 

6.3 Endring av samarbeidsavtalen 
Krav fra en eller flere deltakerkommuner om endring av samarbeidsavtalen skal fremmes skriftlig overfor 
vertskommunen som straks varsler øvrige samarbeidskommuner.  Vertskommunen må fremme endringskrav overfor 
samtlige samarbeidskommuner. 
 
Endring av samarbeidsavtalen som gjelder forhold omtalt i kommuneloven § 28-1 e må vedtas av kommunestyret i alle 
deltakerkommunene. 
 
 
 
 
 

--------------------- 
 
 
Avtalen er vedtatt i kommunestyret i : 
 
Kommune: 

 
Sak nr.: 

 
Dato: 

 
Kongsberg kommune 

  

 
Øvre Eiker kommune 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dato: 
 
 
 
-----------------------------------------------                                                           ------------------------------------------- 
Rådmann Kongsberg kommune                                                        Rådmann i Øvre Eiker kommune 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Nina Sollie 
Saksmappe: 2017/6020 - 2228/2018 
Arkiv: A10 
 

 

Gjennomføring av skjerpet pedagogkrav i barnehagene. 
Saksordfører: Lars Geir Mortensen / Anne Hov Hilleren 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
3/18 Fagkomite 2: Oppvekst 06.02.2018 
3/18 Partsammensatt-utvalg 07.02.2018 
17/18 Formannskapet 07.02.2018 
8/18 Rådet for funksjonshemmede 01.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én 
pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 
 
§ 1. Norm for pedagogisk bemanning 
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. 

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 
14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn 
regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. 

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk 
bemanning. 

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal 
omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter 
andre ledd. 

 
Denne forskriftsendringen gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager. I beregningen 
av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2018 er det lagt inn et tilskudd for å øke den 
pedagogiske bemanningen i de private barnehagene. 
Det er gitt et rammetilskudd til kommunen som dekker noe av kostnaden til den økte 
pedagogbemanningen i barnehagene. Om lag 2/3 av tilskuddet går til private barnehager og 1/3 til 
kommunale. Antall plasser samlet i private barnehager er høyere enn i kommunale barnehager.  
 
En foreløpig beregning av det økte behovet for antall pedagoger i de kommunale barnehagene viser 
at det med dagens barnegruppe er behov for å tilsette 7 nye pedagoger. 
Rådmannen ønsker allerede nå å lyse ut stillinger for å rekruttere pedagoger med kompetanse til å 
jobbe som pedagogisk leder i barnehage fra 1.august 2018. 
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Et økt antall pedagoger vil styrke grunnbemanningen i de kommunale barnehagene. I løpet av våren 
vil Stortinget også behandle saken om norm for grunnbemanning i barnehager. Dersom denne 
normen fastsettes slik den ble foreslått i høringen vil den generere et behov for om lag 2 assistent-
/fagarbeiderstillinger, i tillegg til pedagogstillingene. Det vil bli foretatt en ny beregning av behovet 
for ansatte når vedtaket om eventuell norm foreligger og ny barnegruppe fra høsten 2018 er klar. 
 
For 2018 er kostnaden ved økt pedagogbemanning beregnet til om lag 2,1 mill (5 måneder). Det vil 
ikke være behov for økt ramme i 2018, da tilskudd i rammeoverføringen og bruk av avsatt fond vil 
dekke den økte kostnaden. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Det opprettes 7 nye stillinger som pedagogisk leder i kommunale barnehager fra 01.08.18, jmf 
forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene.  
 
Begrunnelse 
Forskrift om pedagogisk bemanning (Lov om barnehager) er revidert og har fått en skjerpet 
pedagognorm i barnehagene fra 01.08.18. Barnehagene i Øvre Eiker skal søke å oppfylle lovkravet 
om pedagogisk bemanning til enhver tid. 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Nina Sollie 
Saksmappe: 2018/657 - 1936/2018 
Arkiv:  
 

 

Organisering av vikartjeneste i kommunale barnehager. 
Saksordfører: Niclas Tokerud 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
2/18 Fagkomite 2: Oppvekst 06.02.2018 
4/18 Partsammensatt-utvalg 07.02.2018 
18/18 Formannskapet 07.02.2018 
5/18 Rådet for funksjonshemmede 01.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
 
Bakgrunn for saken 
I de kommunale barnehagene er det behov for å sette inn vikar dersom det er høyt fravær på 
enkeltdager og ved langtidsfravær. Det er også tidvis behov for å sette inn vikar ved avvikling av 
ferie. I mange år er det benyttet egne vikarer som det har blitt ringt etter når det har vært behov og 
som da har blitt lønnet på timebasis. Mange av de faste vikarene har blitt benyttet i flere år og har 
opparbeidet seg en rett til fast stilling ihht arbeidsmiljøloven. De som har opparbeidet seg en slik 
rett fikk tilbud om fast stilling vår/sommer 2017. De fikk da en tilsetting som gir arbeidsgiver rett til 
en fleksibel bruk av den ressursen disse representerer. 
 
Høsten 2017 var de fleste av disse ansatte disponert til vikariater og tildelte ressurser til 
barnehagene. 3 av de kommunale barnehagene har over tid hatt et relativt stort fravær blant sine 
ansatte, noe som genererer behov for bruk av vikarer i stor grad. De barnehagene som har lavt 
fravær vil også ha behov for vikar av og til.  
 
Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold har inngått en avtale med 3 leverandører om 
å levere vikartjeneste til skole og barnehage, hvor den ene leverandøren har et fortrinn før de andre. 
Denne tjenesten er benyttet ved behov for vikarer hele høsten 2017. Det viser seg etter hvert at 
denne tjenesten ikke alltid klarer å levere vikar når våre barnehager har behov for vikar. 
Barnehagene opplever også stadig nye vikarer, noe som er svært uheldig i arbeidet med å etablere 
gode relasjoner og tilknytning for barn i førskolealder. En del av vikarene har ei heller fått 
nødvendig opplæring for å jobbe i barnehage, slik det vurderes av våre barnehager. Den totale 
kvaliteten på den vikartjenesten som leveres vurderes av rådmannen til å være for lav til at det 
utelukkende anbefales å benytte vikarbyrå ved behov for vikarer i barnehagene. Rådmannen 
vurderer derfor muligheten til å organisere og administrere vikartjenesten innenfor egne rammer – 
som hovedregel. 
 
Status 
I 2017 viser regnskapet at det ble benyttet vikartjenester for i overkant av 4 mill. Refusjon sykelønn 
utgjorde samme året totalt 3,3 mill. Budsjett vikarer ble i 2017 satt til ca 1,4 mill. Det vil være 
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mulig å organisere en “vikarbank” som vil kunne levere en betydelig tjeneste innenfor den 
kostnadsrammen som regnskap 2017 viser.  
 
Det er samtidig et mål at sykefraværet må ned samlet sett for barnehagene. Dette jobbes det 
kontinuerlig med. 
 
 
Forslag til videre organisering 
Rådmannen foreslår som tidligere nevnt å organisere hovedbehovet for vikarer til barnehagene ved 
å ha egne fast ansatte vikarer i en egen “vikarbank”. Ordningen kan administreres av en av styrerne 
i de kommunale barnehagene, og vil da ikke gi økte administrasjonskostnader. Det vil heller ikke 
generere behov for økt ramme til barnehagene, men det vil generere behov for å ansette et antall 
vikarer fast for å dekke hovedbehovet for vikarer i barnehagene. For å dekke “toppene” i fraværet 
vil det fortsatt være aktuelt å benytte tjenestene som vikarbyråene tilbyr. 
 
Det vil fortsatt være slik at barnehagene vil måtte klare seg uten vikar en del dager ved 
korttidsfravær. 
 
Den styreren som administrerer vikarordningen vil få myndighet til å vurdere behovene som meldes 
og disponere de vikarene som er til rådighet til enhver tid. Det vil bli utarbeidet rutiner for 
barnehagene vedr organiseringen. Dersom det i perioder vil være ledig kapasitet i “vikarbanken” 
kan vikarene også benyttes ved fravær i SFO-ordningene. 
 
Øvre Eiker deltar i et prosjekt om heltidskultur, hvor målet er å se seksjonene på tvers i forhold til å 
øke stillingene til de som jobber uønsket deltid. Når stillingene i vikarbanken lyses ut vil en ha 
fokus på å vurdere om en har kvalifiserte ansatte som kan vurderes i vikarbanken. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Rådmannen anbefaler å etablere en egen “vikarbank” og administrere vikarordningen i barnehagen 
innenfor egne rammer ved å ha ansatte i Øvre Eiker kommune til å dekke det største vikarbehovet.  
 
Begrunnelse 
Organisering og administrering av egen vikarordning vil øke kvaliteten og stabiliteten i 
barnehagene når de har behov for vikarer. Egne vikarer vil delta i kommunens kompetanseheving 
og veiledning som tilbys barnehageansatte. Kvaliteten for det enkelte barnet vil øke. 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Trude Andresen 
Saksmappe: 2017/5838 - 2529/2018 
Arkiv: 610 
 

 

Organisering av fagområdet forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling av bygg og eiendom. Saksordfører: Elisabeth Uggen 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
5/18 Partsammensatt-utvalg 07.02.2018 
6/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
 
Rådmann viser til vedtak i Kommunestyret 20.9.2017 (PS 122/2017):   

1. Øvre Eiker kommune skal iverksette en prosess med sikte på å overføre alle formålsbygg med 
tilhørende eiendommer til Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU AS) eller gjennom disse til ett eller 
flere av dets datterselskaper. Det forutsettes at det kan oppnås skattefritak. 

2. Øvre Eiker kommune overfører også den gjeld som kommunen har i tilknytning til og/eller etter 
oppføring av disse bygningene, til EEU AS eller gjennom disse til ett eller flere av dets 
datterselskaper. 

3. Rådmannen får i oppdrag å forberede alle sider ved denne overføringen i samarbeid med Eiker 
Eiendomsutvikling AS og komme tilbake til kommunestyret ved behov for ytterligere presiseringer 
eller ytterligere vedtak i sakens anledning innen utgangen av 2017. 

4. Under forutsetning av at skattefritak gis til EEU AS, bes rådmann gjennomføre nødvendige 
prosesser i forhold til de ansatte i tråd med lover og regler knyttet til slike omorganiseringer. 

5. Det tas sikte på at renhold og vaktmestertjenester på skolene ikke på noen måte forringes eller 
vanskeliggjøres. 

Begrunnelse: Kommunestyrets mål for aksjeselskapsorganisering er å oppnå lavere gjeld i 
kommunen, kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, bedre kvalitet på tjenester og bedre ansvars- og 
oppgavefordeling i kommunen, samt reduksjon av byggenes vedlikeholdsetterslep. 

Kommunen utøver sitt eierskap i generalforsamling i tråd med eierskapsstrategien, og ivaretar 
løpende dialog med EEU AS gjennom eierutvalget. 

Alle vilkår for virksomhetsoverdragelse, ref. Arbeidsmiljøloven kap. 16, foreligger. 
Virksomhetsoverdragelse forutsetter drøfting i forkant. 
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Rådmannen viser også til sak i Kommunestyret i oktober: Grunnlag for anmodning om 
skattefritak(PS 147/17). Sakens vedlegg skisserer prosessen kommunen skal gjennom ved et vedtak 
om overføring av formålsbyggene fra kommunen til EEU AS.  Kort oppsummert må følgende steg 
tas:   

a) Prosjektorganisering. Eierutvalget/formannskapet blir styringsgruppe. Prosjektgruppen 
består av rådmann og økonomisjef fra kommunen og styreleder og daglig leder fra EEU AS. 
Gruppen ledes av rådmann. Ved behov utpekes flere som deltakere av prosjektgruppen. 
Prosjektgruppen vil ved behov engasjere rådgivere for gjennomføring av arbeidet. 
Prosjektgruppen skal rapportere etter nærmere avtale. 

b) Selskapsetablering. Forslag til selskapsorganisering er skissert gjennom søknad om 
bindende forhåndsuttalelse. EEU vil ha ansvar for etableringen med morselskap, 
datterselskap osv.  

c) Vurdering av skattemessige og avgiftsmessige forhold ved gjennomføring av 
transaksjonen/overføringen av eiendommene. Det omfatter vurdering av overføring av ulike 
eiendommer, rene formålsbygg, men også bygg som delvis skal benyttes av andre enn 
kommunen. 

d) Finansiering av transaksjonen. Økonomiske forhold. Fastleggelse av hvilke eiendommer 
som skal overføres. Fastsettelse av verdi på eiendommene og leiesum. Det skal fremgå 
begrunnelse for verdi og leienivå. Utkast til husleiemodell og mal til standard kontrakt. 
Økonomiske forhold i kommunen kartlegges, herunder balanseverdier og låneopptak. 
Formalia som hjemmelsforhold og dokumentavgift. 

e) Organisasjon og arbeidsrettslige forhold. Forslag til organisering av virksomheten, ledelse, 
medarbeidere. Spørsmål om virksomhetsoverdragelse med tydeliggjøring av rettigheter og 
forpliktelser. Forhandlinger og avtale med de ansattes organisasjoner. Pensjonsforhold – 
konsekvenser. Ansettelsesgaranti.  

f) Eierstrategi. Arenaer for kommunikasjon. Rollefordeling eier og rådmann. 
Rammebetingelser for selskapet.  

g) Offentligrettslige forhold. Sikre at transaksjonen ikke bryter lov og ulovlig offentlig støtte. 
Sikre at alt skjer i samsvar med lov om offentlige anskaffelser.  

h) Kontraktsmessige forhold. Utkast til kjøpekontrakt.  
 
Vedtak i Kommunestyret 31.10.2017: 

Det opprettes et holdingselskap som eies 100 % av Øvre Eiker kommune. Holdingselskapet skal eie 
100 % av aksjene i Eiker Eiendomsutvikling AS som eier kommunens formålsbygg og boliger 
(Vedtektene § 1). 

Eiker Eiendomsutvikling AS’ virksomhet skal være å eie samt å leie ut eiendom som skal benyttes av 
Øvre Eiker kommune. Selskapet har ikke erverv til formål, og selskapet skal så langt som mulig ikke 
gå med annet overskudd enn hva som er nødvendig for å opprettholde en hensiktsmessig standard 
på eiendommene ved at eventuelt løpende overskudd reinvesteres i eiendommene (vedtektene § 3). 

Ved oppløsning av selskapet, skal selskapets midler/likvidasjonsutbytte tilfalle Øvre Eiker kommune 
og benyttes til kommunens lovpålagte oppgaver. For det tilfellet at Øvre Eiker kommune er 
indirekte aksjonær via holdingselskap, innebærer dette at slikt holdingselskap skal utdele hele 
likvidasjonsutbytte som utbytte til kommunen. 
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Med utgangspunkt i vedtaket i PS 122/17 og punktene ovenfor utarbeides det en anmodning som 
sendes Skatteetaten om fritak for skatt på driftsoverskudd og for skatt på et eventuelt 
likvidasjonsutbytte. 

Begrunnelse: Det forutsettes en bindende forhåndsuttalelse om skattefritak fra Skatteetaten for at 
overføring av formålsbyggene fra Øvre Eiker kommune til Eiker Eiendomsutvikling AS skal 
gjennomføres. 

Søknad om bindende forhåndsuttalelse om skattefritak 

Rådmannen har sammen med styret og administrasjon i EEU fulgt opp kommunestyrets vedtak.  
Eiendomsmassen i EEU vil bestå av formålsbygg og sosiale boliger. EEU vil ikke eie 
forretningsgårder og tomter (næringseiendom) da det vil bli gjennomført en omorganisering av EEU 
i forkant av en overføring av formålsbygg til EEU. Slik omorganisering planlegges gjennomført 
etter reglene for skattefrie fisjoner og fusjoner, der alle eiendommer og/eller aksjeselskaper som er 
næringseiendom vil bli overført til separate aksjeselskaper som søsterselskaper av EEU.  

I tillegg til at EEU overtar eierskap og driftsansvar for formålsbygg, vil det også kunne være aktuelt 
å overføre eierskap og driftsansvar for forsamlingslokaler, idrettsplasser, lekeplasser, parker mm.  

Det er planlagt å opprette et holdingselskap som eies 100% av Øvre Eiker kommune, som kun har 
til formål å investere i andre aksjeselskaper.  

Ernst og Young AS har på oppdrag fra EEU søkt Skatteetaten om bindende forhåndsuttalelse i 
spørsmålet om skattefritak for Eiker Eiendomsutvikling AS.  

Rådmannen viser til vedlagte bindende forhåndsuttalelse for Eiker Eiendomsutvikling AS fra 
Skatteetaten til Ernst og Young AS. I uttalelsen konkluderes det med følgende:  

“På bakgrunn av innsendte opplysninger forutsettes selskapet å være en skattefri institusjon 
og selskapets inntekter som beskrevet i anmodningen anses for å være skattefrie”. 

Skatteetatens vurdering av Eiker Eiendomsutvikling 

 Skattekontoret finner å kunne legge til grunn at selskapet må forutsettes å være en 
institusjon i samsvar med skattelovens §2-32 første ledd som ikke har erverv til formål. 

 Utleieaktiviteten til EEU synes å realisere selskapets ikke-ervervsmessige formål og er 
dermed skattefri på det grunnlaget. 

 EEUs enkeltstående og leilighetsvise salg av eiendom vil ikke være skattepliktig som 
økonomisk virksomhet. 

 EEU er ikke skattepliktig etter skattelovens §2-32 (2) for gevinst av salg av hele 
eiendomsmassen til kommunen som ledd i en mulig framtidig hel eller delvis likvidasjon av 
EEU.  

 

Hva innebærer bindende forhåndsuttalelse? 

 Uttalelsen har bare bindende virkning på disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen tre 
år etter utgangen av det året da uttalelsen ble gitt. 

 Den bindende virkningen av en forhåndsuttalelse opphører fem år etter utgangen av det året 
uttalelsen ble gitt 
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 Dersom rettstilstanden endres ved lov eller forskrift, går disse reglene foran det som er 
bestemt i uttalelsen. 

 

Vurdering av modeller for eierskap og overordnet organisering av eiendomsfunksjonen – utredning 
gjort av Deloitte på oppdrag fra kommunene Asker, Hurum og Røyken (Nye Asker) 

Etter at kommunestyret fattet sitt vedtak i september, har rapporten med anbefalinger om framtidig 
organisering av eiendomsfunksjonen for nye Asker kommune, kommet (7.11.17). De tre 
kommunene har i dag tre ulike organisasjonsformer (etat, kommunalt foretak og aksjeselskap).  

De tre kommunene har utarbeidet en rekke kriterier for vurdering av organisasjonsform; 
kompetanse, kostnadseffektiv forvaltning, investeringer, demokratisk styring og kontroll, 
samfunnsutvikling, samhandling med basisorganisasjonen, ansattes rettigheter og 
transaksjonskostnader. Deloitte vurderer organisasjonsform opp mot samtlige. De konkluderer med 
at ingen eierform framstår som et klart førstevalg på alle eller et klart flertall av kriteriene.  

Utredningens konklusjoner:  

 Nye Asker bør etablere en kommunal etat som får ansvaret for utvikling, drift og 
vedlikehold av kommunens egne eiendommer og formålsbygg. 

 Nye Asker kommune bør etablere et aksjeselskap som skal drive med strategisk 
regionsutvikling og arbeide med aktiv eiendomsutvikling for å fremme strategiske og 
økonomiske mål på vegne av kommunen. 

 Den nye kommunens samlede eiendommer bør eies av kommunen og forvaltes av etaten.  
Rapporten mener en etatsmodell sikrer eiendomsforvaltning tett på kommunens politiske og 
administrative ledelse. Dette sikrer godt demokratisk styre og kontroll, gode muligheter for offentlig 
innsyn og god samhandling med basisorganisasjonen i kommunen. Du finner hele rapporten her: 
(lenke) 

Rådmannens vurderinger om organisering av eiendomsforvaltningen 

Rådmannen har gjennom flere saker til Kommunestyret kommet med vurderinger av de ulike 
organisasjonsformene. Rådmannen velger likevel nå å komme med nye vurderinger, ikke minst i lys 
av Deloitte-rapporten fra Nye Asker, som ble offentlig i etterkant av Øvre Eikers egne utredninger.  

Rådmannen er av den oppfatning at valg av organisasjonsform ikke i seg selv er svaret på de 
utfordringer Øvre Eiker kommune har innenfor eiendomsområdet. Vedlikeholdsetterslepet i 
kommunen vil være like stort uavhengig av organisasjonsform. Fagfeltet må få større 
oppmerksomhet både administrativt og politisk, og over tid må det tilføres mer midler. Dette er 
avhengig av kommunens økonomi og prioriteringer.  

Gitt at eiendomsforvaltningen gis de nødvendige rammebetingelser og blir satt under kompetent 
ledelse, vil valg av organisasjonsform kunne være et verktøy for å utvikle en robust og 
fremtidsrettet eiendomsforvaltning. Rådmann innser at ledelse og styring ikke har vært godt nok 
ivaretatt på FVD-området. Rolleavklaring mellom FDV-avdelingen og de øvrige seksjonene har 
vært for dårlig, og det har utviklet seg en praksis der FDV-avdelingen har tatt på seg å dekke 
kostnader der ansvaret har vært uklart. Rådmann mener dette har bedret seg betydelig det siste året. 

FDV-avdelingen har i 2017 levert gode resultater, under budsjett og det er i dag god kontroll på 
driften. Det som etter rådmannens vurdering er den største svakheten i dag, er strategisk og 

https://www.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-kommune/prosjektsider/eie/rapport---eiendom---vurdering-av-modeller-for-eierskap-og-overordnet-organisering.pdf
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systematisk arbeid knyttet til vedlikehold (herunder budsjettarbeid), og kapasitet og kompetanse til 
utvikling av fagområdet i samspill med de øvrige seksjonene. Rådmannen mener det er nødvendig 
at kommunen går til anskaffelse av et digitalt system for vedlikeholdsstyring og -planlegging. Det 
er nødvendig å jobbe mer systematisk med langsiktige planer for vedlikehold. Rådmannen vil, hvis 
det blir aktuelt, ansette en virksomhetsleder for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og 
eiendom, som får ansvar for å etablere nødvendig systematikk knyttet til planlegging og 
vedlikehold. Salg av eiendom og arealeffektivitet vil være en del av oppdraget. Kommunen vil også 
måtte bygge i årene framover, og ansvaret for dette vil også ligge til ny virksomhetsleder. 

De fleste kommuner velger etatsorganisering av dette fagområdet. Slik beholdes kompetansen i 
kommunen og man sikrer tett samspill mellom brukerne av byggene, FDV-avdelingen og 
kommunens ledelse administrativ og politisk. Formålsbyggene er en sentral del av 
kjernevirksomheten i kommunen. Hvordan en skole er utformet og hvordan den tas vare på, har 
betydning for elevenes læringsmiljø. Fleksibel bruk av bygg når tjenestene må endre karakter eller 
dimensjonering, er avgjørende for effektiviteten. Dette tilsier nærhet mellom kommune og 
bygningsforvalter. Kommunestyret har dessuten i en etatsmodell full kontroll og 
prioriteringsmulighet gjennom ordinære politiske prosesser. Dette handlingsrommet er viktig for 
kommunen framover, slik at samtlige tjenester ses i sammenheng både mht utvikling og 
ressursbruk.  

Ved et valg av Kommunalt foretak (KF) som organisasjonsform, vil de faktiske kostnadene knyttet 
til eiendomsforvaltning synliggjøres enda tydeligere. Det vil også bli en klargjøring av roller og en 
profesjonalisering av fagområdet i forhold til de erfaringene Øvre Eiker har med etatsmodell. Det 
vil bli et klart skille mellom eier- og forvalterrollen ved at eierrollen i sin helhet styres av 
kommunestyret mens forvaltningen er delegert i sin helhet til foretaket. Flere av foretakene i andre 
kommuner kan vise til tydelige besparelser på samtlige eiendomsrelaterte kostnader i tillegg til at 
man også i svært stor grad har fått kontroll med vedlikeholdsetterslepet. Administrasjonskostnadene 
for kommunen vil imidlertid bli større, ved at en bestillerfunksjon må etableres og at et styre skal 
finansieres og “driftes”. Den tidligere nevnte virksomhetslederen vil det bli nødvendig å ansette i 
kommunen, i en bestillerfunksjon.  

En fordel med et aksjeselskap kan være at det bygges opp et faglig sterkt miljø med et profesjonelt 
og kompetent styre, som kun har ett hensyn å ta: å sørge for effektiv og god drift og utvikling av 
kommunens bygg. Aksjeselskap gir imidlertid kommunestyret begrensninger i styringsmulighetene. 
Den viktigste styringsmuligheten ligger i selve selskapsetableringen hvor kommunestyret kan utøve 
styring gjennom utarbeidelse av vedtekter, eierskapsmelding og eierstrategier mv. Når selve 
etableringen er foretatt skjer eierstyringen gjennom de regelmessige generalforsamlingene og 
eiermøtet. Aksjeselskaper er selvstendige rettssubjekter og faller utenfor rådmannens 
instruksjonsrett. Overføring av formålsbygg til aksjeselskap innebærer en risiko knyttet til skatt, 
siden en bindende forhåndsuttalelse kun gjelder i 5 år av gangen.  

Det er svært få kommuner som velger aksjeselskap som organisasjonsform, og begrunnelsen er 
knyttet til mangel på demokratisk kontroll, økonomisk risiko ved en framtidig tilbakeføring av 
byggene og at AS ikke er egnet som organisasjonsform for noe som er så nært knyttet til 
kjernevirksomheten i kommunen. Dersom dagens kommunegrenser ikke skulle bestå, ville det 
kunne bli meget kostbart å tilbakeføre byggene til kommunen.  
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Det gode samarbeidet som må til for at dette skal fungere mellom selskap og brukere (skoler, 
barnehager osv.) er helt avhengig av en uformell løpende dialog og et svært lydhørt styre. Dette er 
personavhengig og krever rolleforståelse.  

Rådmannen vil påpeke at EEU i dag fungerer godt som samarbeidspartner for kommunen. 
Samarbeidet med kommunens tjenester er i ferd med å finne en hensiktsmessig form. Selskapet ser 
ut til å kunne utbetale utbytte til kommunen i årene som kommer. EEU har fokus og god 
kompetanse på boligene. For kommunen er det viktig at boligforvaltningen fungerer godt, fordi det 
henger sammen med hvordan kommunen kan planlegge og dimensjonere helse og 
omsorgstjenestene. Det kan derfor argumenteres for at EEU bør bestå med dagens portefølje og 
organisering, og ikke utsette det selskapet har bygget opp som faktisk fungerer, for unødig risiko.  

Uansett modell er det nødvendig at kommunen bygger opp kompetanse på fagområdet forvaltning, 
drift, vedlikehold og utvikling av bygg og eiendom. Dette gjelder også hvis det opprettes et KF eller 
et AS. En bestiller–utfører-modell krever en profesjonell og kompetent bestiller. I dag er det mangel 
på både kompetanse og kapasitet. Eiendomsområdet må bli mer synlig både administrativt og 
politisk, og være gjenstand for prioriteringsdiskusjoner, utviklings- og effektiviseringskrav på linje 
med resten av kommuneorganisasjonen. 
Vedlegg 
1 Bindende forhåndsuttalelse om skattefritak for EEU AS 
2 Innspill til endret eierstruktur for kommunens 

formålsbygg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 

 Drift, forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg organiseres som kommunal etat 
 Det innføres husleiemodell og en tydelig bestiller – utførermodell 
 Det gjennomføres en oppdatert kartlegging av samtlige kommunalt eide kvadratmeter bygg 

med tanke på arealeffektivisering med 5% den neste økonomiplanperioden 
Alternativt: 

 Eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg organiseres som kommunalt 
foretak (KF) 

 Rådmann får i oppdrag å iverksette nødvendige prosesser, også overfor de ansatte 
 
Begrunnelse 
Selv om det nå foreligger bindende forhåndsuttalelse om skattefritak for EEU ved overføring av 
formålsbygg, vil transaksjonskostnadene og risikoen være for høy for Øvre Eiker kommune og den 
sårbare økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Etatsmodell sikrer nærheten til brukerne 
av tjenestene og god politisk og administrativ kontroll. Et kommunalt foretak vil ivareta behovet for 
både nærhet og profesjonalitet, men føre til administrasjonskostnader for kommunen.  
 
 
 







































Øvre Eiker Idrettsråd 

 

 

 

                    Hokksund 27.11.17 

Til 

Kommunestyret 

 

Kommunens planer om eventuell endret eierstruktur for kommunens formålsbygg 

 

Øvre Eiker Idrettsråd viser til sak behandlet i Kommunestyret 20.09.17 og senere i Eierutvalgsmøte 

11.10.17, vedrørende mulig endret eierstruktur for kommunens formålsbygg. 

Kommunens formålsbygg har i mange tilfeller et primærbruk og et sekundærbruk. Med 

sekundærbruk menes bruk av for eksempel idrettshaller på kveldstid. Slik Idrettsrådet forstår 

sakspapirene til ovennevnte møter, legges det opp til at kommunen ønsker at formålsbygg overføres 

til at aksjeselskap og at dette selskapet skal forestå drift og vedlikehold, samt fastsette leie for bruk 

av byggene. Ut i fra sakspapirene kan vi ikke se at sekundærbruk av formålsbygg er drøftet spesielt. 

Det er med stor uro Idrettsrådet registrerer at det planlegges en endring i eierstrukturen til 

kommunens formålsbygg, som kan medføre betydelige endringer i vilkårene idrettslagene har i dag, 

for leie av kommunale flater. 

Vi vil i den anledning vise til vår samarbeidsavtale der det blant annet står beskrevet at saker som har 

felles interesse for idretten skal formidles via Idrettsrådet. Slik Idrettsrådet forstår denne saken, så 

har en mulig endret eierstruktur, stor betydning for idretten. 

Øvre Eiker Idrettsråd ønsker innsyn i hva som er tenkt rundt: 

‐ Fastsettelse av leiesatser for sekundærbruk av formålsbygg 

‐ Avtale om reklame i formålsbygg 

‐ Tilgang til leie av formålsbygg  

‐ Hvordan ordningen med fri halleie for barn og unge under 19 år, blir i varetatt 

‐ Tilgang til spillemidler ved rahabilitering/nyanlegg ved bygg eid av et aksjeselskap 

Øvre Eiker Idrettsråd ber om et møte snarest, før videre bestemmelser blir besluttet, der vi kan bli 

orientert om direkte konsekvenser for Idretten, dersom det vedtas endret eierstruktur for 

kommunens formålsbygg. 

 

Vennlig hilsen 

På vegne av styret i Øvre Eiker Idrettsråd 

Amund Lundteigen (s) 
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