
 

Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, 

Øystre Slidre og Gausdal for tiltaksgjennomføring i Randsfjordens nedslagsfelt. 

 
  

 

 

 

AVTALE OM ARBEIDSGIVERANSVAR, REGNSKAPSFØRING M.M. 

Mellom Gran kommune på den ene siden og Lunner, Jevnaker, Søndre Land, Nordre Land, 

Etnedal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Gausdal kommuner på den andre, er det inngått slik 

avtale: 

 

1. I forbindelse med gjennomføringen av EUs vanndirektiv har de 9 kommunene i 

Randsfjordens nedslagsfelt sluttet seg til et felles prosjekt. Til å forestå den daglige 

ledelsen av arbeidet er det engasjert felles koordinator/prosjektleder i en treårsperiode fra 

1.5.2016, jfr styringsgruppevedtak 29.9.15, saknr. 2. 

 

2. Prosjektleder har sitt formelle og midlertidige ansettelsesforhold i Gran kommune. Den 

daglige oppfølging av praktiske og personalmessige forhold ivaretas av Gran kommune. 

Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa om framdrift og status på fag og økonomi.  

 

3. Inn- og utbetalinger til prosjektet håndteres av Gran kommune som også fører regnskap.  

 

4. For de deltakende kommuner er det pr 2016 stipulert en årlig kostnad for prosjektet på kr 

250.000,-. Den årlige kostnaden vil måtte vurderes årlig av styringsgruppa, og eventuelt 

økes ved behov. Styringsgruppa vedtok 29.9.15 å videreføre samme fordelingsnøkkel som 

tidligere*: 

Delområde Prosentvis fordeling Årlig bidrag (2016) 

Hadeland 40,75 % Kr 102 000,- pr år 

Land 45,75 % Kr 114 000,- pr år 

Etnedal 7,50 % Kr 19 000,- pr år 

Gausdal, Øystre Slidre, Nord Aurdal 6,00 % Kr 15 000,- pr år 

SUM TOTALT 100 % Kr 250 000,- pr år 
* Beløpene i tabellen gjelder hvert delområde og deles på kommunene innen hvert område. 

 

5. Hver av de deltakende kommunene i prosjektet overfører sin andel av årlige kostnader til 

Gran kommune etter faktura. Tilskudd fra Oppland fylkeskommune, fylkesmannen i 

Oppland og eventuelle øvrige bidragsytere overføres direkte til Gran kommune. Endelig 

avregning mot deltakerkommunene skjer etter avsluttet regnskap, og senest innen 30. 

januar året etter regnskapsåret. 

 

Dato 23.05.2016 

Vår ref.  

Arkiv  

Saksnr.  

Deres ref.  



 

Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, 

Øystre Slidre og Gausdal for tiltaksgjennomføring i Randsfjordens nedslagsfelt. 

6. Til dekning av Gran kommunes merkostnader i henhold til denne avtalen, tilkommer 

kommunen en refusjon på kr 30.000,- (2016-kroner) per år. Refusjonen belastes prosjektet 

og justeres årlig i tråd med lønns- og prisvekst for kommunesektoren (deflator).  

 

7. Prosjektleders kontorplassering er på Landbrukskontoret for Hadeland, Gran rådhus.  

 

8. Denne avtalen gjelder for perioden 1. mai 2016 – 30. april 2019. Avtalen i perioden er 

uoppsigelig med mindre styringsgruppa enstemmig skulle vedta at avtaleforholdet skal 

opphøre. 

 

 

 

 

____._________ 2016 

 

 

 

Gran kommune       Jevnaker kommune 

 

 

 

         Lunner kommune 

 

 

 

         Søndre Land kommune 

 

 

 

         Nordre Land kommune 

 

 

 

         Etnedal kommune 

 

 

 

         Nord-Aurdal kommune 

 

 

 

         Øystre Slidre kommune 

 

 

 

         Gausdal kommune 

 


