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Forankring av prosess for utvidet samarbeid mellom Oppdal og Rennebu
kommuner
Vedlegg
1 Samarbeidsområder som Oppdal kommune deltar i per 1.1.2022
Sammendrag
Etter initiativ fra ordførerne og felles møte i formannskapene i Oppdal og Rennebu har
kommunedirektørene fått i oppdrag å vurdere ytterligere samarbeid mellom kommunene. Basert på
erfaringene fra eksisterende samarbeid og innspill fra administrativ og politisk ledelse, deler
kommunedirektørene opplevelsen av at tiden er moden for å vurdere ytterligere samarbeid. Forslaget
til vedtak skal sikre en best mulig prosess, ved at prinsippene om tidlig politisk forankring, god
medvirkning, tydelig formål og likeverd legges til grunn for arbeidet.
Saksopplysninger
Etter initiativ fra ordførerne og felles møte i formannskapene i Oppdal og Rennebu har
kommunedirektørene fått i oppdrag å vurdere ytterligere samarbeid mellom kommunene for å løse
felles oppgaver.
Kommunedirektørene er opptatt av å avklare prinsipper for det videre arbeidet, for å sikre en ryddig og
åpen prosess for folkevalgte, ledere og medarbeidere.
Det er gjennomført to felles møter for kommunedirektørens ledergrupper i Oppdal og Rennebu.
De siste 10 årene er det gjennomført utredninger av mulige områder for samarbeid mellom
kommunene, hvor arbeidet i 2016 fram til intensjonsavtale om kommunesammenslåing var mest
omfattende.
Kommunene samarbeider i dag om drift av NAV, barneverntjeneste, jordmortjeneste og plankontor. I
tillegg samarbeider Oppdal og Rennebu med andre kommuner på en rekke områder, både felles og
hver for seg. Se vedlegg for fullstendig oversikt over etablerte samarbeidsområder.
I henhold til Kommunelovens sjette del, § 17-1., skal et interkommunalt samarbeid:
«…foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap,
vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening
eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.»

Planer som er relevante for saken:
 Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025, Oppdal kommune:
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/kommuneplan/gjeldendesamfunnsdel/kammuneplanen-samfunnsdel.pdf
 Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025, Rennebu kommune:
https://www.rennebu.kommune.no/globalassets/planer/vedtattplan_komstyret_201013_sak391
3.pdf
Lover og avtaler som er relevant for saken:
 Kommunelovens sjette del, kap. 17-21, om interkommunalt samarbeid:
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§17-1
 Kommunelovens § 5-11, om partssammensatte utvalg:
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-11
 Arbeidsmiljølovens kapittel 2, om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter:
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§2-1
 Arbeidsmiljølovens kapittel 8, om informasjon og drøfting:
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§8-1
 Hovedavtalens § 1-4, om omstilling og utvikling:
https://www.ks.no/globalassets/Hovedavtalen-KS-2020-2021-.pdf
Vurdering
Kommunedirektørene deler opplevelsen av at eksisterende samarbeid fungerer godt, samt at
organisasjonene er modne for å vurdere ytterligere samarbeid. I kommuneplanens samfunnsdel
beskriver begge kommunene flere felles utfordringsområder, hvor et samarbeid om å utføre felles
oppgaver kan bidra økt måloppnåelse. I hovedsak handler dette om å redusere sårbarhet, styrke
grunnlaget for bærekraftig drift og øke konkurranseevnen.
Erfaringene fra tilsvarende prosesser, både i Oppdal og Rennebu og i andre kommuner, viktigheten av
sterk politisk forankring, likeverd, felles formål, tydelige rammer og god medvirkning.
Så snart prinsippene for prosessen er vedtatt vil følgende momenter stå sentralt i det videre arbeidet:
 Organisering og finansiering av arbeidet fram til endelig beslutningsgrunnlag
 Etablere felles formål for arbeidet
 Utrede aktuelle samarbeidsområder og driftsmodeller
 Forberede saker til administrativ og politisk behandling
Det er mange faktorer som avgjør hvilke oppgaver som best kan løses i et samarbeid mellom Oppdal
og Rennebu. Måloppnåelsen kan på noen områder bli bedre ved å etablere samarbeid med flere
kommuner eller gå inn i eksisterende interkommunale samarbeid. For å sikre et tydelig mandat for
arbeidet, er det viktig at kommunene så tidlig som mulig avklarer sin holdning til å samarbeide med
flere kommuner.
Kommunedirektørens tilråding
1. Det settes i gang utredning av ytterligere samarbeid mellom Oppdal og Rennebu kommuner,
for å løse felles oppgaver.
2. For å sikre god medvirkning, blir det opprettet et partssammensatt utvalg underlagt
kommunestyrene i Oppdal og Rennebu. Utvalget skal bestå av ordførerne,
kommunedirektørene, personalsjefene og en ansattrepresentant fra hver kommune.
3. Kommunedirektørene har det administrative ansvaret for gjennomføring av arbeidet, og
forbereder saker til partssammensatt utvalg og kommunestyrene.
4. Likevekt skal ligge til grunn for vurdering av potensielle samarbeidsområder.
5. Samarbeidet har som formål å redusere sårbarhet, sikre bærekraftig drift og øke
konkurranseevnen til Oppdal og Rennebu kommuner.

