Innherred samkommune
Hva mener
du om
samkommunen?

Landbruk i fellesskap
- Med én felles enhet
gjør vi en bedre jobb for
landbruket i Levanger
og Verdal, sier
landbrukssjef
Petter Bjartnes.

Bjørn Storhaug,
Verdal
Ser positivt på samkommunen og tror at det er
veien å gå.Flere områder
kan legges inn etter
hvert.

Arild Berg, Levanger
Tror det kan bli bra, men
mye avhenger av velvilje
fra politikere og administrasjon. Kan gi bedre tjenester og økonomiske
fordeler på sikt.

Landbruk/naturforvaltning er en av
virksomhetene som er lagt inn i
Innherred samkommune. I stedet
for fem ansatte i Verdal og fem i
Levanger, er det nå ett felles kontor
som betjener jord- og skogbruket i
begge kommunene.
Landbrukssjef Petter Bjarnes er
ikke i tvil om at det er en riktig løsning. – Vi blir et større team, og
blir flinkere til å gjøre jobben vår.
Vi kan blant annet spesialisere
medarbeiderne våre og gi mer
etterutdanning. Dette er viktig for å
gi bedre service til våre kunder i ei
næring i stor endring, sier han.
Landbrukssjefen beskriver Innherred som en eggeplomme for
norsk landbruk. Til sammen utgjør
samkommunen Norges største
landbruks-"kommune" målt i produksjon. – Det er svært viktig at vi
greier å beholde og videreutvikle
denne posisjonen, sier han.
I løpet av september er hele
landbrukskontoret samlokalisert i
det gamle herredshuset i Verdal. En
del gårdbrukere og faglag i
Levanger har uttrykt misnøye med
dette. Bjartnes skjønner at noen er
skeptiske, men mener bestemt at
det ikke er grunnlag for det. – Det
er tross alt kort avstand mellom
oss. Dessuten blir det vår oppgave
å være mye ute hos gårbrukerne på
fagdager og annet i både Verdal og
Levanger, sier han.
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Petter Bjartnes og Ingrunn Sivertsen mener felles landbrukskontor vil gi bedre tjenester til gårdbrukerne
i Levanger og Verdal.

Bruk servicekontoret
Landbrukssjefen legger også vekt
på at kontakten skal skje via servicekontoret i Levanger eller Verdal.
- Kontakten med landbrukskontoret er annerledes enn før. Tidligere var det mange som kom uten
avtale for å snakke med en saksbehandler. Det ga ofte bomtur og var
lite effektivt både for kunden og

medarbeiderne på kontoret.
- Den første kontakten skal skje
gjennom servicekontoret. Der får
man enten svar direkte eller avtale
med en saksbehandler på landbrukskontoret. Da slipper man
bomturen, enten man bor i Levanger eller Verdal. Bomtur er ikke service! sier landbrukssjefen.
Et eksempel er søknad om produksjonstilskudd for landbruket.

– Utfylt søknadsskjema leveres
i skranken på servicekontoret,
enten i Verdal eller Levanger. Det
er også mulig å levere via internett.
Trenger man hjelp til å fylle ut
skjemaet, kan man gjøre avtale
med en saksbehandler i landbruksetaten. Også dette gjør man ved å
kontakte servicekontoret, sier landbrukssjefen.

Dette kan Servicekontoret hjelpe deg med
Eva I. Jegtvolden
Hokstad, Levanger
Levanger tar ikke fatt i
eget potensiale, men
“henger seg på” Verdal
i forhold til nyskapning
og næringsutvikling.

Her er noen eksempler på hva Servicekontoret kan bistå med:
Offentlig informasjon og veiledning
- informasjon om rettigheter og plikter
- offentlige brosjyrer og skjemaer
- veiledning til å fylle ut skjemaer
- kontakt med saksbehandlere

Informasjonsavis for
Innherred samkommune,
september 2004.

Anna Sofie Skrove,
Verdal
Foreløpig føler jeg at jeg
vet for lite om dette,
men umiddelbart liker
jeg dårlig flytting av
ulike etater.

Distribueres til alle husstander
i Levanger og Verdal.
Utgiver:
Innherred samkommune
Ansvarlig: Ola Stene
Tekstproduksjon:
Minsaas, Haugan & Dahl AS
Produksjon/lay-out:
Levanger-Avisa AS
Trykk: ST-Trykk, Orkanger
Opplag: 16.000

Innlevering av søknader om:
- byggetillatelse
- barnehageplass
- pleie- og omsorgstjenester
- bostøtte
- produksjonstilskudd i landbruket
- m.v.

Kontakt og veiledning:
- tekniske hjelpemidler
- ambulerende skjenkebevillinger
- kommunale fakturaer
- ledsagerbevis
- situasjonskart
- økonomisk rådgiving
- førstehenvendelse sosiale tjenester
- m.v.

Gjør avtale!
Dersom du trenger kontakt med en saksbehandler i kommunen må du gjøre avtale og få et
tidspunkt hvor dere kan møtes. Det er også mulig å avtale at en saksbehandler kontakter
deg pr. telefon eller e-post.
For å få en slik kontakt skal du alltid kontakte servicekontoret først. Ring, send e-post
eller oppsøk servicekontoret og fortell hva saken gjelder, så får du hjelp.

Servicekontoret Levanger:

Servicekontoret Verdal:

Tel. 74 05 25 00
e-post: servicekontoret@levanger.kommune.no
kontoradresse: Rådhuset,
Håkon den godesgt. 30
(ved hovedinngangen)

Tel. 74 04 82 00
e-post: servicekontoret@verdal.kommune.no
kontoradresse:
Johannes Brunsgt. 2
(ved Verdal Kino)

Se også: www.levanger.kommune.no www.verdal.kommune.no www.innherred-samkommune.no

