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Godkjenning av ny forskrift til vedtekter til forsøk med Innherred
samkommune
Vi viser deres brPV oktobei 6 med søknad om endring av forsk~ for
forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning . Søknaden har vært forelagt
Miljøverndepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og Sosialdepartementet.
Bakgrunn
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) godkjente de opprinnelige forskriftene for
forsøk med samkommune i Levanger og Verdal kommuner i brev av 30 . januar 2004.
Det er Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87 som gir hjemmel til å
drive denne typen forsøk. Dette skjer ved at forsøkskommuner, med visse
begrensinger, gis anledning til å avvike fra gjeldende regelverk gjennom bestemmelser
i egen lokal forskrift jf. forsøksloven § 5. Forskriftene skal godkjennes av KRI) jf.
kongelig resolusjon av 11. desember 1992 nr. 50.

Generelt om lokalØkrlf til forsøket
Forsøksloven bruker betegnelsen vedtekt. Ved utarbeidelsen av disse vedtektene skal
formkravene til forskrifter i forvaltningsloven kap. VII legges til grunn. Vedtekten er
derfor å regne som en lokal forskrift for den enkelte forsøkskommune . Departementet
vil stå for en samlet kunngjøring av alle forskriftene Cl Norsk lovtidende).
Det er foretatt endringer i seks av paragrafene i de nye forskriftene.
Kommunehelsetjenesten, sosialtjenesten, barneverntjenesten, voksenopplæring og PP-
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tjenesten føres tilbake til kommunene. I tillegg er det foretatt en utvidelse av
samkommunens ansvar innen plan, byggesak og arealforvaltning.
Den godkjente vedtekten i sin endelige form er vedlagt Vi ber om at vedtekten slik den
nå foreligger legges fram for kommunestyrene til orientering.
Den rettslige rammefor samarbeidet
Den juridiske forankringen for forsøket om samkommune vil ha utgangspunkt i
kommuneloven § 27 om interkommunalt samarbeid, men med det tillegg at
samkommunestyret kan utøve myndighetsutøvelse i samsvar med vedtekten, j£
nedenfor under punkt 6 bokstav a. De bestemmelser i kommuneloven som omfatter
interkommunalt samarbeid etter § 27 vil således gjelde.
Etter § 27 nr. 2 er det gitt nærmere krav om innholdet i en samarbeidsavtale mellom
kommunene. Flere av de bestemmelser som er tatt inn i de innsendte forslag til
forskrifter om forsøket vil kunne være relevante i tilknytning til en slik
samarbeidsavtalen. Vedtekter etter kommuneloven § 27 er ikke omfattet av
forsøksvedtektene, men vil gjelde som et sideordnet grunnlag for samkommunens
virksomhet
Vedtak
Med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87, jf. Kongelig
resolusjon av 11. desember 1992 nr. 50, godkjenner Kommunal- og
regionaldepartementet de nye forskriftene til forsøket med Innherred samkommune i
Levanger og Verdal kommuner. Forsøksperioden er fra 1. februar 2004 til 31. desember
2007. KRD har sendt kommunens vedtekter for forsøket til kunngjøring hos Norsk
Lovtidend avd. II (regionale og lokale forskrifter).
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