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FORSKRIFT OM GODKJENNING AV VEDTEKTER OM FORSØK MED
INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER
Vedtatt av Verdal kommunestyre 08.9.03 og 19.1.04 og Levanger kommunestyre
27.08.03, 28.1.04 med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992
nr. 87.
Godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet den 30. januar 2004, med hjemmel i
§ 5 i Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87, jf. kgl. res. 11.
desember 1992 nr. 50.

Kapittel 1. Virkeområde, formål og forholdet til
kommuneloven
§ 1 Virkeområde
Vedtektene gjelder forsøk med ny organisering av interkommunalt samarbeid mellom
Levanger og Verdal kommuner på områder som er definert i denne forskrift. Det
interkommunale organet heter Innherred samkommune (heretter benevnt som
samkommunen).

§ 2 Formål
Formålet med forsøket er å prøve ut en ny organisering av interkommunalt samarbeid
som skal gi innbyggerne i deltakerkommunene bedre tjenester, effektiv offentlig
ressursbruk. grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede
fagmiljøer.

§ 3 Forholdet til kommuneloven
Ved forsøket om samkommunen gjelder lov av 25. september 1992 nr. 107 om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) så langt den passer for samkommunen,
med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse
vedtekter.

§ 4 Kommuneloven § 27
Kommuneloven § 27 gjelder, med følgende tilføyelse:
"Interkommunalt samarbeid etter denne bestemmelsen kan gjelde utøvelse av
forvaltningsmyndighet etter de bestemmelser som følger av denne forskrift.
Samkommunestyre kan delegere myndighet til administrasjon."

Kapittel 2. Samkommunens ansvar og oppgaver
§ 5 Forholdet til særlovgivningen
Bestemmelsene i særlovgivningen gjelder med de unntak, presiseringer, tilføyelser
og/eller endringer som følger av vedtektene i dette kapittelet.
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§ 6 Miljøvern
Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter følgende lover overføres til
samkommunen:
a) lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet
b) lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern
c) lov 10. juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag
d) lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet
e) lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfiskm.v.
f) lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven)
g) lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

§ 7 Landbruk
Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter følgende lover overføres til
samkommunen:
a) lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord
b) lov 21 mai 1965 om skogbruk og skogvern (skogbruksloven)
c) lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)
d) lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting
e) lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åseteretten

§ 8 Plan, byggesak og arealforvaltning
Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare
den enkelte kommune. Samkommunestyret er fast planutvalg i øvrige plan-, areal og
byggesaker. Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte
kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunestyret som
planutvalg.
Plan og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 9-2 gjelder med følgende tilføyelse:
"Det administrative ansvar for samkommunens planleggingsoppgaver legges til
samkommunens rådmann."

§ 9 Kart og oppmåling
Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 23. juni 1978 nr. 70 om
kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) overføres til
samkommunen.
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§ 10 Kommunehelsetjenesten
Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 19. november 1982 Dr.
66 om helsetjenesten i kommunene, jf. § 1-3, overføres til samkommunen, med unntak
av oppgaver tilknyttet pleie og omsorg, sykepleie og hjemmesykepleie.

§ 11 Sosialtjenesten
Den myndighet og de oppgaver som kommunen har etter lov 13. desember 1991 nr. 81
om sosiale tjenester m. v. overføres fra Levanger kommune til samkommunen.
Den myndighet og de oppgaver som kommunen har etter lov 13. desember 1991 nr. 81
om sosiale tjenester m. v som omfatter spesielle hjelpetiltak rus etter lovens kapittel 6,
overløres fra Verdal kommune til samkommunen.

§ 12 Barnevernstjenesten
Ved forsøk med en interkommunal sammenslutning av barneverntjenesten skal
bestemmelsene i lov av 17. juli 1992 nr .100 om barneverntjenester gjelde med de
unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter.
Barneverntjenesteloven § 2-1 gjelder ikke, isteden gjelder følgende; Samkommunen er
ansvarlig for å utføre de oppgaver deltakerkommune har etter barneverntjenesteloven
og som ikke er tillagt fylkeskommunen eller et statlig organ. Dette skal skje innen
budsjettmessige rammer fastsatt av den enkelte deltakerkommune.
Samkommunen tildeles myndighet til å treffe vedtak etter barnevernjenesteloven på de
områder som tilligger deltakerkommunene. Styret kan delegere sin myndighet til lederen
av barnevernkontoret. Vedtak etter barneverntjenesteloven §§ 4-6, 4-9, 4-26 treffes av
leder av det interkommunale barnevernkontoret (eller påtalemyndighet).

§ 13 Voksenopplæring
Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 17. juli 1998 nr. 61 om
grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova) kapittel 4A om opplæring
spesielt organisert for vaksne, overføres til samkomrnunen.
Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 28. mai 1976 nr. 35 om
voksenopplæring § 5 når det gjelder spesialundervisning for voksne, overføres til
samkommunen.

§ 14 PP-tjenesten
Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 17. juli 1998 nr. 61 om
grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova) § 5-6 overføres til
samkommunen.
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Kap. 3 Andre bestemmelser
§ 15 Regulering og organisering av forsøket i avtale mellom
kommunene
Øvrige bestemmelser for regulering og organisering av samkommunen gjøres i avtale
mellom kommunene. Grunnavtalen for samkommunen utformes i samsvar med
kommunelovens grunnleggende bestemmelser.

§ 16 Opplysningsplikt
Kommunene som deltar i forsøket om samkommunen plikter å gi nødvendige
opplysinger og medvirke til evaluering av forsøket.

§ 17 Ikrafttredelse og varighet
Denne forskriften trer i kraft 1. februar 2004 og varer frem til 1. januar 2008.
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