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Innherred samkommune - forlengelse av forsøksperiode
Vi viser til deres brev av 10. september vedrørende søknad om videreutvikling av
forsøket med Innherred samkommune. Det fremgår av søknaden at (let søkes om et
nytt forsøk fra 1. januar 2008 til og med 1. januar 2012 for å videreutvikle det pågående
forsøket, som avsluttes 31. desember 2007.
Bakgrunn
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
begrensninger, gir anledning til å fravike gjeldende regelverk gjennom å lage
erstatningsbestemmelser i egen lokal forskrift jf forsøksloven § 5. Forskriftene
godkjennes av departementet jf. kongelig resolusjon av 11. desember 1992 nr. 50.
Godkjenning av forskrifter for forsøk kan gis for en periode på inntil 4 år, og
forsøksperioden for samme forsøk kan forlenges med inntil 2 år, jf. forsøksloven § 3
siste avsnitt.
Kommunal- og regionaldepartementet godkjente de opprinnelige forskriftene for forsøk
med samkommune i Levanger og Verdal kommuner i brev av 30. januar 2004. Endring
av forskrifter ble godkjent i brev av 30. mars 2007. Av søknaden fra Innherred framgår
det at (let nye forsøket ikke inneholder noen endringer av betydning i forhold til det
pågående forsøket. Dette må derfor anses for å være en videreføring av allerede
pågående forsøk. Forsøksloven gir i slike tilfeller hjemmel for å forlenge forsøket med
inntil 2 år.
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Departementet ønsker mer erfaring med denne samkommunemodellen, og forlenger
forsøksperioden fram til og med 31. desember 2009. Søknaden ha vært forelagt
Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet med våre forutsetninger.
Generelt om lokalforskrift 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. KRI) vil stå for
kunngjøring av forskriftene i Norsk lovtidende.
Sammenliknet med forskriftene som departementet godkjente 30. mars 2007, er det
foretatt endring i to paragrafer i de nye forskriftene, gjeldende unntak fra § 12 i forskrift
om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) og § 4 og 5 i forskrift om
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).
Den godkjente vedtekten er vedlagt i sin endelige forna. Vi ber om at vedtekten slik (len
nå foreligger legges fram for kommunestyrene til orientering.
Den rettslige rammen for 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 myndighetsutgivelse i samsvar med vedtekten. 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. Vedtekter etter kommuneloven § 27 er ikke omfattet av
forsøksvedtektene, men vil gjelde som et sideordnet grunnlag for samkommunens
virksomhet,
Evaluering
Det påhviler forsøkskommunene et ansvar når det gjelder evaluering. Departementet
forutsetter at det vil bli gjennomført evaluering av den utvidede forsøksperioden, og
anser at det vil være tilstrekkelig med en evaluering i den kommende 2-års periode. Det
vil ikke bli lagt opp til ekstern evaluering fra departementets side.
Vedtak
Med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 3, jf. Kongelig
resolusjon av 11. desember 1992 nr. 50, godkjenner Kommunal- og
regionaldepartementet de nye forskriftene og en videreføring av forsøket med
Innherred samkommune i Levanger og Verdal kommuner. Forsøksperioden forlenges
til og med 31. desember 2009.

Vi gjør oppmerksom på at den myndighet og de oppgaver kommunene har etter lov av
10. juni 1997 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag kan bli endret i løpet av
perioden som følge av lovendring, jf. høringsnotat fra Direktorat for naturforvaltning av
29. juni 2007. Det kan bli nødvendig å revidere forsøksforskriften i tråd med dette.

Departementet vil sørge for at samkommunens vedtekter for forsøket vil bli kunngjort
hos Norsk Lovtidend avd. II (regionale og lokale forskrifter).
Vi ønsker lykke til med den videre gjennomføringen av forsøket.
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