Organisering av videre
samarbeid mellom Levanger
og Verdal etter 2018 og
skisse til organiseringen av
kommunene etter
«heimtaking» av oppgaver
fra ISK
Verdal kino 2.3.2017
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Rådmennene er i ferd med å konkludere på
bemanningsplan «nye Levanger» og «nye Verdal».
Administrativ beslutning etter orientering og
drøfting.
Sak om organisering av det videre samarbeidet er
under ferdigstilling.
Alle beslutninger tatt i løpet av mars
Ansatte kommer med ønsker om stilling i løpet av
april
Innplassering skjer i mai
Ubesatte stillinger lyses ut i juni
Vi holder avtalt framdrift

Valgmulighetene i følge KS 2013
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Forslaget slik det ligger akkurat nå


For å ivareta vedtatte oppgavefellesskap for Verdal
og Levanger etter 1.1.2018 opprettes følgende
samarbeidsordninger etter kommunelovens §27.
–
–
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Samarbeidsordning for regnskap, fakturering, innfordring
og lønn, lokaliseres i Verdal.
Samarbeidsordning for IKT, kemner, innkjøp og juss
lokaliseres i Levanger

Styret for samarbeidene utgjøres av rådmennene i
de to kommunene. Vedtekter for styrene og
samarbeidsavtale legges fram til politisk behandling
før sommeren 2017. Fagledere møter i styret med
tale- og forslagsrett. Representant for tilsattes
organisasjoner har også møterett i styret.
De ansatte blir tilsatt i den kommunen
vedkommende samarbeid har kontoradresse

Hva med brann og redning?
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Samkommunestyrebehandlinga av rapporten
9. februar indikerer at saken trenger mer tid.
Vi foreslår derfor at endelig avklaring om
organisering her tas i juni, men vi legger opp
til prinsippvedtak om felles løsning nå. Vil
ikke kommunestyrene ha felles brann og
redning må det avklares i mars, slik at en
følger framdrift for «heimtaking»

Kommuneorganisering, eks Levanger 2017
Rådmann
Kommunalsjef
oppvekst

Kommunalsjef
helse

Kommunalsjef
samfunnsutvikling

Habilitering

Barnehage

Hjemmetjenester

Drift - anlegg

Institusjonstjenester

Innvandrertjenesten

NAV

Kommunalteknikk

Ekne BS
Frol BS

Fra Samfunnsutv.

Bygg og
eiendom

Barn/familie

Stab

Fra personal
Fra økonomi

Halsan BS
Levanger US

Fra utviklingstaben
Fra servicekontoret
Fra dok.senteret

Kultur

Nesheim S
Skogn BU
Ytterøy BU
Åsen BU

Fortsatt i samarbeidsløsninger
Brann og
redning

IKT

Kemner

Regnskap mm

Lønn

Advokater mm

Skisse fra 2018 pr 2.3.17
Rådmann
Kommunalsjef
oppvekst

Kommunalsjef
helse

Kommunalsjef
samfunnsutvikling

Bygg og
eiendom

Barn/familie

Habilitering

Barnehage

Hjemmetjenester

Drift - anlegg

Institusjonstjenester

Innvandrertjenesten

NAV

Kommunalteknikk

Ekne BS
Frol BS

Fra Samfunnsutv.
Service/digitaliseringsFra personal
senter – ekstern
og intern
Fra økonomi

Halsan BS
Levanger US

Stab/virksomhetsstyring,
Stab
plan
og utvikling

Fra utviklingstaben
Fra servicekontoret
Fra dok.senteret

Nesheim S

Kultur

Skogn BU

Byggsak/
oppmåling

Ytterøy BU
Åsen BU

Landbruk/miljø

Fortsatt i samarbeidsløsninger
Brann og redning

IKT, Kemner, innkjøp og juss

Regnskap, faktura, innfordring og lønn

Neste steg
Drøftingsmøte 9. mars
Formannskap/adm.utvalg Verdal 16.3
Formannskap/adm.utvalg Levanger 22.3
Kommunestyre Verdal 27.3
Kommunestyre Levanger 29.3
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Spørsmål og informasjon








Spør gjerne her i dag
Linjeledelsen svarer
Personalsjefen er tilgjengelig
Det er selvsagt rådmennene også, særlig for dere som ikke har
andre ledere…
Fortsetter å bruke intranettet
NB 1! Vi skal drive og utvikle ISK i hele år
NB 2! Vi skal samarbeide videre også!
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