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Som kjent har Stortinget vedtatt at det ikke er mulig å etablere nye
samkommuner og at de to samkommunene som finnes i Norge må
avvikles senest innen 31.12.2019. Dette som en del av
kommunereformen. Målet for regjering og Storting har vært å få til så
store kommuner at en ikke har så stort behov for interkommunalt
samarbeid som en har hatt.
Levanger og Verdal har jo hatt stor nytte av samkommunen vår siden
den ble etablert 1.2.2004, noe som ikke minst ble dokumentert på 10årsmarkeringen på Stiklestad 12. juni 2014. Se gjerne både
jubileumsskriftet
og
videoopptak
fra
presentasjonen
på
samkommunen nettside. Det var nokså spesielt at beskjeden om at
samkommunemodellen ville bli foreslått avviklet kom noen dager før
denne jubileumsmarkeringen.
Det ble arbeidet med å kartlegge konsekvensene av avvikling av
samkommunen høsten 2014 og rapporten «avvikling av Innherred
samkommune – Mulige scenarioer og konsekvenser av disse» ble
ferdigstilt 5.2.16. Rapporten med vedlegg samt video fra
samkommunestyret da rapporten ble presentert er tilgjengelig på
samkommunens nettside.
Et av de 5 scenarioene som ble beskrevet tok utgangspunkt i en
sammenslåing av
Verdal og Levanger kommuner. Levanger
kommunestyre vedok i juni at en ville dette, mens kommunestyret i
Verdal vedtok at en fortsatt vil være egen kommune. Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag leverte sin tilråding til departementet 30.9.16.
Fylkesmannens vurdering er at det på sikt kan være naturlig med 6
kommuner i Nord-Trøndelag der Verdal, Levanger og Frosta utgjør en
kommune. Fylkesmannen tilrår imidlertid ikke dette nå. Det er
Stortinget som skal fatte endelig vedtak i juni 2017, men vi må
forberede oss på at kommunene ikke blir sammenslått i denne
omgangen.
Begge kommunestyrene har derfor bedt rådmennene komme med en
sak i høst slik at det blir avklart fra hvilket tidspunkt samkommunen
avvikles og hva vi fortsatt skal ha sammen. Hvordan det vi fortsatt skal
ha sammen vil bli en egen prosess etter kommunestyremøtene 23. og
28. november 2016 og fram mot påske i 2017.
Som et ledd i arbeidet mot disse avkalingene gjennomføres i disse
dager en kartlegging av hva den enkelte ansatte tenker om framtiden.
Alle som arbeider i samkommunen vil få tilbud om arbeid i en av
kommunene. Hvilken av kommunene det blir avhenger selvsagt av
behovet i den enkelte kommune. Av de ca 200 ansatte i
samkommunen (inkl. deltidsansatte brannmannskaper) ser det ut til at
86 har en avtalt rettighet til å gå tilbake til Levanger og 41 til Verdal
fordi de var ansatt før 1.7/1.10- 2010. Det er verd å merke seg at dette
er en rett og ikke en plikt!
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Det som skjer videre
Det er satt opp følgende framdriftspan for prosessen i høst:

Levanger
Enhetsledermøte ISK
Enhetsledermøte ISK
SLG
Sak ferdig fra rådmennene
Drøftingsmøte tillitsvalgte ISK
Felles Forum for tillitsvalgte
Felles AMU
Samhandlingsutvalg ISK
Formannskap
Samkommunestyre
Kommunestyre

Verdal
31.08.
06.10
24.10
28.10
01.11
01.11
02.11
04.11

09.11

10.11
17.11

23.11

28.11

Dersom du har spørsmål til det som skal skje må du ikke nøle med å ta kontakt med din nærmeste
leder eller personal- og organisasjonssjef Vidar Solheim (vidar.solheim@innherredsamkommune.no). Jeg kommer til å sende ut slikt nyhetsbrev til ISK-ansatte (dte vil også bli
tilgjengelig på intranettet) med jevne mellomrom. Kom gjerne med innspill til innhold.
Ola Stene
Administrasjonssjef

