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Som varslet i det første nyhetsbrevet om framtidig avvikling av
samkommunen har rådmennene i Verdal og Levanger arbeidet tett for
å få fram et saksframlegg til politisk behandling i november.
Saksframlegget har blitt til i tett dialog med enhetsledere og stabsfolk.
HTV fra begge kommunene har også vært inne i prosessen, både
gjennom sin deltakelse i enhetsledermøte, samhandlingsutvalget (som
er det partssammensatte utvalget i ISK) og gjennom eget
drøftingsmøte.
I det likelydende saksframlegget er oppgavene som samkommunen har
ansvar for forsøkt delt inn i hovedkategorier av saker slik:


Fag, oppgaver og myndighet som har rom for politisk skjønn
(er politisk interessante).



Fag, oppgaver og myndighet som er nødvendig for
rådmannens strategiske ledelse og kontroll (kan være politisk
interessante).



Fag og oppgaver som er produksjonsorientert, med lav
mulighet for skjønnsutøvelse.

Innenfor den siste kategorien anbefales fortsatt samarbeid, mens de
øvrige oppgavene i stor grad blir foreslått å tilbakeføre til
deltakerkommunene. Det er store muligheter for fortsatt samarbeid
mellom kommunene og også med andre kommuner etter at
samkommunen forsvinner.
Rådmennenes forslag til innstilling er slik:
1. Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt
bredt samarbeid etter avvikling av Innherred samkommune.
En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet i arbeidet med
avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert
samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere
samarbeidskommuner innen flere områder.
2. Avviklingsprosessen legges opp slik at Innherred
samkommune som driftsform opphører 1. januar 2018.
3. Organisering av Brann- og redningstjeneste utredes og
besluttes i egen prosess.
(fortsetter på neste side…)
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4. Oppgavene i Dokumentsenter vurderes generelt som egnet for videreføring i
samarbeidsløsning. Rådmann må likevel vurdere nærmere om oppgaveløsningen kan
være best egnet sett sammen med andre tjenester i «ny» kommune.
5. Oppgavene i IKT-enheten søkes videreført som samarbeidsløsning.
6. Kemnerens oppgaver søkes videreført som samarbeidsløsning.
7. Oppgavene som ligger i dagens personal- og organisasjonsenhet deles slik at ansvar for
personal- og arbeidsgiverpolitikk etableres i egen kommune, mens lønnsforvaltning
søkes videreført som samarbeidsløsning.
8. Kommunestyret ønsker selv å forvalte arealpolitikk og landbrukspolitikk, som i dag i
hovedsak ligger til Enhet for samfunnsutvikling. Kapasitet og kompetanse etableres
derfor i egen kommune. Produksjonsoppgavene i oppmålingsseksjonen vurderes
nærmere av rådmennene.
9. Oppgavene i dagens Servicekontor etableres i egen kommune.
10. Oppgavene i økonomienheten deles ved at overordnet styring og ledelse innen
økonomistyring og –forvaltning etableres i egen kommune, mens regnskap, innfordring
og innkjøp søkes videreført som samarbeidsløsning.
11. Oppgavene i utviklingsstaben søkes videreført som samarbeidsløsning når det gjelder
kommuneadvokatene. Oppgavene som ivaretas av kommuneoverlege, koordinatorer
og rådgivere etableres i egen kommune. Det forutsettes at utviklingsmiljøene
samarbeider og bidrar til felles identitetsbygging og samfunnsutvikling for
innherredskommunene.
12. Rådmannen har fullmakt til å gjøre mindre justeringer innen den beskrevne
hovedstruktur.
13. Ansatte i Innherred samkommune skal opprettholde sine rettigheter og medlemskap i
KLP ved avvikling av samkommunen, og inntreden i ny organisasjon.
14. Sak om organisering av oppgaver i samarbeidsløsninger legges fram for kommunestyret
tidlig våren 2017.
Saken vil bli beahndlet i Levanger formannskap 9.11, Verdal formannskap 15.11, og de to
kommunestyrene hhv 23.11 og 28.11. Samkommunestyret vil få en orienteringssak 17.11.
Disse nyhetsbrevene og annen relevant informasjon om avviklingen av ISK er nå tilgjengelig på
egen fane på intranettet. Kom gjerne med innspill til innhold.
Ola Stene
Administrasjonssjef

