FRAMTIDIG AVVIKLING AV ISK - NYHETSBREV 5, 2.2.2017
Da er samkommunens siste år godt i gang og det er tid for en
oppdatering på hva som skjer i nærmeste framtid…
Rådmennene arbeider for tiden med to parallelle saker. Vi forbereder en sak til
politisk behandling om hvordan det Levanger og Verdal fortsatt skal ha felles etter
2018 skal organiseres og vi arbeider med hvordan «Nye Verdal» og «Nye
Levanger» etter tilbakeføring av oppgaver fra samkommunen skal bli. Ettersom det
ikke ligger an til endringer i administrativ hovedstruktur er ikke dette noe som
legges fram til politisk behandling, men kommunenes partssammensatte utvalg,
administrasjonsutvalget, vil holdes løpende orientert.
Når det gjelder spørsmålet om hvordan de fortsatte fellesskapene skal organiseres
ser det ut til å bli endelig behandling i Verdal kommunestyre 27.3 og Levanger
kommunestyre 29.3. Formannskap/administrasjonsutvalg vil innstille i sine møter
8. mars (Levanger) og 16. mars (Verdal). Vi legger opp til likelydende saksframlegg
fra begge rådmenn, og sakene ferdigstilles til 1. mars. I utredningsarbeidet i
forkant av saksframleggene vurderes ulike organisasjonsformer, og så langt ligger
det an til at det blir foreslått samarbeid etter kommunelovens §27 med styre valgt
av kommunestyrene. Ettersom det er administrative oppgaver det samarbeides
om, synes det mest naturlig med administrativ representasjon i styret/styrene.
Kommuneloven har veldig få føringer om hvordan «§27-samarbeid» skal
organiseres og det enkleste er at samarbeidet ikke opprettes som eget
rettssubjekt og at de ansatte er ansatt i den kommunen de har sitt arbeidssted.
Om det blir foreslått ett eller flere ulike samarbeidsorganer er enda ikke avklart.
Dette vil bli avklart i løpet av februar.
Så langt er det en egen prosess når det gjelder brann og redning. Utredningene der
er ferdig og samkommunestyret vil få en sak til orientering i sitt møte 9. februar,
og kommunestyrene en sak til beslutning i februar/mars. I den rapporten foreslås
at brann og redning etableres som et IKS med profesjonelt brannkorps knyttet til
felles brannstasjon for Verdal og Levanger. Så får vi se hva de folkevalgte beslutter.
Når det gjelder organiseringen av Levanger og Verdal etter ISK er vi også i
innspurten. I første fase er det viktig å synliggjøre hvilke stillinger og hvilke
arbeidsoppgaver som blir i de to kommunene slik at de som skal overføres fra
samkommunen kan komme med sine ønsker om stilling i april og innplassering i
nye stillinger kan skje i mai. Så vil det helt sikkert bli videre organisasjonsutvikling
og utlysning av nye stillinger i kommunene utover sommeren og høsten.
Til grunn for alt arbeidet bestreber vi oss på fortsatt godt samarbeid både før og
etter 1.1.2018. Ny informasjon kommer ca. 1. mars.
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