Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og
Levanger kommune
1. Bakgrunn og formål
Verdal og Levanger kommunestyrer vedtok i november 2016 å løse opp Innherred samkommune fra
1.1.18. Her ble blant annet følgende vedtak gjort (punkt 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» (se
vedlegg 1).
Noen av samarbeidsområdene fra Innherred samkommune erstattes med nye samarbeidsløsninger
organisert etter kommunelovens §27 der rådmennene sitter i styret for å ivareta nærhet til
kommuneorganisasjonene (se vedlegg 2-5).
Formålet med denne samarbeidsavtalen er å tydeliggjøre vilje og forpliktelse i begge kommuner om
å søke samarbeid også utover dette, og å gjøre samarbeidet mer forutsigbart og systemrobust.

2. Samarbeidsavtalens målsetting
•
•
•
•
•

Kommunene skal sammen være en regional og nasjonal utviklingskraft, og gi et positivt og
utviklingsorientert bilde av Innherred.
Kommunene skal delta og bidra betydelig i Midt-Trøndelag regionråd.
Kommunene skal samkjøre overordnede planprosesser slik at man ivaretar felles utfordringer og
perspektiver i samfunnsplanleggingen.
Kommunene skal utvikle sterke fagmiljøer og gi bedre og mer effektive tjenester innenfor
samarbeidsområdene som organiseres etter kommunelovens §27.
Kommunene skal søke samarbeid om utvikling og effektivisering også i fag- og tjenesteområder
som ikke er en del av §27-samarbeidene.

For å nå målene er det nødvendig at folkevalgt og administrativ ledelse etablerer forpliktende
samarbeid.

3. Samarbeidsstrukturer
For å nå målene om bedre og effektive tjenester i §27-samarbeidene, er det av stor betydning at
bestillinger samkjøres og at infrastrukturen på leveransene er standardiserte og forutsigbare. Det må
derfor bygges en tydelig og forutsigbar struktur mellom utfører og mottaker av tjenestene som sikrer
nødvendig standardisering.
Et forpliktende samarbeid uten formelle strukturer kan være krevende å få til. Kommunene forplikter
seg derfor til å ivareta samarbeidet gjennom følgende struktur:

•

Folkevalgte som har en rolle i Midt-Trøndelag regionråd og rådmenn, skal møtes for
samkjøring og oppfølging av målsettingene i samarbeidsavtalen i forkant av
regionrådsmøtene.
Rådmenn etablerer en fast møteserie for styremøtene i §27-samarbeidene.
Rådmenn og kommunalsjefer møtes jevnlig for å evaluere og utvikle målsettingene for
samarbeidet.
Det forventes av fagmiljøene innenfor samfunnsplanlegging og strategisk utvikling
samarbeider og etablerer nettverk på tvers av kommunene.
Det forventes at tjenestene – når dette er formålstjenlig - samarbeider og etablerer nettverk
på tvers av kommunene.

•
•
•
•

Denne samarbeidsavtalen trer i kraft fra 1.1.2018.

Verdal / Levanger,

desember 2017

Verdal kommune
Ordfører

Levanger kommune
Ordfører

Vedlegg:
Verdal
1. PS 98/16. Avvikling av Innherred
samkommune.
2.

3.

4.
5.

PS 18/17 Organisering av
samarbeidsløsninger etter oppløsning av
Innherred samkommune
PS 59/17. Organisering av samarbeid etter
kommunelovens §27.
- Inkludert vedtekter i vedlegg.
PS 77/17. Brann- og redningsberedskap i
Verdal.
PS 96/17. Innherred kommunesamarbeid
brann og redning. Vedtekter.

Levanger
1. PS 59/16. Kommunereformen – oppløsning
av Innherred samkommune – videreføring
av oppgaver.
2. PS 19/17. Organisering av
samarbeidsløsninger etter oppløsning av
Innherred samkommune.
3. PS 39/17. Organisering av interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven §27.
- Inkludert vedtekter i vedlegg.
4. PS 58/17. Innherred kommunesamarbeid
brann og redning. Vedtekter.
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