MANDAT OG ORGANISERING INNHERREDSSAMARBEIDET
Bakgrunn
Møter høsten 2014 og vår 2015 mellom ordførere og rådmenn har medført at Steinkjer, Levanger,
Verdal, Inderøy, Verran og Snåsa er enige om at det igangsettes et arbeid med sikte på et felles
strategisk samarbeid. Dette er bekreftet gjennom vedtak i Innherred Samkommune og InnTrøndelagssamarbeidets respektive kommunestyrer.
Inn-Trøndelagskommunene har hatt dette til behandling i kommunestyrene og fattet følgende
vedtak:
"Som bidrag til videre vekst og utvikling i regionen ønsker kommunene å videreføre og forsterke
samarbeidet mellom kommunene i Inn-Trøndelag/Innherred, utviklet gjennom
Innherredsprogrammet I og II, til å omfatte en del III av programmet.
Innherredsprogrammet del III har som mål å konkretisere nye, og forsterke etablerte, felles
satsningsområder i regionen – basert delvis på tidligere utviklingsplaner og nytt planverk.
Det er viktig å få fastlagt tydeligere styringsstruktur og administrativ forankring for å lykkes med det
videre innherredssamarbeidet. Det søkes finansiell bistand til drift av Innherredsprogrammets del III
fra NTFK og FMNT".
Innherred samkommune har fattet følgende vedtak:
"Samkommunestyret stiller seg positiv til deltakelse i Innherredsprogrammet del III for videre vekst og
utvikling i regionen.
Det søkes finansiell bistand til drift av Innherredsprogrammet del III fra NTFK og FMNT"
I etterkant av denne formelle forankringsprosessen har det imidlertid vist seg at man ikke har
kommet spesielt videre med Innherredsprogrammet. Årsaken til dette er sammensatt, men det har
vist seg at ordførerkollegiet i regionen i ulike sammenhenger har gitt uttrykk for et ønske om en mer
formalisert og planlagt samhandling – blant annet på bakgrunn av pågående prosesser knyttet til
kommunereformen (kommunesammenslåing mellom Verran og Steinkjer og oppløsning av Innherred
samkommune).
I møte den 28. februar ble ønske og behovet for et mer formalisert samarbeid på regionalt nivå igjen
bekreftet av ordførerkollegiet, og i dette møte fikk Inderøy i oppgave om å formulere et første utkast
til mandat og organisering av det videre samarbeidet. Videre fikk Inderøy kommune også i oppdrag
om å lage et første utkast til søknad til Fylkesmannen om skjønnsmidler.
Med utgangspunkt i dette oppdraget legger Inderøy kommune dermed fram et utkast som beskriver
følgende hovedpunktene:
1. Mandat for det formaliserte regionale samarbeidet. Her vil man også beskrive formålet.
2. Organisering og administrering av samarbeidet
3. Finansiering

Navn for samarbeidet
Som det framkommer har mye av det regionale samarbeidet tidligere foregått under tittelen
Innherredsprogrammet. I forbindelse med planlegging av Innherredsprogrammet, del III har det
imidlertid fra flere blitt signalisert at et slikt type samarbeid gjerne kan bære preg av en organisering i
"linje", framfor at det blir prosjektorganisert. Argumentasjon for dette var at man på denne måten i
sterkere grad kunne sikre en større grad av kontinuitet i det regionale samarbeidet, som ikke er
avgrenset i et prosjekt som værer kun i en bestemt periode.
Det er med utgangspunkt i denne argumentasjonen at det foreslås at man i det videre arbeidet med
regionalt samarbeid på Innherred jobber med etablering av Innherred samarbeidet. Begrepet
ivaretar i sterkere grad den etterlyste tids-ubegrensede organiseringen, samt at den på en bedre
måte synliggjør at det regionale samarbeidet på det politisk strategiske nivået er organisert i en
formalisert samarbeidsarena.
Mandat
Innherredssamarbeidet skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling i Innherred og i
medlemskommunene. Innherredssamarbeidet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med
samfunnsutvikling i regionen; med vekt på nærings- og kompetanseutvikling, regionale rammevilkår
og samferdsel. I denne sammenhengen er blant annet vekstkraften i Trondheim å betrakte som en
styrke, og Innherredssamarbeidet skal arbeide for å dra veksler på kompetansemiljøene der. Man vil i
første omgang konsentrere seg på formalisering av det politiske og strategiske samarbeidet mellom
kommunene i Innherred, men på sikt kan det også åpnes opp for en utvidelse av regionen dersom
dette vurderes som formålstjenlig av kollegiet.
Ovenstående kan spesifiseres på følgende måte:
 Næringsutvikling
o Sikre og videreutvikle næringslivet i regionen, herunder også primærnæringene
 Arbeide med å forbedre rammebetingelsene blant annet gjennom en
overordnet dialog om strategiske næringsspørsmål
 Lage en helhetlig strategi med verdikjedeperspektiv for primærnæringene
 Styrke skognettverkssamarbeidet
 Utvikle fortrinnene vi har som en grønn region (Bioøkonomi) gjennom å
identifisere mulighetsrommet (forprosjekt)
 Styrke reiselivssamarbeidet med fokus på helhetlige reiseopplevelser med
utgangspunkt i vår kulturarv (Stiklestad, Egge, Fotomuseet, Nils Aas, Saemien
Sijte, Gruvehistorien), lokal mat og vertskap
 Støtte opp om Verdal industripark og andre industrimiljøer i regionen
 Samferdsel
 Videreføre felles satsing knyttet til veg og bane i N-T
 Bidra til fokus på kollektivtransport og kollektivknutepunkt og tiltak for økt
sykkel og gange
 Offentlige arbeidsplasser og viktige samfunnsfunksjoner
 Sikre og utvikle Sykehuset Levanger og HUNT på Levanger
 Støtte opp under Steinkjer som administrasjonssenter også i et nytt regionalt
nivå



Kunnskap og kompetanse
 Bidra til campusutvikling på Steinkjer og Levanger i Nord Universitet
 Bidra til å utnytte mulighetene som ligger i nærheten til Nord Universitet og I
deres kompetanse innen grønn og blå sektor
 Falstad som senter for menneskerettigheter

Det presiseres at ovenstående spesifikasjon av mandatet ikke er uttømmende.
Innherredssamarbeidet vil alltid kunne vurdere samarbeid innenfor andre områder når minst én av
medlemmene vurderer dette som hensiktsmessig.
I tillegg vil man kunne vurdere å sette regional tjenestesamarbeid innenfor ulike områder på
dagsorden. I denne sammenheng henvises det til det pågående administrative utredningsarbeidet
rettet mot etablering av et større regionalt innkjøpssamarbeid, samt pågående diskusjoner om
samarbeid om interkommunal kommuneadvokat og felles IKT tjeneste.
Målene med samhandlingen er å bidra til verdiskaping og bosetting i regionen gjennom et stadig
sterkere politisk og administrativt samarbeid mellom kommunene.
Medlemskommuner
Innherredssamarbeidet er et felles regionalt organ for medlemskommunene: Verran, Steinkjer,
Snåsa, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta kommune. Etter at Verran og Steinkjer kommune har slått
seg sammen til den nye Steinkjer kommune, vil denne kommunen inngå i samarbeidet, istedenfor
dagens to kommuner. Som nevnt tidligere, er det en felles forståelse for at samarbeidet på sikt kan
utvides, men at man i første omgang bør ha fokus på å danne et felles plattform i Innherred.
Sammensetning
Innherred Innherredssamarbeid er sammensatt av ordfører og rådmann i medlemskommunene.
Politisk representasjon i Innherredssamarbeidet følger valgperioden. Varaordfører kan stille som vara
for ordfører.
Organisering
Som nevnt ovenfor består Innherredssamarbeidet av 7 kommuner (6 etter kommunesammenslåing
mellom Verran og Steinkjer), og er sammensatt av ordfører og rådmann fra medlemskommunene.
Ledelse av samarbeidet går på omgang blant ordførere.
Møter
I utgangspunktet skal det avholdes møter om lag annen hver måned. Møtene holdes i
medlemskommunene på omgang. Det vedtas møteplan årlig.
Administrative tjenester
Innherredssamarbeidet skal ha en administrasjonsressurs på 20% som i all hovedsak skal brukes til
forberedelse av, og innkalling til møter, utsending av referat/protokoll. Videre vil den administrative
ressursen også kunne brukes til utarbeidelse av for eksempel felles høringsuttalelser, felles
saksframlegg som skal brukes til politisk behandling av saker som krever regional samordning.
Innherredssamarbeidet kan også ha egne prosjekt med eget formål og finansiering.

Behov for administrative tjenester vil bli vurdert fortløpende (eller etter XX års drift), og størrelsen på
stillingsressurs vil i stor grad være avhengig av hvordan Innherredssamarbeidets rolle utvikler seg.
Det presiseres at samarbeidet er i en utviklingsfase. Dermed skal stillingsressursen være med på å
legge til rette for at samarbeidet kan etableres og utvikles og ikke driftes. I denne etableringsfasen vil
samarbeidet fortsatt ære avhengig av en stor grad av egeninnsats i alle medlemskommuner.

Arbeidsform
Samarbeidet skal ikke være til hinder for allerede eksisterende samarbeid eller opprettelse av nye
samarbeidsgrupperinger. Det vil likevel være en fordel at kommunene bruker samme representanter
også i nye samarbeidsfora så langt dette er praktisk mulig. Dette vil styrke samordningsarbeidet i
regionen.

