FYLKESSTYRET I NORD-TRØNDELAG
Dato:
Sted:

08.06.2016 kl. 10:00-15:00
Stjørdal. Møterom: Oljeriggen, nabobygget til Stjørdal rådhus

Til stede:
Marit Voll
Pål Sæther Eiden
Karl Meinert Buchholdt
Jan Inge Kaspersen
Arnhild Holstad
Joar Håve
Torgeir Strøm
Ola Stene
Håvard Bye

Forfall:
Kjersti Tommelstad
May Britt Lagesen
Fra administrasjonen:
Marit Moe
Annikken Kjær Haraldsen
Laila Steinmo deltok under orienteringssak 16/15.

Politimester Nils Kristian Moe deltok under sak 16/15 og rådgiver Einar Jakobsen under sak 16/14.
Orientering av Joar Håve om Stjørdal kommune.
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Saksfremlegg

16/13 Landsstyremøte 26.05.16
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Landsstyret i KS har to møter i året, det består av 48 representanter. Fra Nord-Trøndelag møtte:
Marit Voll, Pål Sæther Eiden, May-Britt Lagesen og Bjørn Arild Gram.
En vedtok tre resolusjoner: Landsstyret om den nye kommuneloven, landsstyret om
kommuneopplegget og landsstyret om integreringsmeldingen. Resolusjoner som ble behandlet på
Landsstyremøtet, 26.05.16:
http://www.ks.no/contentassets/8b4d9c1d445e415fbbe9f78b911590d8/nyhetsbrev2016nr08.pdf
Det ble diskutert noe rundt prosessen om resolusjonene.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Vedtak
Saken tas til orientering. Styret i Nord-Trøndelag vil komme med en uttalelse om forslaget til ny
kommunelov.

[Lagre]

16/14 Politisk samarbeidsutvalg(PSU)-veien videre
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
4 møter i året. Saker utarbeides av samhandlingskoordinatoren, KS administrasjonen og sekretær for
utvalget. Utfordringer for forumet er å finne saker av strategisk art, ikke så mye fag. ASU,
administrativt samarbeidsutvalg arbeider med faget og ledes av en rådmann.
Viktig at politikken er opptatt av helse. Hvordan en organiserer seg er et spørsmål? Kommunene og
helseforetaket må vedta om en skal fortsette med PSU, det kan ikke styret i KS gjøre.
Aktuelt med evaluering av arbeidet?
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Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Vedtak
Fylkesstyret i Nord-Trøndelag ønsker en videreføring av PSU. KS fortsetter arbeidet med å være
sekretær for utvalget. Daglig leder Marit Moe tar over som sekretær fra 30. august 2016.

[Lagre]

16/15 Gjennomføring av nærpolitireformen
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Politimesterens redegjørelse om nærpolitireformen tas til orientering.
Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag mener det er viktig at utformingen av Trøndelag politidistrikt skjer i
tett dialog med kommunene. Som medlem i styringsgruppa i Trøndelag politidistrikt, fra kommunene
i Nord-T

Vedtak
Politimesterens redegjørelse om nærpolitireformen tas til orientering. Fylkesstyret i KS NordTrøndelag mener det er viktig at utformingen av Trøndelag politidistrikt skjer i tett dialog med
kommunene. Som medlemmer i styringsgruppa i Trøndelag politidistrikt, fra kommunene i NordTrøndelag oppnevnes Marit Voll og Pål Sæther Eiden.

[Lagre]

16/16 Klima- og miljøutvalg i Nord-Trøndelag
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering og oppnevner fylkesstyreleder Marit Voll som fast medlem i utvalget,
med ? som hennes vara.
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Vedtak
Styret tar saken til orientering og oppnevner fylkesstyreleder Marit Voll som fast medlem i utvalget,
med Joar Håve som hennes vara.

[Lagre]

16/17 Skisse til høstkonferanse/fylkesmøte
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Vedtak
Styret tar forslaget til innhold i høstkonferansen til orientering. Spørsmål: Kan vi gi mer tid til Gunn
Marit Helgesen, mer tid til HUNT og UNGHUNT? En ble enig om at ledelsen av festmiddagen på KS
sine arrangementer går på rundgang, blant styrets medlemmer. Under høstkonferansen 9. november
har Arnhild Holstad ledelsen.

[Lagre]

16/18 Kommune- og regionreformen hva nå? KS i Sør- og Nord-Trøndelag
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Det kom fram en usikkerhet om fristen til Fylkesmannen 1. juli er endelig. Deretter en usikkerhet om
vurderingene til Fylkesmannen. Varierende oppslutning på folkeavstemmingene i kommunene.
Hvordan skal kommunene organiseres i den nye region Trøndelag? Prosess fram mot KS Trøndelag.
Tenke felles fylkesstyremøter fra 2018 til 2020. Fylkesstyret ønsker utredning og beslutning på dette.
Aktuell sak for fylkesmøtet november 2016, alternativt februar 2017. Forslag om felles
studietur/styreseminar med fylkesstyret i Sør-Trøndelag i f.eks. desember.

Forslag til vedtak

1. Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag tar redegjørelsen om status og KS sin rolle i reformarbeidet
til orientering.
2. KS Nord-Trøndelag må være på tilbudssiden når det gjelder kommuner som gjør vedtak om
sammenslåing.
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3. Med bakgrunn i vedtak i fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag om å slå sammen Nord- og
Sør-Trøndelag til en region Trøndelag med virkning fra 01.01.2018, mener fylkesstyret i NordTrøndelag:
- I arbeidet med å få på plass et felles Trøndelag er det viktig å involvere kommunene.
- Fylkeskommunene oppfordres til et samarbeid med KS ved bl.a. å benytte KS sine
møteplasser og ved at ledelsen i KS Sør- og KS Nord-Trøndelag trekkes med i dette arbeidet.
- En folkevalgt region Trøndelag må føre til at det arbeides i retning av at KS Sør-Trøndelag og
KS Nord-Trøndelag organiseres i et felles KS Trøndelag. I første omgang gjennom samordning
av felles møteplasser.

Vedtak
1. Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag tar redegjørelsen om status og KS sin rolle i reformarbeidet til
orientering.
2. KS Nord-Trøndelag må være på tilbudssiden når det gjelder kommuner som gjør vedtak om
sammenslåing.
3. Med bakgrunn i vedtak i fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag om å slå sammen Nord- og SørTrøndelag til en region Trøndelag med virkning fra 01.01.2018, mener fylkesstyret i Nord-Trøndelag:
- I arbeidet med å få på plass et felles Trøndelag er det viktig å involvere kommunene.
- Fylkeskommunene oppfordres til et samarbeid med KS ved bl.a. å benytte KS sine møteplasser og
ved at ledelsen i KS Sør- og KS Nord-Trøndelag trekkes med i dette arbeidet.
- En folkevalgt region Trøndelag må føre til at det arbeides i retning av at KS Sør-Trøndelag og KS
Nord-Trøndelag organiseres i et felles KS Trøndelag. I første omgang gjennom samordning av felles
møteplasser.
- Det gis fullmakt til fylkesstyreleder i KS Nord-Trøndelag om å få til et møte mellom styrene i Nordog Sør-Trøndelag, i høst.

[Lagre]

16/19 Enighet i Tariffoppgjøret 2016

Saksfremlegg datert 31.05.2016.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering
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Vedtak
Saken tas til orientering. KS har gjort en god jobb, mange medlemmer er fornøyd med prosessen og
resultatet.

[Lagre]

16/20 Læringsnettverk for inkludering til samfunn og arbeid for flyktninger i Nord-Trøndelag
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Merknad: Vedlegget i saksdokumentet manglet, ble ettersendt på møtedato. Er nå lagt inn i saken.

Forslag til vedtak

Fylkesstyret støtter prosjekt Læringsnettverk for inkludering til samfunn og arbeid for flyktninger i
Nord-Trøndelag.

Vedtak
Fylkesstyret i Nord-Trøndelag støtter prosjekt Læringsnettverk for inkludering til samfunn og arbeid
for flyktninger i Nord-Trøndelag.

[Lagre]

Orienteringssaker

16/13 FoU-strategi Trøndelag, uttalelse fra KS Nord-Trøndelag
Saksfremlegg datert 31.05.2016.

Merknad: Vedlegget i saksdokumentet manglet, er nå lagt inn i saken.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.
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Vedtak
Saken tas til orientering

[Lagre]

16/14 Etablering av velferdsnettverk
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Merknad: Feil saksframlegg var satt inn, det riktige er nå lagt inn i saken.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.
Vedtak
Saken tas til orientering

[Lagre]

16/15 Informasjon fra helseområdet
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.
Vedtak
Saken tas til orientering. Kommentarer: Strategi 2030 til helseforetaket, er det noe fylkesstyret skal
uttale seg om? Spent på kriterier og ressursfordeling mellom helseforetak og kommunene når det
gjelder utskrivningsklare og pasienter innenfor rus og psykisk helse. Det sitter for mye
definisjonsmakt på vegne av kommunene, det må kommunene være oppmerksom på.

[Lagre]
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16/16 RSA Et utvalg som Nord Universitet har satt ned
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.
Vedtak
Saken tas til orientering, med følgende merknad: Regionalt Samarbeidsutvalg, nedsatt av
departementet. To møter pr år.

[Lagre]

16/17 Regionalt planutvalg Et utvalg som fylkesrådet i Nord-Trøndelag har satt ned
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.
Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre]

16/18 Møte med Stortingsbenken
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.
Vedtak
Saken tas til orientering. KS orienterte om innspill på kommuneøkonomi.

[Lagre]
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16/19 Kommunebesøk
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.
Vedtak
Saken tas til orientering. Merknad: Vi bør Invitere kommunens utsendinger til fylkesmøtet når KS
besøker kommunene, ikke kun ordfører og rådmann.

[Lagre]

16/20 Aktiviteter siden forrige styremøte
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.
Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre]

16/21 Ny kommunelov
Saksfremlegg datert 31.05.2016.
Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.
Vedtak
KS v/adm. sender ut saksframlegg som utarbeides fra KS sentralt, med forslag til vedtak til
fylkesstyret.

[Lagre]
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Notatsaker

Oppvekstforum Nord-Trøndelag, grunnlagsdokument oversendt kommunene til behandling i
kommunestyrene. Sendt på epost til styret i møtet.
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