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Overordnet samarbeidsavtale Værnesregionen
Rådmannens forslag til vedtak:



Regionsamarbeidet hjemlet i Kommunelovens §27 og tilhørende vedtekter sies opp med
virkning fra 31.12.2018.
Samarbeidsavtale om Tjenesteproduksjon og –utvikling i Værnesregionen vedtas med
virkning fra 01.01.2019.

Vedlegg
1 Værnesregionen Samarbeidsavtale overordnet
2 Vedtatte kostnadsnøkler

Saksopplysninger:
Evaluering av styring og ledelse har vært en lang prosess i Værnesregionen (VR). De siste to
årene har samarbeidet gjennomført omfattende evalueringer og analyser. Konklusjonene i
arbeidet har i stor grad pekt på behov for endring i styringsstrukturene
Samtidig med prosessen i VR, ble Midt-Trøndelag Regionråd (MTR) konstituert i februar 2018.
Dette regionsamarbeidet vil i fremtiden bli en viktig arena for værnesregionkommunene med
tanke på regional utvikling og interessepolitikk.
Da MTR anses som det organet som vil være førende på politikkområdet i fremtiden, så er det
riktig å avslutte det regionalpolitiske engasjementet i VR. En avslutning av dette engasjementet
medfører en oppsigelse av vedtekter i regionsamarbeidet samt en avvikling av Regionråd og
Arbeidsutvalg som formelle møtearenaer.
Tjenesteproduksjonen i VR skal fortsette som før, og det er intensjonen at også flere nye
samarbeider kan inkluderes. Det behov for å etablere en mer tydelig og avklart ledelse og
konklusjonene i rapporten som er behandlet tidligere er at samarbeidene bør omorganiseres til

administrative vertskommunesamarbeider. Dette vil medføre nedleggelse av dagens politiske
nemnder i VR.
Overordnet samarbeidsavtale og Vertskommuneavtaler for alle tjenestesamarbeider legges
derfor nå frem for politisk behandling i kommunene.
Regionrådet i Værnesregionen har behandlet saken i møter 18. april 2018, 6. juni 2018, 31.
oktober 2018 og sluttbehandlet saken i møte 6. desember 2018.
Regionrådet i Værnesregionen konkluderte 06.06.2018 med følgende:
Samarbeidet i Værnesregionen etter kommunelovens § 27 videreføres i henhold til
vedtatt samarbeidsavtale og vedtekter inntil nytt regionalt samarbeid formelt er vedtatt
for kommunene i Værnesregionen.
Intensjonen er at all kommunal behandling av nytt avtaleverk er klart og at nytt
avtaleverk samt ny samarbeidsform er klar fra 1. januar 2019.
I samme møte behandlet regionrådet ny overordnet samarbeidsavtale, og konkluderte med
følgende:
1. Samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og –utvikling i Værnesregionen tilrådes.
2. Avtalen trer i kraft med virkning fra 1. januar 2019.
3. Avtalen oversendes kommunene for endelig tilslutning etter at nye kostnadsnøkler er
vedtatt og innarbeidet. Dette forutsettes gjennomført innen utgangen av oktober 2018.
Overordnet samarbeidsavtale skal erstatte dagens samarbeid etter kommunelovens §27 og de
gjeldende vedtekter for regionsamarbeidet må dermed sies opp.
I konstituerende møte i Midt-Trøndelag Regionråd 26. november 2018 sluttet i alt 12 kommuner
seg til et nytt trøndersk regionråd. Værnesregionens forutsetning for oppsigelse av samarbeidet
etter kommunelovens §27 i Værnesregionen, er med dette oppfylt.
I regionrådets møte 6. desember 2018 ble det enighet om kostnadsnøkler for
tjenestesamarbeidene i Værnesregionen, og avtalene oversendes dermed kommunene for
behandling.
Arne Ketil Auran
Rådmann

