Fylkesmannen

i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Kjetil 011estad
5ustis- og beredskapsavdelingen

Innvalgstelefon
73 19 91 45

Vår dato
13.04.2015
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2015/203-320
Deres ref.

Kommunal- og moderniserigsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Høring - Oppheving av kommuneloven
kapittel
uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Vi viser til at samkommunen
mellom kommuner.

5B - Samkommune

er en modell for omfattende

-

samarbeidstiltak

Det pekes på at en av modellene som kommunene kan bruke videre er
vertskommunemodellen.
Vi har sett og dokumentert at bruken av denne
modellen har økt, også med folkevalgte nemnder. Dersom det skulle bli flere
interkommunale samarbeid framover (og ikke sammenslåinger), kan det tenkes
at vi noen steder får et system med betydelig samarbeid mellom kommuner
basert på vertskommunemodellen.
I sin ytterste forstand kan man da få et
system som i antall samarbeid blir like eller mer omfattende, og som er mer
kompleks rent styringsmessig. Det kan derfor være viktig at fylkesmennene
følger med i utviklingen av interkommunale samarbeid, bruk av
vertskommunesystemet
og kunnskap om effekter av dette. Vi viser til at
Værnesregionen som bygger på et omfattende samarbeid basert på
vertskommunesystemet,
nå er i sluttfasen med en oppsummering av dette som
en styringsordning. Se link: htt s://www.varnesre ionen.no/aktuelt/Sider/N -ra ort-i-

fol evaluerin en-av- olitisk-nemnd.as x.
Fylkesmannen tar til orientering at lovgrunnlaget for samkommune-ordningen
ønskes tas bort. Samtidig ser vi det som viktig framover at man med jevne
mellomrom drøfter hva som er hensiktsmessig lovregulering av interkommunalt
samarbeid totalt sett, sett i lys av hvordan omfanget og kompleksiteten på dette
feltet utvikler seg.
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