Trondheim kommune

Saksframlegg
Høring - avvikling av samkommunemodellen Oppheving av
kommuneloven kapittel 5 B - samkommune
Arkivsak.: 15/1129

Forslag til vedtak:
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse til Kommunalog moderniseringsdepartementets høring om avvikling av samkommunemodellen- Oppheving av
kommuneloven kapittel 5 B - samkommune :
Trondheim kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om
oppheving av kommunelovens kapittel 5B.
Saksutredning:
Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring et forslag om å avvikle
adgangen til å danne samkommuner. Samkommune er en modell for omfattende
samarbeidstiltak mellom kommuner, der en betydelig beslutningsmyndighet overføres til en
interkommunal enhet. Samkommunen er egen juridisk person og eget interkommunalt
forvaltningsorgan. Ordningen ble opprettet i 2012. Høringsfristen er satt til 13.april 2015.
Fakta
Svært få kommuner har tatt denne ordningen i bruk. Det finnes to samkommuner, og begge ligger
i Nord-Trøndelag. Midtre Namdal samkommune omfatter kommunene Namsos, Overhalla,
Namdalseid og Fosnes. Innherred samkommune omfatter kommunene Verdal og Levanger.
Departementet foreslår at ordningen tas bort. Dette betyr at ingen nye samkommuner kan
opprettes, og at de to eksisterende samkommunene får en overgangsperiode for avvikling av
ordningen fram til 01.01.2020.
Trondheim kommune uttalte seg i 2010 om forslaget om å innføre adgang til å danne
samkommuner. I det enstemmige vedtaket sier formannskapet (sak 273/10):
Trondheim kommune ser et betydelig behov for interkommunalt samarbeid om ulike oppgaver som
kommunene er pålagt å løse.
Trondheim kommune går imot forslaget om å opprette et nytt felles forvaltningsorgan i form av
samkommuner, hvor kommunestyrene overfører retten til å utøve myndighet til en ny juridisk enhet
innen områder hvor kommunene gjennom lov er pålagt ansvaret. Ut fra hensynet til effektiv
ressursutnyttelse og lokaldemokratiske beslutningsprosesser vil det være mer hensiktsmessig om
regjeringen igangsetter prosesser med sikte på kommunesammenslåinger.
Trondheim kommune har følgende synspunkter på enkelttema i lovforslaget:
- Det bør kreves kvalifisert flertall for innmelding i en samkommune.
- Samkommunen bør ikke ha anledning til å være vertskommune for andre kommuner enn
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deltakerkommunene.
- Det frarådes at samkommuner gis anledning til å opprette selskaper.
- Det frarådes at kommuner og fylkeskommuner sammen gis anledning til å danne
samkommune.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at formannskapet støtter departementets forslag om å oppheve adgangen
til å danne samkommuner.

Rådmannen i Trondheim, 18.03.2015

Morten Wolden
kommunaldirektør

Ragnhild Setsaas
rådgiver
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