Behandling i Kommunestyret - 26.03.2015
Torgeir Skevik på vegne av V og FrP fremmet følgende endringsforslag:
1. Kommunestyret vedtar retningsvalg for videre utredning av eventuell kommunesammenslåing
med Steinkjer. Styringsgruppen og de ulike aktørene arbeider videre med
konsekvensutredninger mv.
2. Verran kommune stiller inntil videre øvrige utredninger om sammenslåing med andre
kommuner som ikke har kommet med formelle henvendelser i bero.
3. Kommunestyret gir sin tilslutning til å starte en prosess for utredning av eventuelt
kommunesamarbeid med Steinkjer.
4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide grovskisse til innhold i prosessplan for utredning av
eventuell sammenslåing av Steinkjer og Verran.
Styringsgruppen får i fullmakt å legge en mer detaljert framdriftsplan for arbeidet. Dette
innebærer at det gjennomføres nødvendige prosesser internt og i forhold til nabokommunen.
Det avholdes informasjons/ temamøter ovenfor innbyggerne, ansatte, lag og organisasjoner,
råd og utvalg, næringsliv og ungdom, i løpet av våren 2015. Prosessene skal drives fram mot
avklaring av retningsvalg til kommunestyret senest innen desember 2015. Det gjennomføres
innbyggerundersøkelse, evt. rådgivende folkeavstemming innen utløpet av september 2015.
5. Kommunestyret oppnevner formannskapet utvidet med representasjon fra administrasjonen
og tillitsvalgte, som lokal styringsgruppe. Partier som ikke blir med i formannskapet etter valget
i september 2015, får oppnevnt en representant hver til styringsgruppen.
Orientering til kommunestyret settes opp som fast sak på hvert møte framover.
6. Rådmannen er prosjektansvarlig for utredningsarbeidet. Rådmannen har følgende mandat for
arbeidet: Utarbeide sak med forslag til endelig vedtak om
kommunestruktur for Verran kommune til politisk behandling innen desember 2015.
- Som kommunen sin kontaktperson/ prosjektansvarlig for kommunereformen
velges: Rådmann Jacob Br. Almlid
- Som kommunen sin lokale prosjektleder velges: Anita Ulstad
- Kommunestyret gir styringsgruppen i oppgave å oppnevne deltakere som skal sitte i
referansegruppen.
7. Grensejusteringer og delingsalternativer skal komme som en naturlig del av
kommunereformarbeidet, og inkluderes i endelig vedtak innen desember 2015.
8. Av tildelte skjønnsmidler for 2014, øremerkes 50 % det lokale arbeidet.
Det ble stemt alternativt mellom formannskapets innstilling og endringsforslaget fra Venstre og FrP.
Formannskapets innstilling til vedtak ble vedtatt mot 6 stemmer.
Vedtak i Kommunestyret - 26.03.2015
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar retningsvalg for videre utredning, jf, mandat og kommunestyret sitt
vedtak av 27.mars 2014. Styringsgruppen og de ulike aktørene arbeider videre med
konsekvensutredninger mv.
2. Verran kommune stiller inntil videre øvrige utredninger om sammenslåing med andre
kommuner som ikke har kommet med formelle henvendelser i bero.
3. Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir sin tilslutning til å starte en felles prosess for
utredning jf. lokal prosessplan og mandat.
4. Kommunestyret vedtar grovskisse til prosessplan for kommunereformarbeidet slik det fremgår.
Styringsgruppen får i fullmakt å legge en mer detaljert framdriftsplan med oppgaver ut fra
føringer i framlagte grovskisse. Dette innebærer at det gjennomføres nødvendige prosesser
internt og i forhold til nabokommuner. Det avholdes informasjons/ temamøter ovenfor
innbyggerne, ansatte, lag og organisasjoner, råd og utvalg, næringsliv og ungdom, i løpet av
våren 2015. Prosessene skal drives fram mot avklaring av retningsvalg til kommunestyret
senest innen juni 2016. Det gjennomføres folkeavstemming i løpet av april 2016.
5. Kommunestyret oppnevner formannskapet utvidet med representasjon fra ungdomsrådet,
næringslivet, rep. fra råd og utvalg, frivilligheten og tillitsvalgte, som lokal styringsgruppe.
Orientering til kommunestyret settes opp som fast sak på hvert møte framover.
6. Rådmannen er prosjektansvarlig for arbeidet med kommunestrukturreformen. Rådmannen har
følgende mandat for arbeidet: Utarbeide sak med forslag til endelig vedtak om
kommunestruktur for Verran kommune til politisk behandling innen juni 2016.
-

Som kommunen sin kontaktperson/ prosjektansvarlig for kommunereformen
velges: Rådmann Jacob Br. Almlid

-

Som kommunen sin lokale prosjektleder velges: Anita Ulstad

-

Kommunestyret gir styringsgruppen i oppgave å oppnevne deltakere som skal
representere i styringsgruppen, samt i referansegrupper.

7. Grensejusteringer og delingsalternativer skal komme som en naturlig del av kommunereformarbeidet, og inkluderes i endelig vedtak innen juni 2016.
8. Av tildelte skjønnsmidler for 2014, øremerkes 50 % det lokale arbeidet.
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