NOTAT til formannskapene i Stjørdal, Levanger og Verdal
Trøndelag i endring – Etablering av Regionråd Midt-Trøndelag.

Det foregår store endringsprosesser i Trøndelag og resten av landet, og fra 1. januar er
Trøndelag fylke en realitet. To fylkeskommuner blir til en, to fylkesmannsembeter blir til ett
og så videre. Steinkjers rolle som administrasjonssted i det nye fylket er beskrevet og
ivaretatt. Trondheim blir storbyen i et større fylke, og må forholde seg til andre omgivelser
enn tidligere.
Men hva betyr endringene for oss kommuner nord for Trondheim? Vi tre nærmeste
«småbykommuner» representerer alene snart 60.000 innbyggere, og er vesentlige for
Trøndelag m.h.t. aktivitet (både næring, utdanning, helse og andre offentlige tjenester),
samferdsel, kultur og andre samfunnsinteresser. Hvordan kan vi med vår beliggenhet og
strukturer samordne oss i Trøndelag? I dette ligger både hvordan vi kan være med å styrke
Trondheims rolle nasjonalt og internasjonalt, men også representere en regional
balansetyngde. Hvordan skal vi posisjonere oss for medvirkning og betydning?
Levanger og Verdal har i dag et regionråd i Innherred samkommune. Samkommunen må
oppløses, som følge av at muligheten kommuneloven ga for slikt samarbeid er fjernet.
Levanger og Verdal må derfor finne ny løsning for regionråd. Og et bakteppe for dette er at
vi ser tydelig at den nye fylkeskommunen, fylkesmannen, KS og flere vil henvende seg til
kommunesamarbeid i sin dialog med kommunene framover. Skal Levanger og Verdal
etablere nytt regionråd for seg selv, eller se på nye muligheter i nytt fylke? Nordover er et
etablert samarbeid Innherredssamarbeidet, tuftet på flere års historikk med et
Innherredsprogram I og II, men dette har ikke status som regionråd.
Levanger og Verdals analyser av mulighetsrom og de mest naturlige retningsstrømmer for
kommunene tilsier at et sørvendt samarbeid er vel så naturlig som nordvendt. Samtaler
mellom rådmenn i Stjørdal, Levanger og Verdal kan konkluderes med at disse tre
kommunene, også med omkringliggende mindre kommuner, kan representere et markant
betydelig samarbeid – gjerne formalisert som regionråd.
Tjenestesamarbeidet Levanger og Verdal har i Innherred samkommune vil i stor grad
fortsette selv om samkommunen avvikles. Dette er imidlertid mindre enn
tjenestesamarbeidet Værnesregionen har. Tjenestesamarbeid vil, blant annet med

teknologisk utvikling, kunne utvikles stadig sterkere mellom kommuner. Den geografiske
betydningen vil i mange sammenhenger også få mindre og mindre betydning.
Et samarbeid om samfunns-, interesse- og næringspolitikken (i kortform samfunnspolitikken)
i et regionråd tuftet på by-aksen Verdal - Levanger - Stjørdal vil derfor ikke utfordre etablerte
tjenestesamarbeid. Selv om by-aksen er grunnmuren er det helt naturlig at andre kommuner
kan bli en del av samarbeidet. Dette er et viktig poeng og en viktig dimensjon ved utvikling
av et regionråd. Et samarbeid i form av regionråd mellom disse kommunene tuftet på
samfunnsutvikling vil som virkemiddel gjøre at kommunene «får felles postboks» i dialogen
med regional stat og fylkesaktører når disse henvender seg ut over enkeltkommuner. Dette
bidrar til å kunne samordne og fokusere utvikling på aksen mellom Trondheim og Steinkjer, i
det som kan benevnes som Regionråd Midt-Trøndelag.
Samtidig er det viktig at et slikt samarbeid har sine naboer også i sør og nord, som også må
understøttes for den helhetlige utvikling. Trøndelag trenger at regionrådssamarbeidene,
næringsliv, regional stat og fylkeskommune samarbeider for å nå fram i store nasjonale og
internasjonale konkurranser.
Et samarbeid i form av regionråd for samfunnspolitikken må driftes med mest mulig
forutsigbarhet og minst mulig administrasjon, etablert på eksisterende strukturer. Dette er
forhold som må tydeliggjøres i en eventuell påfølgende sak til folkevalgte organer og i
vedtekter.
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