Trondheim kommune

Saksframlegg
SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE
Arkivsaksnr.: 05/16360
Forslag til vedtak/innstilling:
Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge

Saksfremlegg - arkivsak 05/16360
13577/ 08

1

Trondheim kommune

Saksutredning:
En intensjonsavtale mellom byene/ kommunene Kristiansund, Røros, Orkanger (Orkdal kommune),
Trondheim, Namsos, Verdal, Levanger, Steinkjer og Stjørdal, ble inngått av ordførerne i de respektive
byene 18.08.2004. Avtalen ble godkjent av bystyret i samtlige kommuner. Trondheim behandlet avtalen i
bystyret 28.10.2004, sak 171/04.
Initiativet ble tatt av ordfører i Steinkjer og Trondheim etter at det i mars 2004 ble arrangert et felles
formannskapsmøte mellom de to byene. I denne forbindelse ble utarbeidet en egen avtale som også ble
bystyrebehandlet. I denne ble vektlagt å få i gang det samarbeidet som er Byer i Midt-Norge og å sikre at
byjubileet i Steinkjer i 2007 ble en markant begivenhet i regionen.
Byer i Midt-Norge har vært et politisk samarbeidsorgan med halvårige samlinger siden oppstart.
Områder som har vært vektlagt i samarbeidet har vært
• fellesmøter med helseforetak Midt-Norges styre og administrasjon
• havnesamarbeid
• kultursamarbeid
• byfortetting
• felles uttalelser mot statlige myndigheter
• kjennskap til hverandres prosjekt og utvikling
I møtene er tatt opp utfordringer som er presentert gjennom felles fylkesplan og arbeidet i Trøndelagsrådet.
På den måten har Byer i Midt-Norge vært et bindeledd i et noe utvidet trøndelag.
Ordførerne i Kristiansund, Steinkjer og Trondheim er styringsgruppe for samarbeidet.
Det er nedsatt egne administrative arbeidsgrupper med felles fagsamlinger innafor rusområdet og
kulturområdet.
Om ny avtale:
På møtet i Byer i Midt-Norge 18.12.2007 var samtlige ordførere enig om å forlenge avtale om et
samarbeid. Ny avtaletekst er utformet av styringsgruppen, og sendt til behandling i samtlige byer/
kommuners kommunestyrer.
I avtalen som foreslås vedtatt vektlegges at byene og byregionene står overfor felles utfordringer og derfor
fortsatt ønsker å samordne sitt arbeid. Det vektlegges at samarbeidet fortsatt skal koordineres med
arbeidet som pågår i Trøndelagsrådet og den felles fylkesplanprosessen i Trøndelag.

Konklusjon
Samarbeidet i Byer i Midt-Norge anses som viktig for å ha en god dialog og utvikling i et utvidet trøndelag
der også Kristiansund ønsker å være tilsluttet.
Det anses ikke nødvendig å videreføre egen avtale mellom Steinkjer og Trondheim. Dette fordi
intensjonene i inngått avtale er godt oppfylt.
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Ordføreren anbefaler at bystyret godkjenner vedlagte avtale.

Ordføreren i i Trondheim, 24.01.2008

Rita Ottervik
ordfører

Kari Aarnes
leder for Bystyresekretariatet

Vedlegg:
Utarbeidet samarbeidsavtale
Intensjonsavtalen inngått med Steinkjer kommune

Saksfremlegg - arkivsak 05/16360
13577/ 08

3

Trondheim kommune

Byer i Midt-Norge- samarbeidsavtale
Byer i Midt-Norge er et politisk samarbeidsorgan for byene Kristiansund, Røros, Orkanger (Orkdal
kommune), Trondheim, Namsos, Verdal, Levanger, Steinkjer og Stjørdal, opprettet i juni 2004. Byene er
en allianse som har som formål å fremme midt-norske interesser. Byene og byregionene står overfor felles
utfordringer og ønsker å samordne sitt arbeid for å møte disse. Et tett samarbeid vil bety høyere
kompetanse, bedre ressursutnyttelse og et bedre tjenestetilbud til innbyggere. Samarbeidet koordineres
med arbeidet som pågår i Trøndelagsrådet og den felles fylkesplanprosessen i Trøndelag.
Målet med et tettere samarbeid mellom byene i Midt-Norge er å danne et grunnlag for å gjøre regionen
sterkere og å sette fokus på bedre tjenester til innbyggerne og et mer konkurransedyktig næringsliv.
Storbyen og distriktene er gjensidig avhengig av hverandre for å få til en dynamisk utvikling der alle drar
gjensidig fordel av hverandres fortrinn.
Samarbeidsområder:
Aktuelle områder for det brede bysamarbeidet er:
•

Avklare og initiere arbeid med felles utfordringer

•

Felles strategi for påvirkning av nasjonal politikk

•

Utvikle et faglig samarbeid på de områdene som til enhver tid synes aktuelle, som næringsutvikling,
samferdsel, kultur, helse og sosial og utdanning

•

Utveksle synspunkter når det utarbeides regionale planer.

•

Samordning på områder som er viktige for landsdelen og for samarbeidet

Samarbeidsform:
Samarbeidet følges opp gjennom to møter pr år i en gruppe bestående av ordførerne, opposisjonslederne
og rådmennene i de midt-norske byene. Samarbeidet har en styringsgruppe bestående av ordførerne i
Trondheim, Steinkjer og Kristiansund. Trondheim har sekretariatsfunksjon for møtene. Det kan etableres
egne arbeidsgrupper for de enkelte prosjekt.
Den enkelte arbeidsgruppe beslutter selv om det skal etableres eget sekretariat.
Hver by bekoster selv de utgifter som følger med arbeidet, og er på omgang vertskap for storsamlingene.
Avtalen evalueres i 2011. Avtalen skal behandles i Bystyret eller Kommunestyret i den enkelte kommune.

Saksfremlegg - arkivsak 05/16360
13577/ 08

4

Trondheim kommune
Intensjonsavtale med Steinkjer kommune
Intensjonsavtalen fikk tilslutning i bystyret i Trondheim 17.06.2004

Formål:
Trondheim og Steinkjer tar med dette initiativet til et bredt og sterkt samarbeid mellom byene i Midt-Norge. Dette
skjer med utgangspunkt i Trondheims rolle som landsdelshovedstad og Steinkjers rolle som fylkeshovedstad i
Nord-Trøndelag.
Byene i Midt-Norge kan i viktige saker med tung regional forankring danne en sterk allianse som fremmer midtnorske interesser. Samarbeidet er i tråd med arbeidet som pågår i Trøndelagsrådet og den felles
fylkesplanprosessen i Trøndelag. Byene og byregionene står ofte overfor lignende utfordringer, og et tett
samarbeid vil bety høyere kompetanse, bedre ressursutnyttelse og et bedre tjenestetilbud til våre innbyggere.
De to kommunene skal utvikle samarbeid på to nivå:
1. Trondheim og Steinkjer skal arbeide med felles utviklingsprosjekter mellom de to kommunene.
2. Trondheim og Steinkjer skal sammen ta initiativ til et bredt samarbeid mellom byene i Midt-Norge.
Samarbeidsområder:
1. Områder der de to kommunene kan ha nytte av et tosidig samarbeid kan være organisasjonsutvikling,
kommunale tjenester, dialog omkring fylkeshovedstadsrollen i et regionalt landskap under stadig endring m.v.
2. Aktuelle områder for det brede bysamarbeidet er:
•

Næringsutvikling, samferdsel, kultur og utdanning er områder vi skal utvikle et samarbeid på.

•

Kommunene skal utvikle et faglig samarbeid på de områdene som til enhver tid synes aktuelle.

•

Kommunene skal utveksle synspunkter når det utarbeides regionale planer. Videre er det et mål at de
ulike kommuneplanene i størst mulig grad samordnes på områder som er viktige for landsdelen og for
samarbeidet.

•

Steinkjers byjubileum i 2007 skal være en markant begivenhet i landsdelen.

Samarbeidsform:
1. Det tosidige samarbeidet følges opp gjennom to kontaktmøter pr år med ordfører, rådmann og to
representanter til fra de to kommunene. Det etableres egne samarbeidsgrupper for de enkelte prosjekt.
2. Bysamarbeidet følges opp ved at Trondheim og Steinkjer i fellesskap og med utgangspunkt i denne avtalen tar
kontakt med de øvrige byene i Midt-Norge med sikte på å inkludere alle i samarbeidet.
•

De inviterte vil være: Namsos, Levanger/Verdal, Stjørdal, Røros, Orkdal og Kristiansund. I tillegg bør det
vurderes å etablere et kontaktpunkt mot Ytter-Namdalen.

•

Oppstart markeres med et felles arrangement I Trondheim sommeren 2004.

Trondheim og Steinkjer tar i felleskap koordinerings- og oppmannsansvar for bysamarbeidet som etableres.
Trondheim tar ansvar for sekretariatsfunksjonen i oppstartsfasen.
3. Intensjonsavtalen inngås i første omgang frem til september 2007, men med ambisjoner om forlengelse.
Intensjonsavtalen skal behandles i Bystyret eller Kommunestyret.
Steinkjer 11.mars 2004
Rita Ottervik
Per Sverre Ranem
Ordfører i Trondheim Ordfører i Steinkjer
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