Referat
Møte nr 3 mellom Frosta kommune, Levanger kommune og Verdal kommune om
forhandlinger om intensjonsavtale om kommunesammenslutning
Tid og sted: Stiklestad, 1. mars 2016 kl. 0900-1645
Til stede:
Frosta kommune: Trine Haug, Stig Morten Skjæran, Johan Petter Skogseth
Levanger kommune: Robert Svarva, Alf Magnar Reberg og Ina Kollerud Pedersen
Verdal kommune: Bjørn Iversen (møteleder), Silje Sjøvold og Marit Vold
Dessuten møtte: rådmennene Arne Ketil Auran, Frosta kommune, Jostein Grimstad, Verdal kommune
og Ola Stene, Levanger kommune. Arbeidstakerrepresentanter, observatører med talerett: Tove
Randi Olsen (Levanger), Lise Heggdal (Verdal). Innherred samkommune: Anne Grete Wold (sekretær).
Unni Storstad (Levanger). Øystein Kvistad (Verdal) var tilstede etter kl. 12.30.

1. Referat fra møte nr 2
Referat fra møtet 19.2 ble godkjent.

2. Nye perspektiver fra forrige møte





Verdal: Forhandlinger må skje i tillit og fortrolighet. Mandatet ift. forhandle med
Frosta er nå vedtatt i k-styret.
Frosta: Ingen avklaringer om retning enda. Hadde møte med Stjørdal 29.02. Skal
orientere k-styret i kveld.
Levanger: Orientering om prosessen i styringsgruppa. Mye vilje.
Aldersgrense for folkeavstemning: Frosta og Verdal har vedtatt 16-årsgrense nå.
Rådmannen i Levanger vil antakelig endre innstilling til formannskapet slik at
aldersgrensa blir lik i de tre kommunene.

3. Mediestrategi v/ Jostein Grimstad
Det har noe å si hvordan mediene brukes, først og fremst for forhandlingsutvalgene.
Kommunikasjonsteori: Tre prinsipper: «hode, hjerte og hender» - budskapet må treffe
befolkningen både i forhold til fakta, følelser og praktisk tilnærming. Følelsesdebatt knyttet
til feil fakta kan gi svært uheldige budskap
Hva ønsker dere å kommunisere med innbyggerne ift. fakta, følelser og praktisk tilnærming?
Hva er målet med informasjonen? Dette bør dere som forhandlingsdelegasjoner svare ut.
Bør i første rekke være å få god oppslutning om folkeavstemningen, slik at innbyggerne
engasjerer seg.
Brosjyre og/eller temaavis? Hadde planlagt brosjyre nå, men det er krevende å være i
«sanntid». Kan være aktuelt å lage en temaavis i perioden mellom intensjonsavtale og
folkeavstemning.
Innspill Trine Haug: Frosta skal ha en sekvens i Frostingen denne uka.
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4. Arbeid med overordnede målsettinger for den nye kommunen
Kommunen som samfunnsutvikler
Bjørn Iversen la fram forslag til mål for samfunnsutvikling, med påfølgende diskusjon i
plenum. Målformuleringene ble til slutt landet slik:
Den nye kommunen skal…
1. Være en av landets beste kommuner å bo, leve og arbeide i
2. Være en av landets beste kommuner på næringsutvikling, og tilrettelegging for
verdiskaping og næringsliv
3. Være en kommune med en bevisst og moderne miljøprofil
4. Jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelsen
5. Være en kommune med en ledende og livskraftig landbruksnæring
Kommunen som lokaldemokratisk arena
Trine Haug la fram forslag til mål, med påfølgende diskusjon i plenum. Målformuleringene
ble til slutt landet slik:
Den nye kommunen skal…
1. Ha et lokaldemokrati som skal bygge opp om medvirkning og innflytelse fra de ulike
deler av kommunen.
2. Ha folkevalgt styring etter formannskapsmodellen, med sektorovergripende utvalg
eller komiteer.
3. Arbeide for at innbyggerne lokalt skal sikres folkevalgt innflytelse over
arealforvaltning og bygdeutvikling
4. Kommunal aktivitet og ansvar skal i størst mulig grad være underlagt
kommunestyrets direkte styring.
Kommunen som tjenesteyter
Robert Svarva la fram forslag til mål, med påfølgende diskusjon i plenum. Målformuleringene
ble til slutt landet slik:
Den nye kommunen skal…
1. Ha et tillitsvekkende og nært tjenestetilbud som tilfredsstiller innbyggerne sine behov
2. Være kostnadseffektiv og levere tjenester med høy kvalitet
3. Framstå som en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme
4. Ha en tjenesteproduksjon som bidrar til vekst og utvikler attraktive lokalsamfunn
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5. Arbeid med avtaletekst
Det utsendte utkastet ble drøftet i prosess ledet av Anne Grete Wold. En del tilføyelser og
endringer ble foretatt i møtet. Rådmennene fikk fullmakt til å ferdigstille forslaget ut fra
innspill og drøftinger som kom i møtet.

6. Oppsummering og videre bestillinger ved forhandlingslederne
Rådmennene anmodes om å lage en «faktaboks» der de økonomiske konsekvensene av
mulige kommunesammenslutninger kommer tydelig fram.
Videre ble rådmennene anmodet om å arbeide fram en oversikt over hvordan ulike ikke
stedsbundne stillinger/tjenester i den nye kommunen kan grupperes og fordeles.

7. Neste møte
Neste forhandlingsmøte er fastsatt til 14. mars kl 09:00 – 16:00 og felles kommunestyremøte
16. mars kl 18:00.

Referat fra forhandlingsmøte 3 om intensjonsavtale Frosta, Levanger, Verdal 010316

3

