Agenda for forhandlingsmøte 2 på Frosta 19.2.16, kl. 09.00-12.00
Etter formøte mellom rådmennene på Levanger 9.2.16 med oppfølging ift. pkt. 6 i
møtereferat fra forhandlingsmøte nr 1 den 2.2.16, samt koordinering med ordfører Trine
Haug på Frosta, foreslås følgende agenda for møte:
1.

Erfaringer fra prosesser med framforhandling av intensjonsavtaler og erfaringer
med innhold i avtalene. v/Geir Almlid www.distriktssenteret.no

2.

Konkretisering av innhold i intensjonsavtalen(e) – rådmann Jostein Grimstad
innleder med aktuelle refleksjoner ift. hvorfor og hvordan involvering i et evt felles
kommunestyremøte
a. Innspill til avtaleinnhold fra forhandlingsmøte 1 og vedlagt utkast til disposisjon
for aktuelt innhold i avtaler?
b. Hva er viktigst for de enkelte kommunene å få med i intensjonsavtalen, og
hvordan kommer vi dit?
c. Er det aktuelt med felles kommunestyremøte for kommunene (29.2.16 aktuell
dato) for å sikre medvirkning/forankring av innhold, der det gjennomføres
f.eks. en Workshop hvor man f.eks. gjennomfører en SWOT-analyse?
Her kan en bl.a. få belyst hva som er styrkene i dagens kommuner og hvordan
kan disse videreføres og styrkes i en ny kommune og hva er svakheter i dagens
kommuner som kan forbedres i en ny og større kommune

3.

Er det aktuelt å gjennomføre en felles innbyggerundersøkelse i mars, og hva skal
evt. være tema for denne?
a. KMD har inngått en rammeavtale med Opinion AS om innbyggerundersøkelser,
som fortsatt er mulig å benytte. Avtalen gjelder fram til kommunene må fatte
endelige vedtak i reformen, våren 2016. Opplegget kan tilpasses lokale forhold,
og kommunene kan selv legge til spørsmål knyttet til lokale behov. Kommuner
som ønsker å bruke avtalen, kan ta kontakt med: Henrik Høidahl,
hh@opinion.no Tlf: 992 61 015

4.

Utarbeidelse av brosjyrer til utsending til husstandene? Presentasjon av forslag
a. Én nå og én i etterkant av inngått avtale
b. Nå: Levanger, Verdal og Frosta lager en brosjyre sammen. Klargjøring av
prosess fram til rådgivende folkeavstemning 23.5.16

5.

Oppdrag til administrasjonen til neste møte 01.03.2016 Kl 09.00 på Verdal

6.

Eventuelt andre aktuelle innspill

Med vennlig hilsen
Arne Ketil Auran
Rådmann

