Referat
Møte nr 1 mellom Frosta kommune og Levanger kommune om forhandlinger om
intensjonsavtale om kommunesammenslutning
Tid og sted: Levanger rådhus, 16. mars 2016 kl. 20:30 Til stede:
Frosta kommune: Trine Haug, Stig Morten Skjæran, Johan Petter Skogseth
Levanger kommune: Robert Svarva (møteleder), Alf Magnar Reberg og Ina Kollerud Pedersen
Dessuten møtte: rådmennene Arne Ketil Auran, Frosta kommune og Ola Stene (referent), Levanger
kommune. Fra Innherred samkommune: Anne Grete Wold (sekretær for intensjonsavtalen).
Arbeidstakerrepresentanter, observatører med talerett: Tove Randi Olsen (Levanger) Line Moe og
Turid Haug (Frosta).

1 Oppstartende arbeid med intensjonsavtale mellom Frosta og
Levanger.
Forhandlingsdelegasjonene fra Frosta og Levanger var enig om at det var grunnlag for å starte
arbeidet med intensjonsavtale om sammenslutning mellom disse kommunene etter at Verdal
kommune hadde brutt forhandlingene mellom Frosta, Levanger og Verdal. Rådmennene fikk i
oppdrag å utarbeide et utkast til intensjonsavtale basert på forslaget til avtale mellom alle tre
kommunene, men tilpasset de to gjenværende. Det ønskes fokus på å få til bedre fagmiljø og
tjenester for innbyggerne. Videre ønsker Frosta at det tas inn i avtalen formuleringer som sikrer
fortsatt 1-10 skole og svømmebasseng på Frosta. Frosta har lite idrettsanlegg i offentlig regi, men
med kommunale garantier. Det kan være aktuelt å åpne for at den nye kommunen tar over på
eiersiden.
Når det gjelder fordeling av funksjoner mellom Levanger og Frosta ble administrasjonen bedt om å
lage en ny oversikt over status i dag og anslag på bemanning i de ulike funksjonene til neste møte.
Frosta presenterte sine ønsker ang funksjonsfordeling.
Navn for ny kommune ble så vidt drøftet, men vil bli tema på neste forhandlingsmøte. Det samme
gjelder kommunevåpen og kommuneblomst. Det var en felles oppfatning om at en klarer å komme til
enighet om disse spørsmålene.
Frosta opplyste at de skulle ha nytt forhandlingsmøte med Stjørdal kommune 17.3. og forventer
snarlig avklaring av retningsvalg. Endelig avklaring vil komme i kommunestyremøtet 29.3.
Nytt forhandlingsmøte ble avtalt til mandag 21.3 kl. 15:00 i Levanger rådhus.
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