Referat
Møte nr 5 mellom Frosta kommune, Levanger kommune og Verdal kommune om
forhandlinger om intensjonsavtale om kommunesammenslutning
Tid og sted: Levanger rådhus, 16. mars 2016 kl. 18:00 – 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
Verdal kommune: Bjørn Iversen, Silje Sjøvold og Marit Voll.
Dessuten møtte: rådmennene Arne Ketil Auran, Frosta kommune, Jostein Grimstad, Verdal 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. Videre arbeid med intensjonsavtalen
Avtaleforslaget ble gjennomgått i fellesskap og rådmennene presenterte de endringsforslag
og tilleggsforslag som fremmes basert på bestillinger i siste forhandlingsmøte. Justeringer
ble gjort fortløpende i avtaledokumentet.
Avklaringer som ble gjort var at kommunevåpenet skal være Olavskorset og
kommuneblomsten skal være Norsk timian.
Det ble foretatt en justering av komitebetegnelser: (Formannskap), (Miljø, Næring og
Samfunn), (Mennesker og Livskvalitet).
Ved behandling av fordeling av de ulike funksjonene i den nye kommunen ble møtet lukket
og dokumentet som viser fordelingen av arbeidsplasser mellom Levanger, Verdal og Frosta
er unntatt offentlighet til en har fått presentert forslaget for de ansattes organisasjoner.
Verdal kommune gjentok kravet om at politisk og administrativ ledelse må plasseres i Verdal.
Dette ble avvist av Frosta og Levanger. Verdal sin delegasjon ba om gruppemøte og kom
etter dette tilbake med forslag om delt ledelse slik at politisk ledelse ble plassert i en
kommune og administrativ ledelse i en annen kommune. Dette ble fra Verdals delegasjon
oppfattet som helt avgjørende for å kunne få oppslutning om intensjonsavtalen i Verdal.
Kravet ble avvist av Frosta og Levanger. Verdal forlot deretter møtet og Frosta og Levanger
fortsatte forhandlingene.
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