Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
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Dato:
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Robert Svarva
Alf Magnar Reberg
Astrid Juberg Vordal
Anita Ravlo Sand
Ingrid Olga Hallan
Ina Helen Kollerud Pedersen
Geir Tore Persøy
Børge Lund
Gunnar Morten Løvås
Tove Randi Olsen
Laila Munkeby

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Vara

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Kai Lennert Johansen
Medlem
Karl Meinert Buchholdt
Medlem
Andreas Jenssen Hjelmstad
Medlem
Olaug Julie Aasan
Medlem
Leif Ketil Lorentsen
Medlem
Rannveig Prins Andøl
Medlem
Jens Syver Løvli
Medlem
Kari Eline Egenæs Groven
Medlem
Aria Rad
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rita-Mari Keiserås
I tillegg møtte:
Navn
Jostein Hulbækdal

Stilling
Formannskapssekretær
Funksjon
Hovedverneombud

Representerer
AP/SP/KRF
AP/SP/KRF
AP/SP/KRF
AP/SP/KRF
AP/SP/KRF
AP/SP/KRF
FRP
AP/SP/KRF
SV
Fagforbundet
Fagforbundet

Representerer
AP/SP/KRF
FRP/V
H
MDG
Fagforbundet
NSF
Utdanningsforbundet
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet
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Status forhandlingene om intensjonsavtale
Robert redegjorde fra arbeidet i forhandlingsmøtene så langt.
Det er slått fast at kommunesenter, med administrativ og politisk ledelse, blir på
Levanger.
Utkast til intensjonsavtale ble presentert i møtet.
Diverse innspill fra styringsgruppa vil bli fulgt opp videre av forhandlingsutvalget.
Pkt. 3 i avtalen (Kommunen som arbeidsgiver): - underpkt. 6 «Ingen ansatte skal bli
oppsagt som følge av kommunesammenslåing» flyttes opp som underpkt. 1
Pkt. 4 (Navn, visjon og symboler). Navn: Innherred kommune. Kommunevåpen er ikke
bestemt. Vil bli fulgt opp separat med egen konkurranseutlysning. Visjon for
Innherred kommune: Felles livskvalitet og vekst
Pkt. 5 (Lokaldemokrati). Frosta ønsker å prøve ut det å ha et lokalt utvalg med
myndighet til å behandle f.eks. reguleringsplaner (et supplement til PUK i Levanger
slik vi har det i dag).
Det ble bedt om fra styringsgruppa at den politiske organiseringa blir sett nøye på.
Miljøområdet må ivaretas, - f.eks. tas inn i komitenavnet. Lokal forankring fra alle
dagens kommuner må ivaretas. Ble klargjort at det blir den nye kommunen sitt
kommunestyre som må vedta detaljer på dette området.
Pkt. 6 (Lokalisering av tjenester)
Funksjonsfordeling - Fordeling av ikke stedbundne tjenester («rådhusfunksjoner») geografisk, ble presentert i møtet.
Ble presisert at det her dreier seg om funksjoner, men det vil uansett føre til at
enkeltansatte «må flytte på seg». Dette er en skisse som et utgangspunkt. Det vil bli
lagt opp til en god prosess i forhold til de ansatte. Informasjon vil bli gitt i bredt
omfang i løpet av kort tid.
Involvering av innbyggere:
Det skal legges en felles plan for hvordan innbyggerne i alle tre kommunene skal
involveres. Vil bl.a. bli laget en informasjonsbrosjyre som skal sendes ut til alle
husstander.
Nytt forhandlingsmøte med mål om signere avtalen holdes i kveld kl. 18.00.
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