Referat
Møte nr 2 mellom Frosta kommune og Levanger kommune om forhandlinger om
intensjonsavtale om kommunesammenslutning
Tid og sted: Levanger rådhus, 21. mars 2016 kl. 15:00 18:45
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: Line Moe og Turid Haug (Frosta).

Fortsettelse av arbeid med intensjonsavtale mellom Frosta og
Levanger.
Utkast til intensjonsavtale var utsendt fredag. Den ble gjennomgått og justert fortløpende. Når det
gjelder kommunenavn og kommunevåpen var det enighet om det settes ned et utvalg med 3 fra hver
kommune etter at søknad om sammenslåing er sendt. Fellesnemnda skal vedta disse spørsmålene.
Det ble besluttet at kommunestyret skal ha 37 medlemmer.
Møtet ble lukket og matrise over de ulike funksjonene og mulig plassering av disse ble gjennomgått
og konkludert.
Frosta har fått spørsmål fra innbyggere om det var mulig å stemme mellom 2 alternative
intensjonsavtaler ved den rådgivende folkeavstemningen. Forhandlingsutvalget fra Frosta vil ikke
tilrå dette, og vil arbeide for at kommunestyret skal velge det ene alternativet den 29. mars. Fra
Levanger-delegasjonen ble det uttrykt forventning om at Frosta-delegasjonen avklarer hvilket av
alternativene de vil anbefale.
Trine Haug orienterte om at tidsplanen framover er at avtalene både med Stjørdal og Levanger
ferdigstilles i dag og sendes ut med saksdokumentene i morgen. Forhandlingsutvalget vurderer å gi
sin vurdering direkte i kommunestyremøtet. Levanger aksepterer dette under forutsetning av at det
blir tatt et valg da.
Det legges opp til underskriving av avtale etter kommunestyrebehandlingen på Frosta og den 29.3 og
presse inviteres til slik seanse.
Det ble tatt en pause i forhandlingen der administrasjonen ferdigstilte avtalen redaksjonelt. Til slutt
ble avtalen gjennomgått i fellesskap. Alle kan stille seg bak den slik den nå foreligger.
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