Referat
Møte nr 4 mellom Frosta kommune, Levanger kommune og Verdal kommune om
forhandlinger om intensjonsavtale om kommunesammenslutning
Tid og sted: Falstad, 14. mars 2016 kl. 0900-1615
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, Levanger kommune. Fra Innherred samkommune: Anne Grete Wold (sekretær).
Arbeidstakerrepresentanter, observatører med talerett: Tove Randi Olsen (Levanger), Lise Heggdal
(Verdal), Line Moe (Frosta).

1. Innledning og refleksjoner siden sist
Robert Svarva er dagens møteleder, og ønsker velkommen.
Innledningsvis ønsker møteleder å avklare spørsmålet om kommunesenter. Det er fra
Levanger og Frosta sin side ønskelig å tydeliggjøre at utgangspunktet for dagens
forhandlinger skal være at kommunesenteret skal ligge i Levanger, og at fordeling av andre
funksjoner gjøres med utgangspunkt i dette. Det ble en diskusjon omkring dette, og
delegasjonene ble enige om at de ønsker å forhandle videre.
Forhandlingsdelegasjonen fra Verdal presiserer at de forholder seg til en enhetlig avtale når
den foreligger.
Utkast til intensjonsavtale:
Det gis ros til administrasjonen om at det er gjort godt arbeid i mellomperioden siden siste
forhandlingsmøte.
Viktig å tydeliggjøre noen symboler som kan «selges» til innbyggerne. Vi må være ambisiøse,
og tydeliggjøre hva som faktisk blir bedre med den nye kommunen. Viktige satsinger bør
synliggjøres.
Viktig å bli mer konkret, og være tydelig på hva som blir bedre, annerledes og evt. dårligere.
Samtidig viktig at avtalen ikke bli for lang og detaljert.
Ønsker i en tidlig fase i dag å få en gjennomgang av de funksjoner som administrasjonen har
kartlagt.
Ønsker å få med noe om trepartssamarbeidet under kap. 3, kommunen som arbeidsgiver.
Det ble stilt spørsmål om Frosta sin prosess sørover. Den er fortsatt i gang, og ingen
konklusjoner er gjort.
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2. Gjennomgang av stedsuavhengige funksjoner (rådhusfunksjoner) og
prinsipper for gruppering og fordeling av slike v/ rådmann Jostein
Grimstad
-

-

Folkevalgt og adm. nivå 1 og 2 er omfattet av gjennomgangen. Nivå 3 (de
tjenesteproduserende funksjonene) er ikke innlemmet i dette.
Lokalisering av funksjoner er ikke tema i gjennomgangen.
Innspill fra rådmannen i Frosta: Frosta har per i dag 21 årsverk i rådhusområdet. I tillegg
kommer samarbeidet med Værnesregionen med ca. 10 årsverk som til dels har
tilstedeværelse på Frosta.
I intensjonsavtalen må det sies noe om antall arbeidsplasser som skal bestå i rådhusene
framover. Viktig å løfte servicekontorenes funksjon.

3. Spørsmål om lukking av møtet
Det ble underveis i møtet løftet spørsmål om pressen kan være til stede, og om møtet bør
lukkes for pressen. Det kom opp synspunkt om hvis forhandlingene skal omhandle plassering
av arbeidsplasser, bør ikke pressen være til stede. Trønder-Avisa sin journalist repliserte på
dette og mener at forhandlingsutvalgene ikke har hjemmel for å lukke møtet. Rådmannen i
Levanger ga faktaopplysninger om dette, og sier at møtet kan lukkes kun ved behandling av
konkrete saker knyttet til fordeling av tjenester (lokalisering/personer). To hensyn må veies
opp mot hverandre: kravet til åpenhet og hensynet til enkeltpersoner.
Beslutning: Når møtet behandler funksjoner/tjenester som omhandler enkeltpersoner,
lukkes møtet (fra 10.30-11.30).

4. Forhandlingsdelegasjonene arbeider med avtaleteksten
Plassering av stedsuavhengige tjenester/funksjoner:
Politisk og administrativ ledelse m/ stab:
Levanger og Frosta mener at politisk og administrativ ledelse må samlokaliseres, med
utgangspunkt i Levanger. Innspill:
-

Verdal spør samtidig om det er mulig å tenke at det kan deles når rådhusene er så tett
lokalisert. Det kan bli lettere å selge inn en slik modell i Verdal.
Innspill på at politisk frikjøp må bli større, og da kan det bli lettere å dele funksjonene.
Andre større enheter bør plasseres i Verdal, i stedet for å splitte politikk og
administrasjon. Det finnes andre områder å være «raus» på.
Mulig å plassere kommunalsjefer geografisk spredt? Rådmennene anbefaler ikke en slik
løsning.
Viktig med dynamikk knyttet til tilstedeværelse fra rådmenn/kommunalsjefer, uavhengig
av hvor tjenestene (nivå 2 og 3) plasseres.
Verdal ønsker et kompromiss på dette – ønsker en deling.
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-

Det ble diskutert om hele staben (inkl. informasjon) ikke trenger å lokaliseres sammen
med politisk og administrativ ledelse – kan lokaliseres på Verdal.

Forhandlingene fortsatte med utgangspunkt i at politisk og administrativ ledelse
samlokaliseres på Levanger.
Plassering av andre funksjoner ble deretter gjennomgått. Resultatet av dette er foreløpig
unntatt offentlighet pga. ivaretakelsen av informasjonsplikten til ansatte og at det er interne,
foreløpige og saksforberedende dokumenter.
Etter lunsj ble resten av avtaleteksten gjennomgått og bearbeidet. Utkast til intensjonsavtale
er «i prosess» og bearbeides videre av administrasjonen fram til neste forhandlingsmøte.

5. Behov for flere møter?
Forhandlingsdelegasjonene møtes til nytt møte onsdag 15. mars kl. 1800, Levanger rådhus,
for å sluttføre intensjonsavtalen. Det tas sikte på et felles kommunestyre over påske. Dato
avklares i forhandlingsmøtet 15. mars.

6. Oppsummering / avslutningsvis
Det er enighet om å formidle at samtalene foregår i en god tone, og at det er framdrift og
enighet om mye. Godt klima i forhandlingene, og det nærmer seg ferdigstillelse av
intensjonsavtale. Det er enighet om at konkretiseringer knyttet til lokalisering ikke skal
formidles, iht. hovedtariffavtalen, men at dette må tydeliggjøres så raskt som mulig etter at
ansatte har fått informasjon.
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