Referat
Møte nr 2 mellom Levanger kommune og Verdal kommune om forhandlinger om
intensjonsavtale om kommunesammenslutning
Tid og sted: Trønderhallen, 29. april 2016 kl. 10:00 – 12:45.
Til stede:
Levanger kommune: Robert Svarva (møteleder), Ina Kollerud Pedersen (fra kl. 10.15) og Alf Magnar
Reberg.
Verdal kommune: Bjørn Iversen og Silje Sjøvold.
Forfall: Marit Voll
Dessuten møtte: Jostein Grimstad, Verdal kommune og Ola Stene, Levanger kommune, Anne Grete
Wold, Innherred samkommune. Referenter Anne Grete Wold/Ola Stene.
Arbeidstakerrepresentanter, observatører med talerett: Lorents Gåsvær (Levanger) og Lise Heggdal
(Verdal).

1. Innledning
Robert Svarva ønsket velkommen. Dagens tema blir å diskutere teksten som administrasjonen har
jobbet med siden siste møte. Tabellen med funksjonsfordeling vil bli drøftet ferdig på neste møte.

2. Videre arbeid med intensjonsavtalen
Avtaleteksten ble gjennomgått kapittel for kapittel.
Kap 1, 2 og 3 ble gjennomgått uten andre merknader enn at det kom innspill på en tydeligere
formulering om folkevalgtrollen i forbindelse med kap 2. Forslag til ny tekst er lagt inn i rødt under
rollen som myndighetsutøver.
Når det gjelder kap 4 fremmet Robert Svarva på vegne av Levangerdelegasjonen forslag om at det i
kap 4 tas inn følgende tekst: Kommunesenter og adresse skal være: Levanger.
Bjørn Iversen reserverte seg mot denne formuleringen.
Levangerdelegasjonen fremmet følgende tillegg i kap 6 :
Politisk ledelse, rådmann med stabsfunksjoner og kommunalsjef helse lokaliseres i kommunesenteret
Levanger. Kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef samfunn lokaliseres i Verdal. De underliggende
stedsuavhengige virksomheter lokaliseres i tilknytning til respektive kommunalsjefer.
Bjørn Iversen reserverte seg mot denne formuleringen.
Det ble en drøfting om vekting av kommunesenter og fordeling av arbeidsplasser der Bjørn Iversen
ga uttrykk for at Verdal ønsket en annen fordeling av politisk og administrativ ledelse. Robert Svarva
klargjorde at den fordelingen som ble gjennomgått i møte 1 (alternativ 4) var et ultimatum for
Levanger.
Tabellen som beskriver funksjonsfordeling gjennomgås på det siste forhandlingsmøte 3. mai.
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Administrasjonen hadde laget forslag til ny tekst på kap 7 og 8, og disse ble gjennomgått i felleskap
og godkjent med mindre justeringer og tillegg.
---Bjørn Iversen refererte en henvendelse fra ordførerne i Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa angående
bruk av Innherred som kommunenavn. Disse kommunene regner seg også som en del av Innherred
og anmodet om å finne et annet navn enn Innherred kommune. Henvendelsen ble drøftet, men
basert på at Innherred samkommune har vært betegnelsen på samarbeidet mellom de to
kommunene siden 2003 holder en på dette navnet.
---Kapittel 9 ble gjennomgått. Ola Stene orientere om uavklarte forhold knyttet til nytt inntektssystem.
Det vil bli utarbeidet et faktaark om inntektssystem så snart dette er kjent.
Kostra-tall med sammenlignbare kommuner som skal vise antatte potensialer for effektivisering
utarbeides til neste møte. Dette er en bestilling til administrasjonen.
Bjørn Iversen kom med innspill om behovet for å beskrive stordriftsulemper, og dette ble diskutert.
Silje Sjøvold mente at en kostra-oversikt (se ovenfor) langt på vei vil illustrere dette. Det ble avklart at
det ikke var naturlig å ta dette inn i en intensjonsavtale.
Forholdet mellom finanskostnader og driftsinntekter skal synliggjøres, i tillegg til konkrete
beskrivelser av forholdet mellom eiendeler og gjeld i kommunenes regnskap. Sårbarhetsvurderinger
knyttet til gjeld og rentenivå skal inngå i dette.

Neste møte: tirsdag 3. mai kl 11:30 i Verdal rådhus (kommunestyresalen).
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