Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i lokal styringsgruppe

Vår ref: JSGR 2014/8125

Deres ref:

Dato: 19.02.2016

Referat fra møte i lokal styringsgruppe kommunereformen 16. mars 2016
Tid: 16. mars 2016 fra kl. 14.00 – 16.00
Til stede: Bjørn Iversen, Ove Morten Haugan, Trine Reitan, Silje H. Sjøvold, Tor-Petter
Abelsen, Karl B. Hoel, Brita K. Thorsvik, Anne Kolstad, Arvid Wold, Karstein Aksnes,
Christian Floan Aalberg og Torbjørn Nessø
Forfall: Ylva S. Myhre, Marit Voll, Pål Sverre Fikse, Rita Lande, Lise Heggdal og Arne
Leonhardsen.
Sted: Verdal Hotell.
I og med at styringsgruppen ble etablert i forrige valgperiode gjengis innledningsvis i
referatet beskrivelse fra PS 22/15, formannskapet 12. mars 2015, hvor gruppen ble besluttet
etablert.
Begreps- og rolleavklaring






Postadresse:
Johannes Bruns gt. 2
7650 Verdal
Tlf. 74048200

Styringsgruppe.
Gruppen har ingen formell rolle i den politiske (beslutnings)prosessen.
Hovedfunksjonen er å etterse at arbeidet følger mandat og framdrift, samt å være en
diskusjonsarena og en forberedende arena (jf PLP-metodikk). Gruppens møter
legges i hovedsak i tilknytning til formannskapets ordinære møter. Ordfører er
gruppens ordstyrer. Sekretariatsfunksjon og samhandling med administrasjonen
ivaretas som for formannskapet, og det føres referat fra gruppens møter.
Formannskapet.
Det er ingen endring i de formelle rollene for «saken» kommunereform. Saker knyttet
til kommunereform behandles på ordinær måte basert på saksutredninger, med
tilhørende protokollførsel.
Administrasjonsutvalget.
Tema som krever formell behandling i administrasjonsutvalget behandles som
ordinær sak i utvalget.
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Ordfører ønsket velkommen.
Til behandling:
Forhandlingssituasjonen status og framdrift
Ordfører og varaordfører redegjorde for forhandlingene og opplevelsen av
forhandlingssituasjonen, i forkant av at femte forhandlingsmøte skal være kl 18 i kveld.
Forhandlingene er krevende, selv om det er enighet om flere hovedmål og beskrivelser for en
ny kommune. Dess mer konkret, dess mer krevende – og nå er forhandlingene konkret mht
elementer som kommunevåpen, fordeling av funksjoner og arbeidsplasser, økonomisk status
mv. Viktig at alle som forhandler opplever å være tilstrekkelig vinnere. Dette krever balanse,
og fordeling av de ulike funksjoner og roller oppleves som et krevende og kritisk punkt.
En forhandling mellom tre er vesentlig mer krevende enn mellom to. Frosta kommune
forhandler i tillegg i to retninger, og må gjøre et valg snart. Antas at konklusjon trekkes i
kommunestyre 29. mars.
Rådmannen gjennomgikk noen hovedpunkter i utkast til avtaletekst, samt utkast til fordeling
av stedubundne funksjoner for politisk nivå og administrativt nivå 1 og 2
(«rådhusfunksjoner»). Fordelingen unntatt offentlighet.

Innspill før kveldens møte
Medlemmene i styringsgruppen løftet hver for seg fram ulike perspektiver, som følgelig ikke
var entydige. Forhandlingsutvalget fikk innspill mht:
- Funksjonene ordfører og rådmann (ledelsesfunksjoner nivå 1)
- Olavskorset
- Kommunenavn Stiklestad
- Tilretteleggerfunksjon næringsliv et kjennetegn og kompetanse i Verdal, som
begrunner behov for ledelsesfunksjoner
- Funksjonell fordeling vs opplevelse av rettferdighet
- Etablering av bygdeutvalg/nærdemokratiløsninger
- I forhandlingene må vi tenke ut fra om vi skal slå oss i lag. Viktig at vi ikke tenker
her og nå – men hva er best fram i tid.
- Løsning/forslag må være praktisk i forhold til fordeling.
- Balanse viktig.

Fram mot folkeavstemming
Involvering, forankring og informasjon tas på alvor. Innbyggere, lag og foreninger, politiske
partier og andre må få mulighet til å engasjere seg og mene noe om avtalen.
Vi må strekke oss langt for å få til en folkeavstemming - forhandlingsutvalget ønsker derfor
å få til en så god avtale som mulig, men det er kommunestyret som avgjør.
Forhåndsstemming starter 2. mai – det må derfor være forståelse i kommunestyret at
rådmannen er nødt til å starte opp jobb med forberedelse til folkeavstemming med bl.a
forhåndsstemmegivning, og at dette løpet må gå og at det evt. legge bort hvis kommunestyret
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ikke går for avtalen. Rådmann må få den fullmakt å arbeidet med dette, selv om endelig
vedtak ikke er gjort før 25. april i en løsning hvor kommunestyret vedtar å legge avtalen ut
til folkeavstemming.
Tillitsvalgte ber om at avtalen blir lagt fram for administrasjonsutvalget samme dag som
formannskapet skal behandle innstilling til kommunestyret i saken.

Informasjonsarbeid
Rådmann jobber ut fra forutsetning om at det vil bli en avtale. Forhåndsstemming starter 2.
mai – det må derfor være forståelse i kommunestyret at rådmannen er nødt til å starte opp
jobb med forberedelse til folkeavstemming med bl.a forhåndsstemmegivning, og at dette
løpet må gå og at det evt. legges bort hvis kommunestyret ikke går for avtalen. Rådmann må
få den fullmakt å arbeidet med dette, selv om eventuelt endelig vedtak ikke er gjort før 25.
april.
Opptatt av at informasjon skal ut, undersøkelser skal gjennomføres og at det blir folkemøter.
Når avtalen er klar er det viktig å kommunisere den ut på et forståelig språk. Vi kan heller
ikke vente til at avtale er behandlet i kommunestyret for å informere organisasjonen, så
ledere vil bli informert om intensjonsavtale i morgen og tillitsvalgte blir orientert på fredag.
Videre må omgivelsene orienteres. Der vil vi bl.a. bruke folkemøter og egen
informasjonsavis. Med egen avis får vi publisert mange sider til en overkommelig pris.
Denne må vi starte å produsere fort etter påske – en av elementene er å få opp
valgdeltakelsen på en folkeavstemming. Der er også laget egen facebookside – der
publiseres det informasjon nesten daglig og det linkes også fra hjemmesiden. Media er blitt
ivrig og det er også en kanal for å formidle informasjonen. Her må det skje ganske mye før
kommunestyret har behandlet avtalen. Må ha fakta å legge fram før folkeavstemmingen –
fordeler med ja og fordeler med nei og at Verdal vi framstå som vinner. Det er tidligere
besluttet å kjøre en næringslivsundersøkelse gjennom Verdal næringsforum.

Ref.

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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