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 18. februar
2016
Tid: 18. februar 2016 fra kl. 09.30 – 11:00
Til stede: Bjørn Iversen, Ove Morten Haugan, Trine Reitan, Silje H. Sjøvold, Tor-Petter
Abelsen, Marit Voll, Karl B. Hoel, Brita K. Thorsvik, Anne Kolstad, Arvid Wold, Lise
Heggdal, Karsten Aksnes, Christian Floan Aalberg og Rita Lande.
Forfall: Victoria Storstad, Sebastian L. Malmo og Arne Leonhardsen.
Vara: Torbjørn Nessø
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset.
Ordfører ønsket velkommen.
Til behandling:
1. Drøfting av saksframlegg folkeavstemning. Skal behandles i
administrasjonsutvalget og formannskapet samme dag. Sluttbehandles i
kommunestyret 29. februar 2016.
Rådmannen orienterte om saken. Utgangspunkt i valglovens bestemmelser.
Hvordan resultatet av folkeavstemmingen skal bli brukt er opp til det enkelte parti.
Det ble diskutert en del rundt stemmerett for 16-åringer, mange argumenter for og i mot.
Fakta og informasjon om hva det skal stemmes over er veldig viktig, både på
hjemmesiden, sosiale media, lokalavisa og til den enkelte husstand.
Hvis stemmerett til 16-åringer – skal det være undervisningsopplegg til 15-16-åringer?
Evt. bruk av samfunnsfagtimer? Rådmann orienterte om at det allerede har vært opplegg
ungt entreprenørskap for 10- klassinger og videregående skole.
Forhåndsstemming bør avvikles ved så mange steder som mulig.
Ungdomsrådet har møte nå i ettermiddag og er oppfordret til å diskutere spørsmålet om
stemmerettsalder og komme med innspill til partiene på dette før kommunestyrets møte.

2. Avklaring av mandat – pkt. 2 i kommunestyrets vedtak av 14.2.
Kommunestyret vedtok i møte 14.12 følgende:
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1. Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, oppfyller Verdal kommune
målsettingene for framtidig kommunestruktur. Verdal kommune som selvstendig
kommune er derfor et meget realistisk alternativ.
2. Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale
med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til
fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser. Subsidiært kan det føres
forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver for seg.
3. Verdal kommune ønsker at forhandlingene skal starte opp med felles
formannskapsmøte mellom kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift
blir avstemt.
4. Fullstendig utredning om avvikling av samkommunen sluttstilles parallelt med
forhandlinger, slik at alle konsekvenser for nullalternativet er utredet forut for
kommunestyrets beslutningsprosess.
5. Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og
næringslivsundersøkelse i kommunene som forhandler. Både nullalternativ og
sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen.
6. Kommunens forhandlingsutvalg skal bestå av:
Bjørn Iversen
Silje Sjøvold
Marit Voll
Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.
7. Det er innbyggerne som eier kommunen. Før politisk sluttbehandling av
utredningsresultatene skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om
hvorvidt Verdal kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg
sammen med nabokommuner.
Inderøy kommunestyre har vedtatt at de ikke ønsker å forhandle om intensjonsavtale
(med et par forbehold) og syns ikke det er hensiktsmessig å delta i disse forhandlingene.
Samtidig har ordfører i Inderøy kontaktet ordføreren, med spørsmål om hvis det vil bli
aktuelt - kan de komme inn senere i prosessen og ha samtaler med oss? Dette har
ordfører svart positivt på. Vi begynner nå med de reelle forhandlingene med Levanger og
Frosta. Frosta er ikke med i kommunestyrets vedtak pkt. 2 for subsidiære forhandlinger.
Ordfører ønsker derfor å høre hva styringsgruppen mener ad dette. Vi må i tillegg ha et
vedtak på saken i kommunestyret. Det er vedtaket som gir hjemmel for forhandling.
Styringsgruppen går inn for at vi må få et vedtak der det står subsidiært Levanger,
Inderøy og Frosta – sammen eller hver for seg.
Rådmann orienterte om at det vil bli lagt fram tilleggssak til formannskapet om dette i
dag slik at de kan innstille til kommunestyrets møte 29. februar.

3. Henvendelse fra Fagforbundet om representant i forhandlingsutvalget:
Ordfører foreslo at det gis observatørstatus for fagforeningene, med 1 representant.
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Foreningene må da samordne seg og la seg bli representert av denne.
Styringsgruppen sluttet seg til dette, men foreslo at representant gis talerett.

Ref.

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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