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Utvalgsmøte 16.10.14. Referat

Kommunestyret oppnevnte utvalg for å følge kommunereformen i møte den 11.09.14. Utvalget 
består av formannskapets medlemmer samt 1 representant for de øvrige partier i kommunestyret. 
I tillegg er tillitsvalgte invitert med i utvalget.

Utvalget ble gitt følgende mandat:

1. Avklare hva som skal utredes, dvs behov for beslutningsgrunnlag
2. Avklare innretning for et mulig samarbeid og aktuelle kommuner
3. Vurdere å ta initiativ til drøftinger med aktuelle kommuner
4. I samarbeid med administrativ ledelse gjennomføre drøftinger med aktuelle 

samarbeidspartnere
5. Planlegge involvering av innbyggerne
6. Eventuelt avklare hvilken framdriftsplan kommunen for egen del vil gå inn for

Utvalget tar sikte på å avklare disse punktene gjennom møter høsten 2014. Utvalgets 
konklusjoner vil danne grunnlag for sak til kommunestyret i desember/januar.

Følgende møtte: Steinar Lyngstad, Sp, formannskapet
Nils Johan Kaldahl, Sp, formannskapet
Tone Fossli, Sp, formannskapet
Jorunn Hansen, A, formannskapet
Magne Derås, H
Olav Johan Mork, KrF
Agnar Forbord, V
Tove Fossland, tillitsvalgt

1. Utfordringer i Namdalseid kommune

På møtet gjennomgikk rådmannen innledningsvis departementets veileder for utredning og 
prosess samt utredningsverktøyet Ny kommune. Rådmannen fikk i oppdrag å lage et forslag til 
utfordringsbilde for Namdalseid kommune. Sentrale tema er:

- Demografisk utvikling
- Kompetanse, spesialisering og rekruttering
- Interkommunalt samarbeid
- Økonomi
- Lokaldemokratiet

På bakgrunn av blant annet dette utfordringsbildet skal kommunestyret etter hvert ta stilling til
spørsmålet om sammenslåing med andre kommuner.

2. Viktige momenter for valg av sammenslåingskommuner
Utvalget startet drøftingen av hvilke momenter som er viktig for Namdalseid å vektlegge når en 
skal velge hvilke kommuner en eventuelt ønsker å slå seg sammen med. Utvalget mente det bør 
være styrende hvor innbyggerne kan få de beste tjenester. Tjenestenivå, fordeling og praksis samt 
arbeidsgiverpolitikk i aktuelle nabokommuner vil være en indikasjon på hva en kan forvente i en 
ny storkommune. En rekke tjenester ble nevnt som eksempler.
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Utvalget ønsker eventuell overtallighet i en ny kommune løst ved naturlig avgang, dvs uten 
oppsigelser.

Næringsliv. Utvalget ønsker et bredest mulig næringsliv i en ny kommune. Dette for å styrke 
arbeidsmarkedet innenfor kommunegrensene. Likhet i næringsstruktur er dermed ikke 
avgjørende for en ny konstellasjon. Forskjellige muligheter for samarbeid om og utvikling av 
infrastruktur, som vei, bredbånd og telefoni, ble nevnt som et viktig moment.

Lokalisering av tjenesteproduksjon. Utvalget er opptatt av struktur på tjenesteproduksjon. Dette 
inkluderer spørsmål om hvilke tjenester som skal produseres hvor. Dette vil etter hvert måtte 
avklares gjennom drøftinger kommunene imellom. Når innbyggerne involveres i prosessen vil 
dette erfaringsmessig være et sentralt spørsmål. Tidligere kommunesammenslåinger har gode 
erfaringer med intensjonsavtaler omkring slike spørsmål før beslutning om sammenslåing. 

3. Deling og grensejustering
Forutsatt kommunesammenslåing er utvalget klar på at hele Namdalseid kommune skal inngå i 
en ny kommune. Det er dermed ikke ønskelig at kommunen deles på to eller flere nye 
kommuner. Utvalget ber om at mulige konsekvenser av en deling synliggjøres i utredningen. 
Mindre grensejusteringer kan derimot være aktuelle avhengig av hvilken løsning som til slutt blir 
valgt. 

4. Involvering
Utvalget ønsker bred involvering i prosessen. I dialogfasen fram til februar inviteres innbyggerne 
fortrinnsvis på grendenivå. Her vil det bli gitt faktainformasjon og åpnet for innspill. Utvalget 
ønsker å kunne gi best mulig informasjon, og disse møtene kommer derfor et stykke ut i 
prosessen. Folkemøter vil også være aktuelt i utredningsfasen.
Det anses viktig å engasjere ungdommene i spørsmålet om kommunestruktur. Utvalget foreslår å 
be ungdomsrådet organisere denne del av prosessen.
Ansatte involveres i første omgang gjennom tillitsvalgte og ledergruppa. Lenger ut i prosessen 
vil det bli gitt samlet informasjon til alle ansatte. Ved et eventuelt vedtak om sammenslåing vil 
reglene om virksomhetsoverdragelse komme til anvendelse.
Spørsmålet om folkeavstemning vurderes senere i prosessen. Kommunen står fritt til selv å velge 
på hvilken måte innbyggerne skal involveres. 

5. Aktuelle alternativ 
Slik samarbeidskonstellasjonene ser ut i dag ser utvalget for seg to aktuelle alternativ ved en 
eventuell sammenslåing med andre kommuner:

- Kommunene i MNS, Namsos, Overhalla, Fosnes og Namdalseid
- Kommunene i Inn-Trøndelagsamarbeidet, Steinkjer, Verran, Inderøy og Snåsa

I tillegg ønsker utvalget å utrede muligheten for å fortsette som egen kommune.

Utvalget skal ha drøftingsmøte med Osen og Flatanger. I utgangspunktet betrakter ikke utvalget 
dette som et eget alternativ, men er åpen for at disse kommunene følger Namdalseid i begge 
ovennevnte alternativ.
Utvalget er dessuten åpen for at andre kommuner enn de nevnte kan slutte seg til.
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6. Framdriftsplan
Forutsatt kommunesammenslåing går utvalget inn for løp 1, som innebærer kommunalt vedtak 
høsten 2015 og ny kommune fra 1.01.2018. Utvalget er klar over at dette må være et omforent 
syn blant de kommuner som skal slås sammen.

7. Prosessplan
I dialogfasen fram til 1.februar da kommunen skal rapportere status i reformarbeidet til 
fylkesmannen har utvalget lagt følgende framdriftsplan:

 Drøftingsmøte med Flatanger og Osen okt/nov -14
 Mulig møte i utvalget 6.11.14
 Fylkesmannen informerer kommunestyret 13.11.14
 Utvalgsmøte  11.12.14
 Statusrapport med forslag til

- Utredningstema
- Framdriftsplan
- Involvering
- Framdriftsplan
- Alternativer
- Dialog med andre kommuner

legges fram for behandling i kommunestyret 18. desember, alternativt i slutten av januar.

Det legges opp til grendevise drøftingsmøter med innbyggerne i løpet av januar.

Selve utredningsfasen starter i februar 2015 og vil bl.a. inkludere dialogen med andre kommuner. 
Videre plan for prosessen fram mot vedtak avhenger av hvilket løp kommunestyret velger.

Kjell Einvik
sekretær


