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MØTEREFERAT 11.12.14

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
Arne Bratberg, A, formannskapet
Jorunn Hansen, A, formannskapet
Olav Johan Mork, KrF
Agnar Forbord, V

Forfall fra Magne Derås,H, og tillitsvalgt

1. Orienteringer
Ordfører orienterte om avholdt møte med Flatanger og Osen kommuner. På møtet ble det 
avklart at disse tre kommunene ikke var et eget alternativ. Osen og Flatanger er 
interessert i å bli med Namdalseid i utredning av en ny storkommune, både nord- eller 
søralternativet.
Rådmannen orienterte om gjensidig informasjonsutveksling om 
kommunereformprosessen med andre kommuner. Dette er i hovedsak kommunene i 
samkommunen der det allerede er etablert arena for samarbeid gjennom rådmannsgruppa. 
Det er så langt ikke tatt kontakt med kommunene sør for Namdalseid.
Utviklingen er ellers at de enkelte kommuner har lansert flere ulike alternativ som 
aktuelle for sammenslåing, som enten bare delvis, eller ikke samsvarer med øvrige 
kommuners alternativer. Dette skaper store utfordringer for organisering av felles 
prosesser.
Det er enighet i gruppa om at «kjernekommuner» for Namdalseids alternative valg er 
Namsos og Steinkjer. En av disse bykommunene må inngå i valgt løsning for at den nye 
kommunen kan bli av ønsket størrelse. Dette må hensyntas i utredningsarbeidet.
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2. Møte med Midtre og Indre Namdal
Mandag 15.12. har ordfører i Namsos invitert ordførere og rådmenn i Midtre og Indre 
Namdal til et uformelt drøftingsmøte om mulig utredningssamarbeid. Namsos kommune 
har denne konstellasjonen som ett av flere utredningsalternativ.

3. Framdriftsplan
Det er fortsatt enighet om at framdriftsplanen foreløpig bare strekker seg fram til 
kommunestyremøtet den 5.02.15. Utvalget har kommet fram til at det blir for tidlig å 
involvere innbyggerne gjennom folkemøter allerede i januar, slik opprinnelig planlagt. 
Både folkemøter og eventuelle innbyggerundersøkelser avventes til selve 
utredningsfasen. Det opprettes en egen fane på kommunens hjemmeside med informasjon 
om kommunereformen og arbeidet lokalt.

4. Sak til kommunestyret
Rådmannen lager sak til kommunestyremøtet den 5.02.15. Forslag til innhold og 
konklusjoner legges fram for utvalget i neste møte for kommentarer og innspill. I saka tas 
det sikte på å beskrive utfordringsbildet for Namdalseid kommune som grunnlag for 
beslutning om å utrede kommunesammenslåing. Saka vil ellers omfatte utredningstema,
alternativer for utredning, prosess og videre framdriftsplan.

5. Neste møte
Neste møte i utvalget blir torsdag 15.01.15 kl 09.00.

Kjell Einvik
sekretær


