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Utvalgsmøte 15.01.15. 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 

   Arne Bratberg, A, formannskapet 

   Jorunn Hansen, A, formannskapet 

   Olav Johan Mork, KrF 

   Agnar Forbord, V 

Tove Fossland, tillitsvalgt 

 

Forfall fra Magne Derås, H 

 

 

1. Utfordringsbilde 

 

Rådmannen har utarbeidet første utkast til beskrivelse av utfordringer i Namdalseid. 

Beskrivelsen er et grunnlag for beslutning om utredning og et utgangspunkt for senere utredning. 

Momenter som er trukket fram er økonomisk soliditet, befolkningsutvikling og demografi, 

kapasitet og kompetanse og interkommunalt samarbeid. Beskrivelsen skal suppleres med flere 

tema. 

 

2. Lokaldemokratiet 
 

Temaet ble drøftet i utvalget med sikte på statusbeskrivelse i utredningen. Utvalget har den 

oppfatning at det politiske engasjementet i kommunen er noe delt. I politiske fora er 

engasjementet stort, mens det kan være en utfordring å rekruttere kandidater til valglistene. Det 

er en tendens til at kandidater stiller på nytt. Partiene driver aktiv valgkamp før valg. Det 

avholdes rutinemessige partigruppemøter med stort engasjement. Kommunen har valgt 
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ungdomsråd som møtes i forbindelse med politiske møterunder. Også her er engasjementet stort. 

Kommunen deltar for andre gang i forsøk med stemmerett for ungdom, med positiv erfaring. 

 

Utvalget er opptatt av lokaldemokratiets plass i en sammenslått storkommune. Antall politiske 

representanter vil bli kraftig redusert, og dette vil ramme småkommunene sterkt. Viktig at dette 

blir poengtert i utredningen. Regjeringen skal utrede mulige løsninger for grendeutvalg, men 

utvalget ser store utfordringer med dette så lenge et 4. nivå ikke aksepteres. Det ble pekt på 

samkommunen som en vellykket organisering av oppgavene. Organiseringen imøtekommer mye 

av begrunnelsen for kommunereformen og ivaretar hensynet til lokaldemokratiet på en 

strukturert måte. 

 

3. Involvering av innbyggerne 

 

Det skal avholdes grendevise folkemøter lokalisert til Statland, Sjøåsen, Namdalseid sentrum og 

Korsen. Folkemøtene avholdes fortrinnsvis i april 2015. Hensikten med disse møtene er i første 

rekke å gi god informasjon om reformen og status i arbeidet. På dette tidspunktet kan en regne 

med å ha mer informasjon fra selve utredningsarbeidet. Det legges opp til gruppearbeid på 

folkemøtene der forsamlingen utfordres på spørsmål om hva som er viktig å ta vare på  for bolyst 

i grendene i lys av kommunereformen. I første omgang søker en å unngå temaet aktuelle 

sammenslåingsalternativ. Dette ut fra at utvalget ønsker å gi best mulig kunnskapsgrunnlag før 

en tar opp spørsmålet om valg av sammenslåingsalternativ. Dette vil en først ha når 

utredningsarbeidet er gjennomført. 

 

Det vil således være behov for en ny runde med innbyggerinvolvering til høsten. Utvalget har 

ikke konkludert på om det skal gjennomføres spørreundersøkelse eller folkeavstemning. 

 

4. Involvering av ansatte 

 

Utvalget ønsker at det gis informasjon om reformen og mulige konsekvenser til alle ansatte i 

løpet av vinteren. Rådmannen må finne en hensiktsmessig form på dette. 

 

5. Utredningsalternativ 

 

I tillegg til tidligere valgte alternativ ønsker utvalget at kommunene Flatanger, Osen og 

Namdalseid utredes som et eget alternativ for sammenslåing. 

 

6. Sak til kommunestyret 

 

Innhold i sak til kommunestyret: 

- Utfordringsbilde 

- Utredningsalternativ 

- Utredningstema 

- Prosessplan 

- Bistand til utredning 

 

7. Neste møte i utvalget 

 

Torsdag 12.03.15 kl 14.00 på møterom Dåapma. 

 

Kjell Einvik 

sekretær 
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