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Kommunestyret oppnevnte utvalg for å følge kommunereformen i møte den 11.09.14. Utvalget 

besto av formannskapets medlemmer samt 1 representant for de øvrige partier i kommunestyret. 

I tillegg er tillitsvalgte invitert med i utvalget. 

Kommunestyret behandlet sak om reformarbeidet den 5.02.2015. Her ble det bl.a. vedtatt at 

utvalget som ble oppnevnt den 11.09.2014 videreføres som prosjektgruppe fram til 

kommunevalget.  

 

Utvalgets mandat vedtatt den 5.02.2015: 

 

1. Planlegge og organisere utredningsarbeidet 

2. Koordinere utredning av alternativene for framtidig kommunestruktur 

3. Planlegge og gjennomføre involvering av innbyggerne 

4. Gjennomføre drøftinger med aktuelle kommuner 

5. Vurdere behov for revurdering av prosessplanen 

 

Utvalget skal ha en koordinerende og forberedende funksjon. Alle beslutninger skjer i 

kommunestyret. 

 

Rådmannen er prosjektleder og sekretær for utvalget 

 

 

Utvalgsmøte 12.03.2015. Referat. 
 

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 

   Magne Derås, H 

Tove Fossland, tillitsvalgt 

 

Forfall: Anne-Gunn Lie, tillitsvalgt 

 

1. Status 

Kunnskapsinnhenting for Midtre og Indre Namdal med Flatanger og Osen, i alt 11 

kommuner, er gjennomført. Rådmannen gikk gjennom en presentasjon av rapporten fra 

arbeidet. Kommunene er utfordret på en videre utredning av dette alternativet. 

Kommunestyret vedtok den 5.02.15 dette alternativet som ett av flere som var interessant 

å utrede dersom forprosjektet konkluderte med det. Kunnskapsinnhentingen har ikke 

frembrakt ny informasjon som skulle tilsi at dette alternativet legges vekk nå. 

Utvalget ga uttrykk for skepsis om hvorvidt dette storalternativet er realistisk, men sluttet 

seg til å videreføre arbeidet. Dersom utredningsarbeidet videreføres forventes det at det 

prioriteres tema som kan komme til nytte også i andre alternativ for sammenslåing. 

Namdalseid kommune tar sikte på å revidere prosessplanen i kommunestyret den 25. juni. 
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Her skal aktuelle alternativ vurderes på nytt med sikte på en reduksjon. Det er derfor 

ønskelig at det foreligger tilstrekkelig informasjon om dette alternativet innen dette 

tidspunktet. 

 

2. Informasjonsmøter 

Det avholdes informasjonsmøter for innbyggerne på følgende steder og tider: 

 

Namdalseid samfunnshus:  mandag 20.04. kl 19.00 

Solhaug grendehus:   onsdag  22.04. kl 19.00 

Lyngen fjordhotell:   mandag 27.04. kl.19.00 

Statland skole:   onsdag  29.04. kl 19.00 

 

Det vil bli gitt generell informasjon om kommunereformen og status for arbeidet i 

Namdalseid. På møtetidspunktene vil det foreligge informasjon om nye oppgaver til 

kommunene og resultater fra innbyggerundersøkelsen. Det legges i tillegg opp til 

gruppearbeid med forberedte spørsmål. Rådmann og ordfører tar ansvar for innholdet i 

møtene. 

 

Det avholdes informasjonsmøte for ansatte den 25.03. på samfunnshuset.  

 

Ungdommen vil bli involvert gjennom et eget opplegg via oppvekstkontoret gjennom 

ungdomsrådet. Kommunen deltar i et opplegg som involverer Ungt entreprenørskap i 

fylket i denne prosessen. 

 

3. Innbyggerundersøkelsen 

Kommunen har takket ja til et tilbud om gratis deltakelse i en innbyggerundersøkelse. 

Undersøkelsen vil foregå i mars med spørsmål til et utvalg av innbyggerne via telefon. 

Det er KS, fylkesmannen, fylkeskommunen og Distriktssenteret som står bak 

undersøkelsen. Resultat vil foreligge den 9. april, da kommunen er invitert til en 

presentasjon på Tingvold på Steinkjer. Ordfører sender ut program og påmelding til 

utvalget.  

 

 

17.03.2015 

 

Kjell Einvik 

sekretær 


