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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 30.04.2015. 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. Sak til kommunestyret den 25.06.15. 

Det fremmes egen sak til kommunestyret i juni der prosessplanen vil bli revidert, særlig 

med hensyn på framdrift og reduksjon av antall alternativer. I tillegg er kommunen bedt 

om å vurdere aktuelle grensejusteringer. Kommunestyret vil bli orientert om status i 

arbeidet den 7.05.15. 

 

2. Siden forrige møte 

- Temadag om kommunereformen, Osen 

- Oppgavemeldingen, KS Steinkjer 

- Prosjektledersamling, Fylkesmannen Steinkjer 

- Spørreundersøkelse gjennomført i mars 

- Involvering av innbyggerne i kommunen 
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3. Innbyggerinvolvering 

Det er gjennomført 4 folkemøter grendevis. Til sammen har det møtt ca 100 personer. 

På møtene er det gitt informasjon og gjennomført gruppearbeid. Innspillene vil bli 

oppsummert i kommunestyret. 

Det er i tillegg gjennomført en ungdomskonferanse i regi av Ungt Entreprenørskap med 

god deltakelse. 

 

4. Hjemmesiden 

Rapportene fra spørreundersøkelsen og ungdomskonferansen er lagt ut på kommunens 

hjemmeside under fanen «Kommunereformen». 

 

5. Arbeidet med alternativene 

- MNS-kommunene (+): Tor Brenne og Susanne Bratli sammenstiller et faktagrunnlag 

med utgangspunkt i arbeidet som ble gjennomført for «storalternativet» IN/MN + 

Flatanger og Osen 

- Namdalseid, Flatanger og Osen: Tor og Susanne gjør samme oppgaven for dette 

alternativet 

- Innherred: Ingen aktivitet mellom Innherredskommunene og Namdalseid om dette 

spørsmålet. 

- Egen kommune: «Nullalternativet» blir et resultat av alternativ utredning 

- IN/MN + Flatanger og Osen: Lagt «på is» da flere IN-kommuner betrakter det som 

lite aktuelt 

 

Det tas sikte på å redusere antall alternativ i juni-møtet i kommunestyret. 

 

I forbindelse med saksforberedelsen til juni-møtet i kommunestyret kan det bli aktuelt å 

innkalle utvalget til et ekstramøte. Ellers møter utvalget etter formannskapsmøtet 18.06. 

 

 

 

Kjell Einvik 

sekretær 

 

 

 


