
Kommunereformen	i	Namdalseid

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. 
Etter kommunevalget i september 2015 er enkelte av formannskapets medlemmer byttet ut.

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 13.01.2016. Referat.

Følgende møtte: Steinar Lyngstad, Sp, formannskapet
Nina Damås, Sp, formannskapet
Kristine Altin, Sp, formannskapet
Arne Bratberg, A, formannskapet
Agnar Forbord, V, formannskapet
Olav Johan Mork, KrF
Tove Fossland, tillitsvalgt

Forfall: Iren Halbostad, H
Anne-Gunn Lie, tillitsvalgt

1. Status i nabokommunene
Ordføreren informerte om status for reformarbeidet i nabokommunene

2. Framdriftsplan
• Januar 2016: møter i utredningskomiteen, prosess og sak til kommunestyret
• Februar: Kommunestyret avgjør valg av ett alternativ til egen kommune samt 

spørsmålet om innbyggerinvolvering
• Februar – mars: forhandlinger om intensjonsavtale, avtalt forhandlingsmøter MN 8. 

og 17.02.
• April: Kommunestyret slutter seg til intensjonsavtalen. Informasjon til innbyggerne.
• Mai: Evt folkeavstemning
• Juni: Endelig vedtak i kommunestyret
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3. Fram mot vedtak i kommunestyret 4.02.2016

I kommunestyrets møte den 4.02. skal det tas beslutning om retningsvalg. Samtidig må 
kommunestyret ha en oppfatning av hvordan innbyggerne skal involveres før endelig 
vedtak i juni. I saka som legges fram vil følgende momenter bli belyst:

• Fordeler og ulemper med alternativene 
• Argumenter for og imot folkeavstemning
• Det må oppnevnes forhandlingsutvalg til arbeidet med intensjonsavtale
• Rådmannen lager sin innstilling til formannskapet som innstiller til kommunestyret

• Det er avtalt et drøftingsmøte angående syd-alternativet med Steinkjer kommune 
den 18.01.

• Utvalget ønsker å avholde et folkemøte på Namdalseid før kommunestyrets 
behandling den 4.02.

4. Vurdering av alternativene
Utvalget drøftet innholdet i saka til kommunestyret herunder relevante momenter for valg 
av alternativ. Rådmannen vil legge mest vekt på erfaring med dagens interkommunale 
samarbeid i tillegg til enkelte faktaopplysninger om kommunene. Relevante momenter 
kan være
- Hverdagsregioner
- Størrelse
- Regionbyen
- Sykehus og videregående skole
- Nord-Norge tilknytningen
- M.m.

Intensjonsavtalen anses lite egnet som grunnlag for valg av alternativ. I første rekke må 
intensjonsavtalen benyttes i tillegg til utredning av fordeler og ulemper med 
kommunesammenslåing sammenlignet med å fortsette som egen kommune. Samlet vil 
dette være grunnlaget for å avgjøre om kommunen skal vedta kommunesammenslåing.

Kjell Einvik
sekretær


