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Bakgrunn:
I den pågåendekommunereformprosessenvil det være viktig å involvereinnbyggerne,og lytte til
deres innspill angåendefremtidig kommunestruktur.
UngtEntreprenørskapTrøndelaghar i den forbindelseinngått en samarbeidsavtalemed
Fylkesmanneni Nord-Trøndelagder en tilpasset versjonav programmetGründercampbenyttessom
involveringsverktøy.UngtEntreprenørskapsarena er skolen, og UngtEntreprenørskaper et bindeledd
mellom skole og næringsliv/samfunnsliv.
UngtEntreprenørskapTrøndelaghar utviklet verktøyeti samspill med Fylkesmanneni NordTrøndelag,Distriktssenteret,KS i Nord-Trøndelagog Nord-TrøndelagFylkeskommune.
Gjennomføring:
24. april 2015 ble involveringsverktøyetgjennomførtmed tema:
Involveringav ungdomi kommunereformeni Namdalseid.
Gjennomføringenfant sted på Namdalseidsamfunnshus, med ca. 50 deltagerefra 9. og 10. trinn
ved Namdalseidog Statland skole, samt noen eleverfra videregåendeskole.
I tillegg var ordførerSteinar Lyngstad, sekretærfor ungdomsrådetBodil Lie og rådmann Kjell Einvik
tilstede under hele gjennomføringen.Det var under hele økta lærere aktivt tilstede. Ungt
EntreprenørskapTrøndelagstilte med to rådgivertil gjennomføringen.
Journalister fra Namdals-Avisaog Trønder-Avisadekket dagen og lagde i etterkant flotte oppslagi
beggeaviser.
En gruppeav elevenebor i Flatangerkommune og går på Statland ungdomsskoleog de satt på
samme gruppeunder gruppearbeidet. Derfor er noen av innspillenemerket: Flatanger. Derfor sendes
rapporten også til Flatangerkommune.
Alle innspilleneer oppsummertog listet opp i dette dokumentet, punktvis og ufiltrert direkte fra
ungdommen!De er ikke vektet etter antall gangerde er nevnt, og et ble heller ikke foretatt noen
avstemning.
Nå er det opp til Inderøykommune å ta disse innspillenepå alvor i den utredningsfasensom nå
pågår,og at man ved endeligvedtak melder tilbake til ungdommeneat innspilleneer vurdert.
Det er utarbeidet en presentasjonav kommunereformensom ble brukt på starten av dagen.
Ungdomsutvalgeti Nord-Trøndelag,Fylkesmanneni Nord-Trøndelag,Nord-Trøndelagfylkeskommune
og Distriktssenterethar gått sammenom å lage denne.
Etter presentasjonenble det gjennomførtgruppearbeidmed tre ulike oppgaver.
Programfor dagenog problemstillingenesom ble brukt ligger viderei dokumentet.
Vi takker for oppdragetog ønskerdere lykke til med det viderearbeidet!
Pål SverreFikse,UngtEntreprenørskapTrøndelag
Steinkjer, 27.04.15
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Involvering av ungdom i kommunereformen
Namdalseid 24.04.15
Sted: Namdalseid samfunnshus
Tid: 09.30 – 13.00
Antall deltagere: 53 elever – 9., 10. trinn, samt noen fra Videregåendeskole
Utstyr: Gruppebord,videokanon, pc med lyd, mikrofon/mygg , post-it lapper, tusjer,
penner, ark med problemstillinger.
09.30 – Velkommenv/ordfører Steinar Lyngstadog ungdomsrådet
09.40 – Kick Off v/Ungt Entreprenørskap
- Hvaer kommunereformen?
- Gjennomgangav formidlingspakkeutarbeidet av Fylkesmannenog Distriktssenteret.
- Kreativ øvelse.
10.00 – Gruppearbeid.
- 4-5/ 8-10 stk. elever pr. gruppe
(avhengerav hvor mangegruppeborddet er plass til).
- Hvergruppevelgeren «Ordfører»som tar ansvarpå sin gruppe.
- Det presenteresén problemstillingom gangen.
- Hverdeltagernoterer på post-it lapper, klistres på bordduken.
- Ordførersørgerfor å ta en runde der alle sier de har tenkt.
- Gruppablir enige om samlet innspill fra gruppa.
- Prosessledereog lærere blir veilederesom hjelper gruppene.
- Gjennomgangetter hver problemstilling,med mikrofon og Kahoot!
11.00 – Matpause.
11.40 – Gruppearbeid.
12.30 – Oppsummering.
- Kahoot
12.50 – Avslutning.
Overleveringav resultat til OrdførerSteinarLyngstad
13.00 – Vel heim!
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«Detgår ikke an å diskutere framtidas kommuner
uten framtidas innbyggere.»,
- JanToreSanner,Kommunal- og moderniseringsminister
1. Hva betyr kommunen for deg?
2. Hva setter du pris på i kommunen?
3. Hva kan gjøresfor at din kommune skal bli en enda bedre kommune å
bo i?
4. Hva tror du vil være viktig for deg om 10 år?
1.
- En kommuneer den som betaler for grunnutdanningendin og har omsorgfor alle i
kommunen.
- Det skal være et sted der du kan trives og kunne utvikle deg selv.
- Kommunener et fellesskap hvor vi kommer fra, og muligensskal bo videre.
- En plass der du trives og har det bra.
- Fellesskap.
- Kommunenbetyr trygghetog fellesskap.
- Kjenner alle.
- En fin plass å bo.
- Trygt.
- At den tenker langsiktig,tryggfremtid for alle. - Hjemplass.
- Samhold.
- Fellesskap.
2.
- Skolen,skole både på Namdalseid og Statland.
- Mangefritidstilbud.
- Gamlehjem
- Butikk, frisør, bedrifter.
- Miljø
- Idrettsarenaer.
- Butikker.
- Opprettholdelseav ungdomsskolei Statland. - Legekontor.
- Skolen generelt.
- At alle klasseneer samlet på en plass.
- Ungdomsklubb.
- Lite mobbingpå skolen.
- Kunstgressbanen.
- Er noen aktiviteter.
- Bassengpå skolen.
- Butikk.
- Eldresenter.
- Barnehage.
- Gode idrettsmuligheter.
- Frihet.
- Egenungdomsskolepå Namdalseid.
- Naturen.
- Godeldreomsorg.
- Skolepå Statland.
- Bra lokaldemokrati.
- Skole.
- Fotballbane.
- Skytterarena.
- Barnehage.
- Jobbmuligheter.
- Butikk.
- Fritidsaktiviteter.
- Trivsel.
- Kunstgressbanen.
- Skolebåde på Namdalseidog Statland.
- Barnehage.
- Eldresenter.
- Tilbudom varierte fritidsaktiviteter.
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3.
- Bedremuligheterfor dem som ikke liker idrett.
- Jobbmuligheterpå Namdalseidslik at man ikke må reise så langt for å få jobb.
- Bedreøkonomislik at man kan fortsette å drive slik det drivesnå + eventuelt bygge
idrettshall og lengre gang-/sykkelbane.
- Oppussingav skole og gymbygg.
- Mer inkludering av Statland.
- Bedreveier.
- Yngrelærere.
- Flerefelles arena og arrangement.
- Flerearbeidsplasser.
- Flerebosteder.
- Åpningav bassengetpå Statland.
- Bedreskole (nyskole- dårlig bygg).
- Nyebøker på skolen.
- Dårlig skolevei.
- Størrebutikk.
- Hall.
- Flerearbeidsplasser.
- Bedrehotell.
- Alpinanlegg.
- Utryddingav skadedyrpå skolen.
- Bedreskole.
- Nyhall.
- Bedresosiale tilbud.
- Bedrejobbmuligheter.
- Butikken åpen lengre.
- Oppussingav skolene,nye bøker.
- Idrettslagpå Statland.
- Flereulike idretter.
- Renoveringav skole.
- Byggingav flerbrukshall.
- Bassengpå Statland.
- Bedrevedlikeholdav kommunaleveier.
- Starte opp bassengetpå Statland.
- Flerbrukshalli kommunen.
- Nyfotballbane på Statland.
- Renoveringav skolene i kommunen.
- Børse og høre alle.
- Prioritering.
4.
- At vi har de samme skolene,både på Statland og Namdalseid.
- Pengenedeles likt mellom Statland og Namdalseid.Ikke forskjellsbehandling.
- Hvisdet blir bompengeavgiftvil folk flytte.
- Arbeidsplasserog flere bedrifter.
- Fellesskap.
- Arrangement.
- Butikker.
- Fellesarena.
- Barnehageog skole.
- Hall.
- Tilbudinnen idrett. Mangeaktiviteter.
- Boplasser.
- Oppussetskole.
- Bedreskolevei.
- Bra jobbmuligheter.
- Fleregårdbrukere.
- Bra offentlig skoletilbud.
- Bra eldreomsorg.
- Bedreveier.
- Fortsattskole.
- Fritidsaktiviteter.
- Jobbmuligheter.
- Ikke bomstasjonertil Namsos/Steinkjer.
- Ungenemå ha et godt miljø.
- Godttilbud om arbeidsplasser.
- Infrastruktur på et høytnivå.
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Flatanger:
1.
- Trygghet,tilhørighet, trivsel, et sted å være.
2.
- Trivsel.
- Statland ungdomsskole.
- Aktiviteter.
- Prioritering– «Hva er viktigst for oss»?
3.
- Bru Sitter-Lauvsnes.
- Flereinnbyggere.
- Nærliggendejobb og skole,
- Satsingpå industri.
- Kommunenbør se alle!
4.
- Tagodevalg.
- Nærliggendejobb og skole.
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Kommunereformener noe som alle kommuner i Norgejobber med.
Kommunenskal finne ut om de skal fortsette med dagenskommunegrensereller slå seg
sammen med noen av nabokommunenesine.
Førkommunenbestemmerseg for hva de skal gjøre,må de finne ut av en del ting.
Det kalles utredning.Eksemplerpå hva de må finne ut av kan være:
Hva er bra slik det er i dag,og hvordanvil det bli dersomman slår seg sammenog blir en
større kommune?
Hva vil det bety for de som bor i kommunene?
Dere har nå muligheten til å si til politikerne hva de må ha svar på før de bestemmerseg!!
1. Er det forhold du er bekymret for, eller redd for å miste, ved en
kommunesammenslåing?
2. Hva mener du det er viktig å vite før politikerne bestemmer seg?
3. Har du andre råd du vil gi?
1.
- Miste skolemulighetene.
- Økonomien.
- Ordfører.
- Arbeidsplasser.
- Skole på beggeplassene.
- Legekontor.
- Frisøren.
- Barnehage.
- Bassenger.
- Aldersheim.
- Butikker.
- Statland skole.
- Ungdomsskolenpå Namdalseid.
- Arbeidsplasser.
- Ungdomsklubben.
- Idrettshall.
- Hvisvi mister disse tingene kan det føre til færre innbyggere.
- Skolene.
- Trygghet.
- Samhold.
- At alle kjenner alle.
- Gammeheimen.
- Reddfor planen om hall.
- Mindre aktiviteter for ungdom.
- Ungdomsklubb.
- Skole.
- Barnehage.
- Basseng.
- Butikk.
- Diversefritidsaktiviteter.
- Mindre lokaldemokrati.
- Skolenei Namdalseidblir lagt ned.
- Mere sentralisering.
- Vi kan miste vår ordfører.
- Skoleveien kan bli lengre.
- Størrefellesskaphvis vi bytter skole er bra.
- Kulturskolenkan forsvinne.
- Størrebudsjett – mer pengerer bra.
- Pengenegår til sentrale områder.
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2.
- Hvilke mulighetervi har med hver av kommunene.
- Hvilke konsekvenserog fordeler vil forekomme.
- Viktigå vite hva politikerne vil slå sammen og hvorfor.
- Viktigå spørreinnbyggernei kommunenesom evt. skal slås sammen om deresmening –
hør med samfunnet!
- Omskolene står trygt ved eventuell kommunesammenslåing.
- Fordelerog ulemper.
- Konsekvenser.
- Hva de kommer til å gjøre.
- Konsekvenser.
- Grunnene.
- Hvemskal vi slå oss sammen med.
- Hva som vil endre seg.
- Hva som lønner segøkonomisk.
- Omskolene fortsatt er samlet.
- Hvorskolene blir.
- Butikker og barnehagene.
- Bompenger.
- Hva som vil forandres.
- Fordelerog ulemper.
- Eldreomsorgen.
- Hvilkeutgifter vil forekomme.
3.
- At det blir rettferdig for alle kommunen,og at ikke kun en kommune får fordel i dette,
- Sats på renovering/nybyggingfør sammenslåing.
- Passepå at man får godemuligheterfor alle. - Hørpå folket.
- Tenkdere nøyeom før dere tar noen valg.
- Tenkpå fremtiden.
- Tenklangsiktig og inkluderende.
- Tenkpå ungdommen.
- Tenkpå økonomi.
- Tenkpå konsekvenser.
- Lytt til innbyggerne.
- Taen folkeavstemming.
- Hørepå ungdommen.
- Benyttdere av sosiale medier (facebook)
Flatanger:
1.
- Skolene(Utvordaog Statland skole)
- Forholdet mellom Utvorda,Tøtdalog Statland.
2.
- Hva folket har å si.
- Holderdet de lover.
- Positiveog negativesider.
3.
- Hørepå alle
- Se på kommunegrensene.
- Prioriter de viktigste tingene (skole,arbeid, helse)
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Finn 5 godegrunner FORkommunesammenslåing,og 5 godegrunnerMOT
kommunesammenslåing.
FOR:
- Samarbeidslik at det blir enklere å byggeog å satse på f.eks. idrettshall.
- Bedreøkonomifor Statland om de blir slått sammen med Flatanger.
- Statland blir en kystkommune– slått sammen med Flatanger, kortere vei til skolen.
- Bedrefor Statland å bli slått sammenmed Flatanger.
- William vil ikke at Steinar Lyngstadskal være ordfører,fordi han bruker mer pengerpå
Namdalseidenn Statland,f.eks. gammelheimengikk i pluss og Statland fikk ikke noe.
- Bedreøkonomi.
- Størrefellesskap.
- Offentligebygningerblir holdt i bra stand.
- Størrebudsjett – mer penger.
- Bedreskoler (?). Nøyereutvalgte lærere.
- Størrefellesskap.
- Fleretilbud.
- Flerearbeidsplasser.
- Størreareal.
- Flereinnbyggerei kommunen.
- Bedreøkonomi.
- Størreområde.
- Samarbeidmellom kommuner vil bli bedre.
- Bedreøkonomi.
- Bedreutviklingsmuligheter.
- Størresosialisering/bekjentskap?
- Bedreutdanning.
- Bedreaktivitetstilbud.
- Bedreøkonomi.
- Flerearbeidsplasseri kommunen.
- Bedreskoler.
- Kommunenfår bedre økonomi.
- Størresamfunn, flere venner.
- Fleremulighetertil idrett og aktiviteter.
- Bedretjenester.
- Bedreøkonomi.
- Størrefellesskap.
- Flinkerelærere på skoler.
MOT:
- Nedleggelseav skoler, barnehager,basseng,idrettslag og butikker.
- Uenighetmellom de bestemmendeog folket pga. det blir så mange.
- Flereflytter fra bygdatil sentrum pga.lang vei til f.eks. skole eller jobb.
- Færrejobbmuligheterpga.nedleggingav flere offentlige bygg.
- Små plasser som Namdalseidog Statland blir nedprioritert økonomisk.
- Nedleggelseav jobb og skoler (arbeidsledighet)
- Pengenevil bli brukt på den sentrale plassen.
- Bygdersom f.eks. Utvordavil mest sannsynligvisbli fraflyttet.
- Fraflyttingpga. lang skoleveiog lite arbeid.
- Hvisskolene på bygdaforsvinnerblir det lang skolevei.
- Trøbbelmed økonomienfordi vi må gi pengerbort til sentrum i kommunen og da bruker de
det på deres behov.
- Lengreskolevei.
- Sentralisering.
- Kan bli mindre tilbud.
- Mindre arbeidsplasser.
- Mister vårt kommunestyre.
- Lengreavstandertil jobb og skole.
- Enklereå høreog se alle.
- Dårligerelokaldemokrati.
- Sentralisering.
- Mindre tilhørighet.
- Langtunna kommunesentrum.
- Farefor nedleggelse av skoler.
- Lengreunna kommunesenteret.
- Langskolevei.
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- Små plasser kan bli nedprioritert.
- Kan bli færre arbeidsplasserpå Namdalseid.
- Mindre trygghet.
- Små bygderblir nedprioritert.
- Mindre lokale arbeidsplasser.
- Omskoler blir lagt ned blir skoleveienlang.
- Kan bli nedlegging av skoler og barnehager.

- Nedprioritertøkonomisk.
- Folk flytter fra bygda.
- Mister samholdetog nærmiljøeti bygda.
- Mindre tryggheti en stor kommune.
- Langttil felles arenaer.
- Mer satsing på sentrum og ikke de rundt.
- Langtunna sentrum.

Det ble gjennomført to runder med spørreundersøkelse med Kahoot!
Her er tabellene med resultatene (tallene er antall respondenter,en del svarte sammen):
Hvordanønskerdu å bli hørt i arbeidet
med kommunereformen?

Hvaer viktigst for deg?
"Vetikke"

"Annet"
"Beggedeler betyr like mye"

"Spørreundersøkelse"
"Folkemøter"

"Hvorkommunehuseter"

"Sosialemedier"

"Godetjenester"
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Visstedu myeom kommunereformenfra
før?
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Lærte du mer om kommunereformen
gjennompresentasjonenpå starten av
dagen?

"Kommunereformenangår ikke
meg"
"Harhørt litt om den"

"Fortsattuklart"

"Nei"

"Nei"

"Ja"

"Ja"

"Vetikke"

0

2

4

6

8

10

12

Mener du det er viktig at DUblir spurt om
hva du mener om kommunereformen?
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Mener du det er viktig at innbyggerneblir
spurt om hva de mener om
kommunereformen?

"Vetikke"
"Vetikke"

"Bryrmeg ikke"
"Ja"

"Nei"

"Nei"

"Ja"
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Trordu myeblir annerledesenn idag ved
en kommunesammenslåing?

Synesdu kommunen har informert godt
nok om arbeidet med kommunereform?

"Det angår ikke meg"
"Harlest litt i media om
kommunereformen"
"Harikke fått med meg noe"

"Vetikke"
"Nei"

"Nei"
"Ja"

"Ja"
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Er kommunereformennoe ungdomer
opptatt av?

"Det forventer jeg!"

"Ja,hvis de blir spurt"

"Jeghåper det!"

"Nei"

"Nei"

"Ja"

"Ja"
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Trordu innspillene deresvil taes på alvor
av politikerne?

"Vetikke"
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Hvordanopplevdedu gruppearbeidet?

Er kommunereformenet tema dere bør
jobbe mere med?

"Forstore grupper"
"Vetikke"
"Middels"
"Nei"

"Dårlig"

"Ja"

"Bra"
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Hvordaner din totalvurderingav dagen?
"Unødvendig"
"Dårlig"
"Bra"
"Helt ok"
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