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.
2.
3.
4.
5.

Planlegge og organisere utredningsarbeidet
Koordinere utredning av alternativene for framtidig kommunestruktur
Planlegge og gjennomføre involvering av innbyggerne
Gjennomføre drøftinger med aktuelle kommuner
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 16.02.2016. 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. Bestilling av oppdrag
Sekretær la fram forslag til oppdragstekst for ekstern konsulent for utredning av 0alternativet. Utvalget sluttet seg til opplegget med noen små justeringer i teksten.
Tilbudsforespørsel sendes Trøndelag Forskning og Utvikling, Østlandsforskning og
Telemarksforsking. Rapportfrist senest 15. april 2016.
2. Referat fra siste møte i forhandlingsutvalget
Referat fra møte i forhandlingsutvalget for MN+ ble godkjent.
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3. Prosessdirektiv
Prosessdirektivet ble godkjent. Tillitsvalgt fra Namdalseid er Tove Fossland med Anne
Gunn Lie som vara. Evt. tillitsvalgt fra MNS tas opp i neste forhandlingsmøte.
4. Møteplan for reformutvalget
Det ble fastsatt følgende møtedatoer: 24.02., 1.03. og 10.03. Alle møter starter kl.15.30
5. Presentasjon av kommunen
Namdalseid kommune skal presenteres i neste møte i forhandlingsutvalget. Her skal også
presenteres hva som er viktige premisser for Namdalseid i en intensjonsavtale.
Sekretæren presenterte et utkast som ble komplettert og justert av reformutvalget som
Namdalseids bidrag.
6. Demokrati
Hovedtema på neste forhandlingsmøte er demokrati. Reformutvalget er åpen for at det
etableres et grendeutvalg i morkommunene. I tillegg er utvalget åpen for en
utvalgsstruktur. Utvalget mener det nye politiske fora i størst mulig grad må organiseres
slik at det fanger opp en bred partirepresentasjon.
7. Konkreter
Reformutvalget er enig om at ingen ansatte skal sies opp som følge av reformen. Ingen
ansatte skal få dårligere betingelser enn de har i dagens kommuner. Utvalget går for
Namsos som kommunesenter. Med kommunesenter mener utvalget plassering av
rådmann med stab og ordfører. Som navneforslag for en ny kommune går reformutvalget
i Namdalseid inn for Midtre Namdal

18.02.2016
Kjell Einvik
referent

