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 24.02.2016. 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
Iren Halbostad, H

Forfall:

Tove Fossland, tillitsvalgt
Anne-Gunn Lie, tillitsvalgt

1. Utredning av egen kommune. Tilbud.
Sekretær presenterte tilbud fra Trøndelag forskning og utvikling, og anbefalte å gå for
dette. Rapportfrist senest 15.04.16. Utvalget sluttet seg til det.
2. Referat fra forrige møte i forhandlingsutvalget.
Ordfører gikk gjennom referatet og redegjorde for følgende endringer foreslått av
styringsgruppa:
- 57 representanter i kommunestyret
- Utvalgsstruktur basert på fag, istedenfor grendeutvalg. Fastsettes i intensjonsavtalen
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-

Kommunenavn og kommunevåpen. Det gjennomføres en idedugnad
Fellesnemnda skal bestå av 27 representanter, derav 3 repr hver fra Namdalseid,
Flatanger, Fosnes og Høylandet, 4 fra Overhalla og 11 fra Namsos.
Møteplan. 1. april utgår som fellesmøte. Hver kommune informerer sine.

3. Agenda for neste forhandlingsmøte: Økonomi,
tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse
-

Skatter og avgifter bør harmoniseres. Satsen for eiendomsskatt må reduseres i noen
områder, mens andre må øke.
Gjeld og formue. Alle går inn med det de har i den nye kommunen.
Gjeldende økonomiplaner/investeringer. Eksisterende planer er kjent og videreføres
uavhengig av om kommunene slår seg sammen.
Reformstøtte. Midlene til dekning av engangskostnader benyttes i første rekke til å
dekke omstillingskostnader i en overgangsperiode. Reformstøtten er i større grad frie
midler til eventuelle satsingsområder fra 2020.

4. Kommunen som tjenesteyter
-

Stedsavhengige tjenester: oppvekst, helse og omsorg, kanskje med unntak av
spesialhelsetjenester
Stedsuavhengige: Næringsutvikling som heller lokaliseres ift behov, teknisk med
unntak av driftspersonell, MNS-tjenestene, administrasjon
Bruk av teknologi. Nykommunen bør være på tilbudssida overfor andre kommuner i
området.

5. Merknader til enkelttjenester
-

Jf tidligere innspill ligger fast (skoler/kulturskole, barnehager,
sykeheim/omsorgsboliger, lege, servicekontor m.m.)
Tekniske tjenester kan samordnes, driftspersonell må finnes lokalt
Kultur og flyktningetjeneste kan samordnes
Lokal brannberedskap
Felles plankontor inkl arealplanlegging

Kjell Einvik
referent
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