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MØTEREFERAT
Sak/Tema:

Kommunereformen - referat fra Styringsgruppemøte 09.12.14

Møtedato:

09.12.2014

Møtested:

Formannskapssalen, Rådhuset

Møteleder:

Ordfører Inga Balstad / Per Røsseth

Til stede:

Inga Balstad, Per Røsseth, Tanja Fuglem, Jon Bakken, Kolbjørn Flakne, Kolbjørn Uthus, Mikal
Langseth, Gro Anette Kirkhus Hågensen, Karsten Reitan, Linda Lynum

Forfall:

Nils Even Fuglem, Johan Marius Setsaas, Ingeborg Sandvik, Kari Krogstad, Kjell Mebust, Inga Balstad
siste del av møtet

Neste møte:

Tirsdag 13.01.15, kl. 09:00-11:00

Kopi referat til:

Selbyggen, Nea Radio

Tid:09:00-11:00
Referent:

Sted:
Formannskapssalen,
Rådhuset

Sak/Tema:
1.

Folkemøte torsdag 8.januar 2015 kl 19:00-22:00 i Bell Amfi.
Forslag til AGENDA:
a) Ordfører innleder.
b) Rådmannen informerer.
Overordnende føringer i Kommunereformen.
Ekspertutvalgets rapport
c) Selbu kommunes styringsgruppe for kommunereformen.
Fire alternativer til fremtidig kommunestruktur.
d) Selbu i dag.
Intensjonen med VR-samarbeidet. Status og videre
utvikling.
e) Utfordringer.
Politisk og administrativ styring. Tjenestene.
f) Forslag til videre prosess/utredninger.
1. Hvert politisk parti har et 3 min. innlegg
2. Paneldebatt - åpnes for spørsmål og innlegg
Varighet ikke over 3 timer
Nea Radio og Selbyggen bidrar på folkemøtet.

2.

Ingrid Rolseth Holt

Folkemøtet på annonseres før jul både i Nea Radio, i Selbyggen, på
kommunens nettsider og på sosiale media.
Møte med media 26.11.14
Inga Balstad, Per Røsseth, Mikal Langseth,
Selbyggen og Nea Radio
Nea Radio ønsker å skape debatt fremover ved å ta tema for tema
der sentrale politikere deltar.
Selbyggen har vurdert/vurderer å gjennomføre en
spørreundersøkelse blant innbyggerne.

Oppfølging
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Både Nea Radio og Selbyggen ønsker å stille og bidra på
Folkemøtet 8.januar.

3.

LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar)
Inga har vært i kontakt med LVK.
LVK vil lage en oversikt over hva kraftkommunene må utrede
innenfor de ordningene vi har. Selbu kommune har som intensjon å
gjøre dette sammen med Tydal kommune.

4.

Det er kommet ett innspill fra innbyggere til nå:
«Styringsgruppa bes om å ta initiativ til en spørreundersøkelse i
Værnesregionen i likhet med det Fosen regionråd har gjort. Der
var resultatene oppsiktsvekkende positive til større kommuner».
Det ble i møtet ikke tatt beslutning rundt dette, men det er nevnt at
det er ønskelig å få gjennomført en rådgivende folkeavstemning før
endelig vedtak fattes.

5.

En del kommuner har bestemt seg for IKKE å utrede en evt.
kommunesammenslåing eller ikke. Styringsgruppen er av den
oppfatning at Selbu kommune skal utrede.

6.

Vil Selbu klare seg «alene»; uten det interkommunale samarbeidet
vi i dag har i Værnesregionen? Mikal Langseth stilte spørsmålet,
og mente at det hadde vært interessant og visst prisen ville vært
hvis Selbu kommune hadde hånd om alt alene.
Det kom innspill på at det er vanskelig å beregne en slik kostnad,
da man ikke vet om man ville fått tak i den kompetansen man da
selv ville trenge, hvor lang tid ansettelsesprosessen ville tatt,
teknologi/utstyrskostnader, sårbarhet, habilitetsspørsmål osv.

7.

Det ble forslag på at Selbu og Tydal bør vurdere å gå sammen som
en evt. forhandlingspart hvis det blir aktuelt.
Ordfører Inga ble oppfordret til å ta kontakt med ordføreren i Tydal
for å diskutere Kommunereformen.

8.

Endringer i alternativet Selbu/Tydal endres til:
- Selbu og Tydal som en kommune med deler eller hele det
interkommunale samarbeidet vi har i dag.
Innspill fra styringsgruppemedlemmene:
- Motivere befolkningen til å engasjere seg, og gi dem
innspill på at det er viktig å tenke på utviklingen av og
positive målsettinger for samfunnet Selbu er viktig uansett
av Kommunereformens utfall. Kommunegrensene bør ikke
være til hinder for dette.
- Man bør før beslutningen tas stole på en rådgivende
folkeavstemning
- Tydal kommune hadde en saklig debatt på sitt folkemøte 2.

9.
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desember.
Viktig å be Fylkesmannen om bistand i
utredningsprosessen.
- Vi bør i en evt. forhandlingsprosess fremover sørge for å få
et rådgivende utvalg i Selbu for arealforvaltning.
- Det interkommunale samarbeidet ble inngått for at Selbu
kommune skulle bli mere robust med tanke på tjenestene til
våre innbyggere, og at vi skulle stå sterkere for å bestå som
egen kommune.
10. Utredning
Ingrid R. Holt la frem forslag på faktorer som bør utredes før vi tar
endelig beslutning. Forslaget ble diskutert, og endringer tas inn og
sendes ut til Styringsgruppen. Gruppen ser nærmere på forslaget til
neste møte slik at dokumentet da blir ferdigstilt og da kan
vedlegges saksfremlegget om Kommunereformen som skal opp i
Kommunestyret 19.01.2015. Utredningen starter etter dette møtet.
-
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