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Selbu kommune
Ordfører

Sak ref.: 2014/78-19
Dokumentdato: 28.10.2014

M ØTEREFERAT
Sak/Tema:

Referat etter første møtet 281014 vedr Kommunereformen

Møtedato:

28.10.2014

Tid:
09:00 – 11:00

Møtested:

Rådhuset i Selbu, Formannskapssalen

Møteleder:
Til stede:

Forfall:

Ordfører Inga Balstad
Referent:
Ingrid Rolseth Holt
Ordfører Inga Balstad, varaordfører Per Røset, Johan Marius Setsaas, Arnstein Trøite, Kjell Mebust,
Nils Even Fuglem, Ingeborg Sandvik, Kolbjørn Uthus, Kjell Tore Aftret, Kari Krogstad, Ingrid Rolseth
Holt, Karsten Reitan (rådmann)
Kolbjørn Flakne

Neste møte:

Tirsdag 11.11.14 kl.15:00:17:00

Kopi referat til:
Vedlegg:

Tanja Fuglem, Jon Bakken

Sted: Rådhuset i Selbu,
Formannskapssalen

Prosessplan Kommunereform, dok 2014/78-20, som presentert på møtet (noen endringer fra det
dere fikk på epost før møtet)

Sak/Tema:
1.
Ordfører ønsket velkommen. Deretter gikk Ingrid Rolseth Holt fra
rådmannens stab igjennom Prosessplan for Kommunereformen om
formål, interessenter m.m. Noen små endringer, se revidert plan
vedlagt.
2.

Første milepæl:
Selbu kommune skal innen 1. februar 2015 rapportere følgende til
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (rapporten skal være godkjent i
Kommunestyret):
a) Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer Selbu kommune
NB! Fylkesmannen i Sør-Trøndelag/KS har informert kommunene
at de ikke forventer et endelig vedtak på retningsvalg innen 1.
februar, men et vedtak som konkluderer hvilke retningsvalg som
er sannsynlig for Selbu kommune, og status i arbeidet.
b) Begrunnelser og forutsetninger for dette, herunder hvilken
dialog som er gjennomført med nabokommunene vi har
valgt ut å snakke med
c) Hvilke behov Selbu kommune ser for konsekvensanalyser
av de ulike alternativene, kunnskapsbehov Selbu ellers har
og evt. særskilte problemstillinger
d) Beskrivelse av veien videre fram mot endelig vedtak i
kommunestyret
e) Behovet for bistand fra FMST og KS
f) Konklusjon mht om det er aktuelt for Selbu
kommune/nabokommuner å være tidlig ute med
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kommunestyrevedtak allerede 2015 om sammenslåing
(åpner for Kongelig resolusjon om sammenslåing våren
2016), eller om kommunen/naboene vil gå for vedtak innen
3.

Involvering
- Åpenhet i prosessen er viktig
- Notat/referat fra arbeidsmøtene i Styringsgruppen er
offentlige.
- Informere og involvere næringsliv, lag og organisasjoner
innbyggerne (liste over interessenter står i vedlagte
prosessplan)

4.

MEDIA
Ordfører informerer om arbeidet som nå er startet i Selbu
kommune:
- Nea Radio
- Selbyggen
-

Selbu kommunes nettside
Sosiale media

5.

Foreløpige alternative kommunestrukturer ble nevnt:
1)Selbu kommune som i dag m/samarbeid i Værnesregionen
2)Selbu og Tydal m/samarbeid i Værnesregionen
3) Selbu og Stjørdal/Værnesregionkommunene som en kommune
4) Evt. andre

6.

Innspill fra deltakerne på møtet:
 Vi må se på «unaturlige» kommunegrenser.
 Interkommunalt samarbeid i Værnesregionen sikrer at vi i
dag gir gode tjenester, og per i dag klarer ikke kommunen
seg uten interkommunale tjenester.
 Tema som blir berørt bør belyses
 Hovedutvalgene: Informasjon/diskusjon over spesielle tema
 Kommunereformen er et pålegg fra regjeringen – kan for
noen være vanskelig og finne motivasjonen for hvorfor vi
skal gjøre dette.
 Ikke få oppgitthet-følelsen av at vi ikke har noe valg, Selbu
kommune må selv sitte i førersetet.
 Økonomiske virkemidler i Kommunereformen er lagt opp
til å tenke «storkommuner»… men, viktig å ikke la
økonomi styre prosessen.
 Hvordan blir inntektssystemet som skal legges frem fra
regjeringen i 2017?
 Søke ekstern faglig bistand senere i prosessen?
 Vi må gå inn med den holdningen at vi har selvråderett;
offensiv holdning.
 Involvering er viktig – skape engasjement blant våre
innbyggere; åpne folkemøter, MEDIA, info på kommunens
nettside, temamøter, ungdom/unge voksne – skolene har
sikkert forslag på hvordan dette kan gjøres
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7.
8.

9.

Konsekvensanalyser; kan Fylkesmannen evt. KS
(Kommunenes Sentralforbund) bidra her?
Sekretariatet i Værnesregionen: Siste vedtak i Regionrådet i
Væresregionen sier det ikke er naturlig at de arbeider med
utredning for hver enkelt kommune, men de kan bistå med
datagrunnlag.
Gode vurderinger bygd på fakta er viktig
Informere/ta vare på de ansatte i kommunen
Vil vi klare å opprettholde rekruttering av ansatte fremover?
Utfordringer vil komme allerede i løpet av 3 år.
Sørge for å beholde nærledelse etter en evt. sammenslåing;
fører til et lavere sykefravær
Kartlegge nåværende ståsted for Selbu kommune
Vil vi få nye oppgaver som stiller krav til struktur?
Vil regjeringen tillegge flere oppgaver til store kommuner i
fremtiden? I Juni 2015 Stortingsbehandling, melding om
nye oppgaver. I juni 2017: Stortingsbeh. ny
kommunestruktur og Lovprop. nye oppgaver.
Forvaltningsnivå
Folkemøter

Oppfølging

