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Bakgrunn:

I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og

lytte til deres innspill angående fremtidig kommunestruktur.

Ungt Entreprenørskap Trøndelag har i den forbindelse inngått en samarbeidsavtale med

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag der en tilpasset versjon av programmet Gr(indercamp

benyttes som involveringsverktøy. Ungt Entreprenørskaps arena er skolen, og Ungt

Entreprenørskap er et bindeledd mellom skole og næringsliv/samfunnsliv.

Ungt Entreprenørskap Trøndelag har utviklet verktøyet i samspill med Fylkesmannen i

Nord-Trøndelag, Distriktssenteret, KS i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Fylkeskommune.

Gjennomføring:

25.09.15 ble det gjennomført prosess med tema:

Involvering av ungdom i kommunereformen i Flatanger kommune. Skolene Flatanger

Montessori og Lauvsnes skole deltok.

Gjennomføringen fant sted på Lauvsnes skole med ca. 44 elever fra 9. og 10. trinn, samt

lærere.

Alle innspillene er oppsummert og listet opp i dette dokumentet, punktvis og ufiltrert

direkte fra ungdommen! De er ikke vektet etter antall ganger de er nevnt, og det ble

heller ikke foretatt noen avstemning. Vi ber om dokumentet behandles med respekt, en

slik opplisting kan fort misbrukes. Nå er det opp til Flatanger kommune å ta disse

innspillene på alvor i den utredningsfasen som nå pågår, og at man ved endelig vedtak

melder tilbake til ungdommene at innspillene er vurdert.

Det er utarbeidet en presentasjon av kommunereformen som ble brukt på starten av

dagene. Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-

Trøndelag fylkeskommune og Distriktssenteret har gått sammen om å lage denne.

Etter presentasjonen ble det gjennomført gruppearbeid med tre ulike oppgaver.

Program for dagen og problemstillingene som ble brukt ligger videre i dokumentet.

Vi takker for oppdraget og ønsker dere lykke til med det videre arbeidet!

Gisle Almlid-Larsen, Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Steinkjer. 29.09.2015
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Sted: Lauvsnes skole

Tld: 08.45  -  11.20

Antall deltagere: ca. 40 elever fra 9. og 10. trinn.

Utstyr: Gruppebord, videokanon, pc med lyd, mikrofon/mygg, post-it lapper, penner,

ark med problemstillinger.

Prosessoperatør: Gisle Almlid-Larsen, UE Trøndelag

08.45 - Velkommen v/Ungdomsrådet

09.00 - Kick Off v/Ungt Entreprenørskap

- Hva er kommunereformen?

- Gjennomgang av formidlingspakke utarbeidet av Ungdomsutvalget i Nord-

Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og

Distri ktssenteret.

09.30 - Gruppearbeid.

- 4-5/8-10 stk. elever pr. gruppe

(avhenger av hvor mange gruppebord det er plass til).

- Hver gruppe velger en «Ordfører» som tar ansvar på sin gruppe.

- Det presenteres én problemstilling om gangen.

- Hver deltager noterer på post-it lapper, klistres på bordduken.

- Ordfører sørger for å ta en runde der alle sier de har tenkt.

- Gruppa blir enige om samlet innspill fra gruppa.

- Prosessledere og lærere blir veiledere som hjelper gruppene.

- Gjennomgang etter hver problemstilling, med mikrofon og Kahoot!

10.15 - Pause.

10.40 - Gruppearbeid.

11.15 - Gruppearbeid, oppsummering og avslutning.

Overlevering av resultat til Ungdomsrådet i Flatanger kommune

11.20 - Lunsj.
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«Det går ikke an å diskutere framtidas kommuner

uten framtidas innbyggere.»,
- Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister

Hva betyr kommunen for deg?
2. Hva setter du pris på i kommunen?
3. Hva kan gjøres for 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.
- Kommune for oss er bra, Det er bra at vi har noen til å lede oss.
-Kommunen betyr mye for oss fordi vi har bodd her hele livet.
- Å dette er plassen vi er glade
-Kommunen betyr mye fordi vi skal ha gode og varierte fritidsaktiviteter
- God infrasturktur
-Skolen, bingen, hallen og fritidsaktiviteter
-Mye
-at det er trygt å bo her
-Fine omgivelser
-Trygge omgivelser
-bra miljø
-Brae fritidsaktiviteter
-Varierende skoletilbud

2.
- Vi setter pris på at kommunen bruker penger på noe bra som helse, skole og sykehjem
-Vi setter pris på naturen, bra miljø, flink til å lage arrangement der folk møtes

- Fin skole, god flerbrukshall, gode tilbud om fritidsaktiviteter, men kan bli bedre
- Skolen, barnehagen og eldreomsorgen
- Skolen, bingen, hallen og fritidsaktiviteter
- Mye
- Gå på skole, nærbutikk, lege, aktiviteter, aldershjem
- Arbeidstilbudene
- Skoletilbudene
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3.
- Vi vil ha en bedre fotballplass på Lauvsnes
-  Mobbefrie skoler
- Bedre veier

-Ny aldersheim, Bygge bedre veier, bevare naturen
- Kutt eiendomsskatten
-Bedre og mer variert kulturskole
-Engasjere flere unge i kommunen
- Mer kultur i skolen
-Bedre veier
-Bedre veler med asfalt
-Gode og flere arbeidsplasser
-Farger, oppussing av bøyer/støtter på sjøen
- Bedre veier
-flere hus
-flere ledige jobber
- aktiviteter
- Aldershjemmet
-Etablere flere og mer varierte arbeidsplasser

4.
- Bevare naturen
-Flere jobb muligheter
- Flere lærlingeplasser
- Bedre veier
-At det er bra miljø
-Gode skole og barnehage tilbud
- Ledige arbeidsplasser
-Bra aldershjem
-Familie
- Jobb
-God kommune å komme heim til etter ungdommen er ferdig studert
-En god kommune= barnehage og skole
- Barnehageplasser
- Arbeidsplasser
-Boliger
- Fritidsaktiviteter
-At det er plass på gravgården/kirkegården
-Næringslivet
- Flere folk som flytter hit, ha en jobb og et hus å bo i
-Mer tilgang på hus og jobber
-Jobbmuligheter
-At vi har like skolemuligheter som i dag
- kommunen skal være slik den er nå(usammenslått kommune)
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Dere har nå muligheten til å si til politikerne hva de må ha svar på før de bestemmer
segll

Gruppearbeid nr 2
Kommunereformen er noe som alle kommuner i Norge jobber med.
Kommunen skal finne ut om de skal fortsette med dagens kommunegrenser eller slå seg
sammen med noen av nabokommunene sine.
Før kommunen bestemmer seg for hva de skal gjøre, må de finne ut av en del ting.
Det kalles utredning. Eksempler på hva de må finne ut av kan være:
Hva er bra slik det er i dag, og hvordan vil det bli dersom man slår seg sammen og blir en
større kommune?
Hva vil det bety for de som bor i kommunene?

1. Er det noe du er bekymret for, eller redd for å miste, ved en kommunesammenslåing?
2. Hva tror du kommunen kan få/tjene på ved en kommunesammenslåing?
3. Hva mener du det er viktig at politikerne vet før de bestemmer seg?
4. Har du andre råd å gi?

1.

- Vi er bekymret for å miste skoler
- Redd for å miste kommunenavnet
-Miste retten til å bestemme
-Navnet på kommunen, skole og miste nærområdene
-Redd for å miste kommunale arbeidsplasser
-Redd for at veiene til diverse tjenester blir for lange
-Miste navnet vårt « Flatanger kommune»
- Miste nerme skole
-Vi er redde for å miste navne Flatanger
- redde for at andre kommuner skal utnytte våre ressurser
-At vi mister skoler og eldresenter,  slik  at  vi  må pendle
-Færre lokale representanter i kommunestyre
-Vi vil ha lokale tjenester og nær skole
- At det kanskje blir felles skole med Namdalseid
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2.

- Mer penger, men også flere folk å bruke pengene på.
-Meir peng, fleir folk
- Større skoler, flere jobber

- Kommuen vil tjene på penger(diesel), veier

-Flere arbeidsplasser og fritidsaktiviteter

- det kan bli mere fritidsaktiviteter og samarbeidet mellom kommunene kan bli bedre

-Større kommune, mer penger tilrådighet

- Større idrettslag, flere ungdommer

-Bedre økonomi

3.
-De bør høre på folk først
-De vet hva som er best for kommunen
-Hva folket vil, hva konsekvensene er
-At de vet hva som vil skje, utdanning, + og -
-Hva innbyggerne i de forskjellige kommunene mener om dette
-hvor langt det egentlig blir til nærmeste tjenester
-De bør tenke gjennom konsekvensene nøye
-Politikere bør vite det er best for flest  
-At barnehage og skole holdes ved like

4.
-Ikke legg ned privat skoler
-STÅ ALENE
-Ønsker ikke kommunesammenslåing
-Dropp sammenslåinga
-Tenk dere nøye om
-Opprettholde våre nære tjenester
-lytt til unge
-Sterkere brann og utrykningskjøretøy
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Finn 5 gode grunner FOR kommunesammenslåing, og 5 gode grunner MOT

kommunesammenslåing.

FOR:

MOT:
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-Bedre og flere tjenester

-Kommunen vil tjene mer penger.

Pga, veier, flere innbyggere

-Får større makt

-Flere innbyggere skaper flere

samlinger av fritidstjenester

-Bedre økonomi

-Mere folk

-Mer aktiviteter

-Flere barn på skolen

-Større kommune

-Flere innbyggere

-Mer penger til rådighet

- Større og bedre tjenester

- Bedre kulturskole, større

idrettslag

- Større samfunn, mere penger og

innbyggere

-Lengre veier for å komme til skole

og tjenester

-Mister kommunevåpnet og vårt

vakre navn

-Kommunearbeidsplassene blir

fjernet

-Mister nærme fritidsklubb og

trening

-Tvang til å gå på for eksempel 1

bestemt vgs

-mister kommunevåpnet

- Vi vil ha en nær-skole/barnehage

-Vi vil ikke betale andre

kommuners gjeld

-Dårligere miljø

-Andre kommuner bestemmer hva

som skal skje i Flatanger

-Vi mister kommunestatusen

- Det blir mest sannsynlig ikke noen

fra Flatanger i det nye styre

-Flere arbeidsplasser

- Flere fritidsaktiviteter

- Samarbeidet mellom kommuenen blir

bedre

- Større tilbud i aktiviteter

-Færre skoler

- Flere jobbtilbud

- Flere hus

-Flere innbyggere

- Stor kommune mer makt

-Flere innbyggere

- Flere

-Mer areal

-Mer folk

-Større samfunn

-Bedre tjenester

-Mer arbeidsplasser

-Mindre penger

-Aldershjemmet blir flyttet

-Slipper å dele goder

-Ferre representanter fra Flatanger

-Vi slipper å pendle og beholder

skolene, barnehagene og

eldresenterene

-Vi mister identiteten vår

-Færre lokale representanter i

kommunestyre

-Små lokale tjenester blir lagt ned

-Vil ikke miste Flatangernavnet

-Lengre skolevei

-Kan bli ulik fordeling av pengene

-Kan bli mindre arbeidsplasser

-Lengre å reise

-Skolene blir lengre unna

-Mister kommunenavnet

www.ue.no
Copyright UE Forlag



16
14
12
10
8
6
4
2
0

UNGT
ENTRE
PRENØR
SKAP
TRØNDELAG

Tror du mye blir annerledes enn
idag ved en

kommunesammenslåing?

"Det angår

"Vet ikke"

"Nei"

"Vet ikke"

"Bryr meg ikke"

"Ja"

"Nei"

Det ble gjennomført spørreundersøkelse med Kahoot!

Her er diagram over resultatene på de ulike spørsmålene:

A mernber of
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0 5 10 15 20

Hva er viktigst for deg?

"Gode tjenester" "Hvor "Begge deler "Vet ikke"
kommunehuset betyr like mye"

er"

Mener du det er viktig at DU blir
spurt om hva du mener om

kommunereformen?

0 5 10 15 20

Visste du mye om
kommunereformen fra før?

"Kommunereform...

"Har hørt litt om...

"Nei"

"Ja"

0 5 10

Lærte du mer om kommunereformen
gjennom presentasjonen på starten av

dagen?

"Vet ikke"
"Fortsatt uklart"

"Nei"
"Ja"

"Vet ikke"

0 5 10 15 20

Mener du det er viktig at
innbyggerne blir spurt om hva de
mener om kommunereformen?

"Ne "

"Ja"

0 5 10 15 20
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"Annet"

"Spørreundersøkelse"
"Folkemøter"

"Sosiale medier"

"Unødvendig"

"Dårlig"

"Bra"

"Helt ok"

"For store grupper"
"Middels"

"Dårlig"
"Bra"

A member of
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Hvordan ønsker du å bh hørt i
arbeidet med

kommunereformen?

"Vet ikke"

"Nei"

"Ja"

5 10

Hvordan er din totalvurdering
av dagen?

0 5 10 15

Hvordan opplevde du
gruppearbeidet?

0 5 10 15 20

Er kommunereformen et tema
dere bør jobbe mere med?

0 5 10 15 20

Er kommunereformen noe
ungdom er opptatt av?

"Vet ikke"

"Ja, hvis de blir spurt"

"Nei"

"Det forventer jeg!"
"Jeg håper det!"

"Ja"

5 10

Synes du kommunen har
informert godt nok om arbeidet

med kommunereform?

"Har lest litt i media...

"Har ikke fått med...

"Nei"

"Ja'

5 10

Tror du innspillene deres vil taes
på alvor av politikerne?

0 2 4 6 8
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