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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 Gründercamp 

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: 

27. mars 2015 ble det gjennomført prosess med tema:  

Involvering av ungdom i kommunereformen i Overhalla. 

Gjennomføringen fant sted på Overhalla barne- og ungdomsskole, 10. trinn og det var ca. 40 

elever og tre lærere som deltok. I tillegg var ordfører Per Olav Tyldum tilstede under hele 

gjennomføringen.   

 

Alle disse 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 et ble heller 

ikke foretatt noen avstemning.  

Nå er det opp til Overhalla 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! 

 

Pål Sverre Fikse, Ungt Entreprenørskap Trøndelag 

Steinkjer, 31.03.15 
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Involvering av ungdom i kommunereformen 

Overhalla 27.03.15 

 

Sted: Ungdomskolebygget Overhalla  

Tid: 12.00 – 14.30 

Antall deltagere: 40, 10. trinn 

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

penner, ark med problemstillinger.  

 

12.00 – Velkommen v/ordfører Per Olav Tyldum 

 

12.10 – Kick Off v/Ungt Entreprenørskap 

  - Hva er kommunereformen? 

  - Gjennomgang av powerpoint utarbeidet av Fylkesmannen og Distriktssenteret. 

  - Kreativ øvelse. 

 

12.30 – Gruppearbeid. 

    - 5 elever pr. gruppe. 

  - 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 og Kahoot! 

 

13.50 – Pause, fruktservering.  

 

14.10 – Gruppearbeid. 

 

14.40 – Oppsummering. 

  - Kahoot 

   

 

14.30 – Avslutning. 

 Overlevering av resultat til Ordfører Per Olav Tyldum 
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«Det går ikke an å diskutere framtidas kommuner  

uten framtidas innbyggere.»,  

- Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister 

  

 

1. 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.  

- Stolthet.  - Fellesskap, venner, bekjente. - Lokal mat. 

- Samhold.  - Hjemplass.    - Samhold. 

- Frihet .  - Støttende. 

- Bosted.  - Stolthet.  

- Tjenester.  - Selvbestemmelse. 

- Kvaliteter.  - Samhold. 

- Folkevalgt.  - En fin plass å bo. 

 

2.  

- Liker naturen. - God tilgang til idrettsanlegg.   - God skole. 

- Friheten.  - Ikke så mange innbyggere.    - Nye skoler. 

- «Lufta».  - Ungdommen blir hørt.    - Namsen. 

- Idrettslaget.  - Prioriterer ungdommen.    - Bøndene.  

- Ungdommen . - Kommunen vil at vi skal ha det best mulig. - Ungdomsklubben. 

- Namsen.  - samhold/respekterer alle kulturer.  - Aktiv kommune. 

- Kommunestyret. - Bra skole og barnehage.    - Lysløypa. 

- Bra eldreomsorg. - Gode arrangementer.    - Naturen.  

- Bra idrettsbane. - Lite økonomiproblemer. 

- Industriparken – mye arbeidsplasser. 

- Utviklingsturene til Kryptus ungdomsklubb.  

 

3. 

- Frukt på skolen.      - Flere kulturmuligheter. 

- Flere busser som går (mer enn to ganger daglig). - Bedre eldreomsorg.  

- Vil ha tilbake Øyslettaskolen.    - Ny asfalt. 

- Større butikkutvalg.      - Flere og flinkere lærere. 

- Mer omsorg i kommunen (dekor, estetikk osv.).  - Flere bussruter. 

- Mer bredde innen idrettsmiljøet.    - Bedre veier. 

- Flere og bra fotballbaner.     - Bedre veier.   

- Fortsett å prioriter ungdommen.    - Flere idrettsanlegg.  

- Politikere som informerer ungdommene.   - Få tilbake matkroken.  

- Varierte jobbmuligheter. 
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4. 

- Barnehage.       - Bra skoler og barnehager. 

- Skole.       - Flere butikker. 

- At kommunen fortsetter å lytte på ungdommen.  - God utdanning, bra jobb. 

- Flere turer for skolene.     - Fin plass å bo der folk trives. 

- Flere tjenester.      - Ta vare på samfunnet. 

- Kommunens økonomi.    - Veiene. 

- At bøndene fortsatt holder på med jorda og dyr.  - Eldreomsorg. 

- Gode skoler.       - Politikk. 

- Ungdommen fortsatt blir hørt.    - Familie. 

- Samme muligheter.      - Lett å få seg jobb. 

- Helse.       - Billig å bo her.  

- Oppvekst.        

- Alle innbyggerne er med å bestemme hvordan Overhalla kommune styres.  
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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? 

 

 

Dere har nå muligheten til å si til politikerne hva de må ha svar på før de bestemmer seg!! 

 

1. Er det forhold du er bekymret for, eller redd for å miste, ved en 

kommunesammenslåing?  

2. Er det spesielle forhold som du synes er viktig og som kommunen bør kjenne til? 

3. Hva mener du det er viktig å vite før politikerne bestemmer seg?  

4. Har du andre råd du vil gi? 

 

1. 

- Vil ikke miste MOT.      

- Hvordan blir det med skoler, barnehager og andre tjenester. 

- Redd for å miste retten til å si at man er Overhalling.   

- Skole, bibliotek og sykeheimer, barnehager.  

- Noe kan bli lagt ned eller flyttet til en annen plass. 

- Hunn skole. 

- Finansiell støtte.  

- Identitet. 

- Økonomien. 

- Det er ikke noen grense for ungdommene.  

- Ikke like godt fellesskap. 

- Idrettslagene blir til en. 

- Skoler blir revet. 

- Redd for å miste fellesbetegnelsen på Overhalla som egen kommune.  

 

 

2. 

- Kommuneøkonomien til de vi muligens slåes sammen med.       

- Det må hete Overhalla og Namsos.  

- Ungdommenes muligheter. 

- Idretten (klubbnavn). 

- Ungdomsklubben. 
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3. 

- Å vite hva folket mener og synes.       

- Om det er dårlig økonomi i nabokommunene.  

- Hvordan økonomien blir. 

- At de har hørt på folket sin mening. 

- Folk har ikke lyst til å miste fellesskapet.  

- Sammenslåing – Hvorfor og konsekvenser. 
- Meningene til innbyggerne.  

 

 

 

 

 

4. 

- Ikke slå sammen med Namsos, da blir alle pengene brukt til Rock City og viktige ting slik 

som MOT vil forsvinne.     

- Behold Overhalla som egen kommune. 

- Helst ikke med Grong. 

- Redd det blir for mange på en plass. 

- Husk vår kommunes identitet! 

- Hold på identiteten hvis det blir kommunesammenslåing.  

- At de kan gi mer valg til folk, men ikke ta bort det gamle.  

- Tenk dere om, fokus på framtida, fordeler? Ulemper med det? 
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Finn 5 gode grunner FOR kommunesammenslåing, og 5 gode grunner MOT 

kommunesammenslåing. 

FOR: 

- Billigere å drive tjenester.     

- Treffe flere folk. 

- Større bedrifter. 

- Flere synspunkter.  

- Et mer samlet samfunn.  

- Mere penger (men flere folk).  

- Større område. 

- Finnes ikke 

- Kan få økonomisk vekst. 

- Stor og mektig kommune. 

- Sparer penger på administrasjon. 

- Kanskje bedre transport.  

- Sparer penger? 

- Større faglig bredde innen tjenester.  

- Med flere innbyggere i en kommune kan det bli flere muligheter for fritidsaktiviteter. 

- Kan bli flere muligheter ved kulturskolen.  

- Bedre samarbeid. 

- Ressurser i en kommune kan bli bedre utnyttet.  

- Mindre utgifter siden det blir større og slått sammen.  

- Alt blir ikke så tettbygd.  

- Lettere samarbeid. 

- Mer oversiktlig for staten – dele ut penger etc.  

- Større økonomi. 

- Forandring. 

- Framtiden, bedre økonomi. 

- Mindre rivalisering.  

- Mindre folk i styre.  

- Kan bli bedre økonomi.  
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MOT:  

- At folk flytter fra boplassen sin.  

- Overhalla har bedre økonomi. 

- Har bedre kommunestatus.  

- Alt er greit som det er (vil ikke ha forandring).  

- Vil ikke ha navneskifte.  

- Vil ikke blandes inn pga. industriparken.     

- Mer uenighet.  

- Mye tomme plasser. 

- Vi kan miste vår identitet. Overhalla blir historie.  

- Det kan bli mindre dialekter.  

- Mere utgifter. 

- Må ta konsekvensene for andres kommuners feil. 

- Kan få dårligere økonomi. 

- Mister litt styringsrett. 

- Mister litt fellesskapsfølelse.  

- En del jobber kan bli flyttet. 

- Mister stoltheten av å være fra Overhalla.  

- Folk blir arbeidsløse.  

- Kan bli lang avstand til å nå offentlig tjenester.  

- Idrettsklubben. 

- Dialekt.  

- Mister kanskje identiteten.  

- Ting kan bli mye mer sentralt, mindre boplasser – taper på det.  

- Bygdene vil bli mindre prioritert.  

- Mister identiteten. 

- Mye må endres. 

- Små idrettslag og kretser kan forsvinne.  

- Kan miste identiteten.  

- Vi vil beholde navnet Overhalla (Rallja). 

- Mister identiteten. 

- Kan bli verre økonomi. 

- Noen vil miste jobben. 
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0 5 10 15

"Sosiale medier"

"Folkemøter"

"Spørreundersøkelse"

"Annet"

Hvordan ønsker du å bli hørt i 

arbeidet med kommunereformen?

0 5 10 15 20

"Gode tjenester"

"Hvor kommunehuset er"

"Begge deler betyr like mye"

"Vet ikke"

Hva er viktigst for deg?

0 5 10 15 20

"Ja"

"Nei"

"Har hørt litt om den"

"Kommunereformen angår ikke

meg"

Visste du mye om 

kommunereformen fra før?

0 5 10 15

"Ja"

"Nei"

"Fortsatt uklart"

"Vet ikke"

Lærte du mer gjennom 

presentasjonen på starten? 

0 5 10 15

"Nei"

"Ja"

"Bryr meg ikke"

"Vet ikke"

Mener du det er viktig at DU blir 

spurt om hva du mener om 

kommunesammenslåing?

Det ble gjennomført to runder med spørreundersøkelse med Kahoot! 

Her er tabellene med resultatene: 
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0 5 10 15 20 25 30

"Ja"

"Nei"

"Vet ikke"

Mener du det er viktig at 

innbyggerne blir spurt om hva de 

mener om kommunereformen?

0 5 10 15 20 25

"Ja"

"Nei"

"Vet ikke"

"Det angår ikke meg"

Tror du mye blir annerledes enn 

idag ved en 

kommunesammenslåing?

0 5 10 15 20

"Ja"

"Nei"

"Har ikke fått med meg noe"

"Har lest litt i media om…

Synes du kommunen har informert 

godt nok om arbeidet med 

kommunereform?

0 5 10 15 20

"Ja"

"Nei"

"Ja, hvis de blir spurt"

"Vet ikke"

Er kommunesammenslåing noe 

ungdom er opptatt av?

0 5 10 15

"Ja"

"Nei"

"Jeg håper det!"

"Det forventer jeg!"

Tror du innspillene deres vil taes på 

alvor av politikerne?

     


