FELLES UTTALELSE FRA SAMLING FOR KOMMUNESTYRENE 15-16. FEBRUAR
2018 OM SAMMENSLÅING AV NÆRØY OG VIKNA KOMMUNER
Kommunestyrene har hatt en felles samling om kommunesammenslåingen, og vil
uttrykke følgende på bakgrunn av dette:
1. Stortinget vedtok sammenslåing av Nærøy og Vikna 7. desember 2017.
2. Vi ser at det er viktig for kommunene å ha fremdrift i sammenslåingsprosessen,
slik at ny kommune er operativ fra 1. januar 2020. Det er en omfattende jobb
som politikerne og ansatte skal gjennomføre for å følge opp Stortingets vedtak
om sammenslåing. Samtidig ber vi om forståelse for at det har vært en krevende
prosess for oss med både vedtak om sammenslåing av Nærøy, Vikna, Leka og
Bindal, og etterpå vedtak om at Leka/Bindal skal ut mens Nærøy og Vikna slås
sammen. Det har vært nødvendig med tid for å legge til rette for gode prosesser
lokalt.
3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Nærøy og Vikna frist til 15.
mars 2018 med å vedta forslag til navn, antall medlemmer i fellesnemnda og de
øvrige elementene som er beskrevet i inndelingsloven § 25. Vi ser og anerkjenner
at det a) ikke er rom for utsettelser og b) dersom det ikke fattes nødvendige
lokale vedtak innen fristen, vil departementet likevel måtte starte prosessen med
å følge opp Stortingets vedtak.
4. Nærøy og Vikna har i dag gode tjenester, og vi har store muligheter innen
samfunnsutvikling. Både arbeids-, samfunns- og kulturliv er i god utvikling.
5. En ny kommune har et stort potensiale for å utløse vekst og utvikling, og må ha
et sterkt samfunns- og næringsutviklingsperspektiv bl.a med blågrønn sektor som
sentral. Gode planer er ikke nok, vi må sammen med næringsliv og frivilligheten
systematisk bygge kunnskap, kompetanse og samarbeid. Vi må videreutvikle vårt
felles bo- og arbeidsmarked, være en sterk nok samfunnsutvikler som styrker
attraktivitet til bolig og næring, som håndterer demografiske endringer, sårbarhet
i økonomi, fagmiljø osv.
6. Vi må posisjonere ny kommune til, sammen med naboer i Namdalen, bli en sterk
stemme i Trøndelag.
7. Nærøy og Vikna vil nå intensivere arbeidet med å svare ut de utfordringer
Kommunaldepartementet har gitt rundt navn, antall
kommunestyrerepresentanter og antall i/mandat for fellesnemnda. Vi vil ha
hånden på rattet lokalt i disse spørsmålene, og vår intensjon er at de skal være
avklart gjennom kommunestyremøtene i hver kommune den 14. mars.
8. Plattformen for det videre arbeidet fra mot og etter 14. mars, skal bygge på
følgende:
a. Vi vil følge de 20 gode råd for å bygge nye kommuner, som er anbefalt i
veilederen fra KMD med erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger
.https://www.regjeringen.no/contentassets/8ab630febf7c4971aa83d3b177
9226be/no/pdfs/bygge_en_ny_kommune_akl2.pdf

b. Vi er enige om at en vellykka prosess videre handler om god samhandling
mellom mennesker, bygd på tillit, felles mål og en prosess som oppleves
som inkluderende.
c. Kommunene er ulike, men likeverdige. Det skal bygges fellesskap og
identitet i den nye kommunen. Styrken og fortrinn til begge kommuner
skal videreføres og forenes.
d. Den nye kommunen skal komme alle innbyggerne til gode og bidra til å
utvikle fortrinn og fremme stedsutvikling i hele kommunen. Eksisterende
lokalsentra i den nye kommunen skal ha god infrastruktur- og
tettstedsutvikling.
e. Den nye kommunen skal yte en rasjonell, effektiv og publikumsrettet
tjenesteproduksjon. Kvalitet og nærhet til tjenestene skal vektlegges.
f. Våre ansatte er kommunens viktigste ressurs i leveransen av tjenester til
innbyggerne, og kompetanse vil være en kritisk faktor for å lykkes.
Ansattes rettigheter skal ivaretas og det skal være et tett samarbeid med
tillitsvalgte.
9. Fellesnemnda er det sentrale organet for planlegging av ny kommune. Den skal,
på oppdrag fra kommunestyrene, sikre en ansvarlig økonomisk inngang til den
nye kommunen og planlegge, forberede og samordne all aktivitet som skal til for
å få en ny kommune på plass. Vi legger følgende prinsipper til grunn for
fellesnemnda:
a. Likeverdig representasjon mellom kommunene.
b. Bred inkludering, «alle med».
c. Vedtaksprinsippene bør bygge på konsensus.
10. Spørsmålet om kommunesenter/administrasjonssted er særdeles viktig for
begge kommuner. Dette er noe vi pt har ulikt syn på. For å jobbe fram en god
løsning for ny kommune, og som gir mest mulig positiv energi, vil vi legge dette
spørsmålet inn til videre bearbeiding i fellesnemnda. Det vil bli et eget arbeid og
egne prosesser knyttet til dette, der ny kunnskap og videre prosesser gir
grunnlag for de valg som til slutt skal fattes. Vi legger til grunn følgende for dette
videre arbeidet:
a. Vi skal videreutvikle Kolvereid og Rørvik som sentra, med grunnlag i at det
er gjensidig avhengighet mellom sentra og mellom sentra og omlandet.
Kolvereid og Rørvik har ulike kvaliteter og fyller ulike funksjoner, som
utfyller hverandre mer enn å konkurrere.
b. Gjennom sentraene i kommunene må vi både klare å skape attraktive
handelssentre, bosteder med urbane kvaliteter, legges til rette for
kunnskapsbasert jobber, regionale funksjoner og nødvendige
transportknutepunkt.
c. Med utgangspunkt i balansert utvikling, må vi videreutvikle sentra på en
slik måte at vi oppnår maksimal utvikling og attraktivitet.
d. Vi må utvikle en god offentlig kommunikasjon i den nye kommunen.
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