Kommunereformen
-

Vil Verran klare seg best alene, eller i
en større enhet?

Høsten 2014 inviterte statsråd Sanner alle
kommunene i Norge til å starte prosessen for å
avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med en
eller flere nabokommuner.
Hvorfor kommunereform?
Mye har endret seg siden forrige kommune reform på 1960- tallet, og mye kommer til å endre
seg framover. Kommunene har fått økt ansvar og
flere oppgaver. Måten vi kommuniserer med
hverandre på, næringsstrukturene og
befolkningsmønsteret er endret.
Framover må vi må se på hvordan vi kan løse alle
oppgavene, til det beste for kommunen sine
innbyggere. Alene, eller sammen med andre
kommuner.
Stortinget sine mål med kommunereformen er:
• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
• Styrket lokaldemokrati

Fordeler og ulemper

Hva er viktig for deg?

Ingen reformer har bare fordeler. Bedre bruk av
arealer, stordrift og sterkere kompetanse-/
fagmiljøer kan være fordeler. Ulemper kan være
økt sentralisering, lengre reisevei for å få tjenester,
og større avstand til kommunen sine
beslutningstakere.

Kommunestyret har besluttet at det skal
gjennomføres en folkeavstemming i løpet av våren
2016. Det legges opp til en åpen og informativ
prosess i Verran, og vi vil gjerne vite mer om hva du
mener om kommunereformen, og hva som er
viktig for deg i en framtidig kommune.

Hva utredes ?

Hvordan ønsker du at ditt lokalsamfunn skal se ut
om 20 år, og hvilke tjenester er viktig å ha i vår
kommune?

Verran har i en årrekke hatt et formelt samarbeid
på mange områder, med kommunene Steinkjer,
Inderøy og Snåsa. Det er naturlig at en
sammenslåing med disse kommunene utredes. I
tillegg er Verran med i et større utredningsarbeid
som innbefatter flere kommuner, også sør for
Steinkjer.
I tillegg utredes et selvstendighetsalternativ, - At
Verran består som egen kommune.
Når ?
Kommunestyret i Verran skal fatte endelig
beslutning om kommunesammenslåing før juni
2016. Stortinget vedtar den nye kommunestrukturen i 2017.
En eventuell sammenslåing av kommunene kan
først få virkning fra 1.1.2020.

Vil en storkommune gi oss et bedre lokalsamfunn
og tjenestetilbud?. Kan vi utrette mer enn i dag,
sammen med andre kommuner?
Si din menig og delta i det viktig arbeidet med å
forme kommunen din.
Del dine meninger med oss gjennom deltakelse på
folkemøter, temamøter og også gjennom skriftlige
innspill til kommunen.
postkasse@verran.kommune.no

