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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: 

10. april 2015 ble det gjennomført prosess med tema:  

Involvering av ungdom i kommunereformen i Inderøy. 

Gjennomføringen fant sted på Inderøy kulturhus, med deltagere fra 8., 9. og 10. trinn ved Inderøy 

ungdomsskole. I tillegg var ordfører Ida Stuberg samt to kommunestyrerepresentanter og rådmann 

Jon Arve Hollekim tilstede under hele gjennomføringen. Det var valgt å organisere dagen som en 

ungdomskonferanse med frivillig deltagelse i skoletida. Ungdomsrådet i Inderøy har lagt en 

formidabel innsats for å få med ungdommene på konferansen og nesten 190 ungdommer deltok. All 

honnør til ungdomsrådet og skolen for at dette ble mulig! Det var under hele økta lærere aktivt 

tilstede. Ungt Entreprenørskap Trøndelag stilte med tre rådgiver til gjennomføringen.  

 

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 et ble heller ikke foretatt noen 

avstemning.  

Nå er det opp til Inderøy 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, 14.04.15 
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Involvering av ungdom i kommunereformen 

Inderøy 10.04.15 

 

Sted: Inderøy kulturhus 

Tid: 08.30 – 11.30 

Antall deltagere: 190 elever, 8., 9. og 10. trinn  

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

penner, ark med problemstillinger.  

 

08.30 – Velkommen v/ordfører Ida Stuberg og ungdomsrådet 

 

08.40 – Kick Off v/Ungt Entreprenørskap 

  - Hva er kommunereformen? 

  - Gjennomgang av powerpoint utarbeidet av Fylkesmannen og Distriktssenteret. 

  - Kreativ øvelse. 

 

09.00 – Gruppearbeid. 

    - 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! 

 

10.20 – Pause. 

 

10.40 – Gruppearbeid. 

 

11.10 – Oppsummering. 

  - Kahoot 

   

 

11.25 –Avslutning. 

 Overlevering av resultat til Ordfører Ida Stuberg 

 

11.30 - Lunsj 
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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.  

- En kommune er et sted hvor vi kan vokse opp i et trygt fellesskap. 

- Kommunen for oss er der vi hører hjemme, og har gode muligheter og ordninger.  

- Kommunen for oss betyr ett godt samhold og godt miljø for alle.  

- Kommunen betyr mye for oss alle, uten den hadde vi ikke hatt de mulighetene vi har i dag. 

- Det som er viktig for en kommune er fotballbane og fibernett, og at alle er venner.  

- En plass å bo hvor vi har det bra.  - Samhold. 

- Samhold.     - Fellesskap. 

- Godt samhold.    - Identitet. 

- Har en plass å bo    - Aktiviteter som skaper samhold og trivsel for alle.  

- Arbeid.     - At noen passer på økonomien.  

- En plass med tilbud.    - At vi har en plass å bo. 

- Et fast folkestyre.    - Tar vare på folket og helsa til barn og voksne. 

- Sosialt samfunn.    - Skole og oppvekst. 

- Fritid.      - Fellesskap. 

- Rent vann.     - Fellesskap. 

- Trygghet.     - Identitet. 

- Gode fritidstilbud.    - Lokal mat. 

- Den Gyldne Omvei.     - Trygghet, fellesskap og en god plass å bo. 

- Landbruk og bedre på industri.  - En trygg framtid.  

- Fellesskap.     - Trygg oppvekst.  

- Godt miljø i kommunen.   - Hjemplassen vår. 

- Samarbeid. 
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2.  

- Vi setter pris på rettferdighet, og at alle blir hørt. 

- Vi setter pris på tilbudet innenfor skolen og fritidsaktiviteter, og hvordan pengene kommer 

alle til gode.  

- Vi setter veldig stor pris på at kommunen tilrettelegger for ungdommen og at Ordføreren 

bryr seg om hva ungdommen mener.  

- Fritidstilbudene (idrettslag, kulturskolen, omsorgstilbud osv.) 

- Tilbud både for eldre og fritidsaktiviteter. 

- Vi setter pris på at kommunen er trygg og god og legger til rette for våre interesser.  

- At kommunen gjør slik at vi kan møtes sosialt, gi oss utdannelse og tar vare på helsa våres 

(tannlege, lege) 

- Vi mener at kommunen ikke bør bli sammenslått. 

- Arbeidsplasser.     - Butikker som har blitt bygd. 

- Fellesskap.     - Tar vare på hver enkelt innbygger.  

- Godt miljø.     - Skole, barnehage og helsetjenester. 

- Mange ting i nærheten.   - Kultur. 

- Mange arbeidsplasser.   - Godt miljø. 

- Fritidstilbud.     - Bra skole. 

- NAV.      - Bra kommune. 

- Passe størrelse.    - Helsetilbud. 

- Nybygging av skole.    - Setter pris på det kulturelle.  

- At alle får være med å bestemme.  - Fritidsaktiviteter. 

- Arbeidsplasser.    - Skoletjenesten. 

- Utdanningstilbud.     - Severdigheter som trekker til seg mange turister. 

- Flott natur og landbruk.   - Sosiale aktiviteter. 

- Støtte fra kommunen.    - Bra/god pengebruk 

- Bedre veier.      - Billig kollektivtransport.  

- Større kapasitet på legekontoret.   - Ridebane og skytebane.  

- Togstasjon.     - Fiber. 

- Godt skolemiljø.    - Friluftsliv. 

- At det bygges ny idrettshall på Røra.  - Nytt kunstgress på Straumen. 

- Få et bedre helsevesen.    - Fellesskapet. 

- Mulighetene.    - Alle blir sett. 

- Blir tatt vare på.    - Oppfølging. 

- Helsetjenesten.    - Skolen.  

- Fritidsmuligheter.    - Mulighet til diskusjon. 

- Gode skolemuligheter.   - Friluftsliv. 

- Naturen.     - Miljøet i samfunnet.  
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3. 

- Flere aktiviteter som ungdom kan være med på bør arrangeres, og vi bør ha flere 

fritidsaktiviteter.  

- Svømmehall på Straumen som skolene kan bruke.  

- Fornying av ting/plasser som begynner å bli gamle og slitte.  

- Flere muligheter for idrett i alle bygder.   

- At pengene blir brukt på flere steder enn Straumen.  

- Helsevesenet fortsatt er oppegående og nærme.  

- Er fornøyd, men ønsker bedre kollektivtransport.  

- Bedre lys i trafikken.   - Ivareta bra skolestruktur.  

- Inkludere flere ungdommer.   - Bedre veier. 

- Jobb og lærlingeplasser.   - Bedre arbeidsmuligheter. 

- At vi har hus og kvinnfølk.   - Kollektivtransport (busstilbud i helgene).  

- Plass å bo og arbeid.   - Få ytre sine meninger.  

- Vinmonopol.     - Jobbmuligheter for ungdom.  

- Bedre veier.      - Mindre forsøpling.     

- NAV      - Like rettigheter. 

- At ungdommen må bli hørt.   - Jobbmuligheter.  

- Flere valgmuligheter – alt.    - Bedre veger. 

- Kollektivtransport.    - Bedre og flere jobbtilbud. 

- Bedre skole.     - Satse mer på landbruk.  

- Bedre veier.     - Bedre transportmuligheter.  

- Flere fritidsmuligheter.   - Slutt på dusteriet.  

- Flere gang- og sykkelstier.   - Bedre kollektivtilbud.  

- Nye arbeidsplasser    - Nye innflyttere i bygda. 

- Felleskjøpsbutikk på Straumen.   - Flere arbeidsplasser. 

- Flere boliger.    - Flere steder å møtes. 

- Spisesteder/café.    - Buss og veier.  

- Bedre kollektivtransport.   - Lettere å komme seg hjem fra fest. 

- Fibernett i hele kommunen.  - Møteplass/ungdomsklubb. 

- Beholde naturen.    - Flere aktiviteter. 

- Kjøpesenter.     - Flere møteplasser.  
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4. 

- Om 10 år er det viktig at vi fortsatt blir hørt, og at våre meninger blir støttet. 

- Vi ønsker mer turisme og flere attraksjoner.   

- At kommunen fortsatt hjelpe, har forbedret seg der det er mulig og fortsetter å forbedre 

seg.  

- Alle passer på at kommunen holdes i orden. 

- Ungdommen blir bedre oppdatert på hvordan det går med kommunen.  

- Muligheter for oppegående barnehager og skoler i nærheten. 

- Kommunen må være trygg for alle.  - Bedre økonomi. 

- Jobb og lærlingeplasser.    - Flere helsetjenester. 

- Inkludere flere ungdommer.   - Nok arbeidsmuligheter.  

- Flere restauranter.    - Få større (sammenslåtte) barneskoler.  

- Vinmonopol.     - Flere innbyggere. 

- Billigere boliger.     - Folk tar vare miljøet. 

- Gode jobbmuligheter.   - Bomuligheter. 

- Fungerende legekontor.    - Lærlingeplasser.  

- Bygge flere boliger.     - Samhold. 

- Miljø.      - Mange ledige arbeidsplasser.  

- Gode tilbud til ungdommen.   - Bedre veier.  

- Helsevesenet blir bedre.    - At videregående består. 

- Fortsatt gode skoler.    - God kultur.  

- Arbeidsplasser i kommunen.  - Fortsatt en trygg plass å bo. 

- Trygt for barna våre å vokse opp her.  - Nok boliger.  

- Gode arbeidsforhold og arbeidsvilkår.  - Barnehageplasser.  

- Barneskoler.     - Godt helsevesen. 

- Fritidstilbud.     - Jobbmuligheter 

- Bedre kollektivtransport.    - Like gode tilbud innen kultur og idrett.  

- Landbruket.     - Nye veier.  

- En trygg framtid for neste generasjon.  - Beholde noen nærskoler (Inderøy VGS) 

- Fellesskap.      - Jobbmuligheter. 

- Skog og landbruk.     - Miljøet fortsatt er bra. 

- Gode helsetjenester.    - At kommunen fortsetter å ta vare på alle.  
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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. Hva mener du det er viktig å vite før politikerne bestemmer seg?  

3. Har du andre råd du vil gi? 

 

1. 

- Ved en sammenslåing vil sannsynligvis det meste sentraliseres og kanskje miste offentlige 

tjenester.  

- Vi er redde for å miste identiteten ved å kalle oss Inderøyninger.  

- Redde for å miste det kulturelle vi har, f.eks. Den Gyldne Omvei.  

- Vi er redde for at det skal bli en overflod av mennesker og mer å ta hensyn til.  

- Redd for at det skal bli sentralisert, bl.a. helsetjenester.  

- Lengre å dra til aktiviteter, vil bli viktig med god kollektivtransport.  

- Enkelte grender kan bli oversett fordi de ikke er i sentrum.  

- Lokalsamfunnet brytes ned og ting blir lengre unna.  

- Ved en eventuell sammenslåing er vi redd vi vil miste tilknytningen vi har til kommunen og 

samholdet oss imellom.  

- Redd for å miste noe av det som er typiske for Inderøy, f.eks. kommunevåpenet.  

- Mindre aktivitet i bygdene Utøy, Kjerknesvågen, Røra, Sandvollan osv. 

- Mer bestemmelser for Steinkjer eller Verdal. 

- Mye lettere å bli hørt i mindre kommuner.   - Miste identiteten til kommunen. 

- Vi er redde for at Inderøy blir enden av kommunen.  - Den Gyldne Omveg.  

- Vi vil ikke at styremåten skal endres.    - Mindre fokus på veger. 

- Fellesskap.       - Fritidsaktiviteter i nærområdet.  

- Kultur, fritid og kulturskole.     - Videregående skole. 

- Færre blir hørt.      - Identiteten. 

- Mister identiteten.        - Samholdet i kommunen. 

- Vanskeligere å bli hørt.      - Mer avhengig av transport.  

- Idrettslaget – aktiviteter kan bli flyttet.    - Skoler kan legges ned. 

- Redd for å miste det gode miljøet.    - Større skoler, dårligere miljø. 

- Nei.        - Langt til Rådhuset.  

- Redd for å kunne bli kalt Inderøyning.   - Fellesskapet. 

- De lokale skolene og barnehagene.   - Legekontoret.  

- Lokal lensmann.      - Kulturstier. 
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- Den Gyldne Omvei.       - Miste skoler. 

- Dårligere miljø i kommunen.    - Miste samhold. 

- Fellesskapet.      - Nærheten mellom innbyggerne. 

- Alle kjenner alle, dette må vi ikke miste.    - Navnet. 

- Dårligere helsetjenester.      - Mindre penger til bygdene. 

- Kommunenavn.       - Beholde de små skolene. 

- Beholde det gode miljøet og samholdet.    - Grendene vil ikke bli hørt. 

 

 

2. 

- Hva som kommer til å skje.  

- Inderøy har et godt rykte og miljø som vi kan miste.  

- At alle innbyggerne får med å bestemme på en eller annen måte.  

- Om de offentlige tjenestene vil bli vedlikeholdt og at ikke alt blir sentralisert til f.eks. byene.  

- Hvordan blir det med fritidstilbud.  

- Hva som kommer til å skje med Inderøy dersom vi blir slått sammen med en annen 

kommune.  

- Hvordan fremtiden vil bli, om vi mister navnet Inderøy. 

- Hvem vi blir slått sammen med og hva fordelene/ulempene er.  

- Alle må få være med å bestemme om vi skal slå oss sammen. 

- Viktig at det blir tilrettelagt slik at vi ungdommer får være med å bestemme, f.eks. 

folkemøte. 

- Det bor folk i bygdene også, det bor flere i de små bygdene til sammen enn i byene.  

- Vi vil beholde Inderøy navnet.    - Positive og negative følger.  

- Informasjon fra alle kanter.    - Hva blir det samme, hva blir endret. 

- Den Gyldne Omveg tilhører fortsatt Inderøy.  - Hvor blir kommunehuset? 

- Grunnen til hvorfor.       - Hva blir kommunenavnet? 

- Beholde uttrykket «Bæst ilag»    - Hva er positivt, hva er negativt.  

- Få frem alle synspunkter.      - Hvem vi skal slå oss sammen med.  

- Steinkjer foran Verdal.     - Ta hensyn til alle ungdommer.  

- Om det er positivt for alle.      - Våre meninger.  

- Tenk på arbeidsmuligheter.    - Pengefordeling. 

- Er det nødvendig å slå oss sammen?   - Prioriteringen. 

- Muligheten til å vite hva vi begir oss ut på.   - Hva som skal forandre seg.  

- Politikerne bør vite hva Inderøyningene mener.   - Konsekvenser på lang sikt. 

- Fordeler og ulemper.      - Vite hva innbyggerne mener.  

- Alle sine meninger må bli hørt.    - Formidle til oss hva de mener.  

- Alle sin mening har en betydning.      
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3. 

- Vil vi fortsatt bli hørt om vi blir slått sammen med store kommuner? 

- Fordel pengene likt slik at ikke alt blir sentralisert.  

- Vurdere alle synspunkter. Tenk nøye på fremtiden.  

- At vi blir slått sammen med en kommune med like trygt og sammensveisa samfunn som 

oss. 

- At unge blir bedre hørt og at helsetjenestene får MYE bedre kapasitet.  

- Oppdater både ungdom og barn i hvordan det går med kommunen.  

- La kommune være som de er, ikke slå sammen. Hvis det blir sammenslåing, la kommunen 

være som de er i dag, ikke gjør store endringer. Dersom det blir store endringer, la 

ungdommen være med å si sin mening slik at vi kan være med å påvirke.  

- Vi vil at Ordfører og kommunestyret tenker seg godt om før de gjør noe som helst, vi som 

elever ser fordeler og ulemper med begge selv om vi akkurat nå ser mest ulemper.  

- Forskjellige kretser har forskjellige meninger (Røra – Verdal, Straumen – Inderøy, 

Sandvollan – Steinkjer) 

- Gi beskjed om hva som vil forandres før reformen.  

- Hvis det blir sammenslåing bør det fortsette å være ting lokalt her på Inderøya.  

- At hvis vi bli sammenslått må vi få noe ut av det, bli slått sammen med en kommune som 

drar oss opp.  

- Ta vare på de små gårdene – trygg mat og mer oppfølging fra mattilsyn osv. 

- Vi har veldig lyst på ungdomsklubb.   - Alle blir hørt, evt. valg/avstemning.  

- Tenk på ungdommenes påvirkning.   - Ikke slå sammen flere kommuner.  

- At barneskolene blir inkludert.     - Inderøy skal ikke slås sammen.    

- Vil ikke være bønder i byen.    - Uenig i navnet INVEST.   

- Fokus på helse, miljø og sikkerhet.    - Beholde småskolan.  

- Ikke gi opp på skolene på Våjen og Utøy.   - Vil ikke miste bygdenavnene.  

- 9/10 mener at vi skal bli en bedre kommune alene.  
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Finn 5 gode grunner FOR kommunesammenslåing, og 5 gode grunner MOT 

kommunesammenslåing. 

FOR: 

- Bedre økonomi.        - Mer penger i kommunen. 

- Mer kollektivtransport.     - Kollektivtransport. 

- Mer av Den kulturelle skolesekken.    - Flere arbeidsplasser. 

- Utbygging.       - Bedre kollektivtilbud. 

- Større mangfold.      - Større fritidsanlegg. 

- Bedre helse- og skoletjenester.    - Bedre transport. 

- Flere arbeidsplasser og bedre boforhold.   - Flere innbyggere. 

- Flere arbeidsplasser.     - Utvikling. 

- Mere kjent.        - Flere folk i kommunen. 

- Bedre kompetanse innen helsefag.   - Får kanskje et nytt, kult navn.  

- Flere lærere med bedre kompetanse.    - Flere venner.  

- Bystatus       - Større omgangskrets. 

- Mer/større traktorforhandler.     - Mere arbeidsplasser (ungdom) 

- Bedre kollektivtransport.     - Større områder. 

- Ting blir mer sentralt og i større skala.   - Større spekter av fritidstilbud.  

- Mer folk.       - Bedre økonomi. 

- Mer sosialt.       - Lov å kjøre snøskuter.  

- Mer penger.       - Mer sosialt. 

- Mer kollektivtransport.     - Mindre kommuner å holde styr på.  

- Kommuneansatte kan jobbe sammen for å videreutvikle kommunen.  

- Flere valgmuligheter VGS (nærskoler)   - Bedre fritidstilbud. 

- Større og bedre kollektivtilbud.    - Robuste helsetjenester. 

- Større kapital.      - Mer byfølelse. 

- Mer penger å bruke til nødvendige ting.   - Flere arbeidsplasser. 

- Flere boligsteder/plasser     - Flere innbyggere. 

- Større kapital i kommunen.     - Flere tjenester (bedre skole) 

- Kan bli mer kollektivtransport.    - Bystatus/turisme. 

- Flere arbeidsplasser.      - Mer sosialt. 

- Bedre økonomi.      - Buss 

- Større idrettsmiljø.      - Mer turisme. 

- Mer transport.      - Flere arbeidsplasser. 

- Mer oppmerksomhet.     - Flere boliger. 

- Større kommune.      - Bedre økonomi. 

- Bystatus.       - Transport. 

- Mer kompetanse.       - At vi blir større. 

- Flere tilbud i kommunen.     - Flere idrettstilbud. 

- Vi får benytte oss av flere ting.    - Bedre økonomi. 

- Større kommunemakt med flere innbyggere.   - Flere muligheter. 

- Større fellesskap.      - Mer samarbeid mellom bygdene.  

- Kan forsvinne hvis vi blir for liten kommune.   - Mindre politikere å betale. 

- Bedre offentlige tilbud.  
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MOT:  

- Utvikle oss selv, og beholde grendene.   - Lang skolevei.  

- Vi vil være Inderøy.      - Vi har det bra som det er.  

- Alt blir sentralisert.      - Vi blir bortgjømt (tror vi) 

- Inderøy blir glemt hvis vi blir slått sammen.   - Mer samhold innenfor kommunen. 

- Langt mellom bygdene, langt å dra.   - Mer folk, mer mobbing.    

- Lang vei til tjenester pga. sentralisering.    - Vi kan bli glemt. 

- Større motstand mot å si sin mening.   - Mister fellesskapet. 

- Vi vil beholde den lille kommunen.   - Vanskeligere å bli hørt. 

- Små bedrifter kan bli lagt ned.     - Får kanskje et stygt navn. 

- Inderøya ister identiteten sin.     - Inderøya kan bli «glemt». 

- De kan si at NorTHUG kommer fra Steinkjer.   - Nedleggelse av lokale butikker. 

- Mindre kjentfolk i styret (større avstand)   - Redd for at folk i bygdene bli glemt.  

- Det blir ikke brukt penger i bygdene.   - Lengre skolevei. 

- Alt flyttes til byen og det er ikke rett.   - Dårligere miljø. 

- Folk bestemmer ting de ikke vet om.   - Blir kanskje glemt. 

- Vanskeligere å nå politikerne.     - Navnet blir forandret.  

- Mer hensyn til andre steder    - Endring i styresett. 

- Kommuner som allerede går rundt med få innbyggere trenger ikke sammenslåing. 

- Ikke alle blir hørt?      - Ytterkantene blir mer øde. 

- Kan miste en del av samholdet.    - Risiko for fraflytting fra bygdene.  

- Lengre avstand til offentlige tjenester.   - Kan bli lengre skolevei. 

- Mulig nedleggelse av barnehager, skoler etc.  - Kan miste skoler. 

- Går utover representanter i ungdomsrådet.  - Kan bli dårligere miljø. 

- Kan bli dårligere plassering på sykehjem.  - Miste fellesskap og nærhet. 

- Vi blir en skygge og kan dermed ikke bli prioritert. - Tjenestene blir lengre unna. 

- Mister stoltheten til hjemkommunen, navneskifte. - Ikke særlig lokalt. 

- Mister noe av den lokale spiriten ved å slå oss sammen med større kommuner. 

- Må mest sannsynlig legge ned vår videregående skole hvis vi slår oss sammen med en 

kommune som har videregående skole.  

- Mister den Gyldne Omvei.     - Langt å kjøre til Rådhuset. 

- Mister kommunevåpenet.     - Blir mindre prioritert.   

- Kan bli glemt som Inderøy     - Kan miste Den Gyldne Omvei. 

- Mister navnet Inderøy for Innherred.   - Mister pengene våre. 

- Mister Petter Northug som Mosviking (Inderøyning) - Mindre arbeidsplasser. 

- Mister identiteten.      - Rådhuset blir lengre unna. 

- Mindre samhold.      - Vanskeligere å bli hørt.  

- Vi vil være en kommune og bevare navnet vårt og småskolene. 

- Mye mindre hørt.      - Samholdet blir svakere. 

- Inderøy blir veldig satt på kanten og kanskje litt glemt. - Enklere å komme bort i mengden. 

- Vi vil bevare turistattraksjonene.     - Småbygder vil «forsvinne». 

- Mindre innbyggere i Inderøy kommune.   - Stor avstand mellom grensene. 

- Ungdommen blir ikke like enkelt hørt.   - VGS kan forsvinne.  

- Dårligere miljø.      - Skolenedleggelse. 

- Inderøy blir oversett.     - Dårligere lokaldemokrati. 
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Det ble gjennomført to runder med spørreundersøkelse med Kahoot! 
Her er tabellene med resultatene: 

 

  

  

0 10 20 30 40 50

"Sosiale medier"

"Folkemøter"

"Spørreundersøkelse"

"Annet"

Hvordan ønsker du å bli hørt i 

arbeidet med kommunereformen?l

0 20 40 60 80 100

"Gode tjenester"

"Hvor kommunehuset er"

"Begge deler betyr like mye"

"Vet ikke"

Hva er viktigst for deg?

0 10 20 30 40 50

"Ja"

"Nei"

"Har hørt litt om den"

"Kommunereformen angår ikke

meg"

Visste du mye om 

kommunereformen fra før?

0 20 40 60 80 100

"Ja"

"Nei"

"Fortsatt uklart"

"Vet ikke"

Lærte du mer om kommunereformen 

gjennom presentasjonen på starten av 

dagen?

0 20 40 60 80 100

"Nei"

"Ja"

"Bryr meg ikke"

"Vet ikke"

Mener du det er viktig at DU blir spurt om 

hva du mener om kommunereformen?

0 50 100 150

"Ja"

"Nei"

"Vet ikke"

Mener du det er viktig at innbyggerne blir 

spurt om hva de mener om 

kommunereformen?
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0 20 40 60 80 100

"Helt ok"

"Bra"

"Dårlig"

"Unødvendig"

Hvordan er din totalvurdering av 

dagen?

     

 

 

0 20 40 60 80 100

"Ja"

"Nei"

"Vet ikke"

"Det angår ikke meg"

Tror du mye blir annerledes enn idag ved 

en kommunesammenslåing?

0 20 40 60 80

"Ja"

"Nei"

"Har ikke fått med meg noe"

"Har lest litt i media om

kommunereformen"

Synes du kommunen har informert godt 

nok om arbeidet med kommunereform?

0 10 20 30 40 50

"Ja"

"Nei"

"Ja, hvis de blir spurt"

"Vet ikke"

Er kommunereformen noe ungdom 

er opptatt av?

0 10 20 30 40 50

"Ja"

"Nei"

"Jeg håper det!"

"Det forventer jeg!"

Tror du innspillene deres vil taes på 

alvor av politikerne?

0 20 40 60 80 100 120

"Ja"

"Nei"

"Vet ikke"

Er kommunereformen et tema dere 

bør jobbe mere med?

0 20 40 60 80 100

"Bra"

"Dårlig"

"Middels"

"For store grupper"

Hvordan opplevde du 

gruppearbeidet?


