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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 Innovasjonscamp 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 NordTrøndelag, Distriktssenteret, KS i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
Gjennomføring:
26., 27. og 28. august 2015 ble det gjennomført prosess med tema:
Involvering av ungdom i kommunereformen i Verdal kommune.
Det ble gjennomført økter på Vuku oppvekstsenter (10. trinn), Verdalsøra ungdomsskole (10.trinn) og
Verdal videregående skole (Vg1 og Vg2). Totalt 4 økter med ca. 360 elever, i tillegg til lærere.
Ordfører Bjørn Iversen og varaordfører Kristin Johanne Hildrum delte på å ønske velkommen på
starten og ta imot resultatene på slutten av øktene.
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.
Rapporten er delt inn etter de ulike skolene.
Nå er det opp til Verdal 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.
Eksempel på 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!
Ingrid Dahl Furunes, Ungt Entreprenørskap Trøndelag
Steinkjer, 07.10.15
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Involvering av ungdom i kommunereformen
Vuku oppvekstsenter 26.08.15
Sted: Vuku ungdomsskole
Tid: 09.15 – 12.15
Antall deltagere: 60 elever fra 10.trinn.
Utstyr: Gruppebord, videokanon, pc med lyd, mikrofon/mygg, post-it lapper, penner, ark
med problemstillinger.
09.15 – Velkommen v/ordfører Bjørn Iversen.
09.25 – 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 Distriktssenteret.
09.50 – 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!
10.45 – Matpause.
11.30 – Gruppearbeid.
11.50 – Oppsummering.
- Kahoot
12.00 – Avslutning.
Overlevering av resultat til Ordfører Bjørn Iversen.
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«Det går ikke an å diskutere framtidas kommuner
uten framtidas innbyggere.»,
- Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister

1.
2.
3.
4.

Hva betyr kommunen for deg?
Hva setter du pris på i kommunen?
Hva kan gjøres for at din kommune skal bli en enda bedre kommune å bo i?
Hva tror du vil være viktig for deg om 10 år?

Vuku oppvekstsenter:
Hva betyr kommunen for deg?
- Kommunen for oss betyr trygghet, fellesskap, tjenester.
- Det er en plass vi har vokst opp, så det hører med til identiteten vår at vi er verdalinger.
- At kommunen har mange gode tilbud innen fritidsaktiviteter, og at kommunen ser og hjelper alle
innbyggerne.
- Kommunen betyr trygghet, støtte og muligheter.
- At vi får skolegang, og mulighet til å få jobb når vi blir voksne.
- Kommunen betyr sikker skolegang, et godt fellesskap og god oppvekst.
- Vi synes kommunen er en trivelig plass å bo, og vi føler vi tilhører et fellesskap som gjør oss stolte.
- Det eneste som betyr noe er at vi kommer fra Verdal, og ikke f.eks. Levanger.
- Vi har tilgang til legesenter og hjelp veldig raskt.
- Tilgang til lokale aktiviteter og tjenester.
- Kommunen som bestemmer.
- Vi vet hvor vi hører hjemme.
- Plass å bo.
- Fin kommune.
- Passer på at alt er greit.
- Påvirker framtiden vår.
- Betyr mye.
- Oppveksten og miljøet.
- Trygghet.
- Identiteten vår.
- Folkesamling.
- Et hjem.
- Viser hvor du kommer fra. - Hjemplassen din.
Hva setter du pris på i kommunen?
- Vi setter pris på tryggheten, tjenestene, oppfølgingen og at den er så liten at vi kjenner hverandre.
- Vi er veldig takknemlige for at ungdommen blir veldig godt ivaretatt og at vi blir sett.
- Det er veldig mange gode tilbud for alle ungdommer, ikke bare innen idrett.
- Aktivitetsplasser og bra utvalg av sport og idrettsplasser.
- Kommunen lar ungdommen komme med meningene sine og være med å bestemme.
- At de satser på ungdom og miljøteam, og vi håper de fortsetter med MOT.
- Vår kommune har et godt fritidstilbud, politisk ungdomsmiljø, ny ungdomsskole og gode barnehager.
- Kommunegrensene er det beste med kommunen.
- Det er beskyttelse og tar vare på innbyggerne.
- At vi får skole og hjelp.
- Den sørger for bra utdanning.
- Bedre politi.
- Pleier eldre.
- Holder kommunen ren.
- MOT og gode tilbud.
- Tenker på fremtiden.
- Et bra kommunestyre.
- Skolene (nye).
- At alle får si hva de mener.
- Gode fotballbaner.
- Gratis skole.
- At de hører på folket
- Idrettsanlegg.
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Hva kan gjøres for at din kommune skal bli en enda bedre kommune å bo i?
- Ikke love ting som dere ikke har økonomi til å gjennomføre.
- Utvide helsetjeneste, ta vare på gamle og syke.
- Bedre uteområde på Vukuskolen.
- At ungdom får ha mer å si om framtidssaker, ettersom vi er de som skal leve med konsekvensene.
- At eldre på gamlehjemmet har og får bedre omsorg og hjelp.
- Det er også viktig for oss å få tilbake MOT siden det skaper et mye bedre miljø.
- Fordeler like penger til arbeiderne og arbeidsplassene.
- Fordele matbutikker bedre rundt om i kommunen.
- Flere aktivitetshaller (Steinkjerhall)
- Hør mer på ungdommene.
- Beholde MOT.
- Bedre/flere/større klesbutikker.
- Høre mer på hva innbyggerne har å si.
- Mer økonomisk støtte.
- Fortsette med MOT.
- Bruke pengene fornuftig.
- Rettere fordeling av penger, skole.
- Bedre klesbutikker.
- Annet lovverk.
- MOT.
- Skolefrukt.
- Mer penger til skolen, gratis skolemat.
- Bedre uteliv.
- Forbedret eldreomsorg.
- Ikke spare så mye penger.
- Bruk pengene bedre.
- Vuku får kunstgressbane ved skolen.
- Bedre uteplasser på skolen.
- Bedre asfalt noen steder.
- Flere butikker (motebutikker).
- Forbedre sentrum.
Hva tror du vil være viktig for deg om 10 år?
- Vi ønsker at Verdal skal stå alene som kommune.
- At det er et godt miljø i kommunen og at tjenestene fortsetter å gi gode/bedre tilbud.
- At kommunen fortsetter å ta godt vare på dens kommende innbyggere.
- At Verdal er egen kommune slik at vi kan ha den samme tryggheten og mulighetene som vi har nå.
- Kommunen fortsatt vil være «hjembygda» vår når vi kommer hjem fra studentlivet.
- At alle folkene i kommunen bryr seg om hverandre, vi ønsker at hvis vi får barn skal de vokse opp i
et godt og trygt miljø.
- Flere typer industri (miljøvennlig).
- Økonomisk overkommelig sted å bo.
- Bra miljø.
- Et ekstremt mye bedre uteliv.
- Jobbmuligheter.
- Miljøet.
- Skolene.
- En plass å bo.
- Arbeid.
- Viktig å ha en arbeidsplass.
- Utdanning.
- En god arbeidsplass.
- NAV.
- MOT.
- Ene alene Verdal.
- Godt barnehagetilbud.
- Bra kommune å bo i.
- Gode barnehager.
- Gratis skole.
- Ledige arbeidsplasser.
- En god jobb.
- Idrettsanlegg.
- Fritidsaktiviteter.
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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?
Er det forhold du er bekymret for, eller redd for å miste, ved en kommunesammenslåing?
- Vi er redd for å miste kommunen vår og de attraksjonene vi har i Verdal ved en
kommunesammenslåing.
- Ved en sammenslåing er vi bekymret for at samholdet og fellesskapet i hver enkelt kommune
forsvinner.
- Det er også veldig synd at de mindre skolene kan risikere å bli lagt ned slik at det i stedet blir noen
få, store skoler, noe som kan føre til mindre samhold og dårligere miljø.
- Spørs, det varierer med hvor mange vi blir slått sammen med, men vi tror det blir.
- At Levanger får mer fokus og mer makt ved en sammenslåing.
- Mister kommunenavnet og det som hører til Verdal.
- Miste det nære og gode fellesskapet alle verdalinger har.
- Ikke for mange blir sammenslått.
- Nei.
- At vi mister navnet Verdal.
- Ja.
- Fellesskapet blir ikke det samme.
- Bøgdafolk blir glemt.
- Grendeskolene.
- Vanskeligere for hver enkelt og bli hørt.
- Bekymret for å miste Verdal.
- Dele skatt.
- Miste vakre Verdal.
- Mindre tilhørighet.
- De små (butikker og skoler) forsvinner.
- Kommunen blir for stor.
- Små skoler og butikker kan bli lagt ned.
- Alle blir ikke hørt.
Hva mener du det er viktig å vite før politikerne bestemmer seg?
- Høre særlig på hva ungdommene mener, men også på de andre folkene i kommunen.
- Vi tror det blir viktig for politikerne å overbevise om at det er nødvendig med tanke på å finne
løsninger mer effektivt og å ta vare på folket. Det er viktig å vite hva de fremtidige beboerne vil, synes
og mener.
- Hvilken kommune vi skal bli sammenslått med.
- Hvilke konsekvenser som kommer av å slå sammen kommuner, og alle penger deles mellom byene.
- Hvilke forandringer og konsekvenser, og at de har hørt på alle meninger og krav.
- Tenk over at det kan gå både positivt og negativt utover folk.
- Vi må tenke over at hver kommune har egne historier og kultur som er viktig.
- Kommunekonsekvensene.
- Det som er i faresonen for å bli borte.
- Plussidene og minussidene.
- At folket får si sin mening.
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- Aker vil ikke lenger tjene «bare» Verdal.
- Hvilke konsekvenser det får.
- Bør spørre både eldre og yngre innbyggere.
- Må være tydelig forbedring.
- Negative og positive sider av saken bør diskuteres. - Vite hva folket mener.
Har du andre råd du vil gi?
- Hvis større skoler blir slått sammen kan det føre til mere mobbing.
- At vi slår oss sammen med Inderøy, Steinkjer, Mosvik og Levanger.
- Får vi mere penger ved en sammenslåing?
- Når vi slår oss sammen med kommunene kan det bli større komunniske kriser, fordi det er større
områder og ta vare på.
- Blir bedre økonomi enn det vi har nå før sammenslåing?
- At alt handler ikke om penger. Er det høyst nødvendig?
- Er det gode nok grunner til å forandre på et samfunn som allerede fungerer?
- Husk å ta vare på fellesskapet, tenk nytt, men hold fast i noe av det gamle.
- «Det riktige er ikke alltid det beste».
- Vi er stor nok og bra nok som vi er.
- Ikke slå oss sammen med andre kommuner.
- Vil ikke slå sammen kommunene.
- MOT.
- Høre på folket.

Finn 5 gode grunner FOR kommunesammenslåing, og 5 gode grunner MOT
kommunesammenslåing.
FOR:
- Kanskje større og bedre eldrehjem.
- Færre skoler, mindre utgifter.
- Nye muligheter.
- Spare penger.
- Samlet skole.
- Kanskje bedre økonomi.
- Blir større kommune, kan få til mer i lag.
- Økonomi.
- Lettere å bli kjent med folk fra andre kommuner.
- Sparer penger.
- Mindre kommunenavn i fylket.
- Lettere å lære seg kommunenavnene.
- Lettere å holde styr på hvem som skal ha pengene.
- Lettere geografi (mindre å lære seg).
- Mindre styr.
- Mer robust.
- Større butikker/flere.
- Bedre/finere sentrum.
- De kan spare penger ved å slå sammen skoler.

- Forandring fryder.
- Samlet økonomi.
- Kanskje MOT ikke blir lagt ned?
- Blir mere kjent med områder i rundt.
- Større sentrum.
- Større idrettsanlegg?
- Lette å holde styr på for Stortinget.
- Samler folket.
- Vi er ikke for!
- Blir stor kommune.
- Bedre økonomi.
- Mere penger.
- Mer penger.
- Større idrettsanlegg.
- Flere tilbud innen fritidsklubber.
- Lettere å holde styr på ting fra en plass.
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MOT:
- Lengre avstand mellom politi-, brann- og helsestasjon.
- Med flere byer innenfor samme kommune kan en få politisk overtak.
- Vi tjener mindre penger fra f.eks. Aker når vi blir sammenslått med andre kommuner.
- Større mellomrom mellom brannstasjoner, sykehus, skoler osv.
- Lengre bussvei for de ungdommene som bor lengre opp.
- Mange mister jobben (kommuneadministrasjon).
- Samholdet mellom verdalingene blir dårligere.
- Levanger får Verdal sine goder.
- Færre og større skoler og barnehager.
- Mister samholdet i kommune.
- Miste grendeskoler og butikker.
- Kommunen blir for stor.
- Liker det slik vi har det.
- Mister fellesskapsfølelse.
- Små skoler blir lagt ned.
- Helsetjenester må ikke bli blandet.
- Vil ikke dele vår industri.
- Vi blir for mange i kommunen så alle blir ikke hørt. - Små skoler kan gå bort.
- Mange kan miste jobben.
- Mindre samhold.
- Miste tilhørighet/bakgrunn.
- Mindre personlig.
- Noen vil kanskje ikke bli hørt.
- Færre skoler.
- Langt å dra.
- «Mister seg selv i kommunen.»
- Mange uenige folk.
- Flere elver, mindre samhold.
- Mister attraksjoner som er kommunen sin.
- Det blir for store områder.
- Vanskelig å bli sett.
- Kanskje større økonomikriser.
- Dårligere lokalsamfunn.
- Små skoler blir lagt ned.
- Dårligere eldreomsorg.
- Vanskeligere geografi.
- Småskoler blir lagt ned.
- Mister fellesskapet.
- Verdal er best!
- Dårligere miljø.
- Lite samhold.
- Store klubber (Innherred J16,14 osv.).
- Ny pengefordeling.
- Få store skoler, fjerner småskolene.
- Det vil bli vanskeligere å bli hørt.
- Småskoler nedlagt.
- De største plassene får det ofte som de vil.
- Mindre fellesskap på skolene.
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Det ble gjennomført spørreundersøkelse med Kahoot!
Her er diagrammene med resultatene (tallene er antall telefoner/pc’er, flere elever kan ha
svart sammen):
Hvordan ønsker du å bli hørt i arbeidet
med kommunereformen?

Hva er viktigst for deg?
"Vet ikke"

"Annet"
"Spørreundersøkelse"

"Begge deler betyr like
mye"

"Folkemøter"

"Hvor kommunehuset er"

"Sosiale medier"

"Gode tjenester"
0

5

10

15

20

0

20

40

Lærte du mer om kommunereformen
gjennom presentasjonen på starten av
dagen?

Visste du mye om kommunereformen
fra før?

"Vet ikke"

"Kommunereformen angår ikke
meg"
"Har hørt litt om den"

"Fortsatt uklart"

"Nei"

"Nei"

"Ja"

"Ja"
0

5

10

15

20

0

25

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

10

20

30

40

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

"Vet ikke"
"Vet ikke"

"Bryr meg ikke"
"Ja"

"Nei"

"Nei"

"Ja"
0

10

20

30

40

0

10

20

30

40
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Synes du kommunen har informert godt
nok om arbeidet med kommunereform?

Tror du mye blir annerledes enn idag ved en
kommunesammenslåing?
"Det angår ikke meg"
"Vet ikke"

"Har lest litt i media om
kommunereformen"
"Har ikke fått med meg noe"

"Nei"

"Nei"

"Ja"

"Ja"

0

5

10

0

15

Tror du innspillene deres vil taes på
alvor av politikerne?

"Vet ikke"

"Jeg håper det!"

"Ja, hvis de blir spurt"

"Nei"

"Nei"

"Ja"

"Ja"
5

10

20

30

Er kommunereformen noe ungdom er
opptatt av?

"Det forventer jeg!"

0

10

15

20

0

Hvordan opplevde du
gruppearbeidet?

5

10

15

20

25

Er kommunereformen et tema dere
bør jobbe mere med?

"For store grupper"

"Vet ikke"

"Middels"
"Nei"

"Dårlig"
"Bra"

"Ja"
0

10

20

30

0

10

20

30

Hvordan er din totalvurdering av
dagen?
"Unødvendig"
"Dårlig"
"Bra"
"Helt ok"
0

10

20

30

40
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Verdalsøra ungdomsskole:
Hva betyr kommunen for deg?
- Identitet, en plass man kan være seg selv blant andre, de har lov til å være med å bestemme og bli
hørt.
- At det er gode helsetjenester, gode utdanningsmuligheter og at de skaper arbeidsplasser for alle.
- Gode skoler og at innbyggerne blir tatt vare på.
- En plass man kan kalle hjemme, og hvor man har et fellesskap.
- Våre venner, familier og samholdet betyr mye.
- Uten trygge helseordninger og sikre fasiliteter hadde det blitt kaos.
- Utdanning og et hjem/trygt sted å være.
- Fellesskap.
- Fellesskap.
- Kommunen betyr fellesskap, trivsel.
- Ikke så mye for meg.
- Godt sted å bo.
- Der jeg vokser opp og bor.
- Hjemstedet vårt.
- Kultur.
- En trygg plass å leve på.
- Fin og flott plass.
- Samhold.
- Miljø, trygghet og fellesskap.
- Trygghet og samhold.
- Trygghet og trivsel.
- Vårt hjem.
- Trygge rammer.
- Betyr mye.
- Tar vare på eldre.
- Godt fellesskap.
- Natur og idrettsanlegg.
- Gode vilkår for å leve bra.
- Utdannelse og helsevesen. - Fellesskap.
- Innbyggerne blir tatt vare på.
- Tillit.
- Identitet.
- Trygghet og hjemplass.
- Økonomi og service.
- En plass å bo.
- Samhold og en plass å bo.
- En bra plass å bo.
- Fellesskap.
- Frihet.
- Arbeidsplasser.
- Alle inkluderes.
- Plass å bo med godt fellesskap og samfunn. - Fellesskap.
- Trivsel.
- Et trygt fellesskap med andre.
- Skole.
- Bra skoler.
- En plass alle trives sammen.
- Fellesskap.
- Bra jobb, heldig.
- Mye gratis, som skoler osv.

Hva setter du pris på i kommunen?
- Vi setter på pris på idrettsanleggene, at vi tar godt vare på alle og de forebyggende tiltakene for
unge.
- Vi setter pris på at vi har en trygg plass å bo, gå på skole og at det er tilrettelagt for mange
forskjellige fritidsaktiviteter.
- Omgivelsene (naturen, vei- og gangstiforhold).
- En ikke for stor plass med god mat, næring, landbruk og mye trivsel - og som er moderne.
- Gode helseordninger, ungdom i fokus.
- Bra fasiliteter.
- Gratis skole.
- Folk får støtten de trenger, psykisk og fysisk. - Gratis legevakt/sykehus.
- Gratis skole.
- Gratis tannlege til 18 år.
- Skolesystemet.
- Renovasjonstjenester.
- Skolen, gratis utdanning og sykehus.
- Gratis helsetjenester.
- Rent vann, Nav osv.
- Skole og helse – hjelpen vi får.
- Utdannelse.
- Gratis sykehus.
- Bra skole og arbeidssystem.
- Gratis skole.
- Vann, kloakk, strøm.
- At alle har noe de skal ha sagt.
- At de hjelper.
- Fine skoler.
- Trenger du hjelp får du det.
- Lite mobbing.
- Pen kommune.
- At alle har en sjanse til å bli hørt.
- At det er aktiviteter for alle.
- Fritidssteder å gå til (både ute og inne).
- Gratis skolegang.
- Idrettsanleggene.
- Rent drikkevann.
- Gratis skoler.
- Naturen.
- Gode utdanningsmuligheter og bra skoler. - Skolevesenet.
- Legevesenet.
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- Bra barnehage- og skoleforhold.
- Ekstra ressurser + undervisning.
- Det beste for folket.
- Gratis skolegang og legehjelp.
- Kommunale ordninger.
- Velferd.
- Gratis tannlege og lege.
- Ikke sammenslåing med andre kommuner.
- Turmål og tilrettelegging.
- Fellesarrangementer.
- Arbeid- og fritidsmulighetene.
- Aker Kværner.
- At det er noe å gjøre for oss her.
- Fine attraksjoner og aktiviteter.

- Aker.
- Helsetjenester.
- Å ha en plass å bo/skole.
- Vi setter pris på skolen.
- Utdanning.
- Bra hele- og legeordninger.
- Likestilling.
- Forslag til aktiviteter.
- Trygg og god utdanning.
- Jobb.
- Verdal Stadion.
- Sykehus.
- Et sted for alle.
- Nav.

- Fellesskapet.
- Rent vann.
- Samholdet.
- Identiteten.
- Jobb.
- Penger.
- Bra miljø.
- Skole.
- Helsesystemet.
- Skole.
- Attraksjoner.
- At kommunen er trygg.
- Lite mobbing.
- Kommunal hjelp.

Hva kan gjøres for at din kommune skal bli en enda bedre kommune å bo i?
- Bedre dekning (4G), at politikerne tenker på ungdommene.
- Turmål og landbruk får utvides og behandles med omsorg.
- Vår kommune kan bli bedre ved å få bedre økonomi og mer tilrettelagt for idretter.
- Holde det minst like bra framover i tiden som det har vært i årene som har vært.
- La ungdommen bestemme mer (inkluderes).
- Gode tilbud til ungdom som sliter i hverdagen.
- Et godt samarbeid kan gjøre kommunen bedre.
- At kommunen fortsetter det gode arbeidet og tar vare på alle innbyggerne.
- Flere/bedre asfaltveier.
- Bedre veier; asfalt.
- Attraksjoner som gokart eller paintball.
- Innbyggertallet øker.
- Bedre økonomi.
- Vedlikehold av veier.
- Flere jobbmuligheter.
- Gatelys.
- Ikke flytt sentrum unna Øra.
- Behold parker og fasiliteter. - Bedre veier.
- Forbedre veiene.
- Natteravner i helgene.
- Endre strømsparing (gatelyktene).
- Flere butikker.
- Flere aktiviteter.
- Mer mat og jordbruk.
- Bro over elva ved Vinne-Ness-området.
- Basket.
- Ishockey.
- At vi kan bli en prøveskole for ingen lekser. - Bowling.
- Vann, kloakk, strøm.
- Ikke slå sammen med en annen kommune. - Alle får tilbud om hjelp.
- Laserhall.
- Bedre økonomi.
- Fortsatt muligheter til skoler. - Har arbeidsplass.
- God utdanning og mulighet for familie.
- Bli mere miljøvennlig.
- Barnevern.
- Vi vil ha ungdomshus.
- Utesteder.
- Bevare naturen.
- Ikke bygg så mye, bevar naturen.
- Bedre veier i Leksdal.
- Flere utesteder.
- Kjøpesenter med klesbutikker.
- Få tilbake MOT.
- Skolefrukt.
- Flere plasser og bedre gamlehjem.
- Bedre miljø.
- Snøskuterled.
- Mer fokus på småbygder og mer aktivitet. - Nye og bedre veier.
- Bil, hus.
- Forbedre gamlehjemmet.
- Gratis varmmat på skolen. - Rydd opp i gatene.
- Sats på MOT og ha et bedre kjøpetilbud.
- Høre på ungdommen.
- Gjenvinning.
- Frukt på skolen.
- Ikke sammenslåing.
- Flere arbeidsplasser.
- Havfrua blir bevart som fellesområde.
- Bedre vegstandard.
- Flere innbyggere.
- Gi hjelp til alle som trenger det.
- Få MOT tilbake.
- Bedre økonomi.
- Den er bra nå, holde seg slik.
- Mer miljøvennlig.
- Folk i arbeid.
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Hva tror du vil være viktig for deg om 10 år?
- Bygge ut der man ikke kan dyrke og drive landbruksjord.
- Viktig at kommunen ikke er en øde, fraflyttet plass – men har god økonomi og arbeidsplasser.
- At kommunen har ressurser til å ta vare på oss – de eldre, barn og at det er nok arbeidsplasser.
- Vi jobber fortsatt sammen, flere skoler blir pusset opp.
- Det holder seg slik som det er, det blir ikke verre å bo her.
- Nok mat og nok arbeidsplasser.
- Mer oppmerksomhet til landbruket.
- Flere kjøpesenter.
- Utdanning, hus, kone/mann, arbeidsplass.
- Tilgang til barnehage og skole.
- Tilgang til jakt.
- Arbeidsplass og økonomi.
- Fast og god jobb.
- Hus.
- Boligpriser.
- Vømmøl.
- Jobb.
- Jobb, vennskap og familie.
- Gode/fine steder å bo på.
- Gode yrkesvalg/jobbplasser.
- Trygt sted å bo.
- Utdanning, jobb.
- Jobb og hus.
- En bra plass for barn og unge.
- En trygg jobb og en kommune med bra økonomi.
- At det fortsatt er en bra kommune å bo i.
- At vi har mulighet for en bra jobb.
- Flere plasser å være ute på for ungdommer. - At vi får hjelpen vi trenger.
- Muligheter for utdanning og jobb.
- Miljø.
- Solidaritet og brorskap.
- Jobb og utdanning.
- Ingen forsøpling på kunsten i Vinne.
- En trygg kommune å bo i.
- Utdanning.
- Et sted å bo og ta utdanning.
- God økonomi.
- Å ha jobb.
- Renere miljø og mindre global oppvarming.
- Hjelp om man sliter økonomisk
- Utdanning.
- Miljø.
- Verdal er egen kommune som nå.
- Kutt ut unødvendige ting.
- Større by.
- Gode forhold og nye arbeidsplasser.
- Skolefrukt.
- Arbeidsplasser.
- Utdanning, jobb.
- Eventuell familie.
- Jobbtilbud.
- God helse.
- Økonomi.
- Bra skolemiljø.
- Bygg ut mer enn kun landbruk.
- Leve rikt og godt.
- God økonomi.
- Gode levevilkår.
- Bra vegstandard.
- Arbeidsplasser.
- Billig drivstoff.
- Mindre skatt.
- Bedre internett.
- Gratis tannlege og lege for voksne.
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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?
Er det forhold du er bekymret for, eller redd for å miste, ved en kommunesammenslåing?
- Hvis vi slår oss sammen med Levanger blir vi den største kommunen i Nord-Trøndelag, vi får mer
penger og makt.
- Forskjellen mellom kommunene kan bli for stor, politiet kan få problemer med å få kontroll på så
stort område, fellesskapet, naturomgivelsene, skoler og barnehager kan forsvinne.
- Ja, vi er bekymret, fordi vi vil ikke slå oss sammen med Levanger. Vi vil beholde identiteten vår i
Verdal kommune.
- Tror det vil gå bra, men er litt usikker på om samholdet i kommunen vil bli annerledes.
- Redd for mindre oppmerksomhet til landbruket.
- Vi vil ikke bli slått sammen med Levanger, Steinkjer eller Inderøy.
- Nå bor vi i Verdal, det blir ikke det samme om vi slår oss sammen med noen andre.
- Vil ikke miste det gode samfunnet vi allerede har og Verdal vil ikke lenger bli en selvstendig
kommune.
- Hvis Verdal slår seg sammen med evt. Levanger eller Steinkjer, kan det hende at Verdal blir lagt litt i
bakgrunnen og at det satses mere og høyere i byene som er litt større, som Levanger og Steinkjer.
- ved en sammenslåing kan Verdal miste sentrum, dårligere økonomi og kultur, samholdet kan bli
dårligere.
- Vi mister flere innbyggere fordi de flytter til større byer.
- Om de mindre skolene og barnehagene blir lagt ned, slik at det blir færre, men større skoler.
- Nedlegging av grendeskoler, som fører til flytting til nærmere skole og sentrum, som igjen fører til at
grendene blir utryddet.
- Det å kalles verdaling.
- Fellesskapet.
- Redd for at det blir mer forsøpling.
- At noen blir glemt.
- Redd for å miste forbyggende tiltak for unge.
- Å miste MOT-organisasjonen.
- At vi ikke får bra økonomi.
- For stort areal for en kommune.
- At hver person føler de blir hørt mindre.
- Dårlig fordeling av ressurser/penger.
- Arbeidsplasser og arbeidsmuligheter.
- At vi mister samfunnet som vi er i nå.
- Ting vi har på Verdal blir på Levanger.
- At en av kommunene blir mer utelatt.
- Splittelse i kullene.
- Vil ikke, rett og slett.
- Redd for å miste vår egen identitet.
- Tilhørigheten.
- Nei, miste identitet.
- Å føle seg selvstendig som egen kommune. - Redd for å miste vømmøl og fellesskapet i Verdal.
- Det å kalle seg verdaling.
- Redd for å miste Ness skole.
- Redd for å miste forholdet til Levanger.
- Betydning for Verdal.
- Litt redd for endringer som ikke er bra.
- Mister navnet Verdal.
- At det blir bra nok økonomi.
- At kommunen blir nedprioritert.
- Mister navnet Verdal.
- Mister navnet Verdal.
- Nei.
- Nei.
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Hva mener du det er viktig å vite før politikerne bestemmer seg?
- Hva skjer med Verdal; tilstrekkelig med offentlige tjenester.
- Hvordan går det med ungdommene/innbyggerne.
- Hva som kommer til å skje med området rundt der jeg bor, om det blir bedre etter endringer.
- At de skal gjøre noe med det med en gang, at de ikke venter i et år med å starte det.
- De må vite at det er gjennomtenkt, så de ikke gjør noe dumt, vet konsekvensene.
- Det er viktig å vite hvordan det vil bli og at de får vite hva folket vil.
- Hva slags konsekvenser det har nå og i fremtiden.
- Om sammenslåingen kommer til å påvirke idrettslag og skoler, og hvordan ting kommer til å se ut
om flere år (på langtidssikt).
- Viktig å vite hvem de tenker å slå seg sammen med, og vite hva det er snakk om.
- Om folket selv vil, slå sammen kommunene.
- Vi må leve med valgene de tar - det er ungdommen som skal leve i kommunen i framtida.
- Hvordan blir økonomien, helsetjenestene og forholdet til kommunene.
- Om det blir noen forandring innen yrkeslivet eller økonomien.
- Om forholdene virkelig blir så bra som er lovet og hva som blir bra.
- Hvilke forandringer som kommer til å skje. - Hvor rådhuset skal være.
- Hvordan økonomien blir.
- Konsekvensene som kommer av en sammenslåing.
- Vite alle sider av sakene, alle fakta.
- Vite meningene til de forskjellige partiene.
- At folket bestemmer.
- At de vet hva som skal skje med Verdal.
- De må satse likt på alle byene.
- At de vet hva folket vil.
- Hva som blir glemt/faller bort.
- Hva folket mener.
- Hva vi vinner.
- Hva kommer til å skje, blir det endringer?
- Fremtida – hvordan det blir.
- Hva kommunen skal hete.
- At de er sikre og at alle blir hørt – enighet. - Hva folket mener.
- Hør på folket!
- Gjør det beste for folket.
- At de må tenke konsekvenser.
- Å vite hva som skal forandres.
- Hvilke endringer som kommer.
- Vite hva som eventuelt kan mistes.
- Hvorfor skal vi slå sammen?
- Hva blir forskjellene?
- Hva blir konsekvensene?
- Godt samfunn og godt samarbeid.
- Hva alternativene er.
- At det fortsetter likedan.
Har du andre råd du vil gi?
- Lytt til ungdommen! Vi skal være her lenger enn dere.
- Før beslutning skal folket bli spurt, spør alle og ikke noen. «Noen» kan ha vært feil folk å spørre, alle
eller ingen.
- Det er viktig med hensyn til landbruk og ungdom, og ta hensyn til hva folket mener.
- At de skal tenke seg om NØYE før de begynner med noe.
- Se på konsekvensene, men og se på det positive.
- Ikke gjør noe som gjør at det blir dårligere å leve her.
- Tenk på identitet og hør på alle sine meninger.
- Hør hva ungdommen har å si før de bestemmer seg.
- Ikke slå sammen Verdal med en annen kommune.
- Heller samarbeid med andre kommuner istedenfor å slå sammen.
- Vi vil ikke ha sammenslåing fordi solidaritet, samhold og økonomi kan bli svekket (samkommune
fungerer bedre).
- Tenk gjennom grundig hvordan utfallet vil bli.
- Partiene må høre på hva folk har å si.
- La alle si hva de mener, før beslutning.
- La Verdal være som den er.
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- Hør på oss. Alle sammen. Alle skal bli hørt.
- At de skal inkludere alle innbyggere.
- Spør alle innbyggere, hør hva de sier.
- Passe på at det blir godt samarbeid.
- Få tilbake skolefrukta.
- Tenk på framtida.
- Hør på folket!
- Ikke sløs penger.
- Nei.
- Ikke sløs penger.
- Nei, minst mulig endring.
- Ikke gjør noe dumt. - Hør på ungdommen.
- Ta en folkeavstemming.
- Verdal er Verdal.
- Ikke sammenslåing.
- Bruk pengene fornuftig.
- Hva vinner vi? Hva taper vi? - Skolefrukt.
- Hør på ungdommene og folket.
- Hør på alle.

Finn 5 gode grunner FOR kommunesammenslåing, og 5 gode grunner MOT
kommunesammenslåing.
FOR:
- Flere ulike meninger om hvordan man skal styre samfunnet.
- Råd til å arrangere store arrangement, f.eks. festivaler.
- Kommunisering mellom politi, brannstasjon og sykehus.
- Andre kommunearbeidere, nye synspunkt og erfaringer.
- Blir bedre kjent med de i nabokommunene.
- Mer økonomisk støtte.
- Bygge større idrettsanlegg eller lignende.
- Mer muligheter.
- Bedre vei mellom Verdal og evt. Levanger.
- Mer penger fra Staten.
- Bedre forebyggende tiltak.
- Større kommune.
- Bedre politikk, mer folk inn i politikken.
- Større tjenester.
- Fotballag i førstedivisjon.
- Mer innflytelsesrik.
- Største kommunen i Nord-Trøndelag.
- Bedre tjenester.
- Større inntekter.
- Større innbyggertall.
- Mere offentlige tjenester.
- Større kommune.
- Bedre samarbeid.
- Mere innflytelse.
- Største kommunen i Nord-Trøndelag.
- Større kommune.
- Mer/bedre samarbeid.
- Mere penger fra Staten.
- Får større kommune.
- Større fellesskap.
- Større kommune.
- Folketallet øker.
- Vi blir en større kommune.
- Ressurser (sykehus osv.).
- Nye løsninger og samarbeid (mellom partier).
- Større kommune.
- Mere kjent kommune.
- Mere arbeid.
- Helse, brann og redning og politi.
- Godt samarbeid.
- Kan bli bedret økonomi.
- Bedre samarbeid.
- Tenker bedre i lag.
- Større kommune.
- Åpner for flere arbeidsplasser.
- Flere innbyggere.
- Nye og større muligheter.
- Nye attraksjoner.
- Større kommune/flere innbyggere.
- Flere innbyggere.
- Mere penger å bruke på f.eks. parker, idrett osv.
- Mer penger kommer inn.
- Blir mange fine jenter/gutter i kommunen.
- Mindre arbeidsledighet.
- bedre økonomi (eventuelt).
- Lettere å holde orden.
- Mindre kommuner å holde styr på.
- Mer støtte og samarbeid.
- Ressurspersoner/arbeidskraft.
- Større og bedre skoler.
- Flere aktiviteter til yngre og eldre.
- Flere jobbtilbud.
- Flere utrykningskjøretøy i kommunen.
- Større kommune.
- Samlede inntekter og utgifter.
- Mer fellesskap.
- Sparer penger ved færre ordførere.
- Større og bedre sentrum.

- Bedre økonomi.
- Bedre økonomi.
- Bedre økonomi.
- Bedre tjenester.
- Flere folk.
- Større økonomi.
- Får mer gjort.
- «Mere makt».
- Mere ressurser.
- Bedre økonomi.
- Mest makt.
- Større økonomi.
- Samarbeid.
- Mere penger.
- Bedre økonomi.
- Mer makt.
- Mer penger.
- Større.
- Mer makt.
- Mer penger.
- Bedre økonomi.
- Blir større.
- Bedre økonomi.
- Økonomi.
- Samarbeid.
- Flere folk.
- Samarbeid.
- Samler folket.
- Mere penger.
- Flere jobber.
- Blir større.
- Mere penger.
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- Større kommune og bedre økonomi.
- Bedre samarbeid.
- Barnevernet vil få flere folk.
- Større areal/kommune.
- Flere verdalinger.

- Mer folk/mere penger.
- Større befolkning.
- Mere aktiviteter.
- Bedre samarbeid.
- Kan bli bedre økonomi.

- Blir størst.
- Mer penger.
- Flere folk.
- Sykehus.

MOT:
- Offentlige tjenester kan bli flyttet og derfor vanskeligere å nå fram.
- Dårligere samarbeid om vi må forholde oss til flere mennesker.
- Idretten kan bli dårlig med tanke på at vi tror at lite lag vil samarbeide med f.eks. Levanger.
- Må holde på dialekt og kultur (eks. vømmøl).
- Kan bli krangel om hvor pengene skal brukes.
- Blir mere oppmerksomhet til små plasser/problemer.
- Ved valg av hvem som skal styre kommunen vil mange flere bli uenige enn det blir når vi er færre.
- Om vi slår oss sammen med en kommune som er «fattigere», må vi gi bort en del av våre penger?
- Større sjanse for at Verdal blir en del av Levanger, ikke sammenslåing siden Levanger er større enn
Verdal.
- Småskoler kan bli flyttet til større skoler, resulterer i lengre skoleveg for mange.
- Kommunal drift som kino osv. kan bli andre steder.
- Mye annet å bruke pengene, fare for skjevfordeling.
- De som styrer vet ikke hva som trengs på hver enkelt plass.
- Typiske ting for kommunen kan forsvinne. - Ikke egen avis.
- Mister identitet.
- Småplasser kan bli nedprioritert.
- Vi kan bli nedprioritert.
- Mister Aker.
- Småskoler blir lagt ned.
- Mister fellesskap.
- Mister identitet.
- Enkelte «små» saker kan nedprioriteres.
- Mister en del av vår identitet.
- Mer mobbing?
- Får Levanger alle pengene vi tjener?
- Mister fellesskap.
- Uenigheter.
- Beholde en del av vår identitet.
- For stort areal (lite oversiktlig).
- Mye lån.
- Skolenedlegginger – mer buss.
- Mister identiteten.
- Vømmøl.
- Små idrettslag/barneskoler.
- Mister identiteten vår som bygd.
- Uenigheter.
- Skjevfordeling av økonomiske midler.
- Usikker fremtid.
- Nytt navn.
- Redd for å miste vømmøl.
- Det kan bli uenigheter.
- Uenigheter.
- Mindre ting prioriteres ned i stor kommune. - Beholde identiteten.
- Mister navnet.
- Flere innbyggere å ta vare på.
- Mister Verdals identitet.
- Truer grendene.
- Småbedrifter og sånt blir kanskje glemt.
- Større kommune.
- Identitet.
- Bra med liten kommune.
- Sparer tid og penger.
- Mister identitet.
- Mindre å fordele pengene på.
- Mister identitet.
- Mister identitet.
- Eventuell skolesammenslåing.
- Eventuell dårlig økonomi.
- Mister identitet.
- Dårligere økonomi pga. innbyggertall.
- Bruker mere penger.
- Mer krangel.
- Verdal fortsetter å være selvstendig.
- En mindre kommune.
- For mange folk.
- Vanskeligere å gjøre ting.
- Mister kanskje identitet.
- Vømmøl.
- Forskjellige byer trenger forskjellige ting.
- Kan bli store konflikter.
- Større område å holde kontroll på.
- Blir ikke det samme.
- Mister vår identitet og historie.
- Mister identitet.
- Mister vårt navn: Verdal(ing).
- Mister den gode sjarmen.
- Nedprioritering på forskjellige plasser.
- Mister identitet.
- Kommunen vår nedprioriteres.
- Kan bli uenighet.
- Større skoler kan føre til mer mobbing.
- Mister identitet.
- Får det ikke like bar som før.
- Dårligere økonomi.

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

- Flere folk, flere meninger.
- Slutt (kanskje) på gode, gamle tradisjoner.
- Mindre penger til oss, blir kanskje avglemt.
- For mange splittelser i kullene.
- Skolen blir større, mobbing ikke oppdaget.
- Mister det vi er kjent for.
- Små skoler kan bli slått sammen.
- Folk flytter fra de mindre stedene.
- Verdal mister identiteten sin.
- Kan bli færre idrettslag pga. penger.
- Fritidsaktiviteter.

- Færre bygdeskoler.
- Mer å holde styr på.
- Folket føler de blir mindre hørt.
- For stor kommune å styre over.
- Blir ikke selvstendige.
- Noen kan bli glemt.
- Mindre skoler blir glemt.
- Mister en del av identiteten.
- Vil at det skal være som nå.
- Mister identitet og fellesskap.

Det ble gjennomført spørreundersøkelse med Kahoot!
Her er diagrammene med resultatene (tallene er antall telefoner/pc’er, flere elever kan ha
svart sammen):

Hvordan ønsker du å bli hørt i arbeidet
med kommunereformen?

Hva er viktigst for deg?
"Vet ikke"

"Annet"
"Begge deler betyr like mye"

"Spørreundersøkelse"
"Folkemøter"

"Hvor kommunehuset er"

"Sosiale medier"

"Gode tjenester"
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Lærte du mer om kommunereformen
gjennom presentasjonen på starten av
dagen?

Visste du mye om kommunereformen
fra før?

"Vet ikke"

"Kommunereformen angår ikke
meg"

"Fortsatt uklart"
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Mener du det er viktig at DU blir spurt om
hva du mener om kommunereformen?
"Vet ikke"
"Bryr meg ikke"
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Mener du det er viktig at innbyggerne blir
spurt om hva de mener om
kommunereformen?

Tror du mye blir annerledes enn idag ved
en kommunesammenslåing?
"Det angår ikke meg"

"Vet ikke"

"Vet ikke"
"Nei"

"Nei"

"Ja"

"Ja"
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godt nok om arbeidet med
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Er kommunereformen noe ungdom
er opptatt av?
"Vet ikke"
"Ja, hvis de blir spurt"

"Har lest litt i media om…
"Har ikke fått med meg noe"
"Nei"
"Ja"
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Tror du innspillene deres vil taes på
alvor av politikerne?
"Det forventer jeg!"
"Jeg håper det!"
"Nei"
"Ja"
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Verdal videregående skole:
Hva betyr kommunen for deg?
- Kommune for oss er et samfunn hvor alle skal bli sett og hørt. Alle skal bli behandlet likt.
- Prioriterer og bryr seg om hele befolkningen.
- Det er en trygghet å være knyttet til en kommune.
- Betyr mye for det er heimplassen vår, og kommunen har vært med å forma oss som vi er i dag.
- Kommunen har veldig mye å si for oss med tanke på historien i kommunen (Spelet/slaget).
- Kommunen er hjemmet, tilhørigheten, og det som følger deg opp og støtter deg gjennom livet.
- Trygg plass å bo.
- Samhold.
- Fellesskap.
- Trygghet.
- Fellesskap.
- Trygghet/sikkerhet.
- Den betyr mye for oss.
- Skole.
- Lege.
- Et bra samfunn å bo i.
- Trygghet.
- Bedrifter.
- Identiteten vår, hvor vi kommer fra.
- Kultur og fellesskap.
- Føler seg trygg.
- Gode oppvekstforhold.
- Bra fellesskap og samfunn. - Føles som hjemme.
- Noe innbyggerne kan være stolte av.
- Plass man hører til.
- Mye.
- At vi trives hjemme og på skolen.
- Trygg plass å være.
- Identiteten vår.
- Viktig at Verdal blir selvstendig.
- En del av vår identitet.
- Fellesskap.
- Den er viktig og betyr mye for oss.
- Trygghet.
- Dagliglivet.
Hva setter du pris på i kommunen?
- At kommunen gir tilrettelegging og hjelp til folk som er vanskeligstilt eller noe annet.
- Tar godt vare på innbyggerne (helsetjenesten).
- Vi setter pris på hjel (helsevesen, skole, barnehage, eldreomsorg).
- Kulturtilbudet for ungdom (ungdomsklubb, turer etc.).
- mange muligheter til å utvikle ferdighetene sine.
- Kommunalt arbeid, at de holder orden overalt.
- Verdal videregående har ikke teori i gym, det setter vi pris på.
- Alt kommunen gjør for å aktivisere ungdommen.
- Kommunen har fremgang.
- Skolevalgene vi har.
- Naturen.
- Det nære tilbudet for syke og svake.
- Skolen.
- God ordfører.
- Miljøet blant folk og ute i naturen.
- Butikkene.
- MOT.
- Skole- og utdanningstilbud.
- Helsetjenester.
- Trygghet.
- Helsetjenester og arbeidsplasser.
- Bra bibliotek.
- Arbeidsplasser.
- Den tar vare på alle innbyggerne.
- Sykehus.
- Skole.
- At Verdal er en liten kommune.
- Barnehager.
- Fokuserer på ungdom.
- Tilbudene for ungdom.
- Oppvekstsektoren.
- Helsetjenesten.
- Gode tilbud, blant annet uteareal.
- Samholdet.
- Arbeidsparken.
- Bygdesamfunnet og naturen.
- Eiendom, mat og rent vann. - Tilbudene som tilbys.
- Engasjerte mennesker.
- Fin, liten og rolig plass.
- Gratis skolegang.
- Gode tilbud til alle generasjoner.
- Fellesskapet.
- Mulighetene.
- Landstoppen innen næringsliv.
- Lang historie.
- Tjenestene.
- At vi tar vare på tradisjoner (f.eks. Spelet). - At vi føler oss trygge.
- Vann.
- Vi setter pris på alt i kommunen vår.
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Hva kan gjøres for at din kommune skal bli en enda bedre kommune å bo i?
- Så lenge Verdal og Levanger ikke blir en kommune er det godt nok.
- Møtepunkt for innbyggere i alle aldre, f.eks. bowling.
- Ikke bli slått sammen med Levanger eller Steinkjer, men Inderøy kan vurderes.
- Bli bedre på å sette opp boliger, både i sentrum og i bygdene.
- Verdal trenger innflyttere som kan drive og utvikle sentrum.
- Mere fokus på ungdom.
- Flere ting som skjer.
- Mere fokus på skolemiljø og mobbing.
- Mye arbeidsplasser.
- Generelt et fint sentrum.
- bedre infrastruktur, kollektivtransport.
- Inkluder folket mer, og ungdommen.
- Rettferdighet.
- Flere shoppingsenter.
- Flere aktiviteter.
- Ikke flere matbutikker, gi oss klesbutikker. - Flere festivaler i helgene for ungdom.
- Satse mer på ungdom: MOT.
- Nye veier: Bakketun/Garpa.
- Bedre veier og eldreomsorg.
- Flere aktiviteter for ungdom.
- Bedre veier.
- Bedre oppfølging og tilrettelegging av skoler.
- Bedring av offentlig transport.
- Bedre kollektivtrafikk.
- Bedre veger og flere gangstier.
- Enklere å bestemme over egen eiendom.
- Ungdomshus.
- Arbeidsplass til innbyggerne.
- Bedre veier og brøyting.
- Bedre veger.
- Bedre veier, spesielt til bygdene.
- Mer fokus på bygdene generelt.
- Renslighet.
- Arbeidsplasser.
- Et sted å bo, skole og barnehage.
- Bo- og helsetun.
- Helsestasjon.
- Bedre veier.
- At Verdal er egen kommune.
- Mere til ungdom.
- Gratis tilbud.
- Har jobb og tjener penger.
- Inkludering og opprettholding av bygdene. - Enda større fokus på eldreomsorg.
- Bedre kveldstilbud for unge.
- Bedre veier overalt.
- Flere omsorgsboliger og studentboliger.
- Bedre veier
- Mere arbeid, miljø og flere møteplasser.
- Arbeidsplasser.
- Bevare de tjenestene som er i dag.
- Bedre kollektivtransport.
- Bedre internett.
- At ungdom blir hørt.
- Flere og bedre arbeidsplasser.
- Bedre eldreomsorg.
- Beholde småskolene.
- Beholde alle skoletilbudene vi har.
- Utbygging av fiber.
- Mere demokrati for oss under 18 år.
- Bruke pengene mer fornuftig.
Hva tror du vil være viktig for deg om 10 år?
- Legg ned MOT og ansett miljøarbeider for å gjøre jobben.
- At vi ikke skal bli sammenslått med Levanger kommune eller andre kommuner.
- Trygge og gode arbeidsplasser, barnehager og skoler.
- At mennesker får den støtten og hjelpen de trenger.
- At de som bor i kommunen har det bra og får den støtten de trenger.
- At Verdal er en åpen plass å komme tilbake til.
- At barn har mange muligheter til å bli hva de vil.
- At videregående fortsatt har like mange forskjellige linjer.
- Stabil kommuneøkonomi.
- Barnehageordninger.
- Trygt å bo i kommunen.
- Aktivitetstilbud til barn og unge.
- Småbygdene blir sett mere.
- Grendeskolene blir tatt vare på.
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- Eldreomsorgen må prioriteres.
- At Verdal er egen kommune.
- Investering i bedre veier.
- Pengestøtte til de som trenger det.
- At Verdal fortsatt er egen kommune.
- At folk engasjerer seg og setter pris på det vi får.
- Mange arbeidsplasser og godt helsetilbud. - At vi fortsatt er en selvstendig kommune.
- Verdal er stor nok til å drive selv.
- Tar mer hensyn til innbyggernes forslag.
- At kommunen utvikler seg etter samfunnet. - At vi har en trygg og god økonomi.
- Holde på fellesskapet.
- En grei kommune å bo i.
- At småskolene ikke legges ned.
- Trygt for ungene.
- Bedre transporttilbud.
- Ledige arbeidsplasser.
- Flere eldresenter.
- Mindre skatt.
- Egen kommune.
- En plass å bo.
- Arbeid.
- Arbeidsmulighetene i nærområdet. - Omsorgen for barn og eldre. - Bedre veier.
- Arbeidsplasser.
- Større felleskap.
- God økonomi.
- Gratis fiber.
- Mindre innvandring.
- Bedre veier.
- Egen kommune.
- Aktivitetstilbud.
- Hus, barn, familie.
- Gode tilbud for unge og eldre.
- Flere faste stillinger.
- Trygge omgivelser.
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?
Er det forhold du er bekymret for, eller redd for å miste, ved en kommunesammenslåing?
- Vi mister de små skolene (Garnes, Volden), det er viktig å ta vare på de også, selv om
innbyggertallet stiger.
- Vi er bekymret for muligheten til å få arbeidsplass i industrien hvis Verdal og Levanger slås
sammen.
- De tar del i det Verdal kommune er kjent for, f.eks. Spelet, Aker osv.
- At Verdal blir «overtrampet» av større byer som Levanger og Steinkjer med tanke på muligheter og
hva de har å by på (butikker, senter, idrett etc.)
- Redd for å miste stoltheten, navnet og redd for å få en altfor stor kommune.
- Redd for å miste industriområdet, som eks. Kværner og Verdalskalk.
- Redd for at alt flytter til store stedet, og at folket flytter etter.
- Bekymra for utvatning av den sterke verdalsidentiteten.
- Redd for å miste retten til å styre over våre ressurser, bedrifter og inntekter.
- Redd for at alt skal bli der, så vi må på Levanger og gjøre det vi egentlig kunne gjort her.
- Ved sammenslåing vil Verdal miste økonomi og det vil bare gå i minus.
- Redd for å miste sentrale tjenester både innenfor privat og offentlig næringsliv.
- Levanger har lagt ned mange skoler og bygd en stor en, skjer dette i Verdal også ved en evt.
sammenslåing, er jeg redd for at det vil hindre utvikling på mindre plasser som f.eks. Vuku.
- Redd for at satsing på idretts- og teateranlegg blir i Levanger, i stedet for i Verdal.
- Bekymra for mye uenigheter.
- For å miste fellesskap og muligheter.
- Ikke redd for å miste noe.
- Fellesskapet.
- Anledningen til å ha egne meninger.
- Hva som blir prioritert og hvor.
- Landstoppen i næringslivet kan forsvinne.
- Redd for å miste Kværner.
- Redd for å miste navn og kommunevåpen.
- Ekstra gjeld for Verdal.
- Vi er redd for å miste vår kommunale tannlege.
- At Verdal mister sin status (Spelet osv.)
- At en av bygdene blir mer prioritert enn de andre. - Flere å forholde seg til  dårligere demokrati.
- Risikoen for å miste arbeidsplasser i industrien.
- Risiko for å miste tradisjoner vi har i Verdal.
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- Vi kan miste arbeids- og lærlingplasser.
- Mer sentralisering og byråkrati.
- Redd for å miste småskoler som Ness, Leksdal.
- Engasjementet blant folk.
- Mindre arbeidsplasser.
- Pengefordeling.
- Tar arbeidsplasser fra oss i Verdal. - Dårligere økonomi.
- Miste identiteten.
- Kvalitet og pris på handelsvarer.
- At Verdal blir for stor.
- Fotball.
- Blir det færre arbeidsplasser?
- Mer sentralisering.
- Uenigheter.
- Mister makt.
- For stor område (lite personlig).
- Samholdet.
- Kulturen.
- Dialekten (utvannes).
- Ja.
- Fellesskapet.
- Mindre fokus på enkeltindivider.
- Bygdesamfunnet.
Hva mener du det er viktig å vite før politikerne bestemmer seg?
- Har de tenkt på andre pluss/minus som vi ikke har tenkt på – det kan vippe stemmen vår.
- Vi er den eldste kommunen i Norge, hvorfor trenger vi en sammenslåing når vi har bevist at vi klarer
oss selv (i en viss grad).
- Blir det vanskeligere å få arbeidsplass hvis Levanger og Verdal blir en kommune?
- Ordentlig forklaring på hvorfor de gjør som de gjør.
- Tenke gjennom konsekvensene, at alt vil foregå i Levanger «fordi det er større».
- Levanger vil kreve at det gode vi får, mens vi får ingenting.
- Hva folket mener og på hvilket grunnlag.
- Om endringene; hva de blir og konsekvensene.
- At de er klar over at kommunen er kjent for en del ting, som Stiklestad.
- At det blir skole- og utdanningssamarbeid.
- Ønsker ikke at Verdal skal slås sammen med noen.
- Viktig å vite hva som skjer hvis vi blir sammenslått med andre kommuner, fordeler og ulemper.
- Vite hva som forandrer seg og blir annerledes, og hva vi evt. mister eller får.
- Hva som blir forandret ved en evt. sammenslåing, og hva som vil være det samme.
- Bedre med en mindre kommune med tettere samfunn, enn en stor der folk ikke er like tett.
- De konkrete planene for modellen, livet og utseendet til framtidas Verdal.
- Vil vi bli nedprioritert, når vi f.eks. vil ha nytt teaterhus og idrettsanlegg.
- Viktig at folket får vite hva som kommer til å bli før kommunene blir sammen.
- Viktig å vite mer om fordelene og ulempene med kommunesammenslåing.
- At de tenker på konsekvensene for mindre plasser i kommunen, f.eks. Leirådal.
- Vil det egentlig lønne seg for oss? - Hva alle andre synes, og om alle er enige.
- Hvordan det blir med ordførerne.
- Hvordan blir økonomien i kommunen?
- Hva blir kommunenavnet.
- Levanger er desperate etter penger.
- Felles fritidstilbud.
- Hva er grunnen til det?
- Finne ut hva pengene går til.
- Hva får innbyggerne ut av det.
- Hva skjer hvis det skjer.
- Navnet på en evt. storkommune.
- Hva folket mener.
- Grunnen til sammenslåing.
- At det blir økonomisk stabilitet.
- Hvordan løse kollektivtrafikken.
- Grunnen til at de vil gjøre det slik. - At politikerne tar imot råd fra folket.
- Hvordan pengene blir brukt.
- Ikke slå sammen Levanger og Verdal.
- Kostnader.
- Viktig å vite hvordan det blir med skolene
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Har du andre råd du vil gi?
- Absolutt ikke sammenslåing med Levanger, Inderøy går greit, de har fin kultur.
- Ha en klar plan og god løsning i forhold til en evt. sammenslåing.
- Tenk over hva som vil skje med idrett, ungdomsklubber osv.
- Tenk over hvordan/hva som skjer med bygdene.
- Tenk over hvordan det blir i byene dersom det blir kommunesammenslåing.
- Arranger et valg på skolen, der vi elevene stemmer, og at alle våre stemmer teller f.eks. 5 % av
stemmene når alt blir tellet. I alle fall må det være valg på skolen sånn at vi kan si vår mening, og så
få det i avisa, slik at de voksne kan se hva den nye generasjonen vil.
- At vi som ikke er myndig kan være med å gi en stemme.
- Konsekvenser, Verdal vil klare seg fint alene.
- Ikke slå oss sammen med Levanger.
- Vi kan stå på egne bein, trenger ikke støttehjul.
- Tenk på befolkningen.
- Masse papirarbeid og ekstrautgifter.
- Vår avstemming: 2 Nei, 2 Vet ikke, 1 Ja.
- Tenke på det som er best for innbyggerne.
- Se på avisa Innherred, den ble katastrofe.
- Hør på hva andre har å si, folket er viktig.
- Heller samarbeid om omsorg og økonomi.
- Ingen sammenslåing av kommunene.
- Vi vil ikke sette sammen kommunene.
- Ikke slå sammen kommunene.
- Tenk på alle innbyggerne.
- Stå på for oss.
- At vi beholder det vi har i Verdal.
- Hør på folket.
- Tenk godt igjennom.
- Tenk godt før dere tar avgjørelsen. - Tenk på ungdommen.
- Nei.
- Heller Inderøy enn Levanger.
- La det være som det er.

Finn 5 gode grunner FOR kommunesammenslåing, og 5 gode grunner MOT
kommunesammenslåing.
FOR:
- Du får mange nye venner, og blir bedre kjent med mange nye folk.
- Kan påvirke økonomien i en positiv retning.
- Ingen forskjell når det kommer til tilhørighet.
- Får en sterkere stemme, påvirker Stortinget mer. - Mere stabil økonomi.
- Trygghet til mindre kommuner.
- Mere arbeidsmuligheter.
- Enklere å få tak i fagfolk og akademikere.
- Kan bli mer rasjonell drift.
- Kanskje kollektivtransport blir billigere.
- Flere «arena».
- Arrangementer kan tiltrekke mer folk.
- Kanskje bedre økonomi.
- Penger om man slår seg sammen før en viss dato. - Kan ha med seg fordeler.
- flere som samarbeider.
- Bedre økonomi.
- Større mangfold.
- Større og flere muligheter.
- Bedre økonomi.
- Flere får oppgavene.
- Det blir mer sosialt.
- Flere aktiviteter.
- Mere transport.
- Samarbeid mellom skoler.
- Sparer penger.
- Innslag fra andre kulturer.
- Samarbeid i eldreomsorgen.
- Større kommune.
- Bedre fotballag.
- Sykehus og industri blir bedre.
- Uaktuelt!
- Uaktuelt!
- Burger King.
- Nei.
- Shoppingmulighetene.
- Kan bli flere arbeidsplasser.
- Vi får sykehus.
- Klesbutikker.
- Større område for samhold.
- Vi er for at vi er imot.
- Mere penger.
- Mere besøkende.
- Flere tjenester.
- Større fellesskap.
- Mer arbeidskraft.
- Mer kollektivtransport.
- Kommunen blir mektigere.
- Bedriftene kan bli større og bedre. - Kan tjene penger.
- Kan bli kjent med flere folk.
- Bedre økonomi.
- Kultur.
- Nye venner.
- Religion.
- Sosialt.
- Større støtteapparater.
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- Mer ressurser.
- Flere tjenester.

- Større økonomi.
- Skoler (nærpoeng).

- Flere tilbud.

MOT:
- Levanger har lagt ned mange «små» skoler og laget en stor en. Skjer dette i Verdal på de mindre
plassene, f.eks. Vuku, kan dette hindre utvikling.
- Verdal er den eldste kommunen i Norge, vi har vist at vi kan stå på egne bein. Hvorfor trenger vi da
en sammenslåing?
- Hvis rådhuset er på Levanger og ikke Øra tror jeg vi blir nedprioritert. F.eks. hadde vi ikke fått
teaterhus til 100 mill. da.
- Idrettsanlegg etc. vil mest sannsynlig bli bygd på Levanger istedenfor her.
- Vil påvirke kulturen vår og vår stolthet over historien vår.
- Alt for mye fokus på kjøpesentrene  sosialtjenestene, helsetjenestene mm blir prioritert bort.
- Dersom kommunene er mindre er det bedre i forhold til skole og utdanning.
- Ingenting kommer til å skje i Verdal pga. Levanger kommer til å få alle festivaler.
- Verdalsstammen (Helgådal) blir sur/skuffet (kommer til å miste dialekt).
- Fjerning av skog til flere hus, noe vi ikke liker.
- Skoler blir nedlagt.
- Sløsing av penger til storkommune (pynting, veier osv.).
- Mister tradisjoner.
- 1 kommunehus, 1 Nav (mister arbeidsplasser).
- Dårlig økonomi.
- Større avstander mellom skoler og sykehus.
- Mer byråkrati.
- Hver kommune vil miste sin stolthet.
- Vi mister vår stolthet.
- Mye vil bli lagt ned  sentralisering.
- Blir alt for stor kommune.
- «Overtramping» av de mindre byene.
- Nytt navn, mister «Verdal».
- Vi vil miste store deler av økonomien.
- Miste samhold.
- Levanger vil regjere over begge stedene.
- Miste arbeidsplasser.
- Det blir vanskeligere å tilfredsstille alle innbyggere.
- Alt vil foregå i Levanger.
- Kan påvirke økonomien i en negativ retning.
- Det blir for stort.
- Sentrumene blir prioritert  bygdene blir glemt.
- Nytt sentrum.
- Noe av kulturen kommer bort (f.eks. bygdekulturen).
- Mister samholdet.
- Større område og flere folk (mindre personlig).
- Mye å ta ansvar for.
- Kommer ikke til å hete Verdal lenger.
- Verdal mister sin status.
- Ødelegge stoltheten til innbyggerne.
- Redd for arbeidsplasser.
- For mye å kontrollere for en ordfører.
- Dårlig økonomi.
- Hva kommer ut av en sammenslåing, få fakta.
- Mister identitet.
- Kinoen på Verdal er bra, på Levanger dårlig.
- Dårligere økonomi.
- Levanger og Verdal har vært uenig i mange år.
- Skjevfordeling.
- Levanger + Verdal = ikke bra.
- Mister arbeidsplasser.
- Verdal blir nedprioritert fordi Levanger er større.
- Liker ikke levangsbyggen.
- Større avstand mellom politikere og folk.
- Mister identitet.
- Mye flere uenigheter mellom politikerne.
- Et svekket fellesskap.
- Diskusjoner når det gjelder plassering av bygninger/ting.
- Navneskifte.
- Mindre fokus på hver enkelt sine behov.
- Mister navnet.
- Større kommune = mindre fellesskap.
- Mere gjeld.
- Vi blir ikke enig, for mange meninger.
- Vi mister en del av oss selv.
- Levanger er størst, får fokuset.
- Bedre samhold med få.
- Mister identiteten vår.
- Flere fordeler for Levanger. - Dårlige tjenester.
- Uenigheter og avstand.
- For mye folk.
- Dårligere økonomi.
- Verdal blir ikke den samme.
- Mister navnet Verdal.
- Mindre samhold.
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- Alt flyttes til større steder.
- Nedprioritering av lille Verdal.
- Vanskelig å lytte til hva andre synes.
- Kan miste industriområder.
- Verdal mister mye til Levanger.
- Landbruksområdet blir for stort.
- Mindre jobbmuligheter.
- Ikke samme trygghet og samhold.
- Småskolene forsvinner.
- Mindre arbeidsplasser.
- Mister aktiviteter i Verdal.
- Lengre reise (legekontor).

- Bygdene vil dø ut.
- Utvanning av identitet.
- Dyrere priser i butikkene.
- Vanskelig å prioritere.
- Skolenedleggelse.
- Mister fokus på Verdal.
- Færre lokale arbeidsplasser.
- Identitet.
- Fare for private bedrifter.
- Dialekten blir utvannet.
- Navneskifte.
- Dårligere omsorg.

- Dårligere helsetilbud.
- Navneskifte.
- Vømmøl mister sin stolthet.
- Navneskifte.
- Mister kommunevåpen.
- Mister litt av Kværner.
- Vi mister Verdalen.
- Fortere konflikter.
- Dårlig rykte.
- Fordeling av goder.
- Mister Verdal IL.
- Alt for stor kommune.

Vi hadde en slagordkonkurranse, der elevene skulle lage et slagord for Verdal ut fra assosiasjoner de
gjorde seg når de tenkte på Verdal. Her er vinnerbidraget:

Landskap så fint som folkan,
et samhold ingen kan slå
- kultur det har vi å!
Det ble gjennomført spørreundersøkelse med Kahoot!
Her er diagrammene med resultatene (tallene er antall telefoner/pc’er, flere elever kan ha
svart sammen):

Hva er viktigst for deg?

Hvordan ønsker du å bli hørt i arbeidet
med kommunereformen?

"Vet ikke"
"Annet"

"Begge deler betyr like
mye"

"Spørreundersøkelse"

"Hvor kommunehuset er"

"Folkemøter"

"Gode tjenester"

"Sosiale medier"
0

10

20

30

0

40

Visste du mye om kommunereformen
fra før?

"Vet ikke"

"Har hørt litt om den"

"Fortsatt uklart"

"Nei"

"Nei"

"Ja"

"Ja"
10
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30

40

60

Lærte du mer om kommunereformen
gjennom presentasjonen på starten av
dagen?

"Kommunereformen angår ikke
meg"

0

20

40

0

20

40

60
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Mener du det er viktig at innbyggerne
blir spurt om hva de mener om
kommunereformen?

Mener du det er viktig at DU blir spurt
om hva du mener om
kommunereformen?
"Vet ikke"

"Vet ikke"

"Bryr meg ikke"

"Nei"

"Ja"

"Ja"

"Nei"
0

20

40

60

Tror du mye blir annerledes enn
idag ved en kommunesammenslåing?
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Synes du kommunen har informert
godt nok om arbeidet med
kommunereform?

"Det angår ikke meg"
"Vet ikke"
"Har lest litt i media om…
"Har ikke fått med meg noe"
"Nei"
"Ja"

"Nei"
"Ja"
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"Vet ikke"

"Det forventer jeg!"

"Ja, hvis de blir spurt"

"Jeg håper det!"

"Nei"

"Nei"

"Ja"

"Ja"
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Tror du innspillene deres vil taes på
alvor av politikerne?

Er kommunereformen noe ungdom
er opptatt av?
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