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slått sammen

3: Ny kommune med Steinkjer 
som kommunesenter.
4: Ny kommune med Namsos 
som kommunesenter.

Inn-Trøndelag:
1: Fortsette som egne kommuner 
2: Steinkjer, Inderøy, Verran og 
Snåsa.
3: Steinkjer, Inderøy, Verran, 
Snåsa og Namdalseid.
4: Steinkjer, Inderøy, Verran, 
Snåsa, Namdalseid, Verdal.
5: Steinkjer, Verran, Snåsa.
6: Steinkjer, Verran, Snåsa og 
Namdalseid.
7: Steinkjer, Inderøy, Verran, 
Snåsa, Namdalseid og Leksvik. 

8: Inderøy har flere alternativer, 
både mot Verdal og mot Leksvik.

Leksvik:
1: Leksvik og Rissa – her er man 
i ferd med å starte jobben med å 
få på plass en intensjonsavtale 
om sammenslåing.
2: Leksvik har totalt 6 alternati-
ver.

Innherred:
1: Verdal og Levanger.
2: Verdal, Levanger og Frosta.
3: Verdal har mange alternativer, 
også nordover mot Steinkjer.
4: Levanger har mange alterna-
tiver, også sørover mot Stjørdal.

Værnes:
1: Stjørdal, Meråker, Frosta.
2: Stjørdal, Selbu ogTydal.
3: Stjørdal, Meråker, Frosta, 
Selbu og Tydal.
4: Stjørdal, Levanger, Verdal, 
Meråker, Frosta, Selbu og Tydal
5: Stjørdal bestå som egen kom-
mune.
6: Frosta bestå som egen kom-
mune, eller samarbeid mot Inn-
herred eller mot Værnes.
7: Meråker bestå som egen kom-
mune, eller samarbeid mot Stjør-
dal.
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Engasjert: Her får John Henrik 
Tangstad (med mikrofon) komme 
med sine synspunkter til Ingrid 
Dahl Furunes De øvrige på bildet 
er Niklas Hammer og Kasper Abel.
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LEKSVIK
I dag går Leksvik kommune
inn for å skrive en intensjons-
avtale om å slå seg sammen
med Rissa. Først i går ble 
ungdommene lyttet til.

Til tross for seks folkemøter 
om kommunereformen, var det 
først i går Leksvik-ordfører 
Einar Strøm (Sp) fikk høre 
ungdommenes tanker og 
meninger om den pågående 
prosessen.

– Vi burde nok ha startet 
hele prosessen her, innrømmer 
Strøm.

Engasjerende opplegg
Han deltok under torsdagens 
«kick off» ved Leksvik videre-
gående skole, i regi av Ungt 
Entreprenørskap og fylkes-
mannen. Opplegget handlet 
om involvering av de unge i 
kommunereformarbeidet. Lek-
svik har kommet lengst i 
reformarbeidet i fylket, og er 
også de første til å involvere 
ungdommene ordentlig.

– Nå er det opp til resten av 
kommunene å bruke oss og 
opplegget vi har laget, sier Pål 
Sverre Fikse i Ungt Entrepre-
nørskap.

Han og ordfører Strøm lot 
seg imponere av engasjementet 
blant de unge, til tross for at de 
ikke har vært veldig delta-
kende i prosessen fram til nå. 
Gjennom vekselvis gruppear-
beid, presentasjoner og spør-
reundersøkelser, hvor elevene 
brukte mobiltelefonene som 
«mentometerknapper», ble 
prosessen drevet fram med 
stort hell.

– At ungdommenes menin-
ger ikke har kommet fram før, 
er ikke ungdommenes skyld. 
Jeg forstår at de ikke møter 
opp på folkemøter på kveldstid, 
mellom skole og fritidsaktivite-
ter, sier Strøm.

I dag skal han og kommune-
styret gå inn for å skrive en 

intensjonsavtale om sammen-
slåing med Rissa. Såpass har 
også elevene fått med seg, og 
slikt har både positive og nega-
tive konsekvenser.

– Leksvik risikerer å miste 
videregående skole. Det posi-
tive med en større skole er 
imidlertid at det blir flere lin-
jer å velge mellom, sier John 
Henrik Tangstad, elev i første-
klasse ved helse og oppvekst.

Blir lyttet til
Han er glad for å komme til 
orde i debatten.

– Det artig at vi blir lyttet til, 
sier Tangstad.

Han og klassekameratene 
Niklas Hammer, Kasper Abel, 
Caroline Graven og Thea Gau-
stad uttrykte, i likhet med flere 
av gruppene, skepsis til sam-
menslåing. Hvilket fylke vil 
den nye kommunen høre til? 
Blir kommunehuset og makta 
flyttet til Rissa? Og hva skjer 
med fritidsaktivitetene?

– Vi vet ikke helt hva en 
sammenslåing innebærer, eller 
hva det vil bety for Leksvik om 
det skjer, sier Thea Gaustad.

Ordfører Strøm mener skep-
sisen er berettiget. 

– I fjor ble det foreslått å 
legge ned videregående, men 
den fikk leve på nåde en stund 
til. Ungdommene har mange 
gode innspill, som vi er nødt til 
å ta med oss videre i prosessen. 
Vi kommer til å avklare hvor 
kommunehuset skal være tid-
lig i den videre prosessen, 
lover Strøm.

Samtidig mener han det er 
liten tvil om at Leksvik, som er 
en liten kommune med dårlig 
økonomi, er nødt til å slå seg 
sammen med andre.

– Hvis ikke vi skal slå oss 
sammen med andre, hvilke 
kommuner skal da være nødt 
til å gjøre det? spør han.
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●● Sammenslåing. Involvering av de unge.

Ungdommene
endelig hørt 

Møtte ungdommene: Først i går fikk Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) 
høre ungdommenes tanker og meninger om den pågående prosessen.


