
Nyheter

NAMDALSEID

Her overleverer engasjerte ungdommer 
konkrete krav til ordfører Steinar Lyng-
stad om hva de forventer av politikerne 
i arbeidet med kommunereformen.

I går diskuterte ungdommene 
i kommunen den kommende 
reformen, i regi av kommu-
nen, Ungt Entreprenørskap og 
med Namdalseid ungdomsråd 
som teknisk arrangør. Og la 
det være sagt først som sist, 
ungdommene har klare 
meninger om hva som bør skje 
med Namdalseid i framtida. Ut 
fra stemningen blant ungdom-
mene Trønder-Avisa snakket 
med, så ønsker nok de fleste at 
kommunen består som i dag. 
Frykten er nemlig stor for at 
skolen forsvinner og butikken 
legges ned i en ny storkom-
mune. Samtidig er de bekym-
ret for at planene om en 
idrettshall blir skrinlagt.

Dessuten er det mange som 
frykter for det gode miljøet de 
har i bygda, og den tryggheten 
ungdommene føler på alle 
mulige måter forsvinner i en 
stor kommune.

– For oss er hall og en bedre 
skole viktig. Vi har mus i gar-
deroben. Vi frykter at ved en 
sammenslåing, så vil det sat-
ses mer i sentrum og alle pen-
gene går dit, sier Joakim W. 
Kielås (15), Henriette Lingen 
(14), Ingrid Thorsen (14), 
Maidi Ahrèn (15), Svein Iver 
Anzjøn (14) og Jonas M. Alte 
(15) som utgjorde ei av grup-
pene som sa sitt om kommune-
reformen.

De fleste av ungdommene 
vendte tommelen opp for 
temadagen. Kun noen ytterst 
få mente at dagen var totalt 
unødvendig, viste oppsumme-
ringen.

Men sånn er det alltid, 
ifølge Pål Sverre Fikse og 
Gisle Almlid Larsen fra Ungt 
Entreprenørskap.

I maktens korridorer
Ungdommene var samlet i 
samfunnshuset, vegg i vegg 
med kommunehuset. Der fikk 
de førstehånds kunnskap om 
arbeidet med reformen av ord-
fører Lyngstad og rådmann 
Kjell Einvik. I så måte kan 
man trygt slå fast at de unge 
beveget seg i maktens korrido-
rer i går.

Bakteppet for temadagen 
var at det er ungdommen som 
skal leve lengst med den nye 
kommunestrukturen, og de 
fortjener derfor å bli hørt og 
tatt på alvor i dette arbeidet. 
Det akter Lyngstad å gjøre, 
etter å ha hørt på alt det 9. og 
10.-klassingene, samt elever på 
videregående skole hadde å si.

– Vi vil høre på ungdom-
men, etter at de har kommet 
med gode og tydelige signaler 
både for og imot kommune-

sammenslåing. De forventer at 
vi lytter til det de har å si, sier 
Lyngstad. 

– Hva var tydeligst?
– Skolen er viktig for ung-

dommene. Skal vi ta de inn-
spillene som kom under sam-
linga her i dag, så er det 
tydelig at de synes det tryg-
geste er å fortsette som i dag. 
Blir vi en større kommune på 
sikt, så betyr det at vi må 
levere til innbyggerne og for-
klare hva det vil bety og inne-
bære, sier Lyngstad, som 
fulgte godt med i diskusjonen.

Han merket seg også at 
enkelte av ungdommene 
nevnte usikkerhet rundt lokal-
demokratiet i en eventuell ny 
storkommune. Det er ei 
bekymring ordføreren deler.

Steinkjer Osen og Flatanger
Temadagen konkluderte ikke 
med ja eller nei til kommune-
sammenslåing. Men på et 
direkte spørsmål våget søs-
knene Helga (16) og Magnus 
Ystad Derås (14) i ungdomsrå-
det seg utpå:

– Jeg ser helst at vi fortsatt 
blir stående alene som kom-
mune. Men går ikke det, vil jeg 
foretrekke at kommunen ven-
der seg mot Steinkjer, sier 
Helga.

– Skal vi slå oss sammen 
med noen, så vil jeg helst at vi 
danner en storkommune med 
Osen og Flatanger. Det blir en 
god kommune, og vi vil ivareta 
lokaldemokratiet, svarer 
14-åringen Magnus.

Konklusjonene fra temada-
gen skal nå diskuteres i ung-
domsrådet, før de legger de 
fram for lokalpolitikerne i 
kommunestyremøtet 7. mai.

Slagord
På slutten av dagen ble ung-
dommene utfordret på å lage 
et slagord for kommunen. Det 
skulle de gjøre i løpet av åtte 
korte minutter.

Her er vinneren, som ble 
kåret av juryen som besto av 
ordfører, rådmann og opp-
vekstsjef  Bodil Lie:

«På en liten plass i Nord-
Trøndelag finner vi kommu-
nen Namdalseid i dag. Her e 
det frihet til å gå på tur, å nyt 
vår veldig fine natur. 

Såmmårn kjæm og 
såmmårn går. Men den e like 
fin kvart år.

Fotball, volleyball og ski er 
arti. ja, her like vi ting med 
fart i».

Erlend Malmo
erlend.malmo@t-a.no / Tlf. 92 06 81 40

●● Klare råd. Ungdommene i Namdalseid diskuterte framtida en hel dag.

Kommunereformen eng asjerer

Ny bru: Jorunn Snilstveit (15) fra Utvodra i Flatanger kommune 
deltok på temadagen på Namdalseid i går. Og hun har ett ønske 
for framtida, det er å få ei bru mellom Sitter og Lauvsnes. det 
vil gjøre det bedre å bo på Utvorda, mener hun.

Engasjerte: Ungdommene Joakim W. Kielås (15 fra venstre), Henriette 
Lingen (14), Ingrid Thorsen (14), Maidi Ahrèn (15), Svein Iver Anzjøn (14) 
og Jonas M. Alte (15) var engasjerte i debatten om Namdalseid si framtid.
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●● Klare råd. Ungdommene i Namdalseid diskuterte framtida en hel dag.

Kommunereformen eng asjerer

Imponert: Gisle Almlid Larsen i Ungt Entreprenørskap, som ledet tema-
dagen sammen med Pål Sverre Fikse, var imponert over ungdommenes 
engasjement og hvor bevisste de er på framtida.

Gode råd: Ordfører Steinar Lyngstad får 
her overlevert klare råd fra ungdommene 
i kommunen, representert ved Helga 
Ystad Derås og Magnus Ystad Derås i ung-
domsrådet.

NAMSOS
Et stort biogassanlegg i 
Namsos er første skritt på 
veien mot et grønt landbruk, 
mener Nord-Trøndelag SV. Nå 
utfordrer de fylkeskommu-
nen og Van Severen til å 
utrede et slikt anlegg. 

Til høsten håper Torgeir Strøm 
å bli valgt inn på fylkestinget for 
SV. I går kjørte han og partifel-
lene Kirsti Tommelstad og Tor 
Jørgen Olsen rundt i Namsos på 
en grønn John Deere-traktor. 
Målet med stuntet var å skape 
oppmerksomhet om partiets nye 
nordtrønderske klima-ambisjon: 
Et fossilfritt landbruk innen 2030 
– hvor traktorer og alt annet av 
maskiner går på miljøvennlig 
drivstoff. Første skritt på veien 
er å bygge et biogassanlegg i til-
knytning til Moelven Van Seve-
rens anlegg i Namsos. 

– Vi ser for oss at skogbrukere 
i hele Namdalen skal kunne 
kjøre trevirke dit, og mener det 
er naturlig å knytte det opp mot 
Van Severens allerede eksiste-
rende virksomheter. Namdalen 
har i dag unike skogressurser, 
men mye av det foredles i dag 
utenfor regionen. Med et slik 
anlegg kan vi skape arbeidsplas-
ser, og samtidig starte arbeidet 
mot å trappe ned bruken av fos-
silt brennstoff, sier Strøm. 

Han sammenligner ideen med 
planene om biogassanlegg på 
Norske Skog på Skogn – som har 
som mål å drive hele bussparken 
i Trondheim. Skal man klare noe 
slikt i Namdalen, må anlegget 
imidlertid være stort nok til å 
forsyne landbruket i regionen 
med biodiesel. 

– Derfor utfordrer vi nå fyl-
keskommunen og Van Severen 
til å sammen starte en utred-
ning, sier Strøm. 

●● Klima. Nord-Trøndelag SV vil ha fossilfritt landbruk innen 2030.

Biogassanlegg første skritt

GRØNT SKIFTE: Listetopp Torgeir Strøm (f.v.) til fylkestinget i Nord-Trøn-
delag tok en rundtur i Namsos sammen med partifellene Kjersti Tommelstad 
og Tor Jørgen Olsen i Namsos. FOTO: ESPEN JENSEN DAHL.  

– Hva vil noe slikt koste?
– Det er et stort prosjekt, det 

er derfor vi oppfordrer de to til 
å nå gå sammen og utrede kost-
nader og andre ting. For vår del 
spiller vi inn det som en utfor-
dring. 

– Er det realistisk å få til? 
– Det håper vi. Nord-Trønde-

lag fylkeskommune skal ha opp 
en egen miljøplan i juni, og dis-
kutere hva man skal gjøre med 
klima både internt og eksternt. 
Fylkeskommunen har dessuten 
en del regionale midler som de 
kan bruke aktivt til å fremme 
utvikling og skape arbeidsplas-
ser, og dette er absolutt noe den 
type midler kan brukes til, sier 
Strøm. 

Hvis han kommer inn på fyl-
kestinget til høsten – noe han 
etter all sannsynlighet gjør – vil 
han jobbe for å gi ideen fotfeste 

der. Samtidig håper han på et 
grønt skifte i den nasjonale poli-
tikken – og at den sittende regje-
ringen taper valget i 2017. Sam-
tidig er han spent på å se om 
Arbeiderpartiet får en synligere 
klimapolitikk til da. Dagens kli-
mapolitikk er han lite fornøyd 
med.  

– Er den generelle ambisjonen 
om et fossilfritt landbruk innen 
2030 realistisk? 

– Det er veldig optimistisk, 
men med de klimautfordrin-
gene vi har må vi handle nå. Vi 
må komme i gang, sier Strøm. 

Han har allerede vært i kon-
takt med interesser i Van Seve-
ren og i landbruket, og vet at det 
er stor interesse for ideen. 

Torun Støbakk
torun.stobakk@t-a.no / Tlf. 90 16 40 61
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