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16/38-38/SOF K1 ~ 002 27.06.2016

MELDING OM VEDTAK

Kommunereformen  -  sluttbehandlingi kommunestyret

Det er nå gjort følgende vedtak i Kommunestyret - 039/16:

Rindal kommune har over tid levert gode tjenester til innbyggerne. Sentio sin store

kommuneundersøkelse i perioden 2010  — 2015 viser at Rindal skårer aller høyest i hele

landet på hovedmål 1, tjenestetilfredshet. Noe av denne tjenesteproduksjonen løses  i  dag

gjennom interkommunale samarbeid. Dette utgjør en veldig liten del av totalbudsjettet, men

er viktig og nødvendig for å opprettholde kvaliteten på noen av tjenestene. Mye tyder på at

de fleste, kanskje alle disse samarbeidene kan videreføres også i åra framover.

Rindal kommune har over tid bidratt til mange store og små samfunnsutviklingsprosjekter i

lokalsamfunnet. Prosjektene er delvis gjennomført i kommunal regi og delvis med kommunal

støtte. Summen av disse prosjektene har vært helt avgjørende for moderniseringen og

utviklingen av rindalssamfunnet. Erfaringen viser at kommunalt engasjement er helt

nødvendig for at slike prosjekter blir realisert i små samfunn som vårt. innsatt kapital gir ikke

avkasting i kroner og øre, men i trivsel og attraktivitet. Både gjennom RUF og et aktivt

næringskontor har kommunen også vært en viktig bidragsyter til næringslivet.

Kommunestyret frykter at en slik lokal satsing vanskelig kan følges opp i  en større kommune.

Rindal kommune har lagt bak seg et par år med økonomiske utfordringer og en har fryktet at

en varslet omlegging av inntektssystemet ville forsterke dette. Dette ser ut til å ende

betydelig bedre enn fryktet. Etter den politiske behandlinga i Stortinget kommer Rindal ut

med en liten minus. Dette, sammen med den snuoperasjonen en selv har gjennomført i egen

kommune, tyder på at tjenestenivået i stor grad kan videreføres uten flere dramatiske tiltak.

Rindal har vært egen kommune i snart 160 år. Denne perioden har vært preget av utvikling

der vår kommune har fulgt med og fornyet seg i samsvar med samfunnet for øvrig. Det har

vært stort lokalpolitisk engasjement hvor rindalingene selv har gjort nødvendige vedtak,

både de populære og de mindre populære. Kommunestyret mener et lokaldemokrati med

nærhet og «der en er herre i eget hus» vil være nødvendig for ei fortsatt positiv utvikling i

åra framover. Kommunestyret kan ikke se at de få nye, kommunale oppgavene som er

signalisert, forandrer dette bildet.

Kommunestyret ønsker å opprettholde et livskraftig lokalsamfunn. Dette supplementet,

mange kronikker og uttalelser fra kjente eksperter (delvis sitert i rådmannens vurdering) og

ikke minst kommunestyrets eget forbehold i vedtak fra mai 2015 (tatt inn  i  rådmannens

vurdering) viser at dette best imøtekommes ved å fortsette som egen kommune.
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Kommunestyret mener rådmannens innstilling vil føre til sentralisering og på sikt ei tapping

av viktige funksjoner i rindalssamfunnet og gjør følgende vedtak:

1. Rindal fortsetter som egen kommune.

2. Dersom regjering og Storting ønsker â foreta tvangssammenslutning av

kommuner, foretrekker kommunestyret en sammenslåing med kommuner i

Orkdalsregionen.

Vedtaket kan påklages, jfr bestemmelsene i Forvaltningsloven §§ 27 og 28.

Med hilsen

RINDAL KOMMUNE

Solveig Fosseide

Konsulent
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