
Uttale fra årsmøtet i Surnadal Arbeiderparti: 

Kommunereformen – vi vil ha folkeavstemming! 

Alle Norges kommuner er etter pålegg fra Stortinget bedt om å utrede sammenslåing med 

andre kommuner. Den såkalte kommunereformen. Surnadal kommune har startet dette 

arbeidet, som er en tidkrevende prosess. 

Som lokalparti ser vi på Surnadal kommune med sine 6000 innbyggere som en bra kommune 

å bo i, og som har et tjenestetilbud til befolkninga som er godt. 

Det vi ikke vet, det er hvilke oppgaver og tjenester som regjeringa vil gi til kommunen etter 

reformen? Vi vet heller ikke hvordan rammeoverføringene fra staten vil virke etter 

reformen. Vil en kommune med 6000 innbyggere bli stor nok til å slippe straff fra regjeringa i 

form av mindre rammeoverføringer?  

Vil oppgaver vi i dag har bli fjernet hvis vi fortsatt blir ca 6000 innbyggere? Kan vi få tilført 

nye oppgaver? Dette og mange andre spørsmål, må vi få svar på så snart som mulig. 

Surnadal Arbeiderparti mener tidsfristene i denne reformen fra stortinget er satt alt for kort. 

Skal en reform være vellykket må den forankres i befolkninga, og alle må få ett eierskap i 

den. Det er vanskelig å skape en forankring til så store endringer som en 

kommunesammenslåing er, på så kort tid.  

Surnadal kommune er nå i utredningsfasen og samler inn innspill og argument fra 

befolkninga. Det er lagt opp til en prosessplan med tidsangivelser.  

Surnadal Arbeiderparti vil at innbyggerne skal ha gode tjenester fra fødsel, barnehage, skole, 

etableringsfase, yrkesliv, helse, pleie og omsorgstjenester. Samt at kultur og næringsliv skal 

ha gode vilkår.  

Surnadal Arbeiderparti vil være aktivt med i prosessen og vårt klare standpunkt er følgende: 

Dersom utredningene viser at kommunesammenslåing er aktuelt, så vil vi ha 

folkeavstemming i de berørte kommuner. 

Vi vil lytte til våre innbyggere både nå i utredningsfasen og i sluttfasen med 

folkeavstemming. 
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