
Folkeavstemmingen 12. september 
 

Stem for at Nord-Odal 
skal bestå som egen 

kommune! 
 

 
 

 

 

     



 

Kommunereformen 
 

Kommunestyrene i Nord-Odal og Sør-Odal har som en følge av Regjeringens 
kommunereform fått i oppdrag å skissere minst to mulige framtidige 
kommunestrukturer. Alternativene er å bestå som egne kommuner eller å slå seg 
sammen med nabokommuner.  

Kommunestyret i Nord-Odal har vedtatt å gjennomføre reformprosessen. Det er nå to 
alternativer som gjenstår: Bestå som egen kommune eller slå sammen Nord-Odal og 
Sør-Odal til én kommune. Nå ønsker vi at innbyggerne skal si sin mening gjennom 
en folkeavstemming.  
 
Denne brosjyren fra Nord-Odal SV, Nord-Odal Senterparti og Nord-Odal 
Arbeiderparti argumenterer for hvorfor vi mener det er riktig at Nord-Odal består som 
egen kommune. 
 
Bruk din stemme, godt valg! 
 

 

Kommunale tjenester 
 

Våre partier er alle svært opptatt av å kunne tilby gode, kommunale tjenester til våre 
innbyggere. For oss innebærer det ikke at de kommunale tjenestene er billigst mulig, 
men av best mulig kvalitet. 

Vi er opptatt av «smådriftsfordelene» ved å være en mellomstor norsk kommune. 
Undersøkelser viser at innbyggerne i mindre kommuner er mer fornøyd med de 
kommunale tjenestene enn de som bor i større. 

Vi er skeptiske til at kommunale tjenester i en større kommune vil bli bedre. Snarere 
tvert om frykter vi sentralisering og kommersialisering av tjenestene. Mange 
funksjoner vil kunne forsvinne fra Nord-Odal ved en eventuell sammenslåing. 

 

Lokalsamfunn 
 

Vi ønsker levende lokalsamfunn og utvikling i alle våre grender. Derfor har 
muligheten blant annet for spredt boligbygging og sentrumsutvikling i Sand vært 
viktige for oss. Sør-Odal har behov for omfattende investeringer i skole og 
eldreomsorg. Dette vil gjøre at viktige framtidige investeringer i Nord-Odal kan bli 
nedprioritert. 

Vi frykter at utviklingen i det geografiske området Nord-Odal vil stagnere ved en 
eventuell sammenslåing. Behovene vil være så mye større i «sentrale» strøk av 
kommunen at vekst og utvikling i Sand og Mo kan stoppe opp. 

 



 

Lokaldemokrati 
 

Ett av de uttalte målene for kommunereformen er å styrke lokaldemokratiet. Vi er av 
den oppfatning at en kommunesammenslåing ikke er vegen å gå for å oppnå dette. 
Snarere tvert om blir avstanden større fra innbyggerne til de som er med i politikken 
og tar beslutninger. Nærheten fra innbygger/velger til politikerne er viktig for at 
ombudsrollen skal bli god. 

Vi frykter at grendene våre ikke vil bli representert i de styrende organer i en 
sammenslått kommune. 

Eventuelle grende-/kommunedelsutvalg vil kunne bli organer uten reell innflytelse og 
beslutningsmyndighet. 

 

 

Økonomi 
 

Kommuneøkonomi er et viktig felt og har betydning både for de kommunale 
tjenestene og for utviklingen både i sentrum og i grendene. Selv om økonomien har 
vært stram de siste årene, har vi hatt en positiv utvikling i Nord-Odal. 

Regjeringens nye inntektssystem innebærer ikke store forskjellen samlet sett for 
Nord-Odal sin del, enten vi blir stående alene eller om vi slår oss sammen med Sør-
Odal. De siste tallene vi har tilgjengelig viser en forskjell på cirka en million kroner. 
Det foreligger ikke gode nok sammenlignbare økonomiske konsekvenser for de ulike 
alternativene. 

Nord-Odal har store verdier i kommuneskogen, aksjer i Eidsiva og eventuelle 
vindkraftinntekter som er våre inntekter. Disse vil bli en del av det store «sluket» i en 
større kommune. 

Oppgavereformen til Regjeringen er uklar på hvilke oppgaver en kommune av vår 
størrelse, sammenslått eller ikke, vil få. Økonomien for framtida er uviss uansett utfall 
av kommunereformen. 

 

 

Næringsutvikling 
 

Næringsutvikling er viktig for både Nord-Odal og Sør-Odal. Vår beliggenhet tilsier at 
vi kan lokke til oss bedrifter innen mange bransjer. Vi mener Byregionprosjektet i regi 
av Glåmdal regionråd og videreføringen av dette samarbeidet vil være av stor 
betydning for næringsutvikling og økt bosetting i Nord-Odal. 

 



 

Konklusjon 
 

Nord-Odal SV, Nord-Odal Senterparti og Nord-Odal Arbeiderparti har alle konkludert i 
sine respektive partiorganer at vi ønsker å beholde Nord-Odal som egen kommune. 
Det har sin bakgrunn i at vi mener de samlede negative sidene ved en eventuell 
sammenslåing er større enn de positive.  

Vi har vektlagt at reformen etter vår oppfatning vil medføre sterkere sentralisering; 
avstanden til de som styrer og tar avgjørelser blir større. Vi har valgt å fokusere på 
smådriftsfordeler og stordriftsulemper. Selv om vi fortsetter som egen kommune, vil vi 
videreutvikle det gode fellesskapet og samarbeidet som vi allerede har med Sør-Odal 
på mange områder. 

Vår klare anbefaling til velgerne er å stemme for at  
Nord-Odal skal bestå som egen kommune. 

 

Praktisk informasjon 
 

Forhåndsstemmegivningen foregår i kommunehusets ordinære åpningstid kl. 08.00 – 15.00 i 
perioden 22.08. - 31.08. og kl. 08.00 - 15.30 i perioden 01.09. - 09.09. 
 
Fra mandag 05.09 til fredag 09.09 fram til kl. 21.00 vil det være mulig å avlegge elektronisk 
forhåndsstemme på Internett. Det vil bli opprettet en egen nettside for dette. 
 
På valgdagen 12. september er valglokalene åpne fra kl. 10.00 til 21.00. Følgende 
stemmekretser stemmer ved Mo menighetshus: Austvatn, Garvik og Knapper. Følgende 
stemmekretser ved Storsalen i Milepelen: Sagstua, Holt, Ruud, Bruvoll, Bjelker og 
Trautskogen. 
 
Alle som er født før 1. januar 2000 har stemmerett. Det betyr at de som har fylt eller fyller 16 
år i løpet av 2016 kan avgi stemme. 
 
Det blir avholdt et folkemøte i Auditoriet ved skolene i Mo tirsdag 30. august klokka 19.00. Vi 
inviterer også til et mer uformelt «kaffemøte» på Milepelen torsdag 1. september klokka 
19.00. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og snakke med representanter for de 
politiske partiene i Nord-Odal.  
 

Bruk stemmeretten 12. september! 
Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe! 

   
 

Nord-Odal Arbeiderparti 
v/ Lasse A. Weckhorst 

977 22 628 
 

nord-odal.arbeiderparti.no 

 
Nord-Odal  SV 

v/ Gunnar Nygård 
909 81 916 

 
nordodal-sv.org 

 
Nord-Odal Senterparti 

v/ Ragnhild H. Moen 
905 70 873 

 
senterpartiet.no/nord-odal 
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