Samlet vurdering
«Meldal som egen kommune»
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Oppsummering poeng
•

I tabellen under har vi oppsummert poengsummene «Meldal som egen
kommune» har fått på hver av deltemaene. Vurderingene er best knyttet til
økonomi. Lokaldemokrati får også en score noe over middels.
Samfunnsutvikling og tjenester får lavest score.
Samfunnsutvikling

Økonomi

Tjenester

Lokaldemokrati

Samlet

55/100

90/100

55/100

55/100

255/400
64 %

•

Samlet sett får «Meldal som egen kommune» en score på 255 av 400 mulige.
Det gir en måloppnåelse på 64 prosent.

•

Telemarksforsking har også gjennomført slike 0-alternativanalyser for
andre kommuner. Til sammenligning redegjør vi for noen av resultatene
her:
–
–
–
–
–
–

Tingvoll kommune – 180/400 poeng – måloppnåelse på 45 %
Halsa kommune – 220/400 poeng – måloppnåelse på 55 %
Surnadal kommune – 285/400 poeng – måloppnåelse på 71 %
Hitra kommune – 215/400 poeng – måloppnåelse på 54 %
Agdenes kommune – 220/400 poeng – måloppnåelse på 55 %
Rindal kommune – 205/400 poeng – måloppnåelse på 51 %
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Spørreundersøkelsen – Meldal som egen kommune
•
•

I spørreundersøkelsen ble også respondentene bedt om å gi tilbakemelding på
hvordan de stiller seg til at Meldal består som egen kommune. De ble bedt om å
svare på en skala fra 1-6, der 1 er svært negativ og 6 er svært positiv.
Figuren under oppsummerer svarene ved gjennomsnitt. Et snitt over 3,5 gir støtte
til alternativet. Som vi ser er det samlet en sterk støtte til at Meldal består som egen
kommune. Videre ser vi at politikerne og tillitsvalgte er mer positive til dette
alternativet enn de administrative lederne. Når vi ser på bakgrunnsdataene ser vi at
over 60 prosent av respondentene har svart 5 eller 6. Som vi ser er det kun 5
tillitsvalgte som har svart på spørsmålet, det er noe lavt for å kunne generalisere
svaret for denne gruppa.

Tilbakemelding fra respondentene i spørreundersøkelsen på spørsmålet «hvordan stiller du deg til at Meldal består som egen kommune?». Gjennomsnitt.
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Meldal som egen kommune – åpne svar fra respondentene
Hvorfor er du positiv til Meldal som egen
kommune?
•
•
•

•
•
•
•
•

Nærhet til tjenestene. Meldal har gode tjenester
i dag. Kan eventuelt vurdere noe mer
interkommunalt samarbeid.
Ser ingen økonomiske fordeler med en
sammenslåing.
Mulighet til å drive lokalt utviklingsarbeid.
Eneste muligheten for å opprettholde Meldal
som en levende distriktskommune.
Sammenslåing vil føre til sentralisering.
Lokaldemokrati. Avgjørelsene tas nærme
innbyggerne. Sikrer deltagelse. Vi blir små i en
ny kommune, og Meldals stemme mindre.
Ser ikke hva det er å vinne for innbyggerne om
vi slår oss sammen.
Identitet og samhørighet. Innbyggernes stolthet
over egen kommune vil bli redusert ved
sammenslåing.
Bekymret for at flere private aktører ser en
større kommune som et attraktivt marked.
Alternativet å stå alene vil avhenge av
nasjonale føringer, økonomi og rekruttering.

Hvorfor er du negativ til Meldal som egen
kommune?
•

•
•

•
•
•
•

Kommunen blir for liten og er ikke attraktiv nok.
Orkanger er uansett regionsenter.
Sammenslåing kan sikre felles samarbeid om
næringsutvikling, med mulighet for utvikling i
hele kommunen.
Sikre fortsatt kvalitet i tjenestetilbudet.
Rekrutteringen av nødvendig kompetanse er
vanskelig. Sårbare i dag på flere områder.
Dette kan bli mer krevende med overføring av
nye oppgaver til kommunene. Større muligheter
for spisskompetanse på enkelte områder etter
en sammenslåing.
Mye interkommunalt samarbeid i dag, hvor
Meldal har liten/ingen innflytelse når andre er
vertskommune. Er lite demokratisk.
For passivt lokaldemokrati i Meldal i dag.
Økonomi. Usikkerhet rundt framtidige inntekter
dersom en står alene. Stordriftsfordeler på
administrasjon ved en sammenslåing.
Det er for tette relasjoner mellom innbyggere,
kommuneorganisasjon og andre aktører i dag.
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Oppsummering samfunnsutvikling
Fordeler
•

Innbyggerne i Meldal bor innenfor akseptabel
pendlingsavstand fra kommunesenteret.
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret for
innbyggerne i Meldal er 7,6 minutter. Snittet på
landsbasis er 7,4.

•

Meldal har i dag 1,5 årsverk til samfunns- og
arealplanlegging. Befolkningsprognoser viser at
innbyggertallet vil øke, og en kan dermed
forvente noe høyere kapasitet på dette
området.

•

Ett av målene i kommunereformen er mer
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling ved
at en ser større områder og naturlige bo- og
arbeidsmarkedsregioner i sammenheng
innenfor områder som arealbruk/planlegging,
samfunnssikkerhet og beredskap, transport,
næring og miljø og klima. Meldal har i dag
allerede noe samarbeid på disse områdene.

Ulemper
•

Meldal har et befolkningsgrunnlag på 3 941
innbyggere per 1. kvartal 2015. Regjeringens
ekspertutvalg foreslår en kommunestørrelse på
15 – 20 000 innbyggere for å ha tilstrekkelig
kapasitet og kompetanse til rollen som
samfunnsutvikler, tjenesteyter og
myndighetsutøver. Meldal er betydelig mindre
enn dette. Det er derimot positivt at det er
forventet befolkningsvekst fram mot 2040.

•

Meldal tilhører bo- og arbeidsregion med
Orkdal, og over 20 prosent av de sysselsatte i
Meldal kommune pendler dit. Kun 58 prosent
av de sysselsatte i kommunen arbeider i egen
kommune. Det er en forholdsvis lav andel.

•

Meldal har hatt en nedgang i antall årsverk
både i offentlig og privat sektor. Kommunen har
også en næringsstruktur hvor mange
arbeidsplasser er i bransjer som har hatt
arbeidsplassnedgang.
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Oppsummering økonomi
Fordeler
•

Som egen kommune vil Meldal fortsatt være
herre i sitt eget «økonomiske hus». Meldal
hadde utgiftskorrigerte frie inntekter i 2014
på 104 prosent av landssnittet. Kommunen
har også hatt gode netto driftsresultat de
siste årene, samt et disposisjonsfond på
landssnittet. Videre har kommunen en netto
lånegjeld som er mindre enn
landsgjennomsnittet.

•

Våre beregninger viser at Meldal driver
administrasjonen effektivt i dag.

•

Meldal forventer en befolkningsvekst på 22
prosent fram mot 2040. Høyest vekst vil det
komme i den yrkesaktive aldersgruppa (2066 år) og blant de eldste (67 år og eldre).
Økning i befolkning gjør at kostnadene til de
kommunale tjenestene øker samtidig, men
dersom tidligere praksis videreføres kan en
regne med at disse merkostnadene dekkes
inn gjennom økte inntekter.

Ulemper
•

Ved å se på netto driftsutgifter i kroner per
innbygger på en rekke tjenesteområder målt
mot utgiftsbehov, kommer det frem at Meldal
har et effektiviseringspotensialet på
tjenesteområde. Dette gjelder spesielt
innenfor pleie og omsorg.

•

Som egen kommune vil Meldal gå glipp av
økonomiske virkemidler knyttet til
kommunereformen (inndelingstilskudd,
engangskostnader og reformstøtte).
Inntektssystemet vil fra og med 2017 trolig
være utformet slik at det blir relativt mer
kostbart å være småkommune alene, men
det er foreløpig ukjent hva disse endringene
blir.
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Oppsummering tjenester
Fordeler
•

Respondentene mener at kvaliteten på de
kommunale tjenestene er gode, samt at det er
tilstrekkelig avstand mellom saksbehandler og
innbygger.

•

Kommunen har god kapasitet og kompetanse
på flere av de store tjenesteområdene. Med
unntak av legevakt og øyeblikkelig hjelp har
heller ikke Meldal interkommunalt samarbeid på
de store tjenesteområdene.

•

Meldal har i dag noe grad av valgfrihet for
innbyggerne på de tjenestene vi har sett på.
Det finnes flere barnehager, men ikke andre
pedagogiske tilbud. På pleie- og omsorg har
kommunen både omsorgsboliger, og plasser
knyttet til demente og korttidsopphold på
sykehjemmet.

•

Respondentene er i spørreundersøkelsen
positive til at økt interkommunalt samarbeid er
å foretrekke framfor kommunesammenslåing.

Ulemper
•

Også på flere av de små/spesialiserte
tjenestene ser kapasiteten og kompetansen ut
til å være god, men her er det større
variasjoner. På flere områder er fagmiljøene
såpass små at det er sårbart ved sykdom, om
noen slutter også videre. Meldal har også noe
tjenestesamarbeid på de små/spesialiserte
områdene. Blant annet på barnevern,
renovasjon og krisesenter.

•

Kommunale årsverk per 1000 innbyggere vil
endre seg lite på barnehage og grunnskole
fram til i 2040. Behovet i pleie og omsorg vil
øke kraftig.
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Oppsummering lokaldemokrati
Ulemper

Fordeler
•

Kommunen har 19 kommunestyremedlemmer, noe
som er mer en minimumskravet. Dette gjør det
enklere å sikre både partipolitisk og geografisk
representasjon i kommunestyret. Videre er det 6
partier representert i kommunestyret.
Valgdeltagelsen er over landssnittet, men denne vil
trolig ikke endre seg som følge av en
kommunesammenslåing.

•

Meldal har lagt noe til rette for medvirkning fra
innbyggerne ut over minstekravet om eldreråd og
råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

•

Respondentene mener lokaldemokratiet fungerer
bra, og er positive til at administrasjonen har
kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode
beslutningsgrunnlag for de folkevalgte.

•

Meldal har en del interkommunale samarbeid.
Respondentene mener ikke at samarbeidet er for
omfattende, men ikke som uproblematisk å styre.

•

Respondentene er verken spesielt negativ eller
spesielt positive til om det er politisk handlingsrom i
kommunen.

•

Det er ikke gjennomført en innbyggerundersøkelse i
Meldal for å måle innbyggernes tilhørighet.
Gjennom intervjuer og spørreundersøkelse kommer
det derimot tydelig fram at det er en sterk
bygdetilhørighet i Meldal. Samtidig er det mange
som pendler ut av kommunen for å arbeide, noe
som kan styrke identiteten til nabokommuner.

•

Meldal har i dag en del samarbeid på
tjenesteområdene, men respondentene er ganske
nøytrale til om Meldal er godt rustet til å ta på seg
nye oppgaver og om det er behov for mer
samarbeid ved oppgaveoverføring. Meldal er av en
slik størrelse at vi vurderer det slik at kommunene
vil ha behov for samarbeid dersom de skisserte
oppgavene overføres.
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Samlet vurdering – Meldal som egen kommune
•

De foregående sidene har vist at det er fordeler og ulemper knyttet til «Meldal som egen kommune»,
og i lys av de overordnede målene i kommunereformen så får Meldal en måloppnåelse på 61 prosent
i vårt vurderingssystem.

•

Meldal har litt under 4 000 innbyggere (gjennomsnittskommunen i Norge hadde rundt 12 000
innbyggere i 2014). Kommunen er ventet en befolkningsvekst i årene fremover og da særlig i
aldersgruppen 67+, men også blant de mellom 20-66 år. Samlet er det forventet en vekst på 22
prosent fram mot 2040. Det er positivt, men kommunen vil fortsatt være langt mindre enn den
anbefalte størrelse fra ekspertutvalget på 15 000 – 20 000 innbyggere.

•

Ca. 55 prosent av de sysselsatte fra Meldal arbeider innenfor egen kommune. Det er noe færre
arbeidsplasser i Meldal i 2014 enn det var i 2004, det har vært nedgang i både private og offentlige
arbeidsplasser. Meldal har arbeidsplasser i ulike bransjer, men hovedvekten av arbeidsplassene er i
bransjer som har hatt nedgang i antall arbeidsplasser på landsplan. Regjerings ekspertutvalg har
anbefalt at dersom en kommune har 25 prosent eller høyere pendling til en annen, så bør disse
utgjøre en kommune. Meldal ligger under denne grensen, men over 20 prosent av de sysselsatte
pendler til Orkdal. Det er en forholdsvis stor andel.

•

I spørreundersøkelsen gir respondentene uttrykk for at de er fornøyd med det kommunale
tjenestetilbudet i kommunen. Vårt inntrykk er også at kommunen på mange områder leverer gode
tjenester. Innenfor førstelinjetjenestene har Meldal god kompetanse innenfor grunnskolen, men et
lavere kompetansenivå enn på landsbasis innenfor barnehageområdet. Noe av utfordringen er på
flere av tjenesteområdene at fagmiljøene er små og dermed blir sårbare. Det kommer også fram i
spørreundersøkelsen at det er en utfordring. Kommunen har delvis kompensert for dette gjennom
interkommunalt samarbeid blant annet på barnevern, renovasjon også videre.
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Samlet vurdering – Meldal som egen kommune
•

Det området Meldal scorer best på er økonomi. Kommunen har et godt netto
driftsresultat og disposisjonsfond på størrelse med landssnittet. Videre har kommunen et
inntektsnivå (definert som korrigerte frie inntekter) over landssnittet. Dersom Meldal
velger å stå alene, vil de gå glipp av de økonomiske virkemidlene i kommunereformen.
De varslede endringene i inntektssystemet vil potensielt gjøre det vanskeligere å bestå
som egen kommune, og senest i et brev til kommunene 28.10.15 understreker
regjeringen at de vil vurdere endringer som innebærer at inntektssystemet ikke i samme
grad som i dag kompenserer for at små kommuner frivillig velger å stå alene. Meldal er
ikke definert som en småkommune siden de er over 3 200 innbyggere, men det er
varslet endringer i basistilskuddet som kan slå negativt ut. Det vi vet er at kommuner
som slår seg sammen, vil imidlertid få beregnet et inndelingstilskudd med verdiene på
aktuelle tilskuddselementer i 2016 som grunnlag.

•

På lokaldemokrati har Meldal med tanke på størrelse en bra representasjon av partier i
kommunestyret, god valgdeltagelse og flere medlemmer i kommunestyret enn
minimumskravet. Å kunne ta på seg nye oppgaver vil etter vår vurdering kunne være
utfordrende for Meldal på grunn av størrelse og kapasitet, og nye oppgaver vil trolig føre
til flere interkommunale samarbeid. Dette får også støtte fra respondentene i
spørreundersøkelsen. Flere interkommunale samarbeid vil kunne medføre mindre
politisk styring og være utfordrende med koordinering og kontroll. Resultatet fra
spørreundersøkelsen tyder på at dette allerede i dag til dels er en utfordring.

•

Hvorvidt Meldal kan fortsette som egen kommune innenfor rammene av
kommunereformen, vil avhenge av hvilke mål en velger å vektlegge.
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Samlet vurdering – Meldal som egen kommune
•

Regjeringen har fire hovedmål med kommunereformen:
1.

2.

3.

4.

•

Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Tilbakemeldingene fra respondentene er at tjenestene har god kvalitet. Ut fra
indikatorene ser det også ut til at Meldal leverer gode tjenester. Den største utfordringen er sårbarhet, og at en på flere områder
har «en-persons tjenester». En sammenslåing vil kunne gi større fagmiljøer. Et av målene til regjeringen er å redusere
omfanget av interkommunale tjenester. Dersom Meldal består som egen kommune vil heller omfanget av interkommunale
samarbeid øke, spesielt om kommunene får nye oppgaver.
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Det er positivt at det er forventet en folkevekst i Meldal, men det har vært nedgang
de siste 10 årene og befolkningsgrunnlaget er betydelig mindre enn det ekspertutvalget har anbefalt. Det har også vært en
nedgang i arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor. Meldal har noe samarbeid på disse områdene i dag, spesielt innenfor
næring. Hvorvidt en sammenslåing blir positiv for en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling er blant annet avhengig av at en
i en ny kommune evner å se hele kommunene og skape utvikling i hele kommunen.
Bærekraftig og økonomisk robuste kommuner. Her har vi vist at Meldal gjør det bra, men det vil bli en utfordring med endring i
befolkningssammensetningen framover. Den store X-en her er hvordan det nye inntektssystemet for kommunene er utformet,
og om det kommer til å endre rammevilkårene for Meldal vesentlig.
Styrket lokaldemokrati. Ofte blir debatten rundt lokaldemokrati knyttet til antall lokalpolitikere versus muligheten for å få større
regional og nasjonal innflytelse og overført mer makt og myndighet til kommunenivået. Vi ser at innbyggerne i Meldal i dag har
gode muligheter til å si sin mening, samt at det er en god politisk bredde i både partier og antall kommunestyremedlemmer. Ved
å se litt fremover vil imidlertid Meldal i liten grad kunnen ta på seg mange nye oppgaver på egenhånd.

Totalt sett mener vi at det er flere av de sentrale målene i kommunereformen som ikke vil bli oppnådd om Meldal
består som egen kommune; nemlig innbyggertall, størrelse på fagmiljø, bredde i kompetansen, reduksjon av
interkommunale samarbeid, samt overføring av flere oppgaver til kommunene. På kort sikt er den økonomiske
situasjonen i kommunen akseptabel, men signalene angående det nye inntektssystemet signaliserer at det blir
vanskeligere for småkommuner å drive i årene fremover. Dette er aspekter som Meldal må vurdere angående veivalg
videre i kommunereformen.
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