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INNKOMMET SAK
ORGANISERING AV LOKALLAG
Bakgrunn
I forbindelse med at ADHD Norge Nord- og Sør-Trøndelag som pr I dag fortsatt er to
fylkeslag skal slås sammen I 2022 er det behov for å se på hvordan vi skal få til
robuste lokallag I nordre del av Trøndelag. Det er viktig at lokallagene er såpass store
at de får til drift og aktivitet for medlemmene I nedslagsfeltet.

Her i Nordre del av Trøndelag har vi fra før 3 lokallag som har veldig ulikt aktivitetsnivå.
Lokallagene er Ytre Namdal, Indre Namdal og Verdal omegn. Vi har også rundt
halvparten av våre medlemmer som ikke er tilknyttet et lokallag pr I dag.
Medlemstall I lokallagene jfr. medlemssystemet pr 03.02.2021 er på 240 medlemmer.
Det er viktig at det blir tenkt på fordeler og ulemper ved de ulike organiseringene. Vi
trenger også tilgang på frivillige som er interessert I å gjøre en innsats for å få til
aktivitet I lokallagene. Kanskje er det noen som har andre forslag til mulige løsninger.

Ytre Namdal

26 medlemmer

(Nærøysund og Leka)

Ved gjennomgang av Ytre Namdal lokallag ser vi at medlemmene fordeler seg slik:
Leka

3 medl.

Nærøysund (Vikna, Nærøy, Kolvereid, Ottersøy, Foldereid, Rørvik)

23 medl.

Indre Namdal

30 medlemmer

(Røyrvik, Lierne, Namsskogan,
Høylandet, Grong, Snåsa)

Ved gjennomgang av indre Namdal lokallag ser vi at medlemmene fordeler seg slik:
Grong (Grong og Harran)

2 medl

Høylandet / Lierne / Namsskogan / Røyrvik / Snåsa

0 medl

Selve Indre Namdal består av 2 medlemmer
Inn I lokallaget Indre Namdal er også deler av Midtre Namdal tatt med:
Namsos (Bangsund, Namdalseid, Spillum, Jøa, Fosslandsosen)

28 medl.
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Verdal Omegn

63 medlemmer

(Verdal, Levanger og Inderøy)

Ved gjennomgang av Verdal Omegn lokallag ser vi at medlemmene fordeler seg slik:
Verdal (Vuku)

33 medl

Levanger (Levanger, Skogn, Åsen, Ekne)

17 medl.

Inderøy

6 medl.

Inn I lokallaget Verdal Omegn er også 1 medlem som har flyttet til Sør-Trøndelag.
6 medlemmer som bor I Steinkjer har også valgt Verdal Omegn som lokallag.

Nord-Trøndelag øvrige medlemmer

121 medlemmer

I tillegg er det 121 medlemmer som ikke tilhører et lokallag eller som ikke har valgt
lokallag. (Noen av disse bor I ett av lokallagene sine nedslagsfelt).
Ved gjennomgang av de som ikke har valgt lokallag / Ikke bor I et lokallagsnedslagsfelt fordeler de seg slik Ift. postadresse:

50 medlemmer som ikke har valgt lokallag tilhører Værnes regionen som ikke har noe
lokallag. Det nærmeste lokallaget er Verdal Omegn evt lokallag I Sør-Trøndelag
Stjørdal (Stjørdal, Hell, Skatval, Hegra)

36 medl.

Meråker

0 medl.

Frosta

14 medl.

33 medlemmer som ikke har valgt lokallag tilhører Inn-Trøndelag som ikke har noe
lokallag. Det nærmeste lokallaget er Verdal Omegn evt Indre Namdal.
Steinkjer (Steinkjer, Beitstad, Malm, Sparbu, Verran)

33 medl.

13 medlemmer som ikke ar valgt lokallag har tilhørighet til Midtre Namdal
Fosslandsosen

3 medl.

Osen (Steinsdalen)

2 medl.

Namsos (Spillum, Jøa)

5 medl.

Flatanger

3 medl.
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21 medlemmer som ikke har valgt lokallag har tilhørighet til Verdal Omegn.
Verdal

5 medl.

Levanger (Levanger, Åsen)

12 medl.

Inderøy

4 medl.

2 medlemmer som ikke har valgt lokallag tilhører Ytre Namdal
Rørvik

2 medl.

2 medlemmer har flyttet til Hommelvik I Sør-Trøndelag.

Litt om bakgrunn rundt arbeidet med lokallag
Representanter fra styret I ADHD Norge Nord-Trøndelag har utarabeidet 3 ulike forslag
som grunnlag for diskusjon i dialogmøtet som var 18.01.2021 mellom styrene I
fylkeslaget og lokallagene I Nord-Trøndelag. I dette dialogmøtet kom flertallet fram til
ett forslag 4 som en mulig løsning.
Det er ikke bestemt at det må være en av forslagene som legges fram og vi inviterer
dere alle til å komme med andre forslag, tanker og ideer. Det er også viktig at det blir
tenkt bade fordeler og ulemper ved de ulike organiseringene, samt at det skal være
mange nok frivillige som er interessert I å få til aktivitet I et lokallag.
Jfr. vedtektene til ADHD Norge star det at:
§ 13.4 lokallag skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Krav om antall
styremedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra styret I fylkeslaget.
§ 13.6 Lokallaget er organisert under fylkeslaget og rapporterer til fylkeslagets styre.
Der det oppstår uenighet mellom fylkeslag og lokallag, gis landsstyret fullmakt
til å gripe inn.
§ 13.7 Lokallaget er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift.
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Litt om de ulike forslagene.

a. Generelt:
Pga at Osen sokner til Helse Nord-Trøndelag og at de kjører lettere til Namsos enn til
Trondheim foreslår vi å ta med Osen inn I Namdalsregionen. Men; dette er også noe vi
må diskutere med ADHD Norge Sør-Trøndelag når vi skal jobbe med lokallag.
Lokallagsnavnene er kun “arbeidsnavn” og ikke bestemt, men det er tatt utgangspunkt I
hva de ulike regionene I samarbeidsorganene I kommunene kaller seg.
Medlemmene som pr I dag er registrert på “Øvrige medlemmer” er plassert ut I “nye”
lokallag

b. Forslag 1
Her er det foreslått 5 lokallag ut ifra omtrent slik det er organisert I dag, men med litt
endret nedslagsfelt for at alle kommuner skal tilhøre et lokallag. Ved denne modellen
får vi følgende lokallag:
•

Ytre Namdal

•

Indre Namdal

Ca. antall medlemmer:

28
2

(MRK: I Snåsa har vi pr I dag ingen medlemmer slik at tallet der er 0).
•

Midtre Namdal

41 + Osen?

(MRK: Vi har pr I dag ingen oversikt over om det er medlemmer og evt hvor
mange I Osen).
•

Innherred og Inn-Trøndelag

116

(MRK: I Snåsa har vi pr I dag ingen medlemmer slik at tallet der er 0)
•

Stjørdal omegn (del av Værnes regionen)

53

(MRK: Her har vi pr idag 3 medlemmer som har flyttet til ST som vi har tatt inn I
Værnes regionen).

c. Forslag 2
Her er det foreslått 1 lokallag som erstatter det gamle fylkeslagets nedslagsfelt. Alle
andre lokallag i Nord-Trøndelag må her fusjoneres. Lokallaget får 240 medlemmer.
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d. Forslag 3
Her er det foreslått 2 lokallag. Alle andre lokallag I Nord-Trøndelag må her fusjoneres.
Denne modellen får vi følgende lokallag:
(MRK: I Snåsa har vi pr I dag ingen medlemmer slik at tallet der er 0).
• Namdalsregionen

ca. antall medl.

• Innherred - Inn-Trøndelag og Værnes

71 + Osen - Snåsa
169 + Snåsa

(MRK: Her har vi pr idag 3 medlemmer som har flyttet til ST som vi har tatt inn
I Værnes regionen).

e. Forslag 4
Her er det foreslått 4 lokallag. Her har Ytre og Indre Namdal delt Midtre Namdal mellom
seg. Verdal Omegn lokallag har fått med seg Steinkjer. Det opprettes et nytt lokallag –
Værnes regionen – for å ivareta den sørligste delen av Nord-Trøndelag.
•

Ytre Namdal

•

Indre Namdal

2

•

Inn-Trøndelag og Innherred

116

•

Stjørdal Omegn (del av Værnes regionen)

53

ca. antall medl

69+ Osen

(MRK: Her har vi pr idag 3 medlemmer som har flyttet til ST som vi har tatt inn I
Værnes regionen).

Oppsummering
Vi inviterer til en dialog vedrørende organisering av lokallag til det beste for våre
medlemmer i tilknytning til årsmøtet I fylkesstyret. Dersom du som medlem ikke har
anledning til å møte men ønsker å sende inn innspill til saken ber vi om at de er oss I
hende senest 19.02.2021.
Vi imøtekommer også en skriftlig uttalelse fra lokallagene ifbm saken senest
19.02.2021.

Forslag til vedtak på årsmøtet fra styret I ADHD Norge Nord-Trøndelag:
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