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1. Bakgrunn  
Overhalla kommune har siden høsten 2014 arbeidet med ulike alternativer i kommunereformen. I 

samarbeid med aktuelle nabokommuner har vi fått utarbeidet egne rapporter med faktagrunnlag for 

flere alternativer for sammenslåing: 

 Storalternativet med 11 kommuner i Namdalen inkl. Osen, rapport ferdigstilt februar 2015. 

 Vest-alternativet, Midtre Namdal med 4-6 kommuner (Namsos, Overhalla, Namdalseid og 

Fosnes, og eventuelt også med Flatanger og Osen), rapport ferdigstilt mai 2015. 

 Øst-alternativet med 3 kommuner (Overhalla, Høylandet og Grong), rapport ferdigstilt 

oktober 2015. 

Disse rapportene med faktagrunnlag har kommunestyret behandlet underveis i reformarbeidet. 

Rapportene er tilgjengelig på kommunens nettside om kommunereformen og gir nyttige 

opplysninger om alternativene og de berørte kommunene. 

På oppdrag fra Fylkesmannen gjennomførte Opinion en innbyggerundersøkelse om 

kommunereformen i Nord-Trøndelag i mars/april 2015. Resultatene sier noe om innbyggernes 

holdninger til kommunereformen og hvor fornøyd de er med tjenestene i de respektive kommunene. 

Resultatene er tilgjengelig i en rapport på kommunens nettside om kommunereformen. 

I mars 2015 gjennomførte ordføreren i samarbeid med Ungt Entreprenørskap en prosess med 

involvering av ungdom (10. trinn) i kommunereformen. Rapport med resultater og innspill fra 

ungdommene er tilgjengelig på kommunens nettside om kommunereformen. 

I juni 2015 gjennomførte administrativ ledergruppe i kommunen en såkalt SWOT-analyse (styrker, 

svakheter, muligheter og trusler) av alternativet med Overhalla som fortsatt egen kommune. 

Oppsummeringen av denne analysen er tilgjengelig på kommunens nettside om kommunereformen. 

I mai 2015 ble det gjennomført fire folkemøter grendevis. Innspill fra folkemøtene er oppsummert i 

egen rapport som er tilgjengelig på kommunens nettside om kommunereformen. I januar og april 

2016 ble det gjennomført nye folkemøter (felles i Horisonten). Opptak og presentasjoner er 

tilgjengelig på kommunens nettside. 

I kommunestyrets møte 2. februar 2016 ble det valgt å arbeide videre med Vest-alternativet 

(kommunene i Midtre Namdal) og å forsøke å forhandle frem en intensjonsavtale om dette 

alternativet.  Samtidig åpnet kommunestyret for at også Høylandet og/eller Grong kunne delta i 

arbeidet med dette alternativet. Høylandet ønsket å delta i forhandlingene om en intensjonsavtale 

med kommunene i Midtre Namdalsregionen, mens Grong ikke ønsket det. 

18. mars 2016 forelå det en fremforhandlet, underskrevet intensjonsavtale om mulig sammenslåing 

av de seks kommunene. Intensjonsavtalen er tilgjengelig på kommunens nettside, og ble også 

gjennomgått på folkemøtet 4. april 2016. 

For Overhalla og for de øvrige 5 kommunene skal det innen 1. juli besluttes om kommunestyret 

ønsker en sammenslåing som beskrives i intensjonsavtalen, eller om kommunestyret vil at 

kommunen skal fortsette som egen kommune. Kommunestyret i Overhalla har lagt opp til at 

innbyggerne skal få gi sitt råd om dette spørsmålet i en rådgivende folkeavstemming 23. mai, før 

kommunestyret tar endelig beslutning i sitt møte i juni. 
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For innbyggere og politikere i Overhalla vil det derfor være viktig å vurdere mulige fordeler og 

ulemper ved en sammenslåing med utgangspunkt i intensjonsavtalen (ny kommune med 

arbeidstittelen Midtre Namdal +) sammenlignet med alternativet med fortsatt å bestå som egen 

kommune (selvstendighetsalternativet). 

I dette dokumentet vil rådmannen forsøke å peke på ulike vurderinger og mulige fordeler og ulemper 

(styrker, svakheter, muligheter og trusler) ved de to alternativene, som et innspill til den offentlige 

debatten fram mot folkeavstemmingen og kommunestyrets endelige vedtak. Vurderingene er ingen 

uttømmende gjennomgang av mulige fordeler og ulemper. I en sak som dette, om hva som er beste 

valg for framtida, vil det langt på vei være opp til den enkelte å legge vekt på de forhold som en 

mener er viktigst, og å tro eller ikke tro på hva som kan vise seg å bli virkelighet i framtida.  

De som allerede har en klar oppfatning om at sammenslåing er det beste, vil gjerne at kommunens 

politiske og administrative ledelse nå fastslår at dette er det riktige valget. Det samme vil gjerne de 

som allerede har en klar oppfatning om at Overhalla bør fortsette som egen kommune, men med 

motsatt konklusjon. Det er fortsatt store spørsmål i kommunereformen som ikke er avklart, ikke 

minst hva angår oppgaver og framtidig inntektssystem. Hva som blir framtidas konsekvenser av valgt 

kommunestruktur er også i stor grad åpne spørsmål som det i dag ikke finnes fasitsvar på. I denne 

fasen mener rådmannen det er riktig å involvere og innhente råd fra innbyggerne gjennom en 

folkeavstemming, før en i juni – på best mulig kunnskapsgrunnlag – tar en endelig beslutning om 

sammenslåing eller å fortsette som egen kommune. 

Fram mot folkeavstemmingen og kommunestyrets endelige vedtak, bør det være mulig å ha en god 

offentlig debatt om mulige fordeler og ulemper som munner ut i den enkeltes standpunkt om 

sammenslåing eller ikke. I debatten bør man på begge sider kunne diskutere ut fra at det finnes både 

fordeler og ulemper ved begge alternativene. 

 

12.04.2016 

Trond Stenvik 

rådmann 
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2. Mål og kriterier for framtidig kommunestruktur 
 

Regjeringen har trukket fram følgende sentrale mål og kriterier for hva som bør vurderes når 

framtidig kommunestruktur skal bestemmes: 

Mål: Kriterier: 

• Gode og likeverdige tjenester til 
innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste 
kommuner 

• Styrket lokaldemokrati og gi flere 
oppgaver til større kommuner. 

1. Tilstrekkelig kapasitet 
2. Relevant kompetanse 
3. Tilstrekkelig distanse 
4. Effektiv tjenesteproduksjon 
5. Økonomisk soliditet 
6. Valgfrihet 
7. Hverdagsregion (funksjonelle 

samfunnsutviklingsområder) 
8. Høy politisk deltakelse 
9. Lokal politisk styring 
10. Lokal identitet 

 

Kommunens fire ulike roller skal vurderes. Det vil si kommunen som: 

• Tjenesteprodusent 

• Myndighetsutøver 

• Samfunnsutvikler 

• Lokaldemokratisk arena. 
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3. Om geografi, bosetting og befolkning 
Kommunene i sammenslåingsalternativet Midtre Namdal + (MN+) utgjør til sammen et areal på 

4.034 km2. Dette fordeler seg som følger: 

 

Samlet areal er omtrent på samme nivå som Tana kommune, som i dag er Norges 5. største 

kommune i areal. Befolkningen i de seks kommunene er i dag fordelt slik vi kjenner det med flere 

tettsteder og andre bostedsområder. Ut fra bosettingsmønsteret er det i dag blant annet 18 skoler 

(16 kommunale og to private) til sammen i de seks kommunene som vist i følgende illustrasjonskart: 

 

Kommunene i alternativet MN+ har til sammen 21.443 innbyggere pr. 1.1.2016. Dette fordeler seg 

som følger: 
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Med dette antall innbyggere fordelt på de arealene som kommunene disponerer, får vi et mål på 

befolkningstettheten (antall innbyggere i gjennomsnitt per km2) i kommunene hver for seg og i 

sammenslåingsalternativet MN+: 

 

Vi ser at det i snitt blir 5,3 innbyggere per km2 i MN+, noe som er omtrent likt med 

befolkningstettheten i Overhalla i dag. Dette tallet er en indikator som blant annet kan si noe om 

potensialet for kostnadseffektivitet/stordriftsfordeler i administrasjon, styring og tjenesteproduksjon 

i den sammenslåtte kommunen. 

For å illustrere dette nærmere, kan vi blant annet se til andre kommunegrupper som vurderer 

sammenslåing. Et eksempel på Østlandet kan være Skedsmo, Sørum og Fet kommuner på til sammen 

ca 80.000 innbyggere på 460 km2, noe som gir en befolkningstetthet på ca. 175 innbyggere per km2. 

Kommunegruppen Fredrikstad, Hvaler og Råde kommuner har til sammen ca. 90.000 innbyggere på 

knapt 500 km2, og dermed en befolkningstetthet på ca. 180 innbyggere per km2. Det synes åpenbart 

at det i disse to eksemplene i utgangspunktet vil være et helt annet potensiale for å hente ut 

stordriftsfordeler enn i MN+. Den lave befolkningstettheten (meget stort areal med lite antall 

innbyggere) kan betraktes som en svakhet/ulempe ved MN+-alternativet, blant annet ettersom dette 

begrenser mulighetene for kostnadseffektiv drift / hente ut stordriftsfordeler og en del andre 

forhold.  

Regjeringens ekspertutvalg viser til at det kan skilles mellom potensialet for utnytting av 

stordriftsfordeler og sannsynligheten for at stordriftsfordeler faktisk hentes ut. De viser til at det ikke 

er noen automatikk i at en sammenslutning medfører de organisatoriske endringene som skal til for å 

realisere stordriftsfordelene. Mulighetene for å ta ut stordriftsfordeler vil variere mellom de ulike 

sektorene i tjenesteproduksjonen. Potensialet for stordriftsfordeler vil naturlig nok avhenge av hvor 

produksjonen skjer – om det er sentralt, desentralt eller hos den enkelte bruker.  
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I Regjeringens skisse til nytt inntektssystem begrunnes bruken av kriteriet “gjennomsnittlig avstand 

til 5000 personer” med forskning som viser at stordriftsfordeler i administrasjon, helse og grunnskole 

i hovedsak er oppnådd/uttømt når en kommune kommer opp på 5000 innbyggere. 

Lav befolkningstetthet / store avstander i MN+-alternativet berører flere av kriteriene for god 

kommunestruktur som er opplistet innledningsvis i dokumentet: 4) Effektiv tjenesteproduksjon, 6) 

Valgfrihet, 7) Hverdagsregion (utdypet nedenfor), 8) Høy valgdeltakelse, 9) Lokal politisk styring, 10) 

Lokal identitet og for så vidt 3) Tilstrekkelig distanse. Dette vil utdypes nærmere lenger ned i 

dokumentet.  

I tillegg vil dette sentrale kjennetegnet ved MN+-alternativet (spredtbygd, store arealer/avstander, 

ulike geografiske/fysiske/sosiale momenter) over tid kunne representere en utfordring for den 

sammenslåtte kommunens evne til å håndtere beredskapssituasjoner der nærhet og lokalkunnskap 

kan være viktig eller nødvendig. Denne utfordringen er løsbar ved å etablere tilstrekkelige 

beredskapsressurser med riktig kompetanse og lokalisering, men vil nettopp kreve mer ressurser i en 

så stor og mangesidig kommune enn i en fysisk mindre og mer ensartet kommune. Dette kan derfor 

betraktes som en viss svakhet/ulempe ved MN+-alternativet. Samtidig ligger det også enkelte 

beredskapsmessige styrker/fordeler i MN+-alternativet, ved at de seks kommunenes 

beredskapsressurser kan samkjøres, og en unngår grenseproblematikk i beredskapssituasjoner som 

berører flere av kommunene samtidig. Også her er imidlertid mulige stordriftsfordeler noe begrenset 

som følge av nettopp geografiske og avstandsmessige forhold. 

Ett av kriteriene for god kommunestruktur er som nevnt begrepet hverdagsregion (tidligere kalt 

‘funksjonelle samfunnsutviklingsområder’). Med andre ord, det området som innbyggerne i det 

daglige opplever som et felles bo- og arbeidsmarked, og hvor innbyggerne i det daglige naturlig kan 

benytte seg av de ulike tilbud og arenaer som befinner seg i dette området. Dette handler dermed 

om geografi, avstander og bosettingsmønster. Arbeidspendling mellom kommunene gir en god 

pekepinn på hva som kan defineres som en hverdagsregion. Kan vi si at sammenslåingsalternativet 

MN+ utgjør en hverdagsregion? 

Det er i dag følgende pendling til og fra Overhalla, sett i forhold til de 5 øvrige kommunene i MN+: 

 

Vi ser at Overhalla og Namsos åpenbart kan defineres som en felles hverdagsregion. En tredjedel av 

sysselsatte overhallinger pendler til Namsos, og en betydelig andel fra Namsos pendler til Overhalla. 

Til en viss grad er det også et visst nivå på pendling mellom Overhalla og Høylandet. Mellom 

Overhalla og Flatanger, Fosnes og Namdalseid er det imidlertid liten eller ingen pendling. Dette er 

naturlig ut fra avstandene mellom disse kommunene og Overhalla. Med ståsted i Overhalla fremstår 
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MN+ samlet dermed ikke som noen naturlig hverdagsregion. Dette kan for Overhallas del betraktes 

som en vesentlig svakhet/ulempe ved MN+-alternativet.  

På den annen side vil det isolert sett være en styrke/fordel i MN+-alternativet at Overhalla og 

Namsos er en hverdagsregion, med de muligheter det innebærer på sikt for en helhetlig utvikling av 

denne hverdagsregionen. Det er likevel et åpent spørsmål om ulempene ved at MN+ samlet ikke er 

en hverdagsregion, for Overhallas del kan oppveies av fordelene/mulighetene ved at Overhalla og 

Namsos er en hverdagsregion. Spørsmålet blir om MN+-alternativet som helhet blir en 

hensiktsmessig utformet kommune. 

Befolkningsutvikling 

I perioden 2005-2016 har prosentvis befolkningsutvikling i de seks kommunene i MN+ vært som 

følger: 

 

Framover viser en befolkningsframskrivning fra Statistisk Sentralbyrå (basert på middels nasjonal 

vekst) følgende utvikling fra 2016-2040: 

 

I denne middels-modellen viser både Overhalla (22 %) og Namsos (11 %) en vesentlig vekst i 

folketallet. Flatanger får en stabil utvikling med omtrent samme folketall som i dag (svakt økning). 
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Høylandet og Namdalseid får en svak nedgang, mens Fosnes får en nedgang i folketallet på vel 20 %. 

Samlet sett viser MN+ 10 % vekst i perioden i denne modellen. 

Dersom vi i stedet bruker en prognosemodell basert på lav nasjonal vekst, blir framskrivningen 

naturlig nok noe dårligere: 

 

I prognosemodellen basert på lav vekst vil fire av de seks kommunene ha en vesentlig nedgang i 

folketallet, mens særlig Overhalla (11 %) og til en viss grad Namsos (1,4 %) har vekst i folketallet. 

Flatanger får en nedgang på vel 8 %, Namdalseid og Høylandet har da en nedgang på 11-12 %, mens 

Fosnes kan få en nedgang på 27%. MN+ vil samlet sett ha nullvekst i denne prognosemodellen. 

Hvordan utviklingen i folketall faktisk vil bli fremover, vil naturlig nok også være svært avhengig av 

næringsstrukturen og næringsutviklingen i kommunene. I et langsiktig perspektiv hvor store 

nasjonale og globale endringer (teknologi, konjunkturer, råvarepriser, klimaendringer, 

sikkerhetspolitikk etc.) brått kan medføre store lokale ringvirkninger, er det selvsagt vanskelig å spå 

om dette. Likevel kan det være relevant å se på næringsstrukturen og utviklingen i dag i kommunene: 
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Namsos preges av en liten primærnæring og en stor tertiærnæring. Som regionby og handelsby er 

Namsos i en særstilling, men har de siste par årene likevel hatt en svak utvikling i folketallet og har en 

relativt beskjeden prognose for videre utvikling. Overhalla er den kommunen som er størst på 

sekundærnæring, noe Høylandet er minst på. Fosnes har størst andel primærnæring og er svært 

avhengig av utviklingen her. Landbruket har de generelt de siste tiårene hatt en kraftig nedgang i 

sysselsettingen (på tross av økt produksjon). Landbrukskommunene i Nord-Trøndelag har fått merke 

dette i form av nedgang i folketall, ikke minst i mange Namdalskommuner. I landbrukskommunen 

Overhalla har industribedriftenes betydelige vekst det siste tiåret ført til at kommunen likevel har 

hatt en vesentlig økning i folketallet. Flatanger er i dag stor innen blå sektor, en sektor som nasjonalt 

spås å ha et stort potensiale framover. Foreløpig synes ikke dette å gi positive utslag i 

befolkningsprognosen for Flatanger.  

Vi kan samlet sett konstatere at de seks kommunene har en noe ulik næringsstruktur, uten at det gir 

noen fasit for videre utvikling. Fosnes og Namdalseid er mest avhengige av utviklingen i sysselsetting 

i landbruket. Namsos er mer avhengig av utviklingen i handelsnæringen, en næringstype som på sikt 

vil kunne oppleve økende konkurranse fra nettbasert handel. Med blant annet Sykehuset Namsos, 

Nord Universitet og Olav Duun VGS er Namsos også avhengig av utviklingen og endringer i offentlig 

sektor. 

Med ståsted i Overhalla kan det samlet sett betraktes som en ulempe ved MN+-alternativet at en slik 

sammenslåing ikke synes å styrke den positive befolkningsutviklingen i Overhalla. Prognosene tyder 

på at den sammenslåtte kommunen vil kunne oppleve til dels sterk vekst i folketallet i deler av 

kommunen (Overhalla/Namsos), mens øvrige deler av kommunen til dels vil kunne oppleve en sterk 

nedgang i folketallet. Begge disse utviklingsretningene (vekst og tilbakegang) vil hver for seg legge 

press på den sammenslåtte kommunens ressurser, i form av behov for utbygging av tjenester og 

infrastruktur (skoler, barnehager etc.) der innbyggertallet øker og behov for opprettholdelse av et 

forsvarlig tjenestenivå der innbyggertallet reduseres. Tilbakegangen i deler av kommunen vil 

imidlertid medføre at kommunen samlet sett gjennom inntektssystemet ikke får tilført de økte 

ressursene som veksten i de delene av kommunen isolert sett skulle tilsi. Det vil dermed over tid 

måtte bli en strammere prioritering av de ressursene kommunen har. 

Det kan være naturlig å stille spørsmål ved om befolkningsutviklingen i MN+ samlet og i kommunene 

enkeltvis vil bli påvirket – positivt eller negativt – om kommunene slår seg sammen. Dette spørsmålet 

blir mer opp til den enkeltes tro og overbevisning å vurdere. Utviklingen i næringslivet er vanskelig å 

forutse. I hovedsak vil det være næringslivet selv som kan skape vekst, mens kommunen skal være 

en god medspiller og tilrettelegger av nødvendig infrastruktur. Kommunen har i tillegg virkemidler 

gjennom eget næringsapparat og påvirkningskraft gjennom egne anskaffelser. Svingende 

konjunkturer og andre ytre rammebetingelser vil samtidig ha sterk innvirkning på den lokale 

utviklingen.  

Hva angår kommunale arbeidsplasser, synes det opplagt at en sammenslåing over tid vil virke 

sentraliserende internt i den sammenslåtte kommunen (kommunesenteret), særlig hva angår 

administrative stillinger og stedsuavhengige tjenester. Kanskje vil en sammenslått kommune med 

Namsos som naturlig kommunesenter kunne stå sterkere i å beholde og få andre typer offentlige 

arbeidsplasser, selv om utviklingen nasjonalt hittil tyder på en sterk tendens til sentralisering av 

offentlige arbeidsplasser og at desentralisering er vanskelig å gjennomføre. Eventuelle nye offentlige 
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arbeidsplasser vil i så fall etter all sannsynlighet bli plassert i Namsos, men kan ut fra avstander også 

gi en viss bosettingseffekt i de nærmeste av dagens kommuner. 

Oppsummering geografi, bosetting og befolkning:  

Sammenslåing MN+: 

Fordeler: Ulemper: 

- Overhalla og Namsos er isolert sett 
en hverdagsregion. 

- Samkjøring og koordinering av 
beredskapsressursene, unngår 
grenseproblematikk i 
beredskapssituasjoner som berører 
flere av dagens kommuner. 

- Mulig styrket posisjon for å beholde 
eller få offentlige arbeidsplasser 
(Namsos) som også kan komme 
randkommunene til gode. 
 

- Lav befolkningstetthet og store 
avstander gir begrensede muligheter 
for effektiv tjenesteproduksjon, 
stordriftsfordeler, god lokal styring m.v. 

- MN+ samlet er ikke en hverdagsregion. 
- MN+ samlet vil få en vesentlige svakere 

befolkningsutvikling enn Overhalla, med 
de ressursmessige konsekvensene det 
vil ha og dermed økt press på 
prioriteringer i den sammenslåtte 
kommunen.  

- Sannsynlig sentraliseringseffekt på sikt 
internt i den sammenslåtte kommunen. 

- En geografisk så stor og fysisk 
mangesidig kommune vil over tid 
utfordre kommunens beredskapsevne 
og kreve særskilte ressurser for å løse 
disse utfordringene. 
 

 

Overhalla som fortsatt egen kommune: 

Fordeler: Ulemper: 

- Kompakt kommune med korte 
avstander gir mulighet for effektiv 
tjenesteproduksjon, lokal identitet, 
lokal styring, nært lokaldemokrati. 

- Sterkt positiv befolkningsutvikling, 
bedre samsvar mellom folketalls-
vekst og inntektsutvikling enn i stor 
kommune med områder med 
tilbakegang. 

-  

- Del av hverdagsregion med Namsos, 
tilsier behov for felles utvikling av 
enkelte områder.  

 

 

4. Økonomi. 
I kommunereformen er det en målsetting om “bærekraftige og økonomisk robuste kommuner”. Av 

de ti vurderingskriteriene for god kommunestruktur er også “økonomisk soliditet” og “effektiv 

tjenesteproduksjon”. 
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Desekskommunenehar i utgangspunktettil delsstoreulikheteri inntektsnivå,målt i kr per
innbygger.Detteskyldesbådeulikheteri innbyggertalloghvordaninntektssystemetfor kommunene
er byggetopp.Blantannetfår kommunermedunder3200innbyggereet egetsmåkommunetilskudd
påca.5,5mill. kr. Fireavdesekskommunenefår dette,mensOverhallaogNamsosut fra størrelse
ikkefår det. I inntektssystemetliggerogsådet at kommuneneharulik demografi,geografiosv.og
dermedogsåulikheteri beregnedeutgiftsbehovsomsystemetskalkompenserefor.

I 2014haddedesekskommunenefølgendeinntekterper innbygger(i 1.000kr):

Med 78.000kr per innbyggerhardaOverhallaminst,omtrent pånivåmedNamsos.Somminste
kommunefår Fosnesmestinntekter nårdet målesper innbygger.

Disseulikhetenei inntektsnivågir naturlignokkonsekvenserfor hvilketutgiftsnivåkommunenekan
hapåde uliketjenesteområdene.

Økonomiskresultat i kommunenekanmålesmedbegrepetnetto driftsresultat,somi snitt bør ligge
påomkring2 %avdriftsinntekteneeller bedre.Forregnskapsårene2014og2015,budsjettåret2016
ogøkonomiplanperioden2016-2019har desekskommunenefølgendenetto driftsresultat:

OverhallaogNamsoshaddeomtrent likedriftsresultati 2014og2015,hvorsærlig2015gaet godt
resultat for beggekommunene. Beggekommunenesøkonomiplanerviserogsået resultatpåover2
%i perioden2016-2019,mednoebedreprognosefor Overhalla.Høylandethaddenetto
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driftsresultat på over 2 % i 2014 og 2015, men er i 2016 nede på omtrent null og viser et negativt 

resultat i 2019. Fosnes gikk så vidt i pluss i 2014 og hadde et resultat over 2 % i 2015, men ligger 

videre i 2016-2019 med et nullresultat. Både Flatanger og Namdalseid har relativt svake resultater litt 

i overkant av null. 

Kommunal Rapport utarbeider årlig Kommunebarometeret, hvor en rekke indikatorer blir 

sammenstilt og kommunene blir rangert innenfor både økonomi og tjenester. Innenfor økonomi tas 

det hensyn til både relativ størrelse på disposisjonsfond, netto driftsresultater siste 4 år, gjeld, m.v. 

Kommunene i MN+-alternativet blir innen økonomi rangert som følger (av landets 428 kommuner): 

Namsos 83 

Overhalla 104 

Høylandet 164 

Flatanger 276 

Fosnes 351 

Namdalseid 382 

 

I Kommunebarometeret er kommunene også rangert etter kostnadsnivå på tjenestene. Overhalla 

kommer her godt ut, som tabellen nedenfor viser: 

Overhalla 33 

Høylandet 89 

Namsos 98 

Namdalseid 148 

Flatanger 261 

Fosnes 274 

 

Overhalla kommunes økonomi er vesentlig bedret de siste årene. Namsos har økonomisk kommet 

seg godt på fote igjen etter noen dårlige år. Høylandet har fortsatt brukbart med fondsmidler, men 

ser ut til å kunne få svakere resultater framover. Flatanger, Fosnes og Namdalseid har både relativt 

lave reserver og ser ut til å få svake resultater framover. Dette har også en viss sammenheng med 

befolkningsutviklingen i disse kommunene. Kommuner uten vekst i folketallet vil gradvis miste 

inntekter, samtidig som det kan være vanskelig å redusere utgiftene tilsvarende, for å beholde et 

forsvarlig tjenestetilbud. 
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I en langsiktig sammenheng som kommunereformen og mulig sammenslåing, er det klart at 

kommunenes økonomi kan svinge mye fra år til år. Tabellen over viser mer et øyeblikksbilde, og 

rådmannen vil være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner ut fra det. 

På lang sikt vil kommunenes økonomi i hovedsak bli avgjort ut fra: 

 Kommunenes evne til styring og prioritering (politisk og administrativt) 

 Kommunenes befolkningsutvikling og utviklingen i behov for tjenester 

 Utviklingen i inntektssystemet for kommunene (fordelingsmekanismen) 

 Nivået på statlige overføringer til kommunene, bl.a. finansiering av eventuelle nye oppgaver. 

Det er dermed ikke innbyggerstørrelsen på en kommune som bestemmer kommunens økonomi 

framover. Kommunenes evne til styring og prioritering er “ferskvare” og er uavhengig av hvor store 

inntekter har. Styring og prioritering må fortløpende være i fokus. Det er samtidig dette kommunen 

selv har størst mulighet til å ha kontroll på. 

For Overhalla og mange andre kommuner er hva som skjer med inntektssystemet det som i nær 

framtid vil kunne være avgjørende for videre økonomisk utvikling. Gjennom utformingen av 

inntektssystemet vil Staten langt på vei kunne styre hvilke kommuner som framover kommer godt ut 

og hvilke som kommer dårlig ut økonomisk. Det legges dermed press på de kommunene som i 

kommunereformsammenhengen ikke har en størrelse som styrende myndigheter ønsker. 

I det foreløpige utkastet til nytt inntektssystem fra 2017 som Regjeringen presenterte i desember, ser 

Overhalla ut til å kunne få en reduksjon i inntekten på 3-8 mill. kr pr år (ca. 1-2,5%). Utslagene for de 

øvrige fem kommunene varierer. Deler av utslaget for Overhalla og de andre kommunene vil trolig 

også gjelde for en sammenslått kommune (endringene i nøklene i utgiftsutjevningen).  

I mai skal Regjeringen presentere et revidert og helhetlig forslag til nytt inntektssystem for 

kommunene. Dette kan få avgjørende betydning for Overhallas økonomiske handlingsrom framover, 

som for de øvrige kommunene. 

Hvis de seks kommunene slår seg sammen, vil den sammenslåtte kommunen med dagens system i 

utgangspunktet miste ca. 88 mill. kr. eller ca. 5 % årlig (bortfall av 5 x basistilskudd og 4 x 

småkommunetilskudd). Med en overgangsordning får man de første 15 årene likevel beholde disse 

inntektene gjennom et såkalt ‘inndelingstilskudd’, som deretter avvikles i løpet av 5 år. I løpet av de 

15-20 første årene og helst så tidlig som mulig må den sammenslåtte kommunen ha ordnet seg slik 

at en kan klare seg uten disse 88 mill. kr. En kan derfor betrakte dette som et langsiktig 

effektiviseringsbehov for den nye kommunen. Størrelsen på effektiviseringsbehovet tilsier, som 

beskrevet i intensjonsavtalen, at en sammenslått kommune må innrette seg på dette fra starten av.  

Noe av effektiviseringsbehovet kan åpenbart finnes gjennom stordriftsfordeler i administrasjon og 

styring, eksempelvis 10-20 mill. kr. Resten av effektiviseringsbehovet må da løses innenfor 

tjenesteområdene og gjennom en mulig ekstraordinær nedbetaling av gjeld de første 15 årene (som 

reduserer årlige kapitalkostnader). Dette er beskrevet i intensjonsavtalen. For innbyggerne vil det 

mest interessante være hvilke utslag effektivisering innenfor tjenesteområdene vil bli. 
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Med den usikkerheten som er nå om framtidig inntektssystem, er det tilnærmet umulig å si noe 

konkret om kommuneøkonomien vil bli best med en kommunesammenslåing eller ved å fortsette 

som egen kommune for Overhallas del.  

Dette spørsmålet vil også være avhengig av hvor effektivt den sammenslåtte kommunen organiserer 

seg (administrativt og politisk) og i hvilken grad en klarer å ta ut mulige stordriftsfordeler. Det vil også 

ha betydning hvilket nivå på eiendomsskatt den sammenslåtte kommunen vil legge seg på (ikke 

avklart i intensjonsavtalen og er ulikt i kommunene i dag). 

Ulikhetene i den videre befolkningsutviklingen i delene av den sammenslåtte kommunen (til dels 

sterk vekst i noen deler og tilbakegang i andre deler) tilsier generelt at det synes sannsynlig at det 

etter hvert vil kunne bli behov for ytterligere effektivisering / strammere prioriteringer av 

ressursbruken i den sammenslåtte kommunen. 

Oppsummering økonomi:  

Sammenslåing MN+: 

Fordeler: Ulemper: 

- Usikkert - Usikkert 

  

5. Kommunen som tjenesteyter 
Både egne brukerundersøkelser (årlig/annethvert år), lokaldemokratiundersøkelsen i 2010 (KS) og 

Opinion sin innbyggerundersøkelse (i regi av Fylkesmannen i 2015) gir klare indikasjoner på at 

innbyggerne i Overhalla stort sett er godt fornøyde med tjenestene kommunen leverer. 

I lokaldemokratiundersøkelsen (2010) svarte 92,3 % av innbyggerne at de i det store og hele er godt 

fornøyd med kommunens tjenestetilbud.  

I innbyggerundersøkelsen til Opinion i april 2015, ga innbyggerne i kommunene i Nord-Trøndelag 

følgende rangering/tilbakemelding: 
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Høylandet fikk best respons fra innbyggerne på om innbyggerne var fornøyd med tjenestene i dag, 

mens Overhalla kom på neste plass av de 23 kommunene i fylket. 

I Kommunal Rapport sitt kommunebarometer 2016 er kommunene i landet rangert innenfor både 

økonomi og sentrale tjenesteområder. Samlet sett ble rangeringen av kommunene i Nord-Trøndelag 

som følger (Kommunal Rapport justerte en indikator 10.4.16, noe som endret rangeringen litt for de 

fleste av kommunene etter første publisering): 

 

(De seks kommunene i MN+-alternativet er merket med pil i diagrammet)  

Igjen kommer Høylandet best ut i Nord-Trøndelag, rangert som nr. 19 i landet. Overhalla, på fjerde 

plass i Nord-Trøndelag, rangeres som den 86. beste kommunen i landet. Namsos kommer ut med 

middels rangering, mens Flatanger, Namdalseid og Fosnes kommer i nedre del av skalaen. 

For Overhalla er det spesielt pleie- og omsorgstjenesten som løfter kommunen. Her har Overhalla 

over flere år hatt meget god plassering og er denne gang på 5. plass i landet. For de øvrige 

tjenesteområdene er det noe varierende plassering. Dårligst plassering får barnevernet (felles 

tjeneste med de øvrige i samkommunen), mens kulturområdet får lavest score av våre lokale 

tjenesteområder. Sammen med en god rangering både på flere tjenester, kostnadsnivå på tjenestene 

og samlet økonomisk status, kommer Overhalla dermed godt ut denne gang og kan vise til gradvis 

stigende plasseringer i kommunebarometeret. 

Hvordan vil tjenestene utvikle seg i en sammenslått kommune? Her er det mange faktorer som vil 

kunne spille inn: 

 Økonomiske rammer og prioriteringer, når langsiktig effektiviseringsbehov skal tas ut og med 

fortløpende endringer i inntektssystemet for kommunene. 

 Lokalisering av stedsuavhengige tjenester (som kan slås sammen/samlokaliseres), 

avstandsproblematikk. 

 Ledelse, faglig utvikling og kompetanseutvikling. 

 Vil det bli en gradvis harmonisering av kvalitet på tjenestene i de ulike delene av kommunen 

eller fortsatt til dels store forskjeller? Harmonisering til hvilket nivå/standard? 
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Kommunene leverer tjenester i dag av varierende faglig kvalitet, har ulike prioriteringer/ressursbruk 

på tjenestene og det varierer i hvor stor grad brukerne er fornøyd med tjenestene.  

Faglig kvalitet må utvikles over tid, og krever god ledelse og målrettet, langsiktig arbeid sammen med 

medarbeiderne. Med ulikt ståsted vil det også kunne være svært ulike oppfatninger om hva som er 

riktig faglig kvalitet og metodikk, og det er ikke gitt å forutsi hvilke løsninger/kvalitetsstandarder som 

vil vinne fram i en sammenslått kommune. Eksempelvis kan en trekke fram grunnskolen på 

Høylandet, som over år har kunnet vise til meget gode faglige resultater i nasjonal sammenheng. 

Ideelt sett kunne nok de øvrige 5 kommunene ønske å adoptere Høylandets måte å drive skole på, 

men det er langt fra sikkert at det som fungerer godt på Høylandet lett kan kopieres til og passe inn i 

de øvrige kommunene. Sannsynligvis har alle kommunene noe å lære av hverandre på ulike områder.  

En åpenbar mulig fordel i en sammenslått kommune kan være at det vil bli et tettere samarbeid på 

fagområdene enn i dag, gjennom at det blir et større fagmiljø samlet sett. Det gir et potensiale for 

enklere å bruke beste praksis i forbedringsarbeidet, og dermed bedre faglige resultater samlet sett. 

På den annen side stiller større fagområder gjerne også større krav til ledelse og styring, ikke minst 

når det i en geografisk større kommune for deler av tjenesteapparatet vil bli lengre avstand til både 

nærmeste og overordnet ledelse, og fagutvikling må koordineres mellom langt flere enheter. Det å 

eksempelvis drive fagutvikling i 16 grunnskoler i MN+ i forhold til det å drive fagutvikling i 1 skole på 

Høylandet, stiller større ledelses- og styringsmessige krav til det å være tett nok på daglig praksis. Når 

avstander og kompleksitet i organisasjonen øker, må det gjerne kompenseres med utbygging av 

administrative systemer og kapasitet for ledelse, styring og støtte. Det er en mulig ulempe i MN+, 

også når en tar med i betraktningen behovet for effektivisering av administrativt ledernivå i den 

sammenslåtte kommunen (se foran om økonomi) og et geografisk stort område. 

I en sammenslått kommune vil det trolig umiddelbart bli behov for å starte arbeidet med å 

harmonisere nivået/ressursbruken på tjenestene, slik at innbyggerne i den sammenslåtte kommune 

kan oppleve å få noenlunde likeverdige tjenester. Dette vil da kunne innebære en viss omfordeling av 

ressurser fra dagens kommuner med høy ressursbruk til kommuner med lavere ressursbruk – eller at 

det blir en nedprioritering av enkelte tjenester i enkelte av dagens kommuner for å prioritere/løfte 

andre tjenesteområder i den sammenslåtte kommunen (eller redusert ressursbruk for å løse 

langsiktig effektiviseringsbehov). Dette er politiske prioriteringer som må tas i den sammenslåtte 

kommunen. Innbyggere i områder hvor tjenestene eventuelt nedprioriteres, vil oppleve det som en 

ulempe. 

En åpenbar fordel i en sammenslått kommune vil være at deler av dagens interkommunale 

samarbeidsområder (i hovedsak oppgavene som er lagt til Midtre Namdal Samkommune) kan løses 

innenfor den sammenslåtte kommunen. Selv om en i dag i all hovedsak er godt fornøyd med 

samarbeidet, vil en kunne oppnå tettere ledelse, styring og koordinering når oppgavene løses 

integrert i kommunen, samtidig som skalafordelene i samarbeidet bevares. 

Oppsummering kommunens som tjenesteyter:  

Sammenslåing MN+: 

Fordeler: Ulemper: 

- Større fagmiljøer og samlet 
kompetanse. 

- Mindre nærhet til bruker, mindre presis 
tildeling/utøvelse av tjenestene og 
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- Løser deler av dagens 
interkommunale samarbeids-
områder innenfor kommunens 
virksomhet. 

- Mindre sårbarhet i nøkkelroller/små 
enheter. 

- På noen områder større nødvendig 
distanse til brukerne. 

“skreddersøm” i forhold til den enkeltes 
behov og lokal kunnskap. 

- På noen områder mindre tilgjengelige 
tjenester, avstandsproblematikk. 

- Lengre avstander i beslutnings-
prosesser, lengre fra tanke til handling. 

- Mer krevende med ledelse, styring og 
koordinering som er tett nok på daglig 
praksis. 

 

6. Kommunen som myndighetsutøver 
Kommunene utøver myndighet innenfor en rekke saksfelter i medhold av lov. Kommunene kan for 

eksempel fatte vedtak om tildeling av tjenester, kreve inn skatter og avgifter, gi tillatelser, fordele 

tilskudd og gi bevilgninger. Myndighetsutøvelsen kan være rettet mot enkeltindivider, bedrifter eller 

organisasjoner. Kommunen fatter for eksempel vedtak innenfor grunnopplæringen, vedtak om 

tildeling av sykehjemsplass, vedtak om byggetillatelser, gir ulike tilskudd til kulturformål og fatter 

vedtak knyttet til spesialiserte oppgaver som psykiske helsetjenester og barnevern. Rollen som 

myndighetsutøver er nær beslektet med kommunens rolle som tjenesteleverandør. 

I hovedsak oppfatter Overhalla kommune å ha en god myndighetsutøvelse. I mange sammenhenger 

gir lokal kunnskap et godt grunnlag for å vurdere en sak før beslutning. Regjeringens ekspertutvalg 

beskriver følgende: “Undersøkelser viser at småsamfunnets gjennomsiktighet kan motvirke 

forskjellsbehandling, fordi de små forholdene gir innbyggerne mulighet til å ha innsyn i og kunnskap 

om kommunens avgjørelser og disposisjoner. Ulikheter i myndighetsutøvelsen blir dermed mer 

tydelig. Dessuten vil den enkelte saksbehandler oftere ha lokalkunnskap og kunnskap til den konkrete 

saken i en liten kommune, og dermed være i stand til å utøve et bedre skjønn.” 

  

Innenfor enkelte områder hvor det utøves offentlig myndighet, løses det gjennom oppgaver lagt til 

Midtre Namdal Samkommune (barnevern, skatteoppkrever, landbruksforvaltningen mv.).  

En sammenslåing med MN+-alternativet gir mulighet for mer spesialisering av kompetansekrevende 

oppgaver innen myndighetsutøvelse. Dette er en mulig fordel og kan gi økt kvalitet.  

Økt distanse til søkere kan gi noe dårligere kunnskap om lokale forhold og dermed mindre presise 

vedtak i enkelte tilfeller. Dette kan være en ulempe. Samtidig kan økt distanse i enkelte sakstyper 

være en fordel, for å unngå at for nære relasjoner gjør det krevende å oppnå nøytral likebehandling 

(habilitet).  

Oppsummering av kommunen som myndighetsutøver:  

Sammenslåing MN+: 

Fordeler: Ulemper: 

- Større fagmiljø på enkelte områder 
kan gi mulighet for spesialisering og 
økt kvalitet. 

- Større avstander kan gi dårligere 
kunnskap om lokale forhold og mindre 
presise vedtak i enkelte tilfeller. 
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- Økt distanse kan på spesielle 
områder redusere problematikk 
med for nære relasjoner. 

- En større praksis kan medføre økt 
standardisering som kan redusere 
mulighetene for tilpassede løsninger ut 
fra lokale behov. 

 

7. Kommunen som samfunnsutvikler 
Kommunens rolle som samfunnsutvikler handler om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, 

utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, samspill med og støtte til 

frivillig sektor, klima- og miljøarbeid og folkehelse i videste forstand. 

Rollen favner videre enn de oppgavene en kommune er pålagt å utføre gjennom lover og forskrifter, 

og er i stor grad basert på samarbeid med og mobilisering av aktører i og utenfor egen kommune. 

Det er vanskelig å gjøre noen direkte sammenligning av de seks kommunene i MN+-alternativet hva 

angår rollen som samfunnsutvikler. Kommunene har ulike særpreg, prioriteringer og satsinger. 

Kommunens samfunnsutviklerrolle i en liten kommune kan også være noe annerledes (mer sentral 

aktør i lokalsamfunnet) enn kommunens rolle i større kommuner. 

I en sammenslått kommune kan en se for seg (minst) to ulike mulige utviklingsretninger: På den ene 

siden gir en større kommune (både areal og folketall) muligheter for en regionalt sett mer helhetlig 

og tyngre satsing innenfor ulike samfunnsutviklingsområder. Et eksempel på dette kan være klima- 

og miljøtiltak, innenfor blant annet transportsektoren (kollektivtilbud, elektrifisering bilpark, gang-

/sykkelveier etc) og byggsektoren (energieffektive standarder, fornybar energi mv.). Klarer man å 

satse helhjertet slik innenfor en større kommune, blir lokale effekter og mulig spredningseffekter 

større enn i kun enkelte av kommunene. Dette kan dermed være en mulig fordel. 

På den andre siden vil det i en sammenslått kommune naturlig nok kunne bli en økt satsing på 

enkelte samfunnsutviklingsoppgaver, mens andre områder prioriteres ned. Det gir for den enkelte av 

de seks kommunene i MN+-alternativet en viss risiko for at det en lokalt over tid har lyktes med av 

slike satsinger, kan bli områder som nedprioriteres/svekkes i en sammenslått kommune. Det kan 

også være slik at det blir mer komplekst å lykkes med særskilte satsinger i en større, sammenslått 

kommune på grunn av at de samlede ressursene/forutsetningene i den sammenslåtte kommunen 

kan være forskjellig enn i den enkelte av dagens kommuner og kompleksiteten i en større kommune 

øker. Dette kan dermed være en mulig ulempe, sett fra den enkelte kommune. 

I en sammenslått kommune med mange grender/tettsteder, vil det (som i dagens kommuner) alltid 

være et element av at de ulike grendene sammenligner seg med hverandre hva angår kommunale 

satsinger og utviklingstiltak. Her ligger også kimen til en sterk konkurranse om de tilgjengelige 

ressursene, som blir opp til politikerne å prioritere fordelingen av. Innbyggerne kan oppleve det som 

at det i en større blir vanskeligere å få gjennomslag for lokale tiltak, og kan da oppleve det som en 

ulempe. 

Samlet sett vil en større kommune ha større variasjon og flere aktører å spille på i 

samfunnsutviklingen. Dette innebærer åpenbare mulige fordeler. Igjen vil imidlertid det at MN+ 

samlet ikke er en hverdagsregion og har store avstander kunne gi noen praktiske begrensninger i det 

å utnytte slike mulige fordeler. 
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I all samfunnsutvikling vil det å involvere ulike aktører og oppnå samarbeid om oppgaver være viktig. 

Det å ha møtearenaer, dialog og medvirkning mellom kommunen og innbyggerne og andre aktører i 

planprosesser og utviklingsprosesser kan være enklere å oppnå i mindre kommuner hvor en er 

tettere på innbyggerne. Kommunereformen kan være et eksempel på dette. 

 

Oppsummering av kommunen som samfunnsutvikler:  

Sammenslåing MN+: 

Fordeler: Ulemper: 

- Større kommune kan gi større 
kraft/effekt i satsinger på 
samfunnsutviklingen. 

- Større kommune gir større variasjon 
og flere aktører å spille på (der 
geografi/avstander ikke gjør det 
vanskelig). 

- I konkurransen om prioritet og 
ressurser i en større kommune kan 
nåværende lokale styrker/særpreg bli 
nedprioritert og svekket. 

- Sterkere konkurranse om ressursene 
kan gjøre det vanskeligere å få 
gjennomført lokale tiltak. 

- Dialog og medvirkning mellom 
kommunen og innbyggerne kan være 
vanskeligere å gjennomføre i en større 
kommune med større avstander. 

 

 

8. Kommunen som lokaldemokratisk arena. 
De seks kommunestyrene i dagens kommuner i MN+-alternativet har til sammen 114 

kommunestyremedlemmer, fordelt som følger: 

 

I intensjonsavtalen om mulig sammenslåing er det beskrevet at en ny sammenslått kommune skal ha 

57 kommunestyremedlemmer. Dette er i seg selv et svært høyt antall også når en sammenligner med 

de største kommunene i landet i dag, men gjenspeiler samtidig behovet for en viss representasjon fra 

hver av de seks kommunene, i hvertfall i den første fasen etter sammenslåing. En oppfatter gjennom 
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forhandlingene at alle kommunene er innforstått med at antall kommunestyremedlemmer på sikt 

trolig vil kunne bli noe redusert ut fra vurderinger av hva som er hensiktsmessig og effektivt. 

Representasjonen fra den enkelte av dagens kommuner vil avhenge av partienes sammensetning av 

valglistene og av velgernes stemmegivning hva angår partistemmer og personstemmer. 

Hvis vi ser på hvor mange innbyggere det er bak hver kommunestyrerepresentant i dagens seks 

kommuner, ser vi at variasjonen er stor mellom minste og største kommune: 

 

Som naturlig er, er det langt flere innbyggere per representant i Namsos enn i de minste 

kommunene. I en sammenslått MN+-kommune vil det i starten bli 376 innbyggere per 

kommunestyremedlem. I gjennomsnitt må dermed særlig innbyggerne i de minste kommunene 

forvente å få vesentlig lavere representasjon enn i dag. I praksis vil fordelingen som nevnt være 

avhengig både av partienes nominasjoner og velgernes dom. Hvordan velgerne på sikt i praksis vil 

oppleve å bli representert, er vanskelig å ha en klar formening om og vil trolig kunne variere fra sak 

til sak. Avstanden mellom en innbygger og politikerne vil likevel bli større. I seg selv kan dette 

oppfattes som en ulempe med en større kommune. 

En sammenslåing vil på den andre siden innebære at deler av dagens oppgaver som løses gjennom 

interkommunalt samarbeid (Midtre Namdal Samkommune), i stedet styres av kommunestyret selv. 

Det blir dermed en mer direkte lokalpolitisk styring som kan oppfattes å være en fordel med 

sammenslåing.  

For Overhalla representerer samarbeidet i Midtre Namdal Samkommune omtrent 7 % av budsjettet. 

Flere av dagens samarbeidsområder er innenfor administrative oppgaver som har lite politisk innhold 

(sentralbord, skatteoppkrever, lønn/regnskap mv.), mens andre oppgaver åpenbart er mer 

lokalpolitisk interessante (barnevern, NAV, næringsutvikling, miljø- og landbruksforvaltning mv.).  

MN+ blir som nevnt en geografisk stor kommune med til dels lange avstander. Dette vil over tid 

kunne ha betydning for rekruttering av lokalpolitikere. Særlig reiseavstander til møter vil kunne 

oppfattes som en belastning og en ulempe som kan begrense motivasjonen for lokalpolitisk arbeid i 

utkantene. Her vil også antall møter i den sammenslåtte kommunen ha betydning, blant annet som 

en konsekvens av hvordan den politiske organiseringen med utvalg blir. En større kommune vil 

naturlig nok ha behov for flere utvalg enn det de mindre kommunene har i dag (Overhalla, Høylandet 

og Fosnes har ingen utvalg ut over kommunestyre/formannskap). I intensjonsavtalen er det 

beskrevet 3 hovedutvalg, hvor det ene igjen er inndelt i tre underutvalg. 
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På den andre siden er det mulig at det i en større kommune vil bli mer fokus på en del lokalpolitiske 

tema, prioriteringer, satsinger mv. som kanskje kan skape større interesse for lokalpolitikk og det å 

delta i lokalpolitisk arbeid. Samtidig kan en større og eventuelt mer “polarisert” lokalpolitikk bli noe 

mer krevende å delta i for den enkelte politiker, og lokalpolitisk framdrift (stabilitet i strategier og 

retningsvalg, beslutningsevne) vil kunne bli mer krevende i en stor kommune med mange ulike 

hensyn å ta. Om man i en større kommune klarer å skape en politisk kultur som blir preget av 

konstruktiv debatt og god styringsevne, kan bare framtida vise. 

Valgdeltakelsen i mindre kommuner er generelt noe høyere enn i større kommuner. Slik er også 

bildet for de seks kommunene i MN+ ved de to siste lokalvalgene, hvor Namsos som største 

kommune har lavest valgdeltakelse: 

 

Hva som påvirker valgdeltakelsen er vanskelig å si. Særskilte tema og personvalg vil kunne ha 

betydning, uten at valgdeltakelsen nødvendigvis kan forutsies. Eksempelvis kan en stille spørsmål om 

hvorfor Namsos, etter en noe turbulent periode økonomisk og på andre måter, fikk en markert 

nedgang i valgdeltakelsen i 2015, mens Høylandet har en stabilt høy valgdeltakelse i en situasjon med 

det som sett utenfra er en stabil utvikling med gode resultater på mange områder. 

I en sammenslått kommune vil den partipolitiske sammensetningen og styrkeforholdet trolig bli 

vesentlig annerledes enn det den er i flere av dagens seks kommuner. Dette gjelder både for de 

styrende partiene og partier som i dag er mer marginalt representert. Her vil det være opp til den 

enkelte innbygger å vurdere hva som kan bli fordeler og ulemper ved en sammenslåing. 

I tidligere gjennomført analyse av styrker/svakheter/muligheter/trusler ved Overhalla som fortsatt 

egen kommune, framhever lederne i kommunen følgende styrker: 

 Nærhet til innbyggerne fører til engasjement, opplevd påvirkningsevne, deltakelse og 

valgoppslutning. 

 Lokalt eierforhold til avgjørelser. 

 Politikere med god kjennskap til kommunen. 

Samlet sett vil nok mange mene at man i en større kommune vil måtte akseptere en større opplevd 

avstand mellom den enkelte innbygger og lokalpolitiker, dersom man ønsker å oppnå en mer 

omfattende direkte politisk styring enn interkommunalt samarbeid og andre mulige fordeler en 

eventuelt legger vekt på med en større kommune. Særlig de mindre kommunene vil nok oppfatte at 
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en sammenslåing har vesentlige ulemper innenfor det lokalpolitiske området, ved at en mister den 

lokale styringen og påvirkningsmuligheten en har i dag med eget lokalsamfunn. Denne ulempen må 

da som nevnt vurderes opp mot andre mulige fordeler. 

Oppsummering av kommunen som lokalpolitisk arena:  

Sammenslåing MN+: 

Fordeler: Ulemper: 

- Mer direkte politisk styring med 
deler av oppgaver som i dag løses 
interkommunalt. 

- Større avstand mellom den enkelte 
innbygger og politiker enn i de mindre 
kommunene i dag. 

- Lavere representasjon enn i de mindre 
kommunene i dag. 

- Reiseavstander fra utkantene og mer 
krevende rolle i en større kommune kan 
redusere motivasjonen for å delta i 
lokalpolitisk arbeid. 

- Lavere valgdeltakelse? 

 

 


