
Møteinnkalling

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 25.04.2016
Tidspunkt: 12:00

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin 
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 97506252.  
Varamedlemmer  møter etter nærmere innkalling.

Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/515-10

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Søknad om fornyelse av salgsbevillinger for perioden 1.4.16 - 31.3.20

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 28/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 23/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

1. I hht. alkohollovens § 1-7, gis det følgende salgsbevillinger for øl og rusbrus:

 Spar Overhalla (org.nr.: 915093280) v/Styrer Lise Sætervik(stedfortreder: Solgunn 
Sandmo)

 Mattorget AS (org.nr.: 960525477) v/Jan Ståle Viken Flått (stedfortreder: Birgit Grande)
 Spar Skage (org.nr.: 947429833) v/Oddgeir Homstad (stedfortreder: Ann Kristin 

Tørstad)

2. Salgsbevilling gis for perioden 1.4.16 – 31.3.2020

3. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er tillatt 
mellom kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, og mellom kl. 08.00 – 18.00 på dager før søn- og 
helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Jan Ståle Viken Flått fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming.

Hjemmel: Fvl. §6a
Begrunnelse: Søker
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Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 18.01.2016 Søknad om fornyet salgsbevilling SPAR Overhalla v/Lise Sætervik
I 08.02.2016 Søknad om fornyet salgsbevilling Mattorget AS
I 23.02.2016 Søknad om fornyelse av 

salgsbevilling perioden 1.4.16 -
31.3.20

SPAR Skage

Saksopplysninger

Kommunal bevilling til salg og skjenking av alkohol gis for 4 år av gangen, med opphør senest 
30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen skal dermed behandle alle innkomne 
søknader om bevilling på nytt senest 30. juni 2016.

Salgs- og skjenkebevillingene i Overhalla kommune utløpte 31.3.16.

Bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er 
truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden. 

Det foreligger søknader om fornyelse av salgsbevilling for øl og rusbrus fra:

- Spar Overhalla v/Lise Sætervik
Lise Sætervik skal være styrer med Solgunn S. Sandmo som stedfortreder.

- Mattorget AS v/Jan Ståle Viken Flått
Jan Ståle Viken Flått skal være styrer med Birgit Grande som stedfortreder.

- Spar Skage v/Oddgeir Homstad
Oddgeir Homstad skal være styrer med Ann Kristin Hildrum som stedfortreder.

Styrere og stedfortredere oppfyller dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser 
gitt i medhold av alkoholforskriften, kap. 5.

Søknadene har vært forelagt lensmannen og NAV-leder og de har ingen innvendinger mot at 
søknadene innvilges.

Vurdering

Rådmannen tilrår at søknadene innvilges for den omsøkte periode.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/2456-3

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Eldhuset - Søknad om servering- og skjenkebevilling samt tilvirkning av eget 
produsert øl for salg og skjenking

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 29/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 24/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

1. Eldhuset, org.nr. 916534930 tildeles alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
i gruppe 1-3 (øl, vin og brennevin samt eget produsert øl) for inneværende periode, frem 
til 31.3.2020 (Restaurant/Pub innendørs)

2. Eldhuset tildeles salgsbevilling for eget produsert øl med høyst 4,7 % for inneværende 
perioden, frem til 31.3.2020. Produksjonen må foregå ved Haugum gård i godkjente 
lokaler (gårdsbutikk, adskilt fra skjenkeområde, jfr. alkohollovens bestemmelser)

3. Lise Riibe f. 291082 og Kristian Stene f. 170484, godkjennes som henholdsvis styrer og 
stedfortreder for bevillingen

4. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 
for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

5. Salg av eget produsert øl med høyst 4,7 volumprosent alkohol er tillatt mellom kl. 08.00 
– 20.00 på hverdager, og mellom kl. 08.00 – 18.00 på dager før søn- og helligdager 
unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat
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I 10.03.2016 Søknad om serverings- og 
skjenkebevilling

Eldhuset

U 16.03.2016 Søknad om serverings- og 
skjenkebevilling - Til uttalelse

erling.lundstadsveen@politiet.no 
m.fl.

Saksopplysninger

Eldhuset v/Lise Riibe søker med søknad datert 10.3.16 om serverings- og skjenkebevilling (øl, 
vin og brennevin), samt tilvirkning av eget produsert øl for salg og skjenking.

Lise Riibe har overtatt heimgården og hennes foreldre har drevet gården/gårdsbutikk, restaurant 
og bar frem til overtakelse. 

Det opplyses at Lise Riibe skal stå som styrer med Kristian Stene som stedfortreder. Begge har 
gjennomført og bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling og salgsbevilling. I tillegg har 
styrer bestått lovpålagt etablererprøve for serveringssteder.

Vurdering

Søknaden har vært til uttalelse hos lensmannen og NAV-leder som ikke har innvendinger mot at 
søknaden innvilges og søknaden anbefales derfor innvilget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/515-15

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Overhalla Hotel - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
1.4.16 - 31.3.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 33/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 25/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Overhalla Hotel Drift AS (org.nr.: 
976017897) med Oddvar Heilong som skjenkestyrer og Elsa Heilong som stedfortreder, 
fornyelse av sin skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Dette gjelder for alle 
avdelinger på Overhalla Hotel og gapahuker langs Namsen:
- Øy
- Vibstad

2. Bevillingen gjelder for perioden 1.4.16 – 31.3.2020.

3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 
for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

Hjemmel for vedtaket er: 
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Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 25.02.2016 Søknad om fornyelse av 
skjenkebevillingen

Overhalla Hotel Drift AS

Saksopplysninger

Overhalla Hotel Drift AS søker med søknad datert 25.2.16 om fornyelse av sin skjenkebevilling 
for perioden 1.4.16 – 31.3.2010.

Vurdering

Søknaden har vært til uttalelse hos Lensmannen og Sosialleder som ikke har kommet med 
innvendinger mot at søknaden innvilges og søknaden anbefales innvilget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/515-16

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Bjøra Camping - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.4.16 
- 31.3.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 30/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 26/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Bjøra Camping (org.nr.: 852699892) med Halldis 
Blengsli som styrer og Hans Robert Blengsli som stedfortreder, bevilling til skjenking av øl, vin 
slik:

1. Skjenkebevilling for øl og vin for perioden 1.5. – 30.9., begrenset til 6 arrangement i 
perioden, med skjenkested Lavvo.

2. Skjenkebevilling for øl og vin på platting i tilknytning til resepsjon for perioden 1.5. –
30.9., generell bevilling uten antallsmessig begrensning.

3. Skjenking av øl og vin til bedriftskunder, generell uten antallsmessig begrensning.
4. Bevilling gjelder fra 1.5.16 til 31.3.2020.
5. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 20.01.2016 Søknad om fornyet salgs- og Bjøra CVamping
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skjenkebevilling

Saksopplysninger

Bjøra Camping v/Halldis Blengsli søker med søknad datert 20.1.12 om fornyelse av sin 
skjenkebevilling for perioden 1.5.16 – 31.3.20.

Vurdering

Søknaden har vært til uttalelse hos lensmannen og NAV-leder som ikke har kommet med 
innvendinger mot at søknaden innvilges og søknaden anbefales innvilget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/515-17

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Skogmo Gjestgiveri - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 
1.4.16 - 31.3.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 31/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 27/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Skogmo Gjestgiveri (org.nr.: 996913201) 
med Leo Ulmborg som styrer og Annette Ulmborg som stedfortreder, fornyelse av sin 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin slik:

- Skogmo Gjestgiveri
- På etablert område ved hovedinngang og ved kafeteriainngang

2. Bevillingen gjelder for perioden 1.4.16 – 31.3.2020.

3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 
for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 05.04.2016 VB: Fornyelse av skjenkebevilling Annette Ulmborg
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Saksopplysninger

Skogmo Gjestgiveri søker med søknad datert 5.4.16 om fornyelse av sin skjenkebevilling for 
perioden 1.4.16 – 31.3.2020.

Leo Ulmborg er styrer med Annette Ulmborg som stedfortreder.

Vurdering

Søknaden har vært til uttalelse hos lensmannen og NAV-leder som ikke har kommet med 
innvendinger mot at søknaden innvilges og søknaden anbefales innvilget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/515-19

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

JB bok&cafe - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.4.16 -
31.3.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 32/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 28/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges JB Bok & cafe (org.nr.: 957497128) med Lasse 
Jenssen som styrer og Frank Andersen som stedfortreder, fornyelse og endring av sin 
skjenkebevilling av øl, vin og brennevin slik:

1. Skjenkebevilling for øl og vin og brennevin:
- JB Bok & cafe

2. Bevillingen gjelder fra 1.4.16 – 31.3.2020.
3. Skjenking av brennevin gjelder til middagsgjester.
4. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 31.03.2016 Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling

JB bok&cafe
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Saksopplysninger

JB bok&cafe v/Lasse Jenssen søker med søknad datert 31.3.16 om fornyelse av sin 
skjenkebevilling for perioden 1.4.16 – 31.3.2020.

Vurdering

Søknaden har vært til uttalelse hos lensmannen og NAV-leder som ikke har kommet med 
innvendinger mot at søknaden innvilges og søknaden anbefales innvilget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/515-20

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Fridtun A/L - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling og godkjenning av ny 
styrer og stedfortreder for perioden 1.4.16 - 31.3.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 34/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 29/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Fridtun A/L (org.nr.: 974914468) fornyelse 
av sin helårlige skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Terje Indgjerd godkjennes som 
ny styrer og Ingvild Forseth godkjennes som stedfortreder for bevillingen.

2. Bevillingen gjelder fra 1.4.16 – 31.3.2020.

3. Det er en forutsetning at ny styrer gjennomfører og består Etablererprøve i henhold til 
serveringsloven.

4. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 
for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 26.02.2016 Søknad om fornyelse av bevilgning Fridtun ungdomshus
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Saksopplysninger

Fridtun A/L søker med søknad datert 26.2.16 om fornyelse av sin helårlige skjenkebevilling for 
øl, vin og brennevin for perioden 1.4.16 – 31.3.2020. De søker også om å få godkjent Terje 
Indgjerd som ny styrer og Ingvild Forseth som stedfortreder for bevillingen.

Ny styrer må avlegge og bestå etablererprøven i henhold til serveringsloven.

Vurdering

Søknaden har vært til uttalelse hos lensmannen og NAV-leder som ikke har kommet med 
innvendinger mot at søknaden innvilges og søknaden anbefales innvilget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/515-14

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Namsen Adventure AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 01.04.16 - 31.3.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 35/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 30/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Namsen Adventure AS (org.nr.: 
985607478) med Karoline Heia som skjenkestyrer og Rune Lassemo som stedfortreder, 
fornyelse av sin skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på følgende steder:

- Gapahuker (Krukåren, Midtskjæret, Ristad, Heknin og Bjøra 
- Hyllenget eiendom, hovedbygg og servicebygg
- Sellæg gård, hus på gårdstun, gapahuk på nordsiden av Namsen ved Krukåren og 

nedenfor Sellæg Gård
- Namsgløtt og Hylla. Hytter som Namsen Adventure AS disponerer i laksesesongen

2. Bevillingen gjelder fra 1.4.16 – 31.3.2020.

3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 
for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 25.02.2016 Søknad om fornyet eksisterende 
skjenkebevilling

Namsen Adventure AS v/Rune 
Lassemo

Saksopplysninger

Namsen Adventure søker med søknad datert 26.2.16 om fornyelse av sin skjenkebevilling for 
perioden 1.4.16 – 31.3.2020.

Vurdering

Søknaden har vært til uttalelse hos lensmannen og NAV-leder som ikke har kommet med 
innvendinger mot at søknaden innvilges og søknaden anbefales innvilget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/6082-25

Saksbehandler:

Johan Grongstad

Saksframlegg

Finansiering av nytt Høydebasseng på Skage

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 37/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 31/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar bygging av nytt høydebasseng på Skage. Dette gjøres 
innenfor en kostnadsramme på kr 10.400.000 eks. mva.

2. Følgende finansiering foretas:

Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
Utgift 02700 6010 34553 0478 10 400 000
Lån 09100 8100 88000 0906 -10 400 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Skageområdet har det siste tiåret hatt en betydelig vekst i antall abonnementer, de fleste av disse 
har kommet i Hunnaåsen. Dette er et område som ligger høyere i terrenget enn den eldre
bebyggelsen. Når det blir betydelig flere abonnementer over tid i et område, gir det utfordringer 
innenfor vannleveransen til området. Dette merkes spesielt godt på Skage med den nye 
boligbebyggelsen som ligger høyere i terrenget enn den gamle. Dette gir seg utslag i 
vannmengde og trykkutfordringer.
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Drikkevannet produseres i Rakdalåsen (110 m.o.h.) for så å bli fordelt ut på ledningsnettet. I 
tillegg sendes vannoverskuddet opp til høydebassenget på Ryggahøgda (95 m.o.h.). Det er 
tilstrekkelig kapasitet innenfor vannproduksjonen og i rørnettet til Skage-området til lagring i et 
nytt høydebasseng.

Vannet har to «transportveier» utover mot Skage, en 110mm ledning som går på sørsiden av 
Namsen og en 215mm rørledning som går på nordsiden. 
Leveransesikkerheten vil bli betydelig bedre med et riktig plassert høydebasseng. Dette kan stå 
som en buffer ved en eventuell hendelse med unormalt stort vannforbruk eller ledningsbrudd 
som gir en utfordring for stabil leveranse.

Når det gjelder brannberedskap i området, så er kapasiteten i dag ved bruk av brannkummer på 
grensen til det som er akseptabelt.

Vi har også opplevd at vårt eksisterende høydebasseng på Ryggahøgda tømmes noe raskere enn 
tidligere antatt. Høydebassengene på Ryggahøgda har ved et par hendelser blitt tømt på 1,5 
døgn. Tidligere beregninger har vurdert kapasiteten til å holde i 2,5 døgn. Under uværet 16.-17.
november 2013 tok det 1,5 døgn å tømme vannreservoaret. Den gangen tok det også en del 
lengre tid enn ventet for å få fylt det opp igjen.
Dette viser at det er et sterkt reelt behov for økt kapasitet med «riktig plassering»
(høydebasseng).

Gjennom et forprosjekt som ble vedtatt i PS 51/15, 01.09.2015 har det vært sett på to 
alternativer for å sikre vannleveransene i området vest for Ryggahøgda:

 Det ene er å oppgradere størrelsen på bassenget på Ryggahøgda og 
tilstand/føringsvei/kapasitet på ledningsnettet fra Ryggahøgda til Skage. 
Dette for å få et riktig bilde av konsekvensene ved et eventuelt brudd/lekkasje. Ingen av 
de alternativene/traseene som her har vært vurdert har gitt oss den tryggheten vi trenger 
for å kunne si at man da har den sikkerhetsmarginen man finner akseptabel. 
Så lenge de geologiske forholdene med tanke på leirmasser og rasfaren er som den er i 
Overhalla, er det valgt å ikke gå videre med dette.

 Det alternativet vi da sitter igjen med er nytt høydebasseng «med riktig plassering» som 
kan fungere som en buffer den dagen tilførselen eventuelt blir brutt.

Vurdering

1. Arbeidsmetodikk. I våre utredninger knyttet vi til oss en ekstern rådgiver gjennom 
anbudskonkurranse. Det firmaet som ble valgt som rådgiver var Trønder-plan AS
Steinkjer som hadde det økonomisk mest fordelaktige for Overhalla Kommune.
Vi har med en opsjon på detaljprosjekteringen av høydebassenget, så hvis dette blir 
vedtatt vil vi iverksette dette umiddelbart. 

Det har vært en god prosess med møter internt og med Trønder-Plan der de forslagene 
som har blitt bragt på banen fortløpende har blitt diskutert med fagmiljøet innen vann og 
avløp. 
I sonderingene på alle aktuelle områder som har vært vurdert har kontakt med aktuelle 
grunneiere vært en prioritert oppgave. Her kan opplyses om at alle grunneiere med ett 
unntak var svært positive til vår forespørsel. 
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Ved positivt vedtak nå i april vil vi kunne ha byggestart nytt høydebasseng høsten 2016.

2. Valg av plassering: Etter vurderinger av plassering landet man på to alternativer som 
mest aktuelle. De alternativene det har vært sett detaljert på er over gården på Heimstad 
og vest på Hunnaåsen. 

Etter en nøye vurdering har vi valgt å legge bort Heimstad for plassering av nytt 
høydebasseng. Dette begrunnes med at vi ser det vil gi en dårligere sikkerhet for område, 
ved et eventuelt ledningsbrudd mellom Belgvollkrysset og Skage. Kostnadene på dette 
alternativet er også en del høyere enn for valgte løsning. 

Det har vært dialog med de berørte grunneierne av det aktuelle området i Hunnaåsen. 
Med den plasseringen og føringsveien vi nå ser for oss, er det ingen av de berørte parter 
som har innsigelser mot etableringen vest på Hunnaåsen.
Det er også inngått en dialog med idrettslaget da tilførselsveien til høydebassenget vil 
krysse eksisterende lysløype. Dette vil med forholdsvis enkle grep la seg ordne og denne 
dialogen vil bli gjenopptatt under detaljprosjekteringen.

Valgt løsning på Hunnaåsen:

3. Valg av størrelse: Noen av de momentene som har vært vurdert er:
 Dagens forbruk i kommunen sett under ett.
 SSB sine fremtidsprognoser for Overhalla Kommune. 
 Det er tatt en vurdering ut i fra de boligområdene som er innregulert i dag.
 Ut over dette er det tatt en vurdering for å se på gjennomførbare fremtidige 

boligprosjekter i området.
 Det er vurdert forskjellige innspill som har kommet fra berørte grunneiere om 

hvilke planer de måtte ha for sine eiendommer vedrørende eventuelle fremtidige 
boligfelt.
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I forprosjektet har vi fått kalkulert tre forskjellige størrelser, på 1000M 3, 1500M 3 

og 2000M 3. Prisforskjellen er ca. 1mill for hvert steg, noe som tilsier at den med 
høyest kostnad koster 2 mill. kr. mer enn den rimeligste. 
Her har vi gått inn for det største alternativet på 2000m3. Dette er gjort ut fra en 
helhetsvurdering av den totale kapasiteten i hele kommunen. Med denne størrelsen
på bassenget vil vi med dagens totale forbruk ha en reserve som vil holde i ca 2,9 
døgn. Ut fra prognosene til SSB skal folketallet øke til ca. 4660 i 2040, dette vil gi 
en reservekapasitet på ca. 2,3 døgn.

4. Valg av infrastruktur: Det har gjennom forprosjektet vært diskutert mange forskjellige 
løsninger. Som beskrevet i rapporten er det to alternativer som skiller seg klart ut. 
Det ene er å delvis benytte eksisterende ledningsnett gjennom Skage vest, heretter 
benevnt som alternativ 1A. Det andre alternativet er å gå av med en forgreining opp fra 
Belgvollkrysset, følge beite langs Hunnaåsen og gå direkte opp åsen.

Alternativ 1A gjennom eksisterende boligfelt i Skage vest er det vi har vurdert som det 
mest hensiktsmessige og som det innstilles på. Dette med tanke på gjennomføring, 
kvalitet, økonomi og tidsbruk. Under følger de vurderingene som er gjort i forhold til de 
punktene som står i forprosjektet.

 Det vurderes i rapport fra rådgiver at 1A har nest beste sikkerhet. For å gjøre dette 
alternativet sikrere har vi vurdert kapasitet på bassenget opp mot de abonnentene som vil 
være påkoblet. 
Hvis det skulle komme et ras/brudd mellom Belgvollkrysset og Skage så vil bassenget 
fremdeles ha kapasitet til å forsyne alt vest for bruddstedet i 20- 30 dager. I 
detaljprosjekteringen vil det også bli gjort klart for nødtilkoblinger ved Belgvollkrysset 
og i det nye bassenget på Hunnaåsen, slik at man i nødsfall kan legge provisoriske 
vannledninger opp til bassenget. Provisoriske vannledninger kan være med lån fra 
sivilforsvaret eller med brannledninger.

 Gjennomføringstiden med alternativ 1A kontra 1B vil være kortere.
Dette med tanke på grunnervervelse fra en grunneier med motvilje mot å la oss krysse 
eiendommen og litt kompliserte grunnforhold med en rødmerket kvikkleiresone. 
Utfordringene man kommer borti ved å bruke alternativ 1B er at man må krysse en 
markert rød sone med kvikkleire. For at dette skal være gjennomførbart må man da 
bruke styrt boring, med de usikkerhetsmomentene dette medfører.

 Gjennomstrømningshastigheten i bassenget er viktig mht. vannkvalitet. Dette er ivaretatt 
ved at men legger opp en egen ledning fra bassenget og ned til øverste tilkoblingspunkt 
uten trykkøkning.

 Dette med fylling av bassenget har vi valgt å løse ved at vi legger opp en ekstra ledning 
fra øverste tilkoblingspunkt som har trykkøkning og opp til bassenget. Siden den 
trykkøkningsstasjonen som er ved Trollstua i dag likevel skulle vært oppgradert, har vi 
valgt å ta inn denne i prosjektet. Dette vil føre til at vi manuelt kan kjøre et høyere trykk 
og større mengde direkte opp til bassenget. Dette er å betegne som en ekstra 
sikkerhetsbarriere.

 Andre fordeler vi ser ved å gå for dette alternativet er kombinasjonen og synergiene som 
vi får i forbindelse med det/de nye boligfeltene. Ved å se disse to prosjektene i 
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sammenheng vil man kunne legge til rette for 10-12 tomter i forbindelse med at man 
delvis skal opparbeide både vei, vann og avløp. Noe av kostnadene for dette må 
påberegnes å måtte tas på tomtekostnadene. Men totalkostnaden på disse to prosjektene 
sett under ett vil bli lavere.

Tenkt infrastruktur:

Det presiseres at eksakte traseer for vei, vann og avløp vil bli tatt i detaljprosjekteringen.

5. Kryssing av Namsen. Sett i sammenheng med dette prosjektet har vi også vurdert om 
det fremdeles er behov for å dra en ny ledning over Namsen for å supplere 
vannforsyningen på sørsiden. Denne kryssingen er vurdert fra noen år tilbake som 
nødvendig mht. drift og sikkerhet.

Det er konkludert med at dette nå ikke lenger er nødvendig i samme grad og at man ved 
å etablere nytt høydebasseng på Skage vil kunne supplere tilstrekkelig gjennom den 
ledningen som allerede krysser ved Storøya sørøst for Skage. 
Det er satt av penger i revidert økonomiplan til dette prosjektet med 200 000 kr i 2016, 
og 3 300 000 kr i 2017.
Når man nå ser at kryssing ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt, kan da disse pengene 
omdisponeres til høydebassenget. En kommer dermed ut med samme totalkostnad som 
budsjettert i økonomiplanen.

Miljømessig vurdering

I klima og miljøplan står det helt klart at vi skal jobbe for lavere klimautslipp. Dette vil vi 
oppfylle på flere punkter. Følgende punkter vil virke positivt på miljøet:

 I forbindelse med oppgradering av Skageåsvegen vil de nye vannledningene til 
høydebassenget bli lagt i samme grøft.
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 Ved å se både boligfeltene og høydebassenget i sammenheng vil man her kunne ha 
gjenbruk av både veitrase og rørtraseer. 
Dette er noe som også vil ha innvirkning på det økonomiske resultatet når man ser disse 
to prosjektene under ett.

 Ved å legge høydebassenget på angitt kotenivå vil man kunne få en god effekt ved at 
man til en viss grad får hjelp av naturkreftene som ligger i at det ligger lavere enn 
Raktdalsåsen og får selvfall.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2011/1665-109

Saksbehandler:

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Omadressering av to sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss 
gård til nye vegparseller med adressenavn Grandvegen og Fossvegen.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 36/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 32/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

1. To sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss gård omadresseres til nye 
vegparseller med adressenavn Grandvegen og Fossvegen.

2. Nye adressenavn i Overhalla kommune kunngjøres i hht. stedsnavnlovens regler før vedtak 
fattes.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Lene Lervik Glømmen (SP) fremsatte forslag om å endre forslagets pkt. 1 i forhold til 
opprinnelig forslag på Grandvegen til Grandevegen.

Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, mot 1 stemme:

Rådmannens forslag til vedtak med Lene Lervik Glømmen (SP) sitt endringsforslag vedtas:

3. To sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss gård omadresseres til nye 
vegparseller med adressenavn Grandevegen og Fossvegen.

4. Nye adressenavn i Overhalla kommune kunngjøres i hht. stedsnavnlovens regler før vedtak 
fattes.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 15.01.2016 Krav om endring av adresse Anne Ovidie Hagerup m/flere
U 18.01.2016 Krav om endring av adresse Anne Ovidie Hagerup m.fl.

Oversiktskart:

Saksopplysninger

Kommunen har mottatt henvendelse fra Anne Ovide Hagerup, eier av Grande gård, og Lars 
Sigurd Ovesen, eier av Foss gård. De ønsker omadressering fra Sørsivegen til egen vegparsell 
med eget adressenavn.
Begge har i dag adresse Sørsivegen som går fra Namsos til Grong. De sier at post ikke kommer 
fram og folk finner ikke fram. Det var mye enklere med gammel adresse Grande gård og Foss 
gård. Høyt adressenummer er vanskelig å oppfatte hvis de ringer, mange tror det er 
postnummeret.

Grande gård ligger nær Sørsivegen, langs en liten gårdsveg som går videre til et bolighus, til 
sammen 4 boenheter og 3 adresseenheter.
Foss gård og et bolighus ligger langs en sideveg fra Sørsivegen. Avstand fra Sørsivegen til Foss 
gård er 500 meter, det er 4 adresseenheter til sammen.
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Adressene ligger digitalt og søkbart, og skal være lett å finne fram for utrykningskjøretøy.
Merking med skilt er viktig. Bor en i en sideveg, er det viktig å merke med anvisningsskilt der 
sidevegen begynner om hvilke adressenummer som er langs sidevegen.
Ellers er vegnavnskilt viktig for å finne fram. Vegnavnskilt langs fylkesvegene er ennå ikke 
oppsatt. Vegvesenet har lovet en tidsplan for dette i løpet av våren, gjeldende for alle kommuner 
i Nord-Trøndelag

I hht kartverkets adresseveileder skal en i avveiningen om en sideveg skal utgjøre egen 
adresseparsell vurdere følgende:
Lengde på sidevegen, gjerne over 2 km i spredtbygd område.
Antall adresseenheter i sidevegen, gjerne mer enn 2-4 adresseenheter i spredtbygd område, og 
mer enn 10-20 adresseenheter i tettbygd område.
Eventuell videre utbygging i sidevegen
Lengden på hovedvegen
Medfører ujevn nummerering langs hovedvegen dersom sidevegen adresseres til denne.
Begrense behovet for omadressering
  
Stedsnavntjenesten har uttalt seg til skrivemåte:
Fossvegen er greit.
De anbefaler Grandvegen, ikke Grandevegen. I andre sammensetninger med gårdsnavnet 
Grande faller e bort, eks. Grandåsen, Grandaunet. De tilrår tradisjonell sammensetning også i 
adressenavnet.
Eier av Grande gård ønsker ikke skrivemåten Grandvegen, men Grandevegen, dette for at f.eks 
fiskere skal skjønne sammenhengen. Men alternativt kan hun akseptere skrivemåten 
Grainnvegen. 
Navnekonsulentene sier til dette at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den lokale uttalen og så 
skrives så nært et ord som mulig. De kan derfor ikke tilrå skrivemåte Grainnvegen. Grandvegen 
blir uttalt Grainnvegen.

Kommunens navnekomite har vurdert henvendelsen:
Asbjørn Hagerup anser seg som inhabil vedrørende Grandvegen
De mener at manglende skilting kan være medvirkende årsak til at folk ikke finner fram.

Navnekomiteen er enig om at det kan være problematisk for Foss å være adressert til 
Sørsivegen. Selv om sidevegen ikke er like lang som anbefalt i kartverkets veileder, er den 
retningsgivende. De syns derfor eiers ønske om egen adresseparsell er forståelig, og anbefaler at 
denne vegen omadresseres til Fossvegen.

Navnekomiteen er mer usikker på Grandvegen. Siden det ikke er kommet opp skilt er det ikke 
enkelt å finne fram, men de tror ikke det er enklere med Grande gård/Grandvegen 4, som 
eksempel.
Navnekomiteen mener det må være lettere å finne fram til et nummer på Sørsivegen, enn en 
liten vegstubb med eget navn, både for post og de som kjører bil.
Navnekomiteen påpeker også at det kan medføre at det kommer flere slike saker hvor det er 
ønske om eget vegnavn på små gårdsveger.
Navnekomiteen er likevel ikke prinsipielt imot omadressering til eget adressenavn, spesielt 
dersom skrivemåten kan være Grainnvegen.

Grande og Foss er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) som vedtatte navn på bruk.
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Offisielle adressenavn vedtas av kommunen iht. stadnamnlova § 5 og behandles iht. lovens 
regler. 
Navnesak skal kunngjøres før det fattes endelig vedtak.
Lokale organisasjoner har uttalerett i saker som gjelder stedsnavn organisasjonen har særlig 
tilknytning til. 

Før vedtak om skrivemåten, skal navnekonsulentene gi tilråding. Slik tilråding er mottatt.
Adressenavn er stedsnavn etter definisjonen i lov om stadnamn, § 2.
Skrivemåten fastsettes derfor ut fra regelverket i lov om stadnamn, § 4:
”Der ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn
takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande
rettsskrivingsprinsipp for norsk og samisk.”

Det får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen om vegene får egne navn, langs 
fylkesveger er det vegvesenet som skal sette opp vegnavnskilt.

Vurdering

Ønsket omadressering til Fossvegen er forståelig og uproblematisk. Selv om det ikke er i hht 
kartverkets veileder for adresseparsellering, er den retningsgivende og skal brukes med skjønn. 
Eget vegnavn blir en god løsning og rådmannen anbefaler at denne vegen omadresseres til 
Fossvegen.

Omadressering av gårdsvegen på Grande gård anses i utgangspunktet ikke som nødvendig i hht 
kartverkets veileder. Husene ligger like ved vegen og er godt synlig. Det kan ikke være navnet 
som gjør at folk og post ikke kommer fram, men manglende skilting.  
Det er mulig det er vanskelig å oppfatte så høge adressenummer i en krisesituasjon, og at det er 
problematisk at en veg med likt navn går gjennom tre kommuner. 

Det er også verdt å merke seg det kommunens navnekomite påpeker at det kan medføre flere 
slike saker hvor det er ønske om eget vegnavn på små gårdsveger.

En grunn for omadressering er å imøtekomme innbyggerne i det de mener er en god løsning.
Veileder for parsellering er retningsgivende og skal brukes med skjønn av adressemyndigheten, 
Avvikende parsellering kan derfor forekomme hvis det vurderes som riktig.

Grunneier har et avvikende syn på skrivemåten i forhold til navnekonsulentenes tilråding. Hun 
ønsker Grandevegen for at fremmende lettere skal identifisere adressen med gårdsnavnet. 
Samtidig kan hun godta skrivemåten Grainnvegen, noe som trolig er vanskeligere for 
fremmende å oppfatte.

For kommunen som vedtaksmyndighet er det naturlig å følge navnekonsulentenes tilråding om 
Grandvegen i hht andre sammensetninger med gårdsnavnet Grande, eks. Grandåsen, og at 
tradisjonell sammensetning også brukes i adressenavnet.
Navnekonsulentene sier om skrivemåten Grainnvegen at skrivemåte skal ta utgangspunkt i den 
lokale uttalen og så skrives så nært et ord som mulig. De kan derfor ikke tilrå skrivemåte 
Grainnvegen.

Rådmannen kan under sterk tvil anbefale at gårdsvegen på Grande gård blir egen adresseparsell 
med navnet Grandvegen etter anmodning fra grunneier for at folk og post skal komme fram og i 
hht stedsnavnkonsulentenes tilråding på skrivemåte.
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Rådmann anbefaler at to nye vegnavn, Fossvegen og Grandvegen i Overhalla kommune 
kunngjøres iht. stadnamnlovens regler.

Ved utgått høringsfrist, legges adressenavnene fram til endelig behandling.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2014/6920-39

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Kommunereformen - intensjonsavtale om mulig sammenslåing "Midtre 
Namdal +" og selvstendighetsalternativet

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 38/16 19.04.2016
Overhalla kommunestyre 33/16 25.04.2016

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen for mulig sammenslåing av kommunene 
Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger. Kommunestyret 
vurderer dette som et tydelig og reelt alternativ til det å fortsette som egen kommune.

2. Kommunestyret tar vedlagte utredning om mulige fordeler og ulemper ved 
sammenslåing til orientering. Kommunestyret anser fortsatt selvstendighetsalternativet å 
være et troverdig og reelt alternativ til sammenslåing.

3. Kommunestyret konstaterer dermed at det foreligger to reelle alternativer som en ber 
innbyggerne ta stilling til i den rådgivende folkeavstemmingen 23. mai, før 
kommunestyrets endelige behandling i juni.

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016

Behandlet.

Johan Tetlien Sellæg (SP) foreslo å ta ut tydelig i forslagets pkt. 1.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ragnar Prestvik (AP) foreslo å ta ut troverdig i forslagets pkt. 2.

Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer.

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016:

Rådmannens forslag til vedtak med Johan Tetlien Sellæg (SP) sitt endringsforslag vedtas:

4. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen for mulig sammenslåing av kommunene 
Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger. Kommunestyret 
vurderer dette som et reelt alternativ til det å fortsette som egen kommune.
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5. Kommunestyret tar vedlagte utredning om mulige fordeler og ulemper ved 
sammenslåing til orientering. Kommunestyret anser fortsatt selvstendighetsalternativet å 
være et troverdig og reelt alternativ til sammenslåing.

6. Kommunestyret konstaterer dermed at det foreligger to reelle alternativer som en ber 
innbyggerne ta stilling til i den rådgivende folkeavstemmingen 23. mai, før 
kommunestyrets endelige behandling i juni.

Vedlegg: 

 Intensjonsavtale om mulig sammenslåing av kommunene Høylandet, Overhalla, 
Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger, datert og underskrevet 18.03.2016.

 Rådmannens utredning – foreløpige vurderinger av fordeler og ulemper ved 
sammenslåing og selvstendighetsalternativet. Datert 12.04.2016.

Saksopplysninger

Arbeidet med kommunereformen har nå pågått siden høsten 2014. Etter vurderinger av ulike 
alternativer for framtidig kommunestruktur, gjenstår det nå to alternativer: Sammenslåing med 5 
kommuner i Midtre Namdalsregionen eller Overhalla fortsatt som egen kommune 
(selvstendighetsalternativet).

Kommunestyret fattet 2. februar i år følgende vedtak:

1. “Overhalla kommune opprettholder tidligere vedtak om å utrede videre 
selvstendighetsalternativet (overhalla som egen kommune). 

2. Overhalla kommune vil i tillegg utrede alternativet med en sammenslåing med 
kommunene Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger. Utredningen kan også inkludere 
kombinasjoner hvor ikke alle disse kommunene deltar, samt kombinasjoner hvor 
Høylandet og/eller Grong også deltar. 

3. Overhalla kommune ønsker nå å starte dialog og forhandlinger om innholdet i en 
intensjonsavtale med de øvrige kommunene nevnt i punkt 2. 

4. Kommunestyret utnevner et forhandlingsutvalg som gis fullmakt til å representere 
Overhalla kommune i nevnte forhandlinger. Det forutsettes at Overhalla kommunes 
styringsgruppe i kommunereformen sammen med kommunestyret fortløpende holdes 
orientert og involveres i den utstrekning dette er naturlig og praktisk mulig. 

5. Forhandlingsutvalget skal bestå av tre politiske valgte representanter, samt rådmannen. 
Følgende representanter velges med personlig vararepresentanter: 
1) Per Olav Tyldum (SP) med personlig vararepresentant Lene L. Glømmen (SP) 
2) Johan T. Sellæg (SP) med personlig vararepresentant Trond Petter Ristad (SP) 
3) Anne-Grete Sagmo (AP) med personlig vararepresentant Ragnar Prestvik (AP) 

6. Forhandlingsutvalget får i oppgave å forsøke å forhandle frem en intensjonsavtale som: 
 kan styrke den videre utviklingen i tjenesteyting, myndighetsutøvelse,
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samfunnsutvikling og lokaldemokratiet i den nye kommunen og i Overhalla, 
 kan gi en balansert utvikling mellom sentrum og utkanter i den nye kommunen, 
 blant annet bygger på Overhallas styrker og prioriterte satsinger. 

7. Overhalla kommune tar sikte på å gjennomføre folkemøte(r) og en rådgivende 
folkeavstemming basert på utarbeidet intensjonsavtale og egen utredning om 
selvstendighetsalternativet i løpet av april/mai, i forkant av endelig vedtak i 
kommunestyret i juni. Kommunestyret tar stilling til konkret prosess forutsatt at 
intensjonsavtale foreligger.”

Første møte i felles forhandlingsutvalg mellom de seks kommunene var 8. februar. Etter 5 
forhandlingsmøter (hvorav en todagers samling) ble forhandlingsutvalget enig om en 
intensjonsavtale for mulig sammenslåing i møtet 18. mars på Høylandet.
Sammenslåingsalternativet har hatt arbeidstittelen “Midtre Namdal +” (MN+).

I sitt møte 29. mars fattet kommunestyret vedtak om at det skal avholdes en rådgivende 
folkeavstemming mandag 23. mai 2016 og det formelle/praktiske opplegget for denne. Det 
åpnes blant annet for forhåndsstemming fra 2. mai. I folkeavstemmingen kan de stemme-
berettigede (fra 16 år) gi uttrykk for om de ønsker sammenslåing av de seks kommunene som 
beskrevet i intensjonsavtalen, eller om de ønsker at Overhalla skal fortsette som egen kommune.

Etter den rådgivende folkeavstemmingen skal kommunestyret fatte sitt endelige vedtak i 
spørsmålet om sammenslåing eller ikke i møtet 20. juni.

Intensjonsavtalen
Den fremforhandlede intensjonsavtalen om mulig sammenslåing er på 10 sider og har følgende 
kapitler:

1. Bakgrunn
2. Den nye kommunen
3. Mål for den nye kommunen
4. Gjennomføring av kommunesammenslåingen
5. Lokaldemokrati
6. Økonomi
7. Tjenestetilbudet
8. Samfunnsutvikling
9. Diverse forhold

Både intensjonsavtalen og status og utviklingstrekk ved de seks kommunene ble presentert i det 
hittil siste folkemøtet (i Horisonten, OBUS) 4. april. Presentasjonene og opptak fra folkemøtet 
er tilgjengelig på kommunens nettside.

Intensjonsavtalen (vedlagt) legges nå fram for kommunestyret til vurdering/drøfting i forkant av 
planlagt rådgivende folkeavstemming. 

Rådmannen legger i tillegg fram en egen utredning (vedlagt) med foreløpig vurdering av 
fordeler og ulemper av en slik sammenslåing sett opp mot selvstendighetsalternativet.
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Vurdering

Forhandlingene om en intensjonsavtale foregikk over kort tid og var krevende, men i en god 
tone i forhandlingsutvalget og med et felles ønske om å få fram et best mulig utgangspunkt for 
en mulig sammenslåing.

Intensjonsavtalen kan betraktes som en blanding av mål, foreløpige avklaringer og ønsker for en 
sammenslått kommune. Intensjonsavtalen vil ha sin klart viktigste funksjon i perioden fram til 
ny kommune eventuelt blir etablert og et nytt kommunestyre overtar den videre styringen. 
Avtalen gir imidlertid også enkelte føringer videre som de nye kommunestyrene i årene etter 
sammenslåingen vil ha en viss moralsk forpliktelse til å følge, særlig i den første tiden etter 
sammenslåingen. 

Intensjonsavtalen gir en del konkrete avklaringer (bl.a. kommunesenter, at et nytt navn og 
kommunevåpen skal fastsettes senere, sammensetning fellesnemnd, antall 
kommunestyremedlemmer, mv.) og en del føringer/mål for det videre arbeidet. Noe avklares nå, 
mens andre forhold må avklares av fellesnemnda om det blir enighet om sammenslåing. Til slutt 
blir det det nye kommunestyret (fra høsten 2019) som tar videre beslutninger.

Som det ligger i selve begrepet, er intensjonsavtalen et uttrykk for de felles intensjonene om hva 
de seks kommunene ønsker å oppnå i en mulig sammenslåing. Intensjonsavtalen er slik sett ikke 
en utredning om mulige fordeler/ulemper og drøfter ikke hva som er mer eller mindre 
sannsynlige eller mulige konsekvenser av en sammenslått kommune.

Intensjonsavtalen beskriver at hovedmålene med å etablere en ny er
1. Å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens 

kommuner har hver for seg.
2. Å sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode bo- og levekår for 

innbyggerne i alle deler av kommunen.

I hver av de seks kommunene må man nå, fram til endelig beslutning, vurdere om man tror 
utviklingen samlet sett blir best gjennom sammenslåing eller ved å fortsette som egen 
kommune.

Rådmannen har laget en egen utredning nå (vedlagt) som forsøker å gjøre en foreløpig vurdering 
av mulige fordeler og ulemper ved en sammenslåing, sammenlignet med selvstendighets-
alternativet. Fortsatt er kommunereformen preget av stor usikkerhet omkring sentrale spørsmål 
som framtidig inntektsgrunnlag og oppgaver til kommunene. Når en etter hvert får mer klarhet i 
slike spørsmål, vil fordeler og ulemper ved sammenslåing kunne bli tydeligere. Likevel ligger 
det en grunnleggende usikkerhet om hva som i framtida vil vise seg å være kloke valg. 
Rådmannen har derfor valgt å ikke konkludere entydig nå, men heller forsøke å belyse ulike 
momenter som vil ha betydning i den endelige vurderingen som skal gjøres i juni.

Gjennom vurderingene i den vedlagte utredningen av fordeler og ulemper, er rådmannens syn at 
alternativet med sammenslåing både har en del vesentlige svakheter/ulemper og noen åpenbare 
muligheter/fordeler, sammenlignet med det å fortsette som egen kommune. Samlet sett 
representerer intensjonsavtalen om sammenslåing et tydelig og reelt alternativ til å 
fortsette som egen kommune.

Av de seks kommunene er det etter rådmannens oppfatning Overhalla som (sett bort fra 
Namsos) ut fra størrelse, status og utviklingstrekk synes å ha det tydeligste selvstendighets-
alternativet. Rådmannen mener det underbygges av beskrevet status og utviklingstrekk i 
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vedlagte utredning. Samlet sett representerer selvstendighetsalternativ etter rådmannens 
oppfatning et troverdig, reelt alternativ til sammenslåing. Overhalla er ut fra vurdert status 
og utviklingstrekk ikke i en situasjon hvor sammenslåing åpenbart er påkrevd i overskuelig 
framtid. En sammenslåing er imidlertid en klar mulighet, dersom man samlet sett kommer fram 
til at det vil tjene den videre utviklingen best. Sentralt i denne vurderingen vil kunne være 
kommende endringer i inntektssystemet, interkommunalt samarbeid og framtidige oppgaver for 
kommunene.

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte intensjonsavtale og til foreløpig utredning av 
fordeler/ulemper for ytterligere vurderinger.
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1 Bakgrunn 

Intensjonsavtalen er forhandlet fram av forhandlingsutvalgene i kommunene Høylandet, 
Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla i perioden 08.02.16 til 18.03.16.  

2 Den nye kommunen 

Midtre Namdal pluss (MN+) utgjør kommunene Høylandet, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, 
Namsos og Overhalla. MN+ har (i 2015) 21 453 innbyggere og et areal på 4 034 km2. Målt 
etter dagens kommunestruktur blir MN+ den fjerde største kommunen i Trøndelag i folketall 
og den største i areal. Namsos er det største tettstedet med 9 600 innbyggere og er et sterkt 
handels- og servicesenter.  
 
MN+ har sykehus, universitet og en godt utbygd videregående skole. Namsos er den 4. største 
byen i Trøndelag. Rundt i MN+ er det flere mindre tettsteder med sterk identitet og livskraft. 
MN+ er en kystkommune som representerer store verdier både i oppdrett som den 5. største 
oppdrettskommunen og i leverandørindustri. MN+ har et stort utviklingspotensial i 
virksomhet knyttet til kysten.  
 
MN+ har flere vekstsentre for små og mellomstore bedrifter. MN+ er en meget stor land- og 
skogbrukskommune i trøndersk sammenheng. Det grønne skiftet blir viktig for MN+, og 
MN+ skal bli viktig for det grønne skiftet. MN+ forvalter viktige laksestammer i fjorden, 
Namsenvassdraget og tilgrensende vassdrag, samt reindrift, en stor viltstamme og betydelige 
skogressurser.  
 
MN+ er viktig som rekreasjons- og feriested både for innbyggerne og for gjester. Kulturen er 
en viktig bærebjelke i hele kommunen. Kultur er en viktig bærebjelke i hele kommunen. 
Viktige elementer i kulturarbeidet er den sterke dugnadsånden, mangfoldet i frivilligheten og 
den store bredden i deltakelsen i lokalsamfunnene. 
 
Kommunesenteret i den nye kommunen er Namsos. Med kommunesenter menes sted for 
ordfører, rådmann med stab og kommunestyresal. Det skal lages et kommunevåpen som er 
nytt. Det overlates til fellesnemnda å vedta dette. Det overlates til fellesnemnda å vedta den 
nye kommunens kommuneblomst.  
 
Navnet på den nye kommunen skal vedtas av fellesnemnda. Befolkningen skal inviteres med i 
diskusjonen om kommunenavn. Ingen av dagens kommunenavn skal brukes som navn på den 
nye kommunen. Navnet skal være samlende og identitetsbyggende. Navnet skal i minst mulig 
grad utfordre naboskapet til andre kommuner.  

3 Mål for den nye kommunen 

3.1 Generell målsetting 

Hovedmålsettingen med å etablere en ny kommune er  
1. Å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens 

kommuner har hver for seg.  
2. Å sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode bo- og levekår for 

innbyggerne i alle deler av kommunen. 
 

Dette vil vi gjøre ved å: 
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 I fellesskap utvikle den nye kommunens samlede ressurser som kompetanse, kulturelle og 
materielle verdier og utviklingsmuligheter. 

 Bygge på det beste i hver enkelt kommune 
 Sikre tjenester med god og riktig kvalitet og effektiv ressursbruk.  
 Skape vekstkraft og være attraktiv for innbyggere og næringsliv.  
 Være framoverlent og innovative. 
 Bedre infrastrukturen i hele kommunen  
 Være en foregangskommune innen miljø- og klimatiltak og bidra aktivt i det grønne 

skiftet.  
 Utvikle Namsos som regionby for hele Namdalen.  
 Styrke samfunnssikkerhet og beredskap.  

3.2 Kommunens hovedoppgaver – overordnet mål 

3.2.1 Tjenesteyter 

MN+ skal: 
 Gi alle innbyggere i den nye kommunen et like godt eller bedre tjenestetilbud enn i dag.  
 Levere tjenester der folk bor, tilpasset den enkeltes behov.  
 Skape bærekraftige og kompetente fagmiljøer  
 Effektivisere og bedre tjenestekvaliteten ved å ta i bruk ny teknologi  
 Legge til rette for god folkehelse og et aktivt kulturliv.  
 Etablere nye tjenester og løse nye oppgaver som overføres kommunene som følge av 

kommunereformen.  

3.2.2 Myndighetsutøver 

MN+ skal: 
 Utvikle god forvaltningspraksis og ivareta innbyggernes rettsikkerhet gjennom kompetent 

og profesjonell saksbehandling i alle tjenester og alle ledd.  
 Sikre likebehandling for alle innbyggere 
 Ha en forvalting preget av åpenhet 
 Ha kompetente fagmiljø som utøver godt faglig skjønn  

3.2.3 Samfunnsutvikler 

MN+ skal: 
 Skape vekst og utvikling i hele kommunen 
 Utnytte styrkene i alle deler av kommunen til felles beste.  
 Skape gode og attraktive bo- og oppvekstmiljøer i hele kommunen  
 Legge til rette for å skape flere arbeidsplasser ved å være en attraktiv kommune for et 

aktivt og lønnsomt næringsliv 
 Skape en kultur for gründerskap og innovasjon. 
 Bidra aktivt til fortsatt utvikling av kystnæringene og andre lokale ressurser. 
 Arbeide for etablering av nye fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser i kommunen.  
 Sikre god infrastruktur, herunder vei, mobil- og bredbåndtilgang i hele kommunen 
 Utvikle et godt kollektivtilbud som knytter sammen hele kommunen 
 Videreutvikle både det frivillige og profesjonelle kulturlivet.  
 Stimulere og anerkjenne betydningen av frivilligheten i lag og organisasjoner. 
 Utvikle en kommune preget av toleranse og inkludering 
 Sikre samordnet, effektiv og bærekraftig arealutnyttelse.  
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 Videreutvikle opplevelsesbasert aktivitetstilbud for egne innbyggere og som et attraktivt 
reisemål for gjester.  

 Samhandle med nabokommunene for et sterkt Namdalen som en samstemt og tydelig 
aktør i Trøndelag og i Norge.  

 Være offensiv innen klima og miljø, og bli en klimanøytral kommune innen 2030 
 Bygge en sterk og fremoverlent plan- og utviklingsavdeling som grunnlag for offensiv og 

strategisk samfunnsutvikling.  
 Arbeide for god trafikksikkerhet. 

3.2.4 Lokaldemokrati 

MN+ skal  
 Utvikle et godt lokaldemokrati gjennom en representativ struktur som sikrer innbyggerne 

påvirkning på tjenestetilbud og utvikling av eget lokalsamfunn.  
 Ha målsetting om høy valgdeltagelse  
 Ivareta politisk mangfold, lokalkunnskap og rekruttering.  
 Øke innflytelsen for innbyggere, næringsliv, lag og foreninger gjennom bruk av ny 

teknologi i den politiske beslutningsprosessen.  
 Vurdere om interkommunale samarbeid kan gjøres om til ordinære virksomheter under 

kommunestyrets kontroll. 
 Spesielt legge vekt på å skape engasjement og involvering av ungdommer fra alle deler av 

en fremtidig kommune. 

3.3 Kommunen som arbeidsgiver 

MN+ skal være en attraktiv arbeidsgiver som gir utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte. 
MN+ skal utvikle en god og helhetlig arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og 
beholde kompetente medarbeidere, samt styrke evnen til utvikling og nyskaping i den nye 
kommunen. Arbeidsgiverpolitikken skal bygge på hovedavtalens mål om samarbeid, 
medbestemmelse og medinnflytelse som skal bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt 
kommune.  

3.3.1 Ansattes rettigheter 

MN+ skal ha en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon. Kommunens ansatte er den 
viktigste ressursen for at målsettingene med en ny kommune skal nås. De ansatte skal ivaretas 
på en god måte i alle deler av prosessen. Det er viktig å legge forholdene til rette slik at 
arbeidstakerne ønsker å fortsette å jobbe i den nye kommunen.  
 
Ingen ansatte skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen. Eventuelle overtallige 
skal tilbys nye oppgaver i den nye kommunen. Endring av arbeidssted kan være aktuelt. Hvis 
dette er ønskelig og hensiktsmessig for berørte ansatte og arbeidsgiver, skal en primært søke 
løsninger som i størst mulig grad reduserer behovet for lange reiseavstander mellom hjemmet 
og arbeidsstedet. Fellesnemnda skal utarbeide en plan for dette omstillings- og 
effektiviseringsarbeidet.  
 
Det opprettes et partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25 for behandling av forhold 
mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte. Fellesnemnda får fullmakt til å oppnevne 
utvalget.  

3.3.2 Perioden fram mot en sammenslåing 

Kommunene i MN+ skal i perioden fram til sammenslåing samarbeide om kompetanse og 
nøkkelpersonell for å starte prosessen mot en kompetent og effektiv ny kommune samt oppnå 
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nødvendig omstilling som følge av sammenslåingen. Prinsippene for samarbeidet drøftes i 
fellesnemnda og partssammensatt utvalg.  

4 Gjennomføring av kommunesammenslåingen 

Behandling av intensjonsavtalen skal foregå i kommunene i perioden 01.04.16 til 20.06.16. 
Eventuell rådgivende folkeavstemning skal gjennomføres 23.05.16. Eventuelt vedtak om 
kommunesammenslåing sendes fylkesmannen innen 01.07.16 
 
Etter at kommunesammenslåing er vedtatt av Stortinget i 2017 skal det velges fellesnemnd 
etter inndelingslovens § 26 av et felles kommunestyremøte. Fellesnemnda skal ha følgende 
sammensetning valgt av og blant kommunestyrenes medlemmer:  
 
Høylandet 3 medlemmer 
Flatanger 3 medlemmer  
Fosnes 3 medlemmer 
Namdalseid 3 medlemmer 
Overhalla 4 medlemmer 
Namsos 11 medlemmer 
 
Fellesnemnda skal etablere partssammensatt utvalg etter hovedavtalen.  
 
Fellesnemnda skal samordne og ta seg av forberedelsene av kommunesammenslåingen. 
Fellesnemnda skal ansette rådmann og revisor i den nye kommunen og midlertidig ansette en 
prosjektstab for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda skal forberede økonomiplan og 
budsjett til det første kommunestyret i den nye kommunen. Kommunestyrene skal vedta 
reglement for og fullmakter til fellesnemnda. Fellesnemnda skal fram til 2020 ha uttalerett til 
budsjett- og økonomiplaner i kommunene.  
 
Et arbeidsutvalg valgt av kommunestyrene med sammensetning tilsvarende fellesnemnda 
skal, inntil fellesnemnda er formelt etablert i 2017, fungere som et interimsstyre for arbeidet 
med etablering av den nye kommunen. Rådmannsgruppen er ansvarlig for gjennomføringen. 

5 Lokaldemokrati 

5.1 Politisk organisering 

Kommunestyret bør ha 57 medlemmer. Det skal legges til rette med gode arbeidsvilkår for 
politikerne. Utvalgsstrukturen skal gjenspeile målsettingene på demokratiområdet. Det skal 
etableres en komitestruktur under formannskap med 3 hovedutvalg. I tillegg opprettes det 3 
underutvalg til hovedutvalget Næring, areal, plan og teknisk. 
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Kystutviklingsutvalget, utvalg for landbruk og naturforvaltning og utvalg for kulturnæring og 
reiseliv er strategi- og utviklingsutvalg. Det skal være gjennomgående representasjon (lederne 
bør sitte i hovedutvalget). Kystutviklingsutvalget skal ha en sekretærfunksjon knyttet til seg 
som er plassert i Flatanger. Landbruk og naturforvaltning skal ha en sekretærfunksjon plassert 
i Overhalla. Kulturnæring og reiseliv skal ha sekretærfunksjon plassert på Høylandet. Alle 
underutvalgene kan tillegges ansvar og myndighet på enkelte definerte områder. I tillegg skal 
lovpålagte og avtalefestede utvalg opprettes.  

6 Økonomi 

6.1 Grunnleggende prinsipper 

Den nye kommunens økonomi skal være i balanse og være solid i et langsiktig perspektiv. 
Kommunen skal sikre seg et forsvarlig økonomisk handlingsrom for å sikre gode tjenester til 
innbyggerne også etter at overgangsordningen på 15(20) år er over. Netto driftsresultat skal i 
snitt være over de nasjonale tilrådingene (p.t. 2%).  
 
Vi kjenner pr i dag ikke inntektssystemet etter overgangsperioden, men den nye kommunen 
vil ha et betydelig effektiviseringsbehov for å tilpasse seg et sannsynlig driftsnivå etter 2035 
(2040). Bruken av reformstøtte og engangsstøtte (til sammen 75 mill. kroner) skal i tillegg til 
å dekke etableringskostnader, inngå i det langsiktige arbeidet for en bærekraftig 
kommuneøkonomi.  
 
Effektiviseringen i forhold til dagens samlede nivå skal skje gjennom reduksjon i antall 
folkevalgte og i de to øverste ledernivåene i administrasjonen. I tillegg skal det tas ut 
stordriftsfordeler på alle driftsområder. Det er videre et innsparingspotensial på lisenser og 
avtaler som skal tas ut. Utgifter til offentlig bygg og eiendom samt eksterne leieavtaler skal 
kostnadseffektiviseres.  
 
Arbeidet med å ta ut effektiviseringsgevinster på personalområdet skal starte allerede 
sommeren 2016, jfr. pk. 3.3.2 over. Det er et mål at kommunen skal realisere størstedelen av 

Kommunestyre

Formannskap

Næring, areal, 
plan og teksnisk

Kystutvikling

Landbruk og 
naturforvalting

Kulturnæring og 
reiseliv

Helse, omsorg 
og velferd

Oppvekst og 
kultur
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innsparingspotensialet innen 2025 for å sikre et handlingsrom for utvikling av kommunen 
etter 2035(2040).  
 
Innsparingene skal brukes til nødvendige investeringer samt til å redusere den totale 
gjeldsgraden fram mot 2035 (2040). Halvparten av det langsiktige effektiviseringsbehovet 
knyttet til bortfall av inndelingstilskuddet skal dekkes gjennom å hente ut stordriftsfordeler i 
administrasjon og politisk styring samt innenfor tjenesteområdene hvor det er 
stordriftsfordeler. I tillegg skal gjelden reduseres med ekstraordinær nedbetaling med 300 
mill. innen 2035. En reduksjon av finansområdet skal være et viktig mål i 
innsparingsprogrammet. 
 
Investeringer som allerede er vedtatt i de nåværende kommunenes økonomiplaner, skal 
prioriteres i den nye kommunen. Det er en forutsetning at prosjektene er fullfinansiert i 
balansert budsjett/økonomiplan. En framskriving av økonomien i hver enkelt kommune ut 
over 2019 skal være i balanse.  

6.2 Skatt og avgifter 

Satsen for eiendomsskatt må harmoniseres i den nye kommunen. Det skal utarbeides nytt 
felles takstgrunnlag. Det skal innføres ens satser for kommunale avgifter.  

7 Tjenestetilbudet 

Tjenestetilbudet skal videreutvikles med basis i det beste i dagens kommuner. MN+ skal ha 
en kostnadseffektiv kommuneadministrasjon. Ressursene skal i størst mulig grad kanaliseres 
ut mot brukernær tjenesteproduksjon. Kommunene skal ha klare miljø- og klimamålsettinger 
og en klar folkehelseprofil. Innbyggerne skal så langt det er mulig få sine tjenester nært der de 
bor. Større fagmiljø skal etableres når oppgavens art eller tilgang på kompetanse tilsier det.  

7.1 Prinsipper for tjenestetilbudet 

7.1.1 Stedsavhengige tjenester 

Stedsavhengige tjenester som skal bygge på dagens struktur: Barnehage, skole, sykeheim, 
omsorg, legekontor, fysioterapi, kulturskole, bibliotek, helsestasjon og SFO. Reiseavstand til 
tjenestetilbudet kan i tillegg bety desentraliserte løsninger for andre tilbud.  
 
Kommunen skal prioritere samfunnssikkerhet og beredskap. Det skal være et kommunalt 
brann og redningsvesen med en desentralisert struktur. Kommunen skal arbeide for å 
opprettholde ambulansetilbudet og politiets tilstedeværelse i alle deler av kommunen. 

7.1.2 Stedsuavhengige tjenester 

Stedsuavhengige tjenester kan samlokaliseres for å sikre sterke fagmiljøer med relevant 
kompetanse. Reiseavstand til tjenestetilbudet kan i tillegg bety desentraliserte løsninger.  

7.1.3 Interkommunale tjenester 

MN+ skal i så stor grad som mulig levere tjenester til sine innbyggere selv. Når det er 
nødvendig eller hensiktsmessig, løses oppgaver sammen med naboer som interkommunale 
tjenester. MN+ skal tilby sine nabokommuner vertskommunetjenester når det er naturlig og 
hensiktsmessig. MN+ skal initiere et samarbeid i Namdalen på IT-området.  
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7.2 Føringer til fellesnemda for plassering av stedsuavhengige tjenester.  

Organisering av den nye kommunens administrasjon og stedsuavhengige tjenester, skal 
avgjøres av fellesnemnda etter en grundig prosess med utgangspunkt i de premisser som er 
beskrevet i intensjonsavtalen.  
 
Ved lokalisering av de ulike tjenester og administrasjonssteder skal følgende føringer gjelde: 

 Det skal tilstrebes en balansert utvikling av arbeidsplasser i hele kommunen.  
 De tidligere kommunesentrene skal ha aktivitet gjennom at servicetorgene 

opprettholdes. Publikumsrettede tjenester opprettholdes der det er naturlig og mulig. 
Ny teknologi skal benyttes som hjelpemiddel i kontakten mellom brukere og 
kommunale tjenester.  

 Post- og arkivfunksjonen søkes lokalisert i Fosnes  
 Næringsutvikling: Flatanger og Høylandet skal ha et egne avdelingskontor med 

spesielt ansvar for hhv. havbruk/kystrelaterte næringer og kulturnæring/reiseliv. Det 
skal utredes videre fram mot 2020 i samhandling med næringslivet hvordan 
kommunens næringsapparat for øvrig skal bygges opp. 

 Ut fra geografisk avstand til de andre sentrene i kommunen skal det ligge en teknisk 
fagressurs i Flatanger.  

 Landbruk og naturforvaltning deles mellom Overhalla og Namdalseid som i MNS i 
dag. 

 Sentralbord skal ligge i Namdalseid som i MNS i dag 
 Kompetansemiljøet på Høylandet rundt Namdal rehabilitering IKS skal videreutvikles 

for å ta et større ansvar på habilitering-/rehabiliteringsområdet. Eventuelle nye 
oppgaver som overføres til kommunene som følge av samhandlingsreform og/eller 
kommunereform skal i så stor grad som mulig søkes løst ved Namdal rehabilitering.  

 Det skal etableres et system for utekontordager i servicetorgene for publikumsrettede 
tjenester (bl.a. NAV, byggesak, brukerkontor, kulturadministrasjon, næring, landbruk). 

8 Samfunnsutvikling 

Som grunnlag for en helhetlig samfunnsutvikling i tråd med intensjonsavtalens målsetninger, 
skal fellesnemnda så snart som mulig starte arbeidet med å utarbeide en ny og felles 
kommuneplan. Arbeidet skal være bredt forankret hos alle dagens kommuner og sikre en 
tydelig involvering for på best mulig måte å bli et godt styringsredskap for fremtidig utvikling 
til innbyggernes beste. 

8.1 Næringsliv og regional utvikling 

MN+ skal bygge en sterk og samordna kompetanse innen næringsutvikling og være en aktiv 
medspiller og døråpner mot eksterne kunnskapsmiljø. Viktige fokusområder i næringsarbeidet 
for MN+: 

 Blå sektor (kystutvikling) 
 Grønn sektor (landbruk/miljø) 
 Kulturnæring og reiseliv 
 Industri 
 Handel og service 
 Arealplanlegging - sørge for tilgjengelige/godt tilrettelagte areal og tomter 
 Innovative offentlige anskaffelser  

8.2 Samferdsel og infrastruktur 

Med basis i målene under samfunnsutvikling skal følgende punkter prioriteres:  
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 Arbeide for bedring av standarden på veinettet som tilrettelegging for syketransport, 
pendling og næringslivstransport. Fylkesvei 17 er et viktig element i dette.  

 Bredbånd- og mobildekning til alle.  
 Aktivt jobbe for bru til Jøa.  
 Internkommunikasjonen i kommunen skal forbedres. Godt veinett, sykkelveier, godt 

kollektivtilbud, bybuss til Skage, bru Sitter - Lauvsnes er viktige element i dette.  
 Organisering av havner i den nye kommunen skal utredes.  

9 Diverse forhold 

9.1 Grensejusteringer 

MN+ er åpen for grensejusteringer dersom befolkningen i de aktuelle områdene ønsker dette.  

9.2 Kommunale selskaper 

MN+ skal: 
 Vurdere å samle eiendomsselskapene i ett selskap. 
 Arbeide for å samle vekstbedriftene i ett selskap 

9.3 Fjellstyreorganisering 

Bestemmes av Statskog. I utgangspunktet ingen endringer av dagens praksis. 

9.4 Jakt- og fiskerettigheter 

Ingen endringer av dagens praksis. 

9.5 Kirkelig fellesråd 

MN+ skal arbeide for at hele kommunen tilhører samme prosti, og det skal være ett kirkelig 
fellesråd.  

9.6 Avvikling av samkommunen 

MNS skal avvikles innen 2020. Fellesnemndas aktivitet skal organiseres som prosjekt i MNS. 
MNS skal søke å ta seg av regionsrådsfunksjoner for de 6 kommunene fram til 2020.  
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10 Underskrifter 
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Ordfører      Ordfører  
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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? 
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