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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.

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, 
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.

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 
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.


