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1. Innledning v/ordfører og overføring 
pressekonferanse ekspertutvalgets rapport 

 
Ettersom dette var første styringsgruppemøte hvor tillitsvalgt og leder 
ungdomsrådet (øvrige medlemmer av ungdomsrådet som tilhørere) deltok i, 
gjennomgikk ordføreren igjen bakgrunn og målsettinger for reformen. 
Presentasjon av reformens milepæler og overordnete framdriftsplan. 
 
Fra kl 09.30 visning av direkteoverført pressekonferanse fra Oslo hvor 
ekspertutvalgets leder professor Signy Vabo presenterte utvalgets sluttrapport 
“Kriterier for god kommunestruktur” som ble offentliggjort samme dag.  
 
I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å 
kunne ta på seg nye oppgaver. Utvalget har vurdert eksempler på oppgaver som 
det kan være aktuelt å overføre til større og mer robuste kommuner. 
 
Kort refleksjon i styringsgruppa om innholdet i presentasjonen og utvalgets 
forslag. 
 
Sluttrapporten er også lagt i mappe om kommunereformen på Dropbox. 
 

2. Innspill/spørsmål fra rådmannen – kort- og 
langsiktige vurderinger av økonomi m.v. 

 
Videre om prosessen videre og behov for avklaringer framover. Sak til 
kommunestyret i februar med status m.v. 
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Nærmere om inndelingstilskuddet ved ulike alternativer, jfr. utredningen ved 
sammenslåingen Inderøy-Mosvik, herunder kort- og lagsiktige økonomiske 
virkninger. Hvordan hente ut effektiviseringseffekter i ny større kommune som 
står i forhold til mulig langsiktig bortfall av inndelingstilskudd/inntekter. 
Eksempelvis alternativ Midtre + Indre Namdal (+Flatanger/Osen) representerer et 
årlig inndelingstilskudd på ca 172 mill kr. (basistillegg + småkommunetilskudd) i 
15 år, deretter avvikling over 5 år. 
Hvordan vil Staten håndtere situasjonen med avvikling inndelingstilskudd etter 
reformen. Avgjørende for å kunne utrede mulige langsiktige virkninger på 
tjenestetilbud m.v. 

3. Prosessplan og videre framdrift  
 
Ordfører orienterte om henvendelser om samtaler fra nabokommuner, herunder 
invitasjon fra ordfører i Namsos til møte 15.12.14 om mulig videre utredning av 
alternativ med kommuner i Midtre og Indre Namdal. Styringsgruppen ga signaler 
om at ser det som prematurt på dette tidspunktet å starte en slik utredning. 
 
Ordfører orienterte videre om deltakelse i første møte i referansegruppe på 
fylkesnivå, i regi av Fylkesmannen. Det er behov for avklaring av om 
kontaktperson for kommunen overfor Fylkesmannen skal være på administrativt 
eller politisk nivå. 
 
Styringsgruppen ser at kommunene i Namdalen har ulike tidsperspektiv og plan 
for beslutninger. Kommunene i Ytre Namdal legger, etter det en er kjent med, opp 
til beslutninger våren 2016. I både Midtre og Indre Namdal er det enkelte som 
ønsker hurtige beslutningsløp allerede i 2015, mens andre vil ta beslutning våren 
2016. Ulik tidsplan gjør felles prosesser og samhandling krevende. 
Styringsgruppen er samstemt og tydelig på at Overhalla vil behandle beslutning 
etter utredningsarbeidet våren 2016. En ønsker ikke å fatte beslutninger før det 
foreligger et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag så langt det er mulig innen våren 
2016. 
 
Styringsgruppen ønsker en bred inngang til reformen, hvor flere ulike alternativer 
vurderes før endelig utredningsalternativer besluttes. Foreløpig peker gruppen på 
fire mulige hovedalternativer for utredningsarbeidet: 
• Egen kommune (nullalternativet) 
• Vestover - MNS (med eller uten Namdalseid, Flatanger, Osen)) 
• Østover - Overhalla, Høylandet og Grong 
• Storalternativet med kommuner i Midtre og Indre Namdal og evt 

Flatanger/Osen. 
 
I neste møte 13.01.15 vil styringsgruppen starte en nærmere vurdering av de fire 
hovedalternativene, hvor sterke/svake sider vurderes opp mot kriterier og 
målområder. Administrasjonen bes utarbeide en matrise til bruk i dette arbeidet. 
Materiale til bruk i neste møte sendes ut i forkant slik at medlemmene i gruppen 
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kan møte best mulig forberedt. Styringsgruppen vil i neste møte også drøfte hvilke 
tema/målsettinger som bør være en del av utredningen framover. 
 
Referater til kommunestyret, ansatte, samarbeidspartnere og øvrige. Egen mappe 
på Dropbox med samling alle dokumenter fra styringsgruppen og om reformen 
generelt. 
 
Sak til kommunestyret i februar skal munne ut i avlevering av statusrapport til 
fylkesmannen. Innhold og beslutningspunkter i kommunestyresaken drøftes på 
neste møte. 
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