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Rådmannens innstilling

Overhalla kommune oppfatter å ha gjennomført en omfattende og grundig prosess gjennom 
arbeidet med kommunereformen. Ulike mulige alternativer har vært utredet og vurdert i 
konstruktivt samarbeid med nabokommuner. Innbyggerne har så langt som mulig vært forsøkt 
informert og involvert, senest gjennom en rådgivende folkeavstemming med god valgdeltakelse 
og et tydelig råd fra flertallet.
Samlet sett er kommunestyrets endelige konklusjon i kommunereformen at Overhalla vil 
fortsette som selvstendig kommune.

Vedlegg:

 Intensjonsavtale om mulig sammenslåing MN+, underskrevet 18.03.2016.
 Egen utredning om mulige fordeler og ulemper ved sammenslåing MN+.

Øvrige bakgrunnsdokumenter/utredninger tilgjengelig på kommunens nettside.

Saksopplysninger

Overhalla kommune har nå arbeidet med kommunereformen i vel to år. Mandag 23. mai 2016 
gjennomførte kommunen en rådgivende folkeavstemming, som resulterte i et tydelig råd fra 
innbyggerne i Overhalla. Vi er nå kommet dit at kommunestyret skal fatte endelig vedtak om 
ønsket veivalg for kommunen.

I denne saken oppsummeres den prosessen vi har vært gjennom. Saken vil også beskrive
sentrale momenter og henvisninger til dokumenter og prosesser som legges til grunn for 
innstillingen.



Milepæler i kommunereformen på sentralt nivå:
 2014

o 6. januar: Tema på Fylkesmannens nyttårskonferanse, presentasjon fra 
statssekretær Jardar Jensen med tidsplan for reformen.

o 31. mars: Ekspertutvalget la frem første delrapport om kriterier for god 
kommunestruktur.

o 14. mai: Kommuneproposisjonen lagt frem med egen del om kommunereformen.
o 18. juni: Stortinget behandlet meldingen om kommunereformen.
o Juli: Fylkesmannen ble gitt ansvar for å igangsette regionale og lokale prosesser.
o 26. august: Brev fra statsråd Jan Tore Sanner til kommunene med invitasjon til å 

delta i reformprosessen.
o 1. desember: Ekspertutvalget la frem sluttrapport om kriterier for god 

kommunestruktur og mulige oppgaver større kommuner kan få.
 2015

o 20. mars: Stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner 
ble lagt fram.

o Juni: Stortingsmeldingen om nye oppgaver behandlet i Stortinget.
o Sommer: Fylkeskommunene inviteres til å innlede nabosamtaler med sikte på å 

avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. Vedtak skal fattes 
høsten 2016.

o September: Kommunestyre- og fylkestingsvalg.
o November: Skisse til elementer i nytt inntektssystem presentert fra Regjeringen.

 2016
o 12. mai: Kommuneproposisjonen lagt fram med justert opplegg for nytt 

inntektssystem fra og med 2017.
o 1. juli: Frist for endelige kommunale vedtak.
o 1. oktober: Frist for oppsummering fra hvert fylkesmannsembete.

 2017
o Vår: Departementet legger fram forslag til ny helhetlig kommunestruktur og en 

lovproposisjon om nye oppgaver.
o Juni: Stortinget behandler forslag om ny kommunestruktur og nye oppgaver.
o September: Stortingsvalg.

 2019
o September: Kommunestyre- og fylkestingsvalg, også til nye kommuner.

 2020
o 1. januar: Nye kommuner sammenslås.

I Overhalla kommune oppnevnte kommunestyret en styringsgruppe bestående av formannskapet 
med tillegg av representant for Høyre, en tillitsvalgt og leder for ungdomsrådet. Rådmannen var 
sekretær og administrativ prosjektleder for styringsgruppen. Styringsgruppen har underveis i 
prosessen gjennomført en rekke møter, både heldags arbeidsmøter og møter i tilknytning til 
ordinære formannskapsmøter.

Kommunestyret har behandlet følgende saker om kommunereformen:

 15.09.2014: Kommunereformen – oppnevning av styringsgruppe
o Styringsgruppens sammensetning beskrevet ovenfor.

 09.02.2015: Kommunereformen – statusrapport for Overhalla kommune
o Vedtak:

1. Overhalla kommune vil utrede nærmere følgende fire hovedalternativer i 



kommunereformen: 
1.1. Egen kommune som i dag (nullalternativet) 
1.2. Vest-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Namsos, Fosnes, 
Namdalseid og eventuelt også Flatanger og Osen) 
1.3. Øst-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Grong, Høylandet og 
eventuelt også Namsskogan, Røyrvik, Lierne) 
1.4. Stor-alternativet (11 kommuner, dvs. kommunene nevnt i pkt. 1.2 og 1.3). 
2. Overhalla kommunestyre vil følge en tidsplan med endelig vedtak om veivalg 
våren 2016. I dette ligger at kommunestyret ønsker å fatte vedtak basert på et 
best mulig beslutningsgrunnlag hvor sentrale elementer i reformen bør være 
tydeligere avklart. 
3. Kommunen vil i kommende planfase fram mot sommeren 2015 involvere 
innbyggerne gjennom folkemøte(r), informasjon om reformen i ulike kanaler og 
på andre måter som kan være hensiktsmessig. 
4. Nærmere plan for utredningsarbeidet og reformprosessen for øvrig utarbeides 
i regi av styringsgruppen. 
5. Kommunestyret viser for øvrig til nærmere beskrivelse av status for arbeidet 
med kommunereformen i saksfremstillingen.

 27.04.2016: Kommunereformen – faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre 
Namdal.

o Vedtak:
1. Overhalla kommune tar faktainnsamlingen om alternativet med kommunene i 
Indre og Midtre Namdal til orientering og som nyttig grunnlag for videre arbeid 
med kommunereformen. 
2. I tråd med øvrige berørte kommuners behandling vil Overhalla kommune ikke 
utrede videre alternativet med å slå sammen de 11 kommunene i Indre og Midtre 
Namdal. 
3. Overhallas tidligere vedtatte “øst-alternativ” avgrenses til å omfatte 
Høylandet og Grong i tillegg til Overhalla. 
4. Senest innen utgangen av 2015 bør Overhalla ha redusert antall alternativer 
slik at det kun gjenstår ett alternativ i tillegg til det å eventuelt bestå som egen 
kommune.

 19.10.2015: Orientering om kommunereformen til nyvalgt kommunestyre.
 23.11.2015: Kommunereformen – status faktagrunnlag alternativer

o Vedtak:
1. Kommunestyret tar til orientering foreliggende kunnskapsgrunnlag for 
sammenslåingsalternativene Vest (Midtre Namdal + evt. Flatanger) og Øst 
(Overhalla, Grong og Høylandet) samt vurderinger fra administrativt 
gjennomført SWOT-analyse av nullalternativet (fortsette som egen kommune). 
2. Nytt inntektssystem fra Regjeringen kommer til høring i desember. Overhalla 
kommune tar derfor sikte på at kommunestyret i januar/februar i egen sak velger 
hvilket sammenslåingsalternativ en vil arbeide videre med i tillegg til 
selvstendighetsalternativet fram til endelig beslutning i juni 2016. 
3. Formannskapet foreslår et folkemøte før kommunestyrets behandling i 
januar/februar.

 02.02.2016: Kommunereformen – retningsvalg og videre prosess
o 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.

 29.02.2016: Høring – forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017
o (høringsuttalelsen gjengis ikke her)

 29.03.2016: Kommunereformen – rådgivende folkeavstemming
o Vedtak:

Under forutsetning av at det foreligger intensjonsavtale med andre kommuner 
om kommunesammenslåing, gjennomføres det i Overhalla kommune en 
rådgivende folkeavstemning. Hensikten med folkeavstemningen er at 
innbyggernes oppfatning om eksisterende alternativer blir hørt før 
kommunestyrets endelige beslutning i juni. 
1. Den rådgivende folkeavstemningen finner sted mandag 23. mai. 
2. Valgstyret tillegges ansvaret for den praktiske gjennomføringen av 
folkeavstemningen. 
3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg 
(valglovens § 2- 2), dog med den endring at nedre grense for stemmerett settes til 
16 år (født i 2000). 
4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 15. mars 2016 dvs. at de som er 
manntallsført i Overhalla pr 15. mars 2016 kan avgi stemme ved 
folkeavstemningen. 
5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemningen. 
6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg 
(dvs. servicesenteret i administrasjonsbygget og på Spar Skage), så snart det er 
tilgjengelig. 
7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen av 
stemmesedler. 
8. Ordinær forhåndsstemming på servicesenteret i perioden 2. mai til og med 20. 



mai. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for 
forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er 
relevant. 
9. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, 
utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å 
avgi ordinær forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. 10. Brevstemmer 
mottas fra 2. mai t.o.m. valgdagen kl 21.00. På grunn av manglende 
legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for 
mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt 
fra kretsene 
11. Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for forhåndsstemmegivning på 
institusjon og hjemmestemming. Stemmegivning på valgdagen foregår på de 
samme stedene som ved kommunestyrevalget 2015, dvs. ved Gimle, Øysletta 
grendehus og Solvoll. Valgstyret fastsetter tid for stemmegivningen. 
12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, 
opptelling og protokollering legges til grunn så langt det er relevant. 
13. Det gis fullmakt til valgstyrets leder i samarbeid med administrasjonen å ta 
evt. avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning, herunder oppnevning av 
valgmedarbeidere, annonsering, frister ol. 
14. Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemming 
regnskapsføres som politisk virksomhet og antas finansiert i form av innvilgede 
skjønnsmidler til formålet. 
15. Det gjennomføres et folkemøte med informasjon om valgalternativene i løpet 
av april.

 25.04.2016: Kommunereformen – intensjonsavtale om mulig sammenslåing “Midtre 
Namdal +” og selvstendighetsalternativet

o Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen for mulig sammenslåing av 
kommunene Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger. 
Kommunestyret vurderer dette som et troverdig 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 troverdige og reelle 
alternativer som en ber innbyggerne ta stilling til i den rådgivende 
folkeavstemmingen 23. mai, før kommunestyrets endelige behandling i juni. 
4. Kommunestyret vil utfra en totalvurdering anbefale våre innbyggere å velge 
selvstendighetsalternativet ved rådgivende folkeavstemmingen 23. mai.

Gjennomførte folkemøter:
 Mai 2015: 

Folkemøter grendevis på Overhalla (Gimle), Skogmo (Fridtun), Øysletta (grendehuset) 
og Skage (Solvoll). Ordfører og rådmann presenterte reformen og kommunens arbeid 
med reformen. Involvering av de fremmøtte med spørsmål og gruppearbeid. 
Presentasjon, videoopptak og oppsummering av innspill tilgjengelig på kommunens
nettside.

 14. januar:
Felles folkemøte i Horisonten ved ordfører og rådmann. Presentasjon om status og 



retningsvalg (velge bort alternativ Øst eller Vest). Dialog og innspill. Godt oppmøte.
Presentasjoner og videoopptak tilgjengelig på kommunens nettside.

 4. april:
Felles folkemøte i Horisonten ved ordfører og rådmann. Presentasjon av status og 
utviklingstrekk, og presentasjon av framforhandlet intensjonsavtale (MN+). Godt 
oppmøte.
Presentasjoner og videoopptak tilgjengelig på kommunens nettside.

Involvering av innbyggere underveis, blant annet:

 Informasjon om kommunereformen og kommunens arbeid med denne fortløpende gjort 
tilgjengelig på kommunens nettside og Facebook-side, her under produksjon og 
publisering av flere videoklipp om kommunereformen og folkeavstemmingen, 
produksjon og utdeling av buttons om folkeavstemmingen m.v..

 Ungdom: Ordfører i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag gjennomførte eget 
opplegg med 10. trinn ved OBUS. Rapport tilgjengelig på kommunens nettsted. Ordfører 
og rådmann hadde også dialog med 10. trinn med grunnlag i utarbeidet intensjonsavtale.

 Presentasjoner og dialog med eldrerådet.
 Presentasjoner og dialog med næringslivet.
 Informasjon til og involvering av ledere og tillitsvalgte internt i kommunen. I 

ledersamling i juni 2015 gjennomført egen analyse styrker, svakheter, muligheter og 
trusler (SWOT) ved selvstendighetsalternativet. Politisk behandlet. Oppsummering 
tilgjengelig på kommunens nettside.

Utredninger (tilgjengelige på kommunens nettside):

Det har underveis vært en rekke samarbeidsmøter og samarbeid om utredningene mellom 
berørte kommuner i de ulike sammenslåingsalternativene, både for Namdalen samlet, vestover 
(Midtre Namdal) og østover (Høylandet og Grong). 

 Faktagrunnlag om alternativet med sammenslåing av 11 kommuner i Midtre og Indre 
Namdal (Storalternativet), februar 2015.

 Faktagrunnlag om alternativet med sammenslåing av 4-6 kommuner i Midtre Namdal 
inkl. Flatanger og Osen (Vest-alternativet), april 2015.

 Faktagrunnlag om alternativet med sammenslåing av Overhalla, Høylandet og Grong 
(Øst-alternativet), oktober 2015.

 Administrativ SWOT-analyse av selvstendighetsalternativet, juni 2015.
 Rådmannens utredning med foreløpig vurdering av fordeler og ulemper ved mulig 

sammenslåing av 6 kommuner i “Midtre Namdal +” (intensjonsavtalen), april 2016.
Tilgjengelig på kommunens nettside.

Intensjonsavtale med kommunene Høylandet, Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger:

 Etter gjennomført 5 forhandlingsmøter fra 8. februar til 18. mars forelå det en 
undertegnet intensjonsavtale mellom kommunene om mulig sammenslåing. Tilgjengelig 
på kommunens nettside. 

 Alle kommunene har i tillegg til intensjonsavtalen også hatt selvstendighetsalternativet. 

Resultater rådgivende folkeavstemming 23. mai 2016:



 Overhalla
o Valgdeltakelse 56 % (1661 av 2967 stemmeberettigede).
o 63 % (1046 stemmer) stemte for at Overhalla skal fortsette som egen kommune.
o 36,8 % (611 stemmer) stemte for sammenslåing med Høylandet, Namsos, 

Fosnes, Namdalseid og Flatanger.
o 0,2 % (4 stemmer) stemte blankt.

 Resultatene i Høylandet, Flatanger, Namdalseid og Fosnes ga også tydelige svar og god 
valgdeltakelse. Det er et tydelig flertall for å fortsette som egen kommune i Høylandet og 
Flatanger, og et tydelig flertall for sammenslåingsalternativet i Namdalseid og Fosnes.

 Namsos gjennomførte en innbyggerundersøkelse som viste tydelig flertall blant 
innbyggerne for sammenslåingsalternativet.

Videre prosess:

 Etter folkeavstemmingen har et bredt politisk flertall i kommunestyrets møte 24. mai 
muntlig gitt uttrykk for at man vil respektere det tydelige rådet som innbyggerne har gitt 
i folkeavstemmingen.

 Ordførerne og rådmennene i de seks berørte kommunene hadde 25. mai et statusmøte for 
å utveksle syn på den videre prosessen. Med utgangspunkt i resultatene fra 
folkeavstemmingen og innbyggerundersøkelse er Fosnes, Namdalseid og Namsos enige 
om å starte forhandlinger om å forsøke å komme fram til en intensjonsavtale for 
sammenslåing av disse tre kommunene. For Høylandet, Flatanger og Overhalla synes det 
klart at man vil følge folkets råd om fortsatt selvstendighet. Alle kommunene uttrykker i 
møtet enighet og gjensidig respekt for en slik felles forståelse av situasjonen.

 Håndtering av videre interkommunalt samarbeid, her under avvikling av Midtre Namdal 
samkommune som organisasjonsform, vil bli en egen prosess når kommunestrukturen 
blir nærmere avklart.

Vurdering

Det har etter rådmannens syn vært arbeidet godt med kommunereformen i Overhalla i de vel to 
årene som har gått. Styringsgruppen har underveis vurdert ekspertutvalgets kriterier for god 
kommunestruktur og de sentrale målsettingene for reformen. En har lagt vekt på informasjon til 
og involvering av innbyggerne. Kommunen har startet med en bred tilnærming til mulige 
alternativer og gradvis underveis gjort nødvendige avgrensninger av aktuelle alternativer i tråd 
med kommunens prosessplan. Samarbeidet med nabokommunene om utredninger og til sist 
forhandlinger har vært preget av gjensidig forståelse, åpenhet og godt samspill. Det er grunn til å 
gi ros til nabokommunene for en ryddig prosess der alle har vist forståelse for at kommunene 
har hatt ulikt ståsted.

Reformen har i stor grad vært preget av usikkerhet omkring sentrale rammebetingelser som 
inntektssystem, oppgaver til kommunene og framtidig fylkes-/regionstruktur. Dette har gjort det 
svært krevende å gjøre konkrete vurderinger av hva som kan tjene innbyggerne på lang sikt. 

Kommunene i Namdalen er i stor grad preget av at det er relativt få innbyggere fordelt på store 
geografiske områder. Rådmannen har gjort en nærmere vurdering av dette i egen utredning med 
vurdering av mulige fordeler og ulemper ved sammenslåing, og blant annet beskrevet 
betydningen som lav befolkningstetthet har for mulighetene til å hente ut stordriftsfordeler m.v..



Rådmannen viser til tidligere utredning (vedlagt) for ytterligere vurderinger av mulige fordeler 
og ulemper ved eventuell sammenslåing, vurdert i forhold til målene og kriterier for reformen og 
kommunens fire ulike roller.

Overhalla har siden 2004 hatt vekst i folketallet. Prognoser for videre utvikling (SSB) tilsier at 
denne utviklingen ser ut til å fortsette med god styrke mot 2040, både i prognosemodellen basert 
på lav, middels og høy vekst.

Kommunen har på mange områder gode tjenester og en positiv utvikling. Dette dokumenteres 
både i Kommunebarometeret (Kommunal Rapports oversikt over landets kommuner), 
innbyggerundersøkelser og brukerundersøkelser. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte 
utredning om mulige fordeler og ulemper ved sammenslåing.

I regjeringens nylig framlagte kommuneproposisjon for 2017 presenteres forslaget til nytt 
inntektssystem fra 2017. Forslaget skal behandles av Stortinget i juni. For Overhalla innebærer 
det nye strukturkriteriet (gjennomsnittlig avstand til 5000 personer) isolert sett at kommunen 
kan få redusert inntektene med ca. 2,4 mill kr pr år etter hvert. På kort sikt dempes virkningen av 
inntektsgarantiordningen (INGAR) i inntektssystemet. Inntektsreduksjonen på sikt utgjør ca 
0,8% av kommunens samlede inntekter.

Også ved en eventuell sammenslåing vil kommunene tape vesentlige inntekter, ettersom hele 
basistilskudd (13,2 mill kr) og småkommunetilskudd (5,5 mill kr for kommuner under 3200 
innbyggere) da på sikt – etter en overgangsordning – varig vil falle bort for den enkelte av 
dagens kommuner mens sammenslått kommune får ett basistilskudd (justert i hht 
strukturkriteriet). Dette må en sammenslått kommune forholde seg til. Dette er nærmere 
beskrevet både i intensjonsavtalen og i rådmannens utredning om mulige fordeler og ulemper.

Øvrige foreslåtte endringer i inntektssystemet (spesielt endringer i kostnadsnøklene) ser også ut 
til å medføre en viss inntektsreduksjon for Overhalla, anslått til vel kr 800.000 basert på 
kostnadsnøkler fra 2014. Denne endringen vil i hovedsak følge Overhalla om en fortsetter som 
egen kommune eller slår seg sammen med nabokommunene. Virkningen av endringen i 
kostnadsnøklene vil for øvrig variere fra år til år etter som kommunens kriteriedata (demografi 
m.v.) endrer seg.

Både blant politikerne og innbyggerne i Overhalla er det delt syn og meninger om hva som kan 
være hensiktsmessig kommunestruktur framover. Rådmannens oppfatning er at det er like 
legitimt å mene at Overhalla bør fortsette som egen kommune som å mene at sammenslåing kan 
være å foretrekke. Begge alternativene har fordeler og begge alternativene har ulemper som den 
enkelte kan vektlegge ulikt.

Basert på det vi vet i dag skal det etter rådmannens syn være fullt mulig å fortsette som 
selvstendig kommune, i tråd med det som et klart flertall av innbyggerne har gitt uttrykk for 
gjennom folkeavstemmingen. Interkommunalt samarbeid må fortsatt foregå på områder og med 
de nabokommuner hvor det er hensiktsmessig. 

Vi har etter beste evne gjort vurderinger av ulike muligheter gjennom arbeidet med 
kommunereformen, og vi har forsøkt å informere og involvere innbyggerne på best mulig vis i 
prosessen. Så er vi kommet dit at folket har fått sagt sin mening om dette som er et komplekst 
og mangesidig spørsmål om framtida, beheftet med den usikkerhet som framtida alltid er. I en 
utpreget demokratisk virksomhet som en kommune, er det da etter rådmannens oppfatning
selvsagt og riktig å følge det klare flertallets mening. 



Rådmannen vil samlet sett tilrå at Overhalla fortsetter som selvstendig kommune.


