
 

 

  

 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Overhalla kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg 

Dato: 02.02.2016 

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 97660648.   

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 

 

 

Per Olav Tyldum 

Ordfører 

 

 

        Torunn Grønnesby 

        Formannskapssekretær  



Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold  

PS 1/16 Valg av medlem og varamedlem til beredskapsstyret i 

Namdal IUA for perioden 2016-2010 

 

PS 2/16 Valg av Ungdomsråd for 2016-2018  

PS 3/16 Finansrapport 2015  

PS 4/16 Kommunereformen - retningsvalg og videre prosess  

PS 5/16 Høring - forslag til sammenslåing av Nord- og Sør-

Trøndelag fylkeskommune - Trøndelagsutredningen 

 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2016/243-2 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av medlem og varamedlem til beredskapsstyret i Namdal IUA for 

perioden 2016-2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 1/16 26.01.2016 

Overhalla kommunestyre 1/16 02.02.2016 

 

Rådmannens innstilling 

…………… velges som representant til beredskapsstyret. Vedkommende velges for 4 år om 

gangen for inneværende kommunevalgperiode. 

 

Hjemmel for vedtaket er: Vedtekter for Namdal IUA, §3 

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 26.01.2016 

Behandlet. 

 

Ordfører Per Olav Tyldum foreslo at Teknisk sjef Roger Johansen velges som medlem, 

Rådmann Trond Stenvik som varamedlem. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 26.01.2016, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak, med Ordfører sitt forslag til medlem og varamedlem, vedtas. 

 

 

 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

I 03.12.2015 Valg av medlemmer i 

beredskapsstyret i Namdal IUA 

2016 – 2019 – Vedtekter (vedlagt) 

Namsos kommune 

    

 

Saksopplysninger 

Det skal foretas nytt valg av medlem og varamedlem til beredskapsstyret i Namdal UIA for 

perioden 2016-2019. 

 

Kommunene Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, 

Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik og Vikna samarbeider om den interkommunale 

oljevernberedskapen gjennom Namdal Interkommunale Utvalg mot akutt forurensning (IUA). 

 

Formålet med samarbeidet: 

Interkommunal beredskap mot akutt forurensning for Namdal region er etablert i samsvar med 

”Forurensningsloven” med tilhørende forskrifter og i samsvar med anbefalinger og 

retningslinjer gitt av Statens forurensningstilsyn (SFT).  

Samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til å møte kravene i forurensningsloven § 43 

til kommunal beredskap mot akutt forurensning. Samarbeidet skal gi deltakerkommunene den 

mest kostnadseffektive beredskap.  

Den enkelte medlemskommune plikter å bistå med utstyr og personell etter anmodning fra IUA 

ved nivå 3-aksjoner (der oppgaven er større enn den enkelte kommune kan klare). 

Beredskapsstyret er samarbeidets høyeste organ.  

I hht. vedtektenes § 3 skal hver medlemskommune velge en representant til beredskapsstyret. 

Denne velges for 4 år om gangen, og skal følge kommunevalgperioden. 

 

Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 

 

Teknisk sjef Stig Moum. 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2016/493-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av Ungdomsråd for 2016-2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 2/16 26.01.2016 

Overhalla kommunestyre 2/16 02.02.2016 

 

Rådmannens innstilling 

1. Det velges et nytt ungdomsråd for 2 år. 

2. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Leder velges for 1 år. 

3. Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer: 

 

4. Følgende velges som kommunestyrets representant og vararepresentanter: 

 

5. Ungdomsrådet reviderer gjeldende vedtekter som foreslått, og forslaget blir deretter 

fremlagt til politisk behandling. 

 

 

Hjemmel for vedtaket er: Ungdomsrådets vedtekter. 

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 26.01.2016 

Behandlet. 

 

Det var fremkommet forslag på et medlem til for å ivareta kjønnsmessig balanse i utvalget: 

 

Fabian Ristad Randli, Olav Duun vg. skole. 

 

Valgstyret foreslo å utvide styret fra 6 til 7 medlemmer og bad rådmannen om å komme tilbake  

med forslag til vedtekter etter en revisjon av ungdomsrådet. 

 

Det ble ikke foretatt valg av representant og vararepresentant fra kommunestyret. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 26.01.2016, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med valgstyrets forslag til ny representant og utvidelse av antall 

medlemmer i ungdomsrådet, vedtas: 

 

6. Det velges et nytt ungdomsråd for 2 år. 

7. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Leder velges for 1 år. 

3. Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer: 



 Natalie Nideca – OBUS 

 Julie Holter – OBUS 

 Martin Sundet – OBUS 

 Julie Aspnes – Olav Duun vg. skole 

 Emma Ramstad – OBUS 

 Daniel Hugås – OBUS 

 Fabian Ristad Randli – Olav Duun vg. skole 

4. Ungdomsrådet reviderer gjeldende vedtekter som foreslått, og forslaget blir deretter 

fremlagt til politisk behandling. 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter i saken (vedlagt)  

1. Ungdomsrådets vedtekter, vedtatt 11.04.2011. 

Saksopplysninger 

Det skal velges ungdomsråd for inneværende periode, ungdomsrådet skal velges for 2 år, unntatt 

leder som velges for 1 år i følge ungdomsrådets vedtekter. 

 

Ungdomsrådet ble valgt for første gang den 15.3.2010 og siste valg var 11.02.2013.   

 

Det foreslås at nyvalgt ungdomsråd, i samråd med kultursjefen, reviderer vedtatte vedtekter slik 

at vedtektene er oppdatert og i samsvar med praksis mht. valg og øvrig innhold. Forslaget legges 

deretter frem til politisk behandling. 

 

Følgende står oppført som valgte representanter i ungdomsrådet pr. d.d.: 

 
Medlemmer 

1. Adrian Aar Andersen, OBUS 
2. Leder: Marius Gansmo Brauten, Olav Duun vg. skole  

3. August Lid, Olav Duun vg. skole 
4. Ragnhild Øvereng Kveli, OBUS 
5. Maja Smeplass, Olav Duun vg. skole 
6. Synne Flåtter Flo, OBUS 

Varamedlemmer 

1. Otte André Tetlie, Olav Duun vg. skole  

2. Gard Sellæg, OBUS 
3. Malin Skauge, OBUS  

Representanter fra Kommunestyret, valgt 11.02.13: 
 
Medlem: Anniken Opdal 
 
Varamedlemmer 

1. Hild-Sissel Sagvik 
2. Tommy Opdal 



Hvis en fortsatt skal ha representant og vararepresentanter fra kommunestyret, må det 

foretas nytt valg. 

 

Vi har mottatt følgende forslag på forespurte kandidater fra kultursjef Johan Ludvik Lund: 

 

1. Natalie Nidecka 

2. Julie Holter 

3. Martin Sundet 

4. Julie Aspnes 

5. Emma Ramstad 

6. Daniel Hugås 

 

Ordfører er ungdomsrådets politiske fadder og kultursjef Johan Ludvik Lund skal være veileder 

for ungdomsrådet. 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/4071-13 

Saksbehandler: 

 Roger Hasselvold 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Finansrapport 2015 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 2/16 26.01.2016 

Overhalla kommunestyre 3/16 02.02.2016 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar finansrapporten for 2015 til orientering. 

 

 

 

Behandling i Overhalla formannskap - 26.01.2016 

Behandlet. 

 

Formannskapet foreslo at rådmannen kommer tilbake med finansreglementet som egen sak. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 26.01.2016, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med formannskapets tilleggsforslag, vedtas. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven skal alle kommunestyrer ha et reglement for finansforvaltningen.  

Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og 

underliggende fullmakter/ instrukser/ rutiner skal hjemles i reglementet.   

 

Overhalla kommunes finansreglement har bestemmelser om hvordan og når rådmannen skal 

rapportere tilbake til kommunestyret. Rapporteringen skal minimum foretas 2 ganger i løpet av 

året. I tillegg skal det ved årets slutt legges fram en årsrapport. Årsrapporten skal behandles før 

1. mars i påfølgende år.   

 

 



Vurdering 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Pr 31/12 2015 er den likviditetsmessig beholdning kr 57,1 millioner. Nedgang på kr 4,8 

millioner i forhold samme tidspunkt i 2014. Av beholdningen utgjør ca kr 7 millioner ubrukte 

lånemidler i forhold til prognose ved andre tertial.   

 

Kommunens likviditet påvirkes på kort sikt i stor grad av framdrift i investeringsprosjekter. På 

lengre sikt påvirkes likviditeten vesentlig av regnskapsreglene for pensjonsføring, som har ført 

til at det over tid har bygd seg opp et betydelig avvik mellom betalte pensjonspremier og 

bokførte pensjonskostnader (premieavvik). En har med andre ord betalt ut mer i pensjonspremie 

enn det som er utgiftsført av pensjonskostnader i driftsregnskapet, og dette avviket skal dekkes 

inn over kommende 7-årsperiode (fra 2015, 10 år tidligere). Dette er en langsiktig utfordring for 

de fleste av landets kommuner, og har medført en svekket likviditet i kommunene. 

Premieavviket er ved årsskifte 2014/2015 på 19 millioner 

 

 
 

Ledige likviditet er plasser på kommunens driftskonto hos kommunens bankforbindelse DNB 

Nor. Betingelsen er 1 måneds Nibor med et påslag på 1,05 % og er pr 31/12 2,09 % inkl 

påslaget. 1 måneds Nibor har i løpet variert noe, med en nedgang siste halvår.  

 

Samlet avkastning på innskudd er på kr 1.375.000 som er kr 36.000 over prognose for 2. tertial.  

 

Tabellen under utviklingen av rente siste 12 mnd.  

 
 

 

Likvider

Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK %

Driftslikviditet

Innskudd hos hovedbankforbindelse 38,513 100 61,9 100 57,1 100

1 mnd Nibor +1,05% (ny bankavtale 14)

Annen overskuddslikviditet

Innskudd hos hovedbankforbindelse

Innskudd i andre banker

Andelskapital i pengemarkedsfond

Avkastning siden 01.01.2015 424.000 475.000*) 1.375.000

Avkastning benchmark (ST1X)

*) ved utgangen av juni

30.04.2015 31.08.2015 31.12.2015

2,48 % 2,17 % 2,09 %



 

Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 

 

Kommunens totale gjeld er ved utgangen av 2015 på kr 331 millioner. Det er foretatt to 

låneopptak i løpet av året. Kr 2 millioner til Startlån i Husbanken og kr 67 millioner i Klp. 

Låneopptakene som er foretatt i året er tatt opp til flytende rente.  

 

Videre er flere av lånene i Kommunalbanken refinansiert til to fastrentelån. Det ene med 

bindingstid på 10 år til 2,72% og det andre med 5 år til 2,05%. 

 

Det ble i mai inngått rammeavtale med Klp og Kommunalbanken for låneopptak.  

 

Den totale gjelden fordeler seg med 35 % flytende og 65 % fastrente. Bindingstiden for 

fastrenteavtalene utgår på forskjellige tidspunkt. I løpet av 2016 vil en fastrenteavtale på 54 

millioner kr utløpe.  

 

I hht finansreglementet skal kommunen minimum ha 40 % av låneporteføljen knyttet til fast 

rente. Finansreglementet behandles minimum vært fjerde år.  

 

Merkostnaden med fastrente er prisen en betaler for å redusere risikoen for økte kostnader ved 

en eventuell renteøkning. Dagens rente er lav i forhold til inngåtte fastrenteavtaler.  

 

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak betaler kommunen lovens minste tillatte avdrag.  

 

Av kommunens totale gjeld utgjør 22 millioner startlån som i det vesentligste skal være 

selvfinansierende.  

 

Låneporteføljen er fordelt på 19 lån, 3 forskjellige banker. Norges kommunalbank, Klp og 

Husbanken. Den flytende renten for 2. tertial mellom 2,00 og 2,08 %.  

 

Samlet sett vurderer Rådmannen risikoen for renteendringer som får vesentlig betydning for 

kommunens økonomi på kort sikt som lav. En har ved utgangen av 2015 90 millioner i flytende 

rente, en renteøkning på et prosentpoeng vil da utgjøre 900.000.  

 



 
 

 

 

 

 

  

Nummer Opprinnelig Restgjeld Eff rente Restgjeld Eff rente Restgjeld Eff rente Bindingstid Type Startdato Innløsning

NKB 20 050 711       12,06         9,67 4,34 % 9,50           4,29 % 9,33           4,29 % 15.12.2020 Fast 19.12.2005 15.12.2042

NKB 20 070 562       6,04           4,81 3,47 %

NKB 20 080 379       7,63           6,64 3,65 % 6,55           3,62 % 6,55           3,62 % 08.09.2016 Fast 08.09.2008 08.03.2052

NKB 20 080 728       23,34         19,98 3,70 % 19,69         3,67 % 19,40         3,67 % 22.12.2016 Fast 22.12.2008 22.06.2049

NKB 201 000 182      30,44         2,05 % 30,44         2,05 % 24.03.2020 Fast 24.03.2010 26.03.2040

NKB 20 100 485       22,50         19,01 4,00 % 18,62         3,96 % 18,62         3,96 % 07.09.2020 Fast 06.09.2010 06.09.2039

NKB 20 110 684       3,65           3,10 3,58 % 3,01           3,55 % 2,92           3,55 % 15.12.2016 Fast 15.12.2011 15.12.2031

NKB 20 120 023       19,65         18,18 3,42 % 17,93         3,39 % 17,93         3,39 % 13.01.2017 Fast 13.01.2012 15.01.2052

NKB 20 140 153       73,96         73,96 3,63 % 73,96         3,60 % 73,96         3,60 % 20.03.2024 Fast 20.03.2014 20.03.2054

NKB 20 150 343       28,92         2,72 % 28,92         2,72 % 16.07.2025 Fast 16.07.2015 16.07.2036

Klp 83 175 032 730 26,18         20,54 2,16 % 21,35         4,15 % 20,94         2,15 % 15.04.2016 Fast 21.10.2014 15.04.2042

Klp 83 175 031 505 28,25         6,05 4,26 % 7,64           2,15 % 7,64           4,12 % 01.03.2018 Fast 19.02.2009 19.02.2027

Klp (Startlån) 83 175 167 024 Starlån 5,31 4,15 % 3,98           4,15 % 3,98           4,15 % 21.04.2016 Fast 24.03.2006 06.02.2017

Sum lån med fastrente 187,25 3,67 % 241,59 3,44 % 240,63 3,44 %

NKB 20 070 562       4,71           1,75 % 4,71           1,65 % Pt 04.12.2007 08.05.2034

NKB 19 970 077       10,00         4,48 2,01 % 2,25 % Pt 06.02.1997 15.11.2029

NKB 20 020 555       9,10           5,18 2,01 % 2,25 % Pt 05.09.2002 15.09.2028

NKB 20 080 090       30,73         26,61 2,01 % 2,25 % Pt 10.03.2008 12.09.2050

NKB 20 100 182       33,89         33,89 2,00 % 2,15 % Grønn pt 24.03.2010 26.03.2040

NKB 20 100 571       2,82           2,64 2,01 % 2,25 % Pt 13.09.2010 13.03.2034

NKB 20 100 572       0,56           0,46 2,01 % 2,25 % Pt 13.09.2010 13.03.2034

NKB 20 110 165       15,40         7,66 2,01 % 2,25 % Pt 24.03.2011 25.03.2041

NKB 20 130 028       8,50           8,50 2,01 % 2,25 % Pt 05.03.2013 05.03.2043

Klp 83 175 393 350 67,49         1,80 % 67,49         1,80 % Pt 08.06.2015 08.06.2045

HB 14633927/10 4,00           3,66 2,08 % 3,46           2,08 % 3,46           2,19 % Pt 01.03.2012 01.04.2042

HB 14633927/20 7,00           7,00 2,08 % 7,00           2,08 % 7,00           2,19 % Pt 10.01.2013 01.02.2043

HB 14 635 343       4,00           4,00 2,08 % 4,00           2,08 % 4,00           2,19 % Pt 13.05.2014 01.06.2044

HB 14 635 343       2,00           2,00 2,08 % 2,00           2,08 % 2,00           Pt 11.11.2014 01.12.2044

HB 14 636 237       2,00           2,00 2,08 % 2,00           2,08 % 2,00           Pt 01.04.2015 01.05.2045

Sum lån med p.t rente 108,08 2,04 % 90,65 1,99 % 90,65 2,15 %

295,33 332,24 331,29

23,97 22,44 22,44- herav startlån

30.04.2015 30.08.2015 31.12.2015

Total lånegjeld



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2014/6920-30 

Saksbehandler: 

 Trond Stenvik 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Kommunereformen - retningsvalg og videre prosess 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 4/16 26.01.2016 

Overhalla kommunestyre 4/16 02.02.2016 

 

Rådmannens innstilling 

1. Overhalla kommune vil 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. 

2. Overhalla kommune opprettholder i tillegg tidligere vedtak om å utrede videre 

selvstendighetsalternativet (Overhalla som egen kommune) som alternativet til en 

sammenslåing nevnt i punkt 1. 

3. Overhalla kommune ønsker nå å starte dialog og forhandlinger om innholdet i en 

intensjonsavtale med de øvrige kommunene nevnt i punkt 1. 

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)...................................med personlig vararepresentant………………………………… 

2)...................................med personlig vararepresentant………………………………… 

3)...................................med personlig vararepresentant………………………………… 

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 for dette når 

intensjonsavtale foreligger. 



 

 

 

Behandling i Overhalla formannskap - 26.01.2016 

Behandlet. 

 

Ordfører foreslo å endre innstillingen før avstemmingen, Pkt. 2 i rådmannens forslag blir 

pkt. 1, pkt. 1 blir pkt.2. Denne endringen ble enstemmig vedtatt slik: 

 

1. Overhalla kommune opprettholder tidligere vedtak om å utrede videre selvstendighets-

alternativet (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. 

 

Representanten Lene L. Glømmen (SP) foreslo nytt pkt. 2: 

 

“Overhalla kommune vil utrede alternativet med en sammenslåing med kommunene Høylandet 

og Grong. Utredningen kan også inkludere en av disse kommunene, samt kombinasjoner hvor 

Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger også deltar”. 

 

Det ble deretter stemt over forslaget fra Lene Glømmen(SP), et nytt pkt. 2 opp mot 

rådmannens forslag, rådmannens forslag, pkt. 2 ble vedtatt mot 2 stemmer som stemte for 

Lene Glømmen (SP) sitt forslag. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt slik: 

 

Overhalla kommune ønsker nå å starte dialog og forhandlinger om innholdet i en 

intensjonsavtale med de øvrige kommunene nevnt i pkt. 2. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt som foreslått. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 5 ble enstemmig vedtatt som foreslått med nedenstående forslag på 

medlemmer til forhandlingsutvalget: 

 

Johan Tetlien Sellæg(SP) fremsatte forslag på følgende representanter til 

forhandlingsutvalget: 

 

- Per Olav Tyldum (SP) med personlig vararepresentant Lene L. Glømmen (SP) 

- Johan Tetlien Sellæg (SP) med personlig varamedlem Trond Petter Ristad (SP) 

 

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte forslag på følgende representanter til 

forhandlingsutvalget: 

 

- Anne-Grete Sagmo (AP)med personlig vararepresentant Ragnar Prestvik(AP) 

 

Rådmannens forslag til pkt. 6 ble enstemmig vedtatt som foreslått. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 7 ble vedtatt med en justering av siste setning slik: 

 



..Kommunestyret tar stilling til konkret prosess forutsatt at intensjonsavtale foreligger. 

 

 

Innstilling i Overhalla formannskap - 26.01.2016: 

Rådmannens forslag med ovennevnte endringsforslag vedtas: 

 

1. Overhalla kommune opprettholder tidligere vedtak om å utrede videre selvstendighets-

alternativet (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. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 Rapport med faktagrunnlag for Vest-alternativet (kommunene i Midtre Namdal inkl. 

Flatanger). 

 Rapport med faktagrunnlag for Øst-alternativet (Overhalla, Høylandet og Grong). 

 

 



Saksopplysninger 

Denne saken er ment å avklare hvilket sammenslåingsalternativ (Øst eller Vest) Overhalla 

kommune vil arbeide videre med og en prosessplan fram til det endelige vedtaket om 

sammenslåing eller ikke i kommunestyrets møte i juni 2016. Vi går nå fra det en kan kalle 

utredningsfasen i kommunereformen til beslutningsfasen.  

Saken vil samtidig gi informasjon om prosessen videre dersom kommunestyret i juni vedtar en 

sammenslåing med andre kommuner. 

 

Bakgrunn 

Fra kommunestyrets behandling av sak om kommunereformen 27. april 2015 har Overhalla 

kommune stått igjen med to sammenslåingsalternativer (ut over alternativet med å fortsette som 

egen kommune). Vest-alternativet består av de fem kommunene i Midtre Namdal (Overhalla, 

Fosnes, Namdalseid, Namsos og Flatanger), mens Øst-alternativet består av Overhalla, 

Høylandet og Grong. Kommunestyret tok i april sikte på at Overhalla kommune innen utgangen 

av 2015 skulle stå igjen med kun ett sammenslåingsalternativ i tillegg til det å eventuelt bestå 

som egen kommune. 

 

I mai gjennomførte Overhalla kommune fire folkemøter (grendevis) om kommunereformen, 

med informasjon og involvering av innbyggerne i kommunen. 

I forkant av og like etter sommeren 2015 har de berørte kommunene i fellesskap utarbeidet et 

faktagrunnlag i form av en rapport for hvert sammenslåingsalternativ. Rapporten er ment å 

formidle en grunnleggende kunnskap om disse kommunene og om sammenslåingsalternativet. I 

tillegg ble det i juni på administrativt nivå i Overhalla kommune gjennomført en analyse av 

styrker/svakheter /muligheter/trusler (SWOT) ved alternativet med Overhalla som fortsatt egen 

kommune (selvstendighetsalternativet). 

 

Etter kommunestyrevalget i september fikk nyvalgt kommunestyre en orientering i det 

konstituerende møtet i oktober om arbeidet med kommunereformen. I kommunestyrets første 

ordinære møte 23. november 2015 behandlet kommunestyret status med faktagrunnlag for de to 

sammenslåingsalternativene (Øst og Vest) og SWOT-analysen for selvstendighetsalternativet. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Kommunestyret tar til orientering foreliggende kunnskapsgrunnlag for sammenslåings-

alternativene 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. 

Ordfører og rådmann har i løpet av høsten hatt dialog med berørte nabokommuner. Videre 

prosess med eventuelle forhandlinger om intensjonsavtale for sammenslåing vil komme etter 

kommunestyrets vedtak om retningsvalg angående sammenslåingsalternativ 2.2.2016. 

14. januar 2016 gjennomførte Overhalla kommune et nytt folkemøte i Horisonten (OBUS) med 

informasjon og dialog med innbyggerne om kommunereformen og det forestående 

retningsvalget for sammenslåingsalternativ. Ca 200 personer møtte opp, og vel 800 personer 

fulgte på nett Namdalsavisas live-overføring av folkemøtet. 

 



Veien videre 

Etter kommunestyrets vedtak 2. februar vil beslutningsfasen fram til det endelige vedtaket i 

kommunestyret i juni kunne deles inn i en a) forhandlingsfase og i b) fase med en siste 

innbyggerinvolvering (f.eks. folkemøter og en folkeavstemming). Dette under forutsetning av at 

kommunestyret i møtet 2. februar velger å arbeide videre med ett av sammenslåings-

alternativene, i tråd med tidligere framdriftsplan. 

 

Dersom kommunestyret i juni vedtar sammenslåing og berørte nabokommuner vedtar det 

samme, vil det videre komme en c) forberedende fase  (perioden frem til vedtak av Kongen i 

statsråd/Stortinget) og en d) gjennomføringsfase (fram til ikrafttredelse) for prosessen med 

sammenslåing.  

 

De ulike fasene beskrives kort nedenfor. 

 

a) Forhandlingsfasen 

I forhandlingsfasen (anslagsvis februar/mars) vil en gjennomføre forhandlinger med de berørte 

kommunene, med sikte på å komme fram til en intensjonsavtale for sammenslåing. Arbeidet 

med en slik intensjonsavtale vil kunne avklare hvilke mål, prinsipper og intensjoner kommunene 

har for sammenslåingen, og om alle de berørte kommunene klarer å bli enige i forhandlingene 

om intensjonene for en mulig sammenslåing.  

 

Kommunestyret må velge et forhandlingsutvalg som på vegne av kommunen kan gjennomføre 

forhandlingene om intensjonsavtale. Kommunestyret kan også gi forhandlingsutvalget et 

hensiktsmessig mandat. 

 

Dersom man kommer fram til en omforent intensjonsavtale, har kommunene et konkret forslag å 

ta stilling til når kommunestyrene senest i juni skal fatte vedtak om å søke om 

kommunesammenslåing eller fortsette som egen kommune. En intensjonsavtale vil også kunne 

gjøre det tydeligere for innbyggerne i kommunene hva en sammenslåing i første omgang kan 

føre til av endringer. En intensjonsavtale kan dermed være et grunnlag for videre dialog og 

involvering av innbyggerne, for eksempel i form av en folkeavstemming om sammenslåing eller 

ikke før kommunestyrets endelige beslutning. 

 

Forhandlingsfasen vil være en avklaringsfase hvor den enkelte kommune må synliggjøre og ta 

stilling til momenter som kan ha avgjørende betydning for kommunens syn på en eventuell 

sammenslåing. Dersom en ikke klarer å bli enige om slike momenter underveis i forhandlingene, 

kan det i ytterste konsekvens bli slik at en eller flere av kommunene bestemmer seg for å tre ut 

av forhandlingene og dermed velge bort sammenslåingsalternativet. Gjenstående kommuner må 

da sluttføre forhandlingene på det som kan være et endret grunnlag. Kommuner som eventuelt 

trer ut av forhandlingene må ta stilling til om de skal søke sammenslåing med andre kommuner 

eller fortsette som egen kommune. 

 

I den nåværende fasen av reformen i vårt område hvor flere kommuner står foran et retningsvalg 

videre, kan potensielt også andre kommuner underveis ønske å tre inn i forhandlingene om 

mulig sammenslåing. 

 

b) Fase med en siste innbyggerinvolvering 

Rådmannen ser det som naturlig at kommunen på en eller annen måte igjen involverer 

innbyggerne (informasjon, dialog og innspill/synspunkter) når det foreligger en fremforhandlet 

intensjonsavtale og før kommunestyret skal fatte endelig vedtak om en sammenslåing eller å 



fortsette som egen kommune. Tidsplanen for reformen tilsier at en siste runde med involvering 

av innbyggerne i hovedsak må foregå i løpet av april/mai. 

 

Det kan være hensiktsmessig at kommunestyret i mars/april tar stilling til gjennomføring av 

denne siste fasen før endelig beslutning i juni.  

 

Det kan være ulike måter å gjennomføre den siste fasen med innbyggerinvolvering på. En del av 

innbyggerinvolveringen vil minimum måtte være å informere innbyggerne på en hensiktsmessig 

og tilstrekkelig måte før kommunestyret fatter endelig beslutning om kommunesammenslåing 

eller ikke. Ut over å gjøre tilgjengelig skriftlig informasjon om den mulige sammenslåingen, kan 

det også være ønskelig å gjennomføre nytt folkemøte for å informere og forsøke å avklare de 

spørsmål som innbyggerne måtte ha.  

 

Folkemøtet vi gjennomførte 14. januar viser at engasjementet er stort i Overhalla om videre 

løsninger i reformen, og at behovet for slike dialogarenaer er stort ut når folk skal gjøre seg opp 

en begrunnet mening. 

 

Mange kommuner planlegger å gjennomføre en rådgivende folkeavstemming før 

kommunestyret skal fatte vedtak om sammenslåing eller ikke. En slik folkeavstemming vil i 

korte trekk foregå som et ordinært kommune-/stortingsvalg med utarbeiding av materiell, 

avstemming på stemmestedene i kommunen og opptelling av resultat (ja/nei). Folkeavstemming 

krever planlegging og organisering av et apparat, og bør derfor besluttes gjennomført eller ikke 

så tidlig som mulig. 

 

c) Forberedende fase til sammenslåing 

Når kommunestyrene i landet har gjort sine endelige vedtak senest juni 2016, oversendes disse 

til fylkesmannen i hvert fylke for oppsummering, vurdering om kommunestyrevedtakene er i 

tråd med målene for reformen og oversendelse av fylkesmannens tilråding til departementet. 

Fylkesmannens frist på dette er 1. oktober 2016. På bakgrunn av dette vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet forberede en proposisjon som legges frem for Stortinget våren 

2017.  

 

Etter at Stortinget har behandlet proposisjonen våren 2017 og vedtatt hvilke kommuner som skal 

slå seg sammen, vil kommunene få utbetalt engangsstøtte etter modellen for dekning av 

engangskostnader i kommunereformen. Tilskuddssatsene er avhengig av antall kommuner som 

slås sammen og antall innbyggere i sammenslått kommune. For Overhallas Vest- og Øst-

alternativ er engangstilskudd beskrevet i faktautredningene som er vedlagt saken. 

Fylkesmannen eller departementet vil kalle inn til felles kommunestyremøter. Kommunene skal 

i disse felles kommunestyremøtene drøfte punktene i inndelingsloven §25 a–e (kommunenavn, 

antall kommunestyremedlemmer, fellesnemnd m.v.), i tillegg til eventuelle andre viktige forhold 

for kommunene. Slike forhold kan kommunene allerede ha forberedt i en intensjonsavtale. 

 

Det skal i hht. inndelingsloven §26 opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av 

forberedelsen av sammenslåingsprosessen. Nemnda skal velges av og blant 

kommunestyremedlemmene, med minst 3 medlemmer hva hver av kommunene. Nemnda velger 

selv leder og nestleder. 

 

Fellesnemnda har mulighet til å starte arbeidet allerede etter felles kommunestyremøte. 

Fellesnemnda kan imidlertid ikke gjøre vedtak som binder den nye kommunen før 

sammenslåingen er vedtatt ved kongelig resolusjon som etter tidsplanen skal foreligge i løpet av 

høsten 2017. 



 

d) Gjennomføringsfasen mot sammenslåing 

Gjennomføringsfasen starter etter at sammenslåingen er vedtatt i kongelig resolusjon i løpet av 

høsten 2017. 

 

Arbeidsoppgaver og fullmakter for fellesnemnda skal fastsettes i reglement. Dette reglementet 

må vedtas i alle kommunestyrene. 

 

Fellesnemnda vil tilsette en prosjektleder som kan planlegge, administrere og drive fram 

sammenslåingsprosessen. Prosjektleder blir gjerne også ansatt som den framtidige rådmannen i 

den nye kommunen. 

 

Sammenslåing av kommuner omfattes av arbeidsmiljølovens regler om 

virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer bl.a. involvering av tillitsvalgte m.v. og omstilling 

hvor ansatte informeres og håndteres etter de spilleregler som gjelder. 

 

I denne fasen bør en så tidlig som mulig avklare politisk og administrativ hovedmodell. I løpet 

av gjennomføringsfasen må det bl.a. avklares administrative ledere fram mot og etter 

sammenslåingen. 

 

Det er mange sentrale tema som må forberedes og avklares, bl.a. interkommunalt samarbeid, 

anskaffelser, IKT, arkiv, avtaler, planer, hensynet til andre berørte enheter, etc. 

 

Standard vil være at det velges kommunestyremedlemmer til den sammenslåtte kommunen ved 

det ordinære kommunestyrevalget høsten 2019.  

 

Vurdering 

Om valg av sammenslåingsalternativ 

I kommunereformen blir aktuelle løsningsalternativer for den enkelte kommune gjerne preget av 

ulike rammefaktorer som:  

 kommunens beliggenhet i forhold til aktuelle sammenslåingspartnere (sentrum – utkant, 

avstander),  

 kommunens størrelse (folketall, areal, næringsliv), 

 kommunens økonomi og nivå på tjenestetilbud,  

 geografiske forhold internt i kommunen,  

 bosettingsmønster i kommunen,  

 avstand til offentlige og private tilbud i og utenfor kommunen,  

 samarbeid med nabokommuner, 

 kommunens historiske utvikling,   

 prognoser for kommunens videre utvikling (befolkning, næringsliv),  

 osv. 

Overhalla ligger sentralt plassert i Namdalen, og med omtrent lik avstand 25 km mellom vårt 

kommunesenter og kommunesentrene i nabokommunene Namsos, Høylandet og Grong. 

Overhalla er den fjerde største kommunen i Namdalen (etter Namsos, Nærøy og Vikna) og har 

hatt et økende folketall hvert år siden 2005. Kommunens økonomi har svingt over år, men er de 

siste par årene styrket og konsolidert etter stramme prioriteringer og styring. Kommunen har i 

stor grad et velfungerende tjenestetilbud og tilgang på nødvendig kompetanse. Overhalla har 



over tid utviklet et sterkt og voksende industrimiljø med mange arbeidsplasser og har en 

omfattende landbruksnæring. Overhalla er en kompakt kommune med relativt sett korte 

avstander mellom befolkningskonsentrasjonene. Overhalla kommune har over tid vært preget av 

relativt stor grad av politisk enighet om strategiske valg og prioriteringer for utvikling/satsinger. 

Overhalla har tradisjonelt og i nyere tid samarbeidet godt med nabokommunene både vestover 

og østover samt i Namdalen/Nord-Trøndelag for øvrig, på de områdene hvor det har vært 

hensiktsmessig. Overhalla har en rik og lang historie og posisjon i Namdalen, og har i all 

hovedsak vært lite berørt av tidligere kommunesammenslåinger. Befolkningsprognosene for 

Overhalla viser et sterkt voksende folketall fram mot år 2040 i alle aldersgrupper. Overhallas 

visjon “positiv, frisk og framsynt” er aktivt i bruk. Overhalla har i løpet av de siste ti årene 

utviklet en sterk miljøprofil med høye ambisjoner for framtida. 

 

Ut fra et slikt (svært forenklet og generelt) forsøk på beskrivelse av status/bakgrunn, kan 

hovedspørsmålet for Overhalla i kommunereformen nå være hvilke løsninger som best kan 

styrke Overhalla kommunes videre utvikling som tjenesteyter, myndighetsutøver, 

samfunnsutvikler og demokratisk arena.  

 

Som andre kommuner er også Overhalla avhengig av utviklingen i regionen vi er en del av, slik 

at også utviklingen i regionen må være en del av det helhetlige bildet som vurderes når mulige 

framtidsløsninger gjennomgås og besluttes. 

 

Utover kommunens fire roller i lokalsamfunnet, er det også et spørsmål om kommunegrensene 

kan styrke/svekke næringsutviklingen i Overhalla/regionen, utviklingen for aktivitetstilbud og 

frivillighet i lag og organisasjoner, m.v. En skal imidlertid ikke overdrive betydningen av 

kommunegrensene for næringsutviklingen i Overhalla og regionen. Utviklingskraft i 

næringslivet hindres/skapes i liten grad av hvor kommunegrensene legges. 

 

Vi er nå kommet til et punkt i reformarbeidet hvor det er nødvendig å foreta et valg og en 

avgrensning av hvilke kommuner Overhalla skal arbeide videre med fram mot en mulig 

sammenslåing. Det er kort tid igjen til endelig beslutning skal tas av kommunestyret. 

 

Overhalla kommune opplever p.t. å være en ønsket del av et sammenslåingsalternativ både av 

kommunene vestover (Midtre Namdal) og østover (Høylandet/Grong). Overhalla opplever også 

å ha et godt samarbeid med alle de berørte kommunene, på ulike områder. Uansett videre 

retningsvalg i kommunereformen er Overhalla åpen for og ønsker å utvikle et godt samarbeid 

med nabokommunene på områder der det er hensiktsmessig. Alt tyder på at også sammenslåtte 

kommuner vil ha behov for interkommunalt samarbeid på ulike områder. 

 

Gjennom et langvarig samarbeid med nabokommunene har Overhalla erfart at kompetanse, 

ambisjoner og utviklingskraft ikke første og fremst er avhengig av folketallet i kommunene. 

Alle våre nabokommuner har sine ulike særpreg og områder hvor de lykkes bedre enn andre. 

Det er verdier som bør ivaretas ved en eventuell kommunesammenslåing. 

 

I det følgende gjør rådmannen vurderinger av ulike konsekvenser av mulig sammenslåing med 

Vest-alternativet og Øst-alternativet, for å komme fram til en konklusjon og tilrådning om 

hvilket sammenslåingsalternativ Overhalla bør arbeide videre med. Det henvises også til 

vedlagte rapporter med faktagrunnlag for begge alternativene. 

 

Økonomi 

Slik kommunereformen er lagt opp, er det på dette tidspunktet vanskelig å gjøre konkrete, 

langsiktige vurderinger av de samlede økonomiske konsekvensene ved en mulig 

sammenslåing. Samtidig er det åpenbart at den økonomiske utviklingen framover for 



Overhalla eller en ny sammenslått kommune i stor grad vil bestemme om de kommunale 

tjenestene vil bli bedre eller dårligere enn i dag. Et nytt inntektssystem fra og med 2017 vil 

være et viktig grunnlag for videre utvikling. Vi kan si noe om hvordan økonomiske 

konsekvenser en sammenslåing vil ha ut fra dagens inntektssystem og nylig framlagt skisse 

til nytt inntektssystem fra 2017. 

 

Systemet er i dag slik at kommuner som slår seg sammen i utgangspunktet vil miste deler av 

sine overføringer fra Staten (basistilskuddet, samt småkommunetilskuddet når sammenslått 

kommune blir over 3.200 innbyggere). For å dempe virkningen av dette får sammenslått 

kommune likevel beholde disse inntektene midlertidig i 15 år som et såkalt inndelingstilskudd, 

før overføringene deretter avvikles over 5 år. Den langsiktige virkningen er at disse inntektene 

faller bort. Inndelingstilskuddet skal baseres på inntektssystemet i 2016, dvs. før nytt system 

iverksettes. 

 

Hvis 5 kommuner slår seg sammen vil det bety at 4 x basistilskudd (basistilskuddet er ca 13,2 

mill kr i 2016) på sikt vil falle bort, ettersom det bare blir den gjenstående, sammenslåtte 

kommunen som skal få basistilskudd. Hvis 3 av de 5 kommunene også har et 

småkommunetilskudd (ca 5,5 mill kr pr kommune under 3.200 innbyggere), vil 3 x 

småkommunetilskudd på sikt falle bort når sammenslått kommune blir større enn 3.200 

innbyggere. 

 

For Vest-alternativet vårt vil dermed en sammenslått kommune (Namsos, Fosnes, Namdalseid, 

Overhalla og Flatanger) få omgjort ca 69 mill. kr. pr år til et inndelingstilskudd som varer i 15 år 

før det avvikles over 5 år. Inndelingstilskuddet representerer dermed et effektiviseringsbehov på 

sikt for den sammenslåtte kommunen. 

 

For Øst-alternativet (Overhalla, Høylandet og Grong) vil inndelingstilskuddet bli på ca 37 mill. 

kr. pr år i 15 år før det avvikles (2 x basistilskudd + 2 x småkommunetilskudd). Dette 

representerer dermed effektiviseringsbehovet på sikt for den sammenslåtte kommunen. 

I begge alternativene er effektiviseringsbehovet vesentlig større enn det som kan oppnås 

gjennom sammenslåing av administrasjoner og politiske nivåer. På sikt må det dermed oppnås 

effektivisering også innenfor tjenesteområdene. 

 

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem 

Inntektssystemet for kommunene er avgjørende for hvordan overføringene fra Staten 

(rammetilskudd og skatteinntekter) fordeles mellom kommunene. Regjeringen la i desember 

fram et høringsnotat om forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra og med 2017. 

Høringsnotatet er mer en skisse av prinsipper som Regjeringen tenker å bruke i det nye 

inntektssystemet, og er nå ute på høring til 1. mars. Endelig utforming med konkrete tall og 

utslag for kommunene vil trolig først komme når Regjeringen i mai 2016 presenterer sitt 

forslag til kommuneproposisjon for 2017. I hovedtrekk er det følgende momenter som 

skisseres i høringsnotatet: 

 

 Et nytt strukturkriterium skal bestemme i hvor stor grad en liten kommune skal vurderes 

å være “ufrivillig liten” og om kommunen dermed skal få beholde det som i dag er et likt 

basistilskudd på vel 13 mill kr for hver kommune. Strukturkriteriet måler innbyggernes 

gjennomsnittlige avstand for å nå 5.000 personer. Kommuner med liten avstand i km til 

5.000 personer vurderes å være “frivillig liten” og vil da kunne miste en del av dagens 

basistilskudd.  De kommunene som har store avstander til 5.000 personer vurderes å 

være “ufrivillig liten” og vil kunne få beholde tilskuddet. Basistilskuddet vil dermed bli 

gradert etter avstand til 5.000 innbyggere. Av kommunene i Overhallas 



sammenslåingsalternativer vil dette kunne slå mest negativt ut for Namsos (4,7 km) og 

Overhalla (12,2 km), fulgt av Grong (18,1 km) og Namdalseid (22,3 km) – avhengig av 

hvor grenseverdien/tersklene settes for avstander og satser. De øvrige nabokommunene 

må ut fra avstand oppfattes å være “ufrivillig små” og dermed ikke få redusert 

basistilskudd. 

 

KS har nå gjort en første beregning av mulig nettovirkning av strukturkriteriet. For 

Overhalla kommune vil dette kunne utgjøre et negativt årlig utslag på ca 0-5 mill 

kr, avhengig av hvor grenseverdien for avstander legges og om endelig utforming 

av systemet blir slik høringsnotatet beskriver. På kort sikt vil dette dempes noe av 

overgangsordningen i inntektssystemet, men vil slå inn med full virkning etter hvert.  

For Namsos vil årlig tap kunne bli ca 5 mill kr.  

For Grong kan utslaget enten bli positivt ca 1 mill kr (ved de korteste aktuelle 

grenseverdiene på avstand) eller ca 3 mill kr negativt (hvis høyeste grenseverdi).  

For de øvrige kommunene i Øst- og Vest-alternativene vil utslagene kunne bli svakt 

positivt (0-0,6 mill kr) i hovedsak, for Namdalseid ca 1 mill kr negativt ved høyest 

aktuelle grenseverdi. 

 Merk at negative utslag av strukturkriteriet også vil kunne berøre en sammenslått 

kommune, særlig på lang (etter 15-20 år) sikt. Også en sammenslått kommune vil fra 

oppstart trolig få et lavere basistilskudd med nytt inntektssystem enn med dagens 

system, dersom tyngdepunktet av befolkning i den sammenslåtte kommunen har kort 

avstand til 5.000 innbyggere. Det er p.t. ikke mulig å regne på det, men rådmannen vil 

eksempelvis grovt anslå at det f.eks. kan dreie seg om et tap på 0-4 mill kr. pr år 

(avhengig av sammenslåingsalternativ og grenseverdi for avstand til 5.000 personer). På 

kort sikt (0-15 år) vil imidlertid redusert basistilskudd for den sammenslåtte kommunen 

bli motsvart av inndelingstilskuddet (midlertidig beholdt basistilskudd) for andre 

kommuner (eksempelvis Overhalla) som uten sammenslåing ville fått redusert 

basistilskuddet ut fra det nye avstandskriteriet. På lang sikt (etter 15-20 år) vil den 

sammenslåtte kommunen likevel få et visst forsterket effektiviseringsbehov som følge av 

strukturkriteriet i skissen til nytt inntektssystem. For den sammenslåtte kommunen vil 

dette likevel være en mer marginal utfordring enn det kjente langsiktige 

effektiviseringsbehovet som er beskrevet ovenfor for Vest-/Øst-alternativet. 

 Hvorfor 5.000 personer? I høringsnotatet henviser Regjeringen til at en har valgt nivået 

på 5.000 innbyggere som målestokk ut fra forskning som viser at stordriftsfordeler 

innenfor administrasjon, helse og grunnskole i stor grad er oppnådd ved 5.000 

innbyggere. 

 I høringsnotatet foreslås en del justeringer av dagens fordelingsnøkler. KS har nå gjort 

en første beregning av utslaget av disse endringene av kostnadsnøklene. For kommunene 

i Øst- og Vest-alternativene blir det ulike utslag. For Overhalla ca 3 mill kr negativt 

årlig, for Namsos 2,6 mill kr negativt, for Høylandet ca 2 mill kr negativt, for 

Namdalseid ca 1 mill kr negativt, for Flatanger ca null, for Fosnes ca 1 mill kr positivt 

og for Grong ca 1,4 mill kr positivt. For 15 av kommunene i Nord-Trøndelag, inkludert 

alle de største, innebærer forslaget til endringer et årlig inntektstap (1-7 mill kr hver), 

mens de 8 øvrige kommunene får noe økte inntekter (0-1,3 mill kr årlig). Samlet gir 

forslaget et netto tap på ca 40 mill kr for kommunene i N-T. I Namdalen får Lierne størst 



inntektstap med 3,6 mill kr årlig (ca kr 2.600 pr innbygger).  

 

Virkningene av endringer i fordelingsnøklene vil sannsynligvis bli omtrent de samme for 

kommunene enkeltvis som for eventuelt sammenslåtte kommuner (summen av utslag for 

kommunene enkeltvis). For Vest-alternativet blir inntektstapet dermed ca 5,6 mill kr, 

mens det for Øst-alternativet blir et inntektstap på ca 2,7 mill kr, sammenlignet med 

dagens utforming av inntektssystemet. 

 Det drøftes i høringsnotatet også om fordelingen av skatteinntekter mellom 

kommunene skal endres, uten at det konkluderes.  

 Småkommunetilskuddet til kommuner med under 3.200 innbyggere skal endres slik at 

det blir mer avhengig av antall innbyggere i kommunen (i dag likt beløp 5,5 mill kr pr 

kommune) og av kommunens distriktsutfordringer (målt ved distriktsindeks). Dette 

synes å kunne gi negative utslag for de minste av våre nabokommuner (Fosnes, 

Flatanger, Namdalseid og Høylandet). Ikke mulig å anslå tap uten mer kjennskap til 

satser o.l. Et grovt anslag kan likevel være eksempelvis 1-2 mill kr pr berørt kommune, 

dvs. samlet 3-6 mill kr for Fosnes/Flatanger/Namdalseid og 1-2 mill kr for Høylandet 

kommune. Hvis disse kommunene slår seg sammen med andre (Vest eller Øst) med 

virkning fra 2020, vil den mulige årlige reduksjonen i småkommunestilskuddet fra 2017 

opphøre på kort sikt (0-15 år fra 2020) pga den sammenslåtte kommunens 

inndelingstilskudd, men kommer tilbake i form av helt bortfall av 

småkommunetilskuddet på lang sikt for den sammenslåtte kommunen (etter 15-20 år fra 

2020). 

Samlet for Overhalla ser dermed forslagene i høringsnotatet til nytt inntektssystem ut til å 

kunne gi et samlet årlig inntektstap på ca 2,6-8 mill kr. Merk at mens utslaget av 

strukturkriteriet (tap 0-5 mill kr, avhengig av hvilken grenseverdi for avstand som blir 

valgt) vil være stabilt over år, vil endringene på kostnadsnøklene (ca 3 mill kr) kunne 

svinge vesentlig fra år til år ut fra endringer i Overhallas kriteriedata (befolknings-

sammensetningen m.v.). 

 

Hvis en skal forsøke å oppsummere de kjente og antatte økonomiske langsiktige virkningene av 

en sammenslåing i Vest- og Øst-alternativet og en alternativ videreføring av dagens kommuner, 

kan en i grove trekk si at Vest-alternativet vil ha et langsiktig effektiviseringsbehov på ca 78 

mill kr årlig (når konsekvenser av også skissert nytt inntektssystem tas hensyn til), mens de 

berørte enkeltkommunene i dette alternativet samlet vil ha et (foreløpig/grovt anslått) 

effektiviseringsbehov på 13-23 mill kr årlig som følge av skissert nytt inntektssystem.  

Effektiviseringspotensialet i Vest-alternativet er det vanskelig å sette noe tall på, men det må da 

vurderes opp mot det høyere effektiviseringsbehovet i sammenslåingsalternativet. Differansen 

mellom effektiviseringsbehovene representerer omtrent 100 årsverk. 

For Øst-alternativet kan en se det langsiktige effektiviseringsbehovet på ca 42 mill kr årlig opp 

mot samlet effektiviseringsbehov for enkeltkommunene som følge av skissert nytt 

inntektssystem på (foreløpig/grovt anslått) 3-12 mill kr. Også her er effektiviseringspotensialet 

vanskelig å sette tall på. Differansen mellom effektiviseringsbehovene representerer omtrent 60 

årsverk.  

 

 

Eiendomsskatt 

Ved en sammenslåing av kommuner vil det være nødvendig med en harmonisering av 

eiendomsskattesatsene. I Vest-alternativet har alle 5 kommunene innført generell eiendomsskatt. 



På boliger/fritidsboliger varierer eiendomsskattesatsen fra 4 ‰ i Overhalla og Flatanger, mens 

Fosnes, Namsos og Namdalseid har maksimal sats på 7 ‰. Hvordan dette skal løses ved en 

sammenslåing vil være en politisk beslutning. Man kan se for seg tre mulig løsninger: a) 

Overhalla og Flatanger kan bli omfattet av en ny felles maksimal sats på 7 ‰, b) Fosnes, 

Namsos og Namdalseid kan bli omfattet av en ny lavere sats på 4 ‰, eller c) alle kommunene 

kan bli berørt av en sats i mellom disse ytterpunktene. Velges løsning a) med 4 ‰ så tilføres den 

sammenslåtte kommunen ca 5-6 mill kr. i nye årlige inntekter. Velges løsning b) med 7 ‰ så får 

den sammenslåtte kommunen et årlig inntektstap på ca 18-20 mill kr. Velges løsning c) blir det 

noe midt i mellom. Den periodevise retakseringen (normalt hvert 10. år) kan endre utslagene 

nevnt ovenfor. 

 

I Øst-alternativet er det slik at Høylandet kommune p.t. ikke har innført generell eiendomsskatt, 

mens Overhalla som nevnt har 4 ‰ i skattesats og Grong har 5 ‰. Også her kan den 

sammenslåtte kommunen få et inntektstap hvis Grong og Overhalla skal avvikle generell 

eiendomsskatt, eller så vil det bli en økt årlig inntekt om Høylandet blir berørt at en skattesats på 

nivå med Overhalla/Grong. 

 

Vurdering av Øst- og Vest-alternativet 

Det å vurdere de to sammenslåingalternativene opp mot hverandre er en krevende øvelse hvor 

konklusjonen i stor grad vil bli preget av hvilke momenter man tar inn i vurderingen og hvilket 

ståsted man ser det fra. Det finnes ingen fasit på hva som vil være best. På folkemøtet 14. januar 

kom det tydelig fram at innbyggerne i Overhalla har forskjellig syn på hvilket 

sammenslåingsalternativ som kan være best å arbeide videre med. Enkelte tok til orde for at man 

kunne ønsket en kombinasjon av de to alternativene. Andre framholdt tanken om fortsatt å bestå 

som egen kommune. 

 

Etter rådmannens syn har både Øst- og Vest-alternativet mulige positive og negative trekk, 

sammenlignet med hverandre. Uten å gå inn på alle mulige momenter som kan ha betydning for 

retningsvalget, vil rådmannen trekke fram noen momenter som kan belyse et forslag til 

retningsvalg. 

 

Øst- og Vest-alternativene vil generelt sett være to svært ulike identitetsbyggende prosjekter på 

grunn av ulikheter i geografi og antall innbyggere i dagens kommuner. Mens Vest-alternativet 

vil ha et geografisk og befolkningsmessig tyngdepunkt (Namsos), vil Øst-alternativet i større 

grad være et jevnbyrdig triangel. Begge deler kan oppfattes enten som et positivt trekk eller et 

negativt trekk ved en sammenslått kommune. På den ene siden kan en hevde at en kommune 

med et sterkt sentrum over tid trolig vil virke mer sentraliserende på bosetting og dermed 

tjenestetilbud, enn en mer jevnbyrdig kommune uten et like tydelig sentrum. På den andre side 

kan en kommune med et tydelig tyngdepunkt over tid kanskje kunne utvikle et mer rasjonelt 

tjenestetilbud enn en kommune uten samme tydelige tyngdepunkt. 

 

Det foreligger som nevnt to rapporter med faktagrunnlag og kunnskap om de to alternativene. 

Rådmannen henviser til disse rapportene for utfyllende opplysninger. 

 

Øst-alternativet 

Overhalla har i dag noe interkommunalt samarbeid med kommunene øst for oss. Vi opprettet i 

2015 et felles brann- og redningsvesen med Høylandet og Grong. Overhalla og Grong har et 

langvarig samarbeid i form av Konovatnet Fellesvannverk, som vi de siste årene også har 

utvidet til å omfatte vannforsyning til Vassbotn-området i Høylandet kommune. Overhalla, 

Grong, Høylandet, Namsskogan og Lierne har i en årrekke i fellesskap drevet selskapet 

NAMAS Vekst AS. Overhalla og Høylandet har felles lensmann og prest, med de 

samarbeidspunkter det medfører. Overhalla, Grong og Høylandet har gjennom årene hatt ulike 



fellesprosjekter, bl.a. MIN-prosjektet (Midt i Namdalen, et rekrutteringsprosjekt for å få ungdom 

til å flytte heim. Senere utvidet til flere namdalskommuner.). På oppvekstområdet har vi 

tidligere hatt mye samarbeid. 

 

Overhalla har mange interkommunale samarbeid som både omfatter kommunene østover og 

vestover – og andre kommuner i Nord-Trøndelag. Namdal Rehabilitering IKS, MNA IKS, osv. 

Høylandet og Grong har likevel hatt tyngden av sine interkommunale samarbeider med de andre 

kommunene i Indre Namdal. Grong har, blant annet som største kommune og ut fra geografi, i 

dette samarbeidet hatt en viss rolle som regionsenter og vertskommune for tjenester i Indre 

Namdal. Grong har også en regionsenterfunksjon med videregående skole. 

 

I arbeidet med kommunereformen har Grong og Høylandet arbeidet tettest med de øvrige 

kommunene i Indre Namdal. Man har nylig utarbeidet et intensjonsgrunnlag for en 

sammenslåing av kommunene i Indre Namdal, som kommunene har behandlet eller er i ferd 

med å behandle. Grong har hatt en viss oppmannsrolle i dette arbeidet. Grong har tidligere i 

prosessen signalisert at en mulig sammenslåing med kommunen i Indre Namdal har hatt 

førsteprioritet, gjerne med tillegg av Overhalla inn i denne konstellasjonen. Alternativet med 

Høylandet og Overhalla er også en mulighet Grong anser som aktuelt. En oppfatter det p.t. det 

som Indre Namdalsalternativet (5 kommuner) ikke vil få tilslutning fra alle de berørte 

kommunene. Andre mulige alternativer i Indre Namdal er p.t. ikke avklart. 

 

Høylandet kommune har de senere årene gradvis tilnærmet seg kommunene i Midtre Namdal og 

har – før kommunereformen – selv vurdert et valg om retning for det interkommunale 

samarbeidet (fortsatt Indre Namdal eller i større grad delta i Midtre Namdal Samkommune). 

Høylandet kommune kjøper i dag enkelte tjenester fra Midtre Namdal Samkommune.  

Det er korte og omtrent like avstander (ca 25 km) mellom kommunesenteret i Overhalla, 

Høylandet og Grong. Ut fra størrelse og geografi kan disse tre kommunene i større grad 

oppleves å være mer balanserte partnere enn kommunene i Vest-alternativet, hvor både størrelse 

og avstander spriker mer.  

 

Av de tre kommunene er det Overhalla som må sies å ha det sterkeste næringslivet. Spesielt 

Skogmo Industripark utgjør basis i det en kan betrakte som et visst felles bo- og arbeidsmarked 

mellom Overhalla, Høylandet og Grong. Grong har en større andel av offentlige arbeidsplasser. 

Det er en viss balanse i inn- og utpendling mellom Overhalla og Grong, mens det i liten grad er 

pendling fra Overhalla til Høylandet. Overhalla er imidlertid i langt sterkere grad knyttet til et 

felles arbeidsmarked i Namsos-Overhalla. En skal likevel ha med seg at Grong og Høylandet er 

en sterkere del av Overhallas bo- og arbeidsmarked enn Namdalseid, Fosnes og Flatanger i 

Vest-alternativet. 

 

Kommunenes andel av folketall i Øst-alternativet i dag: 



 
En sammenslått kommune på ca 7.500 innbyggere i dag blir omtrent dobbelt så stor som 

Overhalla er i dag. Overhalla vil dermed ha 50 % av innbyggerne i dette alternativet. Særlig 

Overhalla men også Grong har positive befolkningsprognoser fram mot 2040, mens Høylandet 

har en prognose som peker svakt nedover. Det er vanskelig å vurdere hvilken innvirkning på 

befolkningsprognosene en sammenslåing av kommunene over tid vil kunne medføre. 

 

Øst-alternativet vil få et samlet areal på 2.620 km2 og dermed bli en av landets større 

kommuner, omtrent på nivå med Lierne som i dag er største kommune i Nord-Trøndelag. Øst-

alternativet vil få ca 2,8 innbyggere pr km2, som tilsvarer vel halvparten av antall innbyggere pr 

km2 i Overhalla i dag (ca 5,2). Øst-alternativet blir dermed en markert spredtbygd kommune. 

De tre kommunene i dette alternativet har i dag til sammen 57 kommunestyremedlemmer 

(Overhalla 21, Grong 17 og Høylandet 19). En sammenslått kommune av denne størrelsen må i 

henhold til kommuneloven ha minst 19 kommunestyremedlemmer. Det er ingen øvre grense. 

Kanskje kan 25-30 kommunestyremedlemmer være aktuelt i den første kommunestyreperioden. 

En anslagsvis halvering av antall politikere vil kunne påvirke lokaldemokratiet (opplevd 

nærhet/muligheter for påvirkning mellom innbyggerne og politikerne, det politiske 

engasjementet, fordelingen av representasjonen mellom de ulike delene av den sammenslåtte 

kommunen, fordelingen av representanter mellom de politiske partiene, osv). Her kan det gjøres 

ulike vurderinger av hva dette kan innebære. 

 

Vest-alternativet 

Siden 2003-2004 har kommunene i Midtre Namdal samarbeidet tett, med noe ulik organisering 

av samarbeidet underveis. Fra 2009 ble Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes enige om å 

organisere samarbeidet som en samkommune. Flatanger, som var en del av det tidligere 

regionrådet, ønsket da ikke å delta i samkommunen, men kjøper flere tjenester fra 

samkommunen. For Overhalla utgjør samarbeidet i samkommunen ca 7 % av kommunens 

samlede budsjett. Samarbeidet i dag omfatter: 

 Barnevern 

 IKT 

 PPT 

 NAV 

 Legevakt 

 Kommuneoverlege 

 Miljø- og landbruksforvaltning 

 Næringsutvikling 

 Skatteoppkrever 

Overhalla 
50 % 

Høylandet 
17 % 

Grong 
33 % 



 Lønn og regnskap 

 Sentralbord 

Samarbeidet i Midtre Namdal har i all hovedsak vært vurdert som hensiktsmessig og vellykket. I 

perioder har en naturlig nok hatt enkelte utfordringer hvor kommunene har hatt ulike syn og 

strategier, men en er i fellesskap kommet seg videre med samarbeidet. Underveis i samarbeidet 

har det vært utredet nye samarbeidsområder, hvor en er kommet til enighet om å iverksette 

enkelte nye områder (f.eks. lønn/regnskap), mens en ikke har blitt enige om andre (f.eks. brann- 

og redningsvesen). Styring, utvikling og koordinering av samarbeidet innenfor de nevnte 

samarbeidsområdene og mellom samkommunen og deltakerkommunene krever kontinuerlig 

oppfølging og tillitsbygging. Dette kan tidvis oppleves som en viss utfordring av de enkelte 

deltakerkommunene, som ikke har det samme innsynet og involveringen som samkommunens 

ledelse. En har i dag samarbeidsarenaer som skal sikre at samarbeidet og informasjonsflyten 

fortløpende gis oppmerksomhet. Samkommunestyret har 23 representanter valgt av og fra 

kommunestyrene i deltakerkommunene. Namsos har 11 representanter, mens Overhalla, 

Namdalseid og Fosnes til sammen har 12 representanter. 

 

Noe av samkommunens tjenester er lokalisert utenfor Namsos (miljø- og landbruksforvaltningen 

i hovedsak i Overhalla og delvis på Namdalseid, samt felles sentralbord plassert på 

Namdalseid), selv om de fleste tjenestene er lokalisert i Namsos. Alle kommunene har fortsatt 

lokale NAV-kontor. 

 

Fra 2020 må samarbeidet i form av samkommuneorganisering avsluttes, etter som en lovendring 

nå vil medføre at det ikke lenger blir tillatt med slik organisering av det interkommunale 

samarbeidet. Det finnes andre former for organisering av det interkommunale samarbeidet, 

dersom det skulle være aktuelt. 

 

En kommunesammenslåing i form av Vest-alternativet vil innebære at det meste av det 

eksisterende samarbeidet i samkommunen kan utføres innenfor den sammenslåtte kommunen. 

Dette vil gi muligheter for en mer helhetlig styring og utvikling av disse samarbeidsområdene, 

samtidig som det blir en mer direkte demokratisk ordning basert på det ordinære politiske 

apparatet i den sammenslåtte kommunen i stedet for samkommunestyret, som er indirekte valgt 

ut fra deltakerkommunenes kommunestyrer. Beslutningsprosesser vil også kunne bli enklere og 

raskere. 

 

Ulikhetene og avstandene mellom kommunene i Vest-alternativet vil trolig over tid kunne 

oppleves noe mer utfordrende i dette alternativet, når tjenester over tid skal harmoniseres og 

struktureres, og når det langsiktige effektiviseringsbehovet skal realiseres. 

 

Kommunenes andel av folketall i Vest-alternativet i dag: 



 
Overhalla har en sterkt positiv befolkningsprognose fram mot 2040 i alle aldersgrupper. Namsos 

har også en positiv prognose samlet sett, men med en relativt liten vekst i aldersgruppen 

yrkesaktiv alder. Flatangers innbyggertall ser ut til å kunne holde seg stabilt. Namdalseid ser ut 

til å kunne få en svakt negativ utvikling. Fosnes kommune har en sterkt negativ 

befolkningsprognose, med de utfordringene det over tid vil kunne medføre for opprettholdelse 

av lokale tjenestetilbud. 

 

Hvordan befolkningsutviklingen vil kunne bli i de ulike delene av en sammenslått kommune, er 

vanskelig å forutsi. En må likevel kunne anta (jfr. samkommunen) at tyngdepunktet i den 

sammenslåtte kommunen vil kunne virke sentraliserende over tid, ut fra de enkelte kommunenes 

utviklingsprognoser og den sammenslåtte kommunens langsiktige effektiviseringsbehov. Det er 

naturlig å se for seg at en sammenslåing kan skape en ny dynamikk i befolkningsutviklingen i de 

ulike delene av den sammenslåtte kommunen, noe avhengig av hvilken utviklingskraft en ny 

kommune vil få. 

 

De fem kommunene i dette alternativet har i dag til sammen 95 kommunestyremedlemmer 

(Namsos 27, Overhalla 21, Namdalseid 19, Flatanger 15 og Fosnes 13). En sammenslått 

kommune av denne størrelsen må i henhold til kommuneloven ha minst 27 

kommunestyremedlemmer. Det er ingen øvre grense. Kanskje kan et sted mellom 30-40 

kommunestyremedlemmer være aktuelt i den første kommunestyreperioden. En slik reduksjon 

av antall politikere vil kunne påvirke lokaldemokratiet (opplevd nærhet/muligheter for 

påvirkning mellom innbyggerne og politikerne, det politiske engasjementet og rekrutteringen av 

politikere, fordelingen av representasjonen mellom de ulike delene av den sammenslåtte 

kommunen, fordelingen av representanter mellom de politiske partiene, osv). Her kan det gjøres 

ulike vurderinger av hva dette kan innebære. 

 

Vest-alternativet har et samlet areal som tilsvarer omtrent ti ganger arealet i Trondheim 

kommune, med grovt sett en tiendedel av innbyggertallet i Trondheim. Vest-alternativet vil i 

forhold til kommunene i dag bli landets 11. største kommune i areal, og dermed større enn 

Lierne (i dag største kommune i Nord-Trøndelag). Mens Namsos i dag har i overkant av 17 

innbyggere pr km2, vil Vest-alternativet ha ca 6,5 innbyggere pr km2, som er marginalt høyere 

enn antall innbyggere i Overhalla pr km2 (ca 5,2) i dag. Vest-alternativet vil slik sett bli en 

markert annen type (mer spredtbygd) kommune enn det Namsos som største kommune er i dag. 

 

Namsos 
65 % 

Fosnes 
3 % 

Namdalseid 
8 % 

Flatanger 
5 % 

Overhalla 
19 % 



Per i dag har Fosnes et avklart retningsvalg for sammenslåingsalternativ i kommunereformen 

(Midtre Namdal). Det samme har Namsos. Namdalseid skal gjøre et retningsvalg i 

kommunestyret 4. februar. Namdalseids retningsvalg vil trolig ha stor betydning for Flatangers 

videre beslutning i kommunereformen. 

 

I Namdalseid har innbyggerne sør i kommunen et bo- og arbeidsmarked med Steinkjer. 

Innbyggerne i Statland-området i Namdalseid (ca 80 km fra Overhalla) har større nærhet til 

Flatanger enn til Namsos. Dersom Namdalseid og Flatanger velger ulike veier videre kan det 

være aktuelt å vurdere en grensejustering mellom Namdalseid og Flatanger vedrørende 

tilknytning for Statland-området. Flatanger er ut fra avstand i liten grad en del av en 

hverdagsregion/bo- og arbeidsmarked med Midtre Namdal. 

 

En tredjedel (660 personer) av de yrkesaktive i Overhalla arbeider i Namsos. Vel 180 personer 

pendler fra Namsos til Overhalla. Bo- og arbeidsmarkedet i Overhalla og Namsos er dermed 

knyttet tett sammen. Dette er naturlig å betrakte som et vesentlig forhold (hverdagsregion) i vår 

vurdering av retningsvalg i kommunereformen. Overhalla har noe innpendling fra Namdalseid 

men få fra Fosnes. Ingen fra Overhalla pendler til Namdalseid, Fosnes eller Flatanger. 

Avstanden til Flatanger (ca 90 km mellom Lauvsnes og Overhalla) tilsier at særlig Flatanger 

ikke er en del av Overhallas hverdagsregion.  

 

Konklusjon og forslag til videre prosess 

Både Øst- og Vest-alternativene framstår fortsatt som reelle mulige veivalg i 

kommunereformen, sammen med selvstendighetsalternativet. Når vi nå likevel må foreta et valg 

av sammenslåingsalternativ å arbeide videre med fram til endelig beslutning i kommunestyret i 

juni, vil rådmannen etter en samlet vurdering tilrå at Overhalla kommune arbeider videre med 

Vest-alternativet. 

 

Rådmannen legger da blant annet til grunn at:  

 Overhalla har i dag et velfungerende og omfattende interkommunalt samarbeid i Midtre 

Namdal samkommune, 

 Kommunene i Midtre Namdal kan i stor grad løse eksisterende samarbeidsområder i 

samkommunen innenfor en sammenslått kommune, noe som er mer uavklart i Øst-

alternativet,  

 Overhalla har i stor grad et felles bo- og arbeidsmarked med Namsos, 

 Overhalla har i stor grad et felles område for kulturelle tilbud og helgeaktiviteter for barn 

og ungdom med Namsos, 

 Overhalla er i stor grad vendt mot Namsos for tilbud i videregående opplæring og 

opplæring av bosatte flyktninger,  

 Vest-alternativet framstår som et tydeligere alternativ enn Øst-alternativet til det å 

eventuelt fortsette som egen kommune. 

Rådmannen vil ikke forsøke å påberope seg noen fasit nå for hvilket alternativ som framover 

kan gi Overhalla best utvikling som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og 

demokratisk arena. Beslutningene som en nå må ta i denne fasen av kommunereformen vil 

uansett måtte tas under usikkerhet, basert på den informasjon som er tilgjengelig for enhver som 

vil tilegne seg det som grunnlag for en samlet oppfatning. Hvor kommunegrensene legges vil 

heller aldri kunne gi noen garantier for en videre utvikling. 

 

Videre beslutninger i berørte nabokommuner vil kunne ha betydning for veien videre. Det 

samme vil den kommende avklaringen og konkretiseringen av nytt inntektssystem fra 2017. 



Gjennom forhandlinger med kommunene i Vest-alternativet vil en også kunne få avklart om 

kommunene blir samstemte i sine mål, prioriteringer og intensjoner for å slå sammen 

kommunene.  

 

Når rådmannen nå tilrår Vest-alternativet, vil en likevel ikke stenge av for muligheten for at 

Høylandet og/eller Grong ved sine videre valg eventuelt også kan se seg tjent med å inngå i 

arbeidet med en sammenslutning av kommunene i Midtre Namdal. Dette må i så fall disse 

kommunene selvsagt selv ta stilling til, om det i det hele tatt skulle være aktuelt. Om de skulle 

ønske det, vil det også forutsette at de øvrige kommunene i Midtre Namdal aksepterer å ta med 

flere kommuner i det videre arbeidet. 

 

I løpet av høsten har ordfører og rådmann hatt en dialog med ordførere og rådmenn i 

nabokommunene i begge alternativene. I siste dialogmøte før jul mellom ordførere og rådmenn i 

Vest-alternativet, ble det – med forbehold om forestående retningsvalg i kommunestyrene i 

Overhalla og Namdalseid – tidfestet et mulig første forhandlingsmøte 8. februar for de 

kommunene som da har vedtatt å arbeide med dette alternativet. Forhandlingene bør være 

sluttført i løpet av februar/første halvdel av mars av hensyn til videre tidsplan. 

 

Som et ledd i forberedelsene anbefaler rådmannen at kommunestyret nå utnevner representanter 

til et forhandlingsutvalg. I samtalene med nabokommunene i Vest-alternativet ble det avklart at 

det vil være hensiktsmessig at hver kommune stiller med 3 politisk valgte representanter samt 

rådmannen. Hvis kommunestyrene både i Namdalseid og Overhalla velger retning mot Midtre 

Namdal, vil utvalget bestå av 20 medlemmer, samt sekretær (administrasjonssjefen i 

samkommunen). Utvalget bør ikke være større. Det forutsettes at alle kommunene har utpekt 

representanter til forhandlingsutvalget før 8. februar. 

 

Kommunestyret i Overhalla kan angi rammer/mandat for Overhallas representanter i 

forhandlingene. Rådmannen anbefaler at eventuelle føringer gir et tilstrekkelig forhandlingsrom, 

slik at en ikke låser seg til for spesifikke forventninger. Alle kommunene som møter i 

forhandlingsutvalget vil ha sine mål og prioriteringer. Det er naturlig at Overhallas 

representanter underveis må involvere og søke råd og føringer fra den nedsatte styringsgruppen i 

kommunen (utvidet formannskap) og kommunestyret så langt det er naturlig og praktisk mulig. 

Rådmannen foreslår at representantene i forhandlingsutvalget får i oppgave å forsøke å 

forhandle frem en intensjonsavtale som: 

 kan styrke den videre utviklingen i tjenesteyting, myndighetsutøvelse, 

samfunnsutviklingen 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. 

I den videre prosessen tilrår rådmannen at kommunestyret i mars/april behandler en sak om 

utarbeidet intensjonsavtale og den videre prosessen med innbyggerinvolvering før 

kommunestyrets endelige vedtak i juni. 

 

En mulig kommunesammenslåing for Overhalla er i hovedsak en skjønnsmessig preget 

vurdering. Innbyggerne og kommunestyret har i stor grad samme tilgang på informasjon om 

mulige konsekvenser og virkninger og kan i stor grad gjøre like godt begrunnede valg, ut fra de 

ulike momenter som den enkelte vil vektlegge. Det er samtidig få andre beslutninger i en 

kommune som er så avgjørende for kommunens videre langsiktige utvikling. I Nord-Trøndelag 

synes det som et flertall av kommunene tar sikte på å gjennomføre en rådgivende 

folkeavstemming før endelig beslutning. Rådmannen ser det samlet sett som naturlig at det 

gjennomføres folkemøte(r) og en rådgivende folkeavstemming før kommunestyrets endelige 



vedtak i juni. Tidspunkt for dette må avklares nærmere og i samspill med nabokommunene 

(f.eks. avklare felles dato m.v.). 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2016/508-2 

Saksbehandler: 

 Trond Stenvik 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Høring - forslag til sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune 

- Trøndelagsutredningen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 5/16 26.01.2016 

Overhalla kommunestyre 5/16 02.02.2016 

 

Rådmannens innstilling 

1. Overhalla kommune støtter/støtter ikke (formannskap/kommunestyret stryker det som 

ikke passer) forslaget om en sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Dette 

begrunnes med ………………. 

 

2. Overhalla kommune mener at innbyggerne bør tas med på råd i form av en 

folkeavstemming og at prosessen må kunne ta seg bedre tid til en slik involvering av 

innbyggerne. Dette vil kunne gi endelig beslutning en legitimitet for framtida. 

 

3. Etter Overhalla kommunes syn er forslaget om en delt lokalisering med administrasjon 

og rådmannsfunksjonen på Steinkjer og ordfører i Trondheim ikke en realistisk 

langsiktig organisering. På sikt synes dermed en balansert utvikling lite realistisk, på 

tross av gode intensjoner i intensjonsplanen. 

 

4. Overhalla kommune ser det som positivt at Fylkesmannens hovedsete er signalisert lagt 

til Steinkjer. Dette må gjenspeiles i en tydelig konkretisert løsning, dersom det skal ha 

betydning på sikt. 

 

5. Overhalla kommune mener Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen i for liten grad 

synliggjør mer konkrete, overordnede satsinger og positive strategier for samhandling i 

et sammenslått Trøndelag. En burde blant annet i langt sterkere grad ha utviklet 

ambisjoner for hvordan et samlet Trøndelag skal bli en grønn, klimanøytral region. 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 26.01.2016 

Behandlet.  
 
Arbeiderpartiet v/Ragnar Prestvik foreslo et alternativt forslag til vedtak: 



 
“Trøndelagsutredninga. Uttalelse fra Overhalla kommune 
 

Overhalla kommune konstaterer at det langt på veg er avgjort at Sør- og Nord-Trøndelag 
fylkeskommuner blir sammenslått. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners 
lovnad på Trøndelagsmøtet om å legge fylkesmannsembetet til Steinkjer i et sammenslått 
Trøndelag – under forutsetning av at framdriften i sammenslåinga følges slik det er foreslått – 
sannsynliggjør at fylkestinget i Nord-Trøndelag 27.-28. april beslutter sammenslåing.  

 
Forutsatt sammenslåing vil Overhalla kommune uttale følgende: 

1. Sammenslåing av fylkene/fylkeskommunene er en konsekvens av at det i Stortinget er 
et flertall for å videreføre tre forvaltningsnivåer, men at det må blir større og færre 
regioner i stedet for dagens fylkeskommuner for å kunne tilføre disse flere og større 
oppgaver. 

2.                                                                                
                                                                                     
om nye oppgaver etter forsøkslova. 

3. Etter Overhalla kommunes syn vil forslaget om en delt lokalisering med administrasjon 
og rådmannsfunksjonen på Steinkjer og ordfører i Trondheim være en usikker 
organisering over tid, og dermed synes målet om balansert utvikling også å være 
usikkert. 

4. Overhalla kommune ser det som positivt at Fylkesmannens hovedsete er signalisert lagt 
til Steinkjer. Dette må gjenspeiles i en tydelig konkretisert løsning, dersom det skal ha 
betydning på sikt. 

5. Trøndelagsutredningas mål har blant annet vært å sikre balansert utvikling. Overhalla 
kommune påpeker at dette utfordrende når sammenslåinga i seg selv kan virke 
sentraliserende. Lokalisering av administrasjon og politisk ledelse vil sannsynligvis 
styrke administrasjonsbyene Steinkjer og Trondheim, og strekninga imellom. 
Utfordringa ligger i å skape vekst og utvikling i distriktene utenom denne aksen. 

6.                                                                                    
                                                                                             
fraflytting. 

7. Overhalla kommune støtter at Trøndelag styres etter formannskapsprinsippet, men vil 
samtidig understreke fordelene som parlamentarismen i Nord-Trøndelag har vist 
gjennom mange år: Et fylkesråd som har hatt politiske og budsjettmessige fullmakter i 
form av rask saksbehandling, muligheter til å være tett på og drive aktiv og offensiv 
samfunnsutvikling. Formannskapsmodellen gir ikke samme handlingsrom og tempo, 
men gir større innflytelse for den politiske opposisjonen. 

8. De videregående skolene er betydelige arbeidsplasser og viktige samfunns- og 
kompetanseaktører. Det er viktig at skolene er store og robuste nok til å gi et bredt og 
allsidig tilbud, samtidig som en desentralisert skolestruktur i seg selv er viktig spesielt i 
et spredtbygd område som Namdalen. 

9. Regional utvikling og ivaretakelse av regionale oppgaver og interesser innenfor 
samferdsel, utdanning og kultur/idrett er svært vesentlig. Regionene i Trøndelag må gis 
gode arbeidsvilkår for å kunne utvikle seg innenfor den store regionen gjennom tiltak 
og virkemidler fra regionalt og statlig nivå, som bidrar til å ta i bruk og utnytte 
naturressurser og motvirke fraflytting. 

10.                                                                                        
                                                                                        



                                                                                    
regionen. 

11. Overhalla kommune mener Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen i for liten grad 
synliggjør mer konkrete, overordnede satsinger og positive strategier for samhandling i 
et sammenslått Trøndelag. En burde blant annet i langt sterkere grad ha utviklet 
ambisjoner for hvordan et samlet Trøndelag skal bli en grønn, klimanøytral region.” 

 

 

Det ble stemt over rådmannens forslag opp mot Arbeiderpartiet sitt forslag, rådmannens forslag 

fikk 5 stemmer, 2 stemte for Arbeiderpartiet sitt forslag. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 26.01.2016, mot 2 stemmer: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

I 02.12.2015 VS: Trøndelagsutredningen - 

invitasjon til høring 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

S 18.01.2016 Høring - forslag til sammenslåing av 

Nord- og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune - 

Trøndelagsutredningen 

 

 

 

Vedlegg: 

 Trøndelagsutredningen (se www.trondelagsutredningen.no ). 

 Intensjonsplan for sammenslåingen (se www.trondelagsutredningen.no ). 

 

 

Saksopplysninger 

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag gjorde i oktober 2014 likelydende vedtak om å utrede 

mulig sammenslåing av fylkene. Utredninga skulle være en del av en prosess hvor målet er å 

skape «en region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft». 

 

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag og fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vedtok 24.11.2015 å legge 

Trøndelagsutredningen samt forslag til intensjonsplan datert 4.11.2015 ut for offentlig høring. 

Kommunene mottok høringsbrev med vedlegg 1.12.2015. 

 

Det foreslås en sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag med virkning fra 1.1.2018. 

Ved en sammenslåing erstattes dagens to fylkeskommuner av en ny region som dekker hele 

Trøndelag. Det er de to fylkestingene som vedtar om fylkene skal søke Stortinget om å bli slått 

sammen. I forkant av beslutningen skal det gjennomføres en innbyggerhøring i form av en 

opinionsundersøkelse i de to fylkene. Det skal ikke gjennomføres en folkeavstemming om 

sammenslåingen. 

 

http://www.trondelagsutredningen.no/
http://www.trondelagsutredningen.no/


Etter oppgitt tidsplan skal fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag ta endelig stilling til 

sammenslåingsspørsmålet i sine møter 27.-28. april 2016. De oppgir at høringsuttalelsene vil bli 

benyttet i saksforberedelsene til møtet i april. Det vil også bli avholdt et felles fylkesting i mars, 

hvor Trøndelagsutredningen vil være tema og hvor foreløpige resultater av høringsrunden vil bli 

presentert. 

 

Høringssvar sendes postmottak@stfk.no med høringsfrist 5.2.2016. 

 

Trøndelagsutredningen kan leses og lastes ned fra http://www.trondelagsutredningen.no . 

 

Styringsgruppen for utredningsarbeidet har i intensjonsplanen satt følgende hovedmål for 

sammenslåing: 

- En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft. 

- Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats 

kan organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og 

næringsmessige utvikling. 

- Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme 

Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye 

oppgaver. 

- Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig 

andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv 

- Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne. 

 

Det settes for øvrig som delmål at den nye regionen skal 

- utvikles som demokratisk og involverende arena 

- styrke regionens rolle som samfunnsutvikler 

- styrke regionens rolle som effektiv myndighet og lovforvalter  

- umiddelbart søke om nye oppgaver til regionen etter forsøksloven 

- tilpasse regionens tjenester til beste for Trøndelag og den enkelte 

- bidra til en balansert bosettings- og næringsstruktur 

- fremme en helhetlig utvikling av Trøndelags kulturliv og -institusjoner 

- bidra til en positiv utvikling for det samiske språkområdet og samisk kultur 

 

Det foreslås at den nye regionens navn blir Trøndelag, at den folkevalgte enheten benevnes 

Trøndelagsregionen, og at den tar Olavskorset (Nord-Trøndelags fylkesmerke) som merke. 

 

Det etableres fra ordinært valg høsten 2019 et regionting med 59 representanter som erstatning 

for de to fylkestingene (som i dag har 35 representanter i Nord-Trøndelag og 43 representanter i 

Sør-Trøndelag, dvs samlet 78 politisk valgte representanter). Fra 1.1.2018 og fram til valget 

høsten 2019 vil regiontinget bestå av dagens fylkestingsrepresentanter. 

 

Den nye regionen skal utgjøre én valgkrets til Stortings- og regiontingsvalg og benytte 

formannskapsmodellen som styringsform (som Sør-Trøndelag fylkeskommune i dag).  

 

Fylkestingene går inn for at fire av de årlige regiontingene avholdes i henholdsvis Trondheim og 

Steinkjer med to hver, og at øvrige ting avholdes på ambulerende steder i Trøndelag. 

Regionutvalgets møter ambulerer likt mellom Steinkjer og Trondheim. 

 

Den nye regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon legges til Steinkjer. 

Ordførerfunksjonen legges til Trondheim. Den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og 

Trondheim. Steinkjers andel av de administrative stillingene skal minimum være på dagens 

nivå. 

mailto:postmottak@stfk.no
http://www.trondelagsutredningen.no/


 

Forslag til intensjonsavtale slår videre fast at fylkestingene er enige om å arbeide for at 

fylkesmannsembetet i en sammenslått region skal ha hovedsete i Steinkjer. 

 

Eierskapet til NTE skal overføres til kommunene i Nord-Trøndelag. 

 

I perioden fram mot sammenslåing oppnevnes det en fellesnemnd bestående av nåværende 

fylkesting. 

 

Med 41.228 km2 vil det sammenslåtte Trøndelag bli Norges nest største fylke, bare slått av 

Finnmark, og omtrent like stort som Danmark. Trøndelag vil få ca 450.000 innbyggere. Det gir 

en befolkningstetthet på ca 11 personer per km2 i Trøndelag (mot 128 per km2 i Danmark). 

 

Trondheimsregionen (Trondheim om de omkringliggende kommunene) vil utgjøre grovt regnet 

2/3 av et samlet Trøndelag ut fra folketall. Nord-Trøndelag utgjør ca 30 %. I areal vil 

Trondheimsregionen med 6.100 km2 utgjøre 15 % av et samlet Trøndelag. 

 

I sammendraget i utredningen beskriver man at det er en utfordring at de funksjonelle regionene 

over tid har vokst sammen på tvers av fylker, og dermed blitt delt mellom flere fylkes-

kommunale ”oppmenn” og deres respektive planlegging, forvaltning og tiltak. For å unngå slik 

overlapping har derfor staten de senere årene valgt å organisere sine regionale virksomheter i 

større enheter enn fylket, for å få bedre samsvar med de funksjonelle områdene de skal betjene. 

Man angir at mye tyder på at fylkeskommunene nå ikke får oppgaver eller funksjoner de 

naturlig burde hatt, fordi fylkene er for små. Fylkene er i ferd med å miste sin betydning som 

regionale styringsenheter, og fylkeskommunene sin betydning som regionale utviklingsenheter. 

 

Vurdering 

Det er flere elementer i forslaget om å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag som kan være 

naturlig å vurdere nærmere.  

 

Bakgrunn 

Først kan en se på bakgrunnen for at dette forslaget nå foreligger. Prosessen ble startet etter 

stortingsvalget høsten 2013, etter at fylkesrådslederen og Nord-Trøndelag fylkeskommune 

sendte en forespørsel om spørsmålet om eventuell sammenslåing til Sør-Trøndelag 

fylkeskommune og innledet samtaler om dette.  

 

Våren 2014 fastslo Stortinget i en sak om den igangsatte kommunereformen, at det i Norge 

fortsatt skal være et folkevalgt mellomnivå. Våren 2015 ba Stortinget om at det blir utarbeidet 

en stortingsmelding som tar for seg mellomnivåets form, oppgaver og rolle.  

 

De to regjeringspartiene ønsker ikke å videreføre fylkeskommunene, men dette er det ikke 

flertall for i Stortinget. Det er imidlertid et bredt flertall for å foreslå færre og større regioner, og 

at disse vil kunne få nye oppgaver. Det kan være oppgaver overført fra nasjonal eller regional 

stat. Dette skal utredes. 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune valgte tidlig en aktiv strategi om å være først ute med en 

sammenslåing, basert på en oppfatning om at dagens fylkeskommuner er for små, at det vil være 

nødvendig å bli større for å ha en framtid som fylkeskommune/region og at en da kan bli tilført 

nye oppgaver som kunne styrke fylkeskommunen. 

 



Hele forslaget om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag bygger dermed på disse to 

sentrale forutsetningene: 

a) At man aksepterer argumentene om at dagens fylkeskommuner er for små og ikke 

vil være levedyktig om man fortsetter som i dag, basert på et visst trusselbilde om 

framtidig mulig utvikling, 

b) At det å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag vil skape en sterkere enhet. 

 

Den strategien som ble valgt og som man siden har satset på, kan man for så vidt ha tro på eller 

ikke tro på vil være den beste for framtida. Det kan i utgangspunktet være like legitimt å tro på 

andre strategier, virkelighetsbilder og bilder av mulig framtid. Enhver kan være like berettiget til 

å ha en begrunnet oppfatning om dette. Det bør en utredning og beslutningsprosess gi rom for.  

 

Det kan være grunn til å stille spørsmål ved om man underveis i prosessen har hatt tilstrekkelig 

balanse og bredde i fokus og vurderinger av hva som best kan styrke utviklingen og mulige 

framtidige utviklingstrekk. Prosessen samlet fremstår som noe ensidig, hvor man legger til 

grunn en holdning om å fokusere i hovedsak kun på positive muligheter ved det å slå sammen de 

to fylkene. Underveis i en så avgjørende beslutningsprosess kunne en ha ønsket seg en bredere 

tilnærming. Etter at en beslutning er tatt, vil det være naturlig å fokusere på å utnytte positive 

muligheter maksimalt. 

 

Punkt a) ovenfor er i liten grad problematisert eller stilt spørsmål ved. Argumentene om at 

dagens fylkeskommuner er for små, kan i hovedsak oppfattes som et politisk standpunkt, i større 

grad enn det nødvendigvis er en faktabasert, reell virkelighet. Kanskje kan man langt på vei slå 

fast at dagens fylkeskommuner i dagens politiske situasjon er for små til å være tilstrekkelig 

politisk attraktive i Stortinget. Det trenger ikke innebære at dagens fylkeskommuner er for små 

til å kunne løse tjenesteoppgavene på en god måte, til å utøve offentlig myndighet på en god 

måte eller ha et velfungerende lokaldemokrati. Utredningen beskriver heller ikke noen 

vesentlige utfordringer innenfor disse tre rollene hos fylkeskommunen i dag. 

 

I presentasjoner av Trøndelagsutredningen legges det en hovedvekt på fylkeskommunens/ 

regionens rolle som samfunnsutvikler, og at det innforstått er her dagens fylkeskommuner er for 

små. Den viktige samfunnsutviklerrollen er for øvrig den rollen som nok er minst 

konkret/fastsatt, sammenlignet med rollene som tjenesteutøver, myndighetsutøver og det å være 

en lokaldemokratisk arena (folkevalgt nivå).  

 

Også punkt b) ovenfor er i liten grad problematisert og stilt spørsmål ved. En slår langt på vei 

fast som et tilnærmet faktum at et samlet Trøndelag vil være en sterkere enhet enn dagens to 

fylkeskommuner i Trøndelag - i stedet for å betrakte det som et spørsmål som bør undersøkes 

nærmere. Også her er det rollen som samfunnsutvikler/regional utviklingsenhet som er i fokus. 

Synspunktet er essensielt at en samlet region vil gi bedre samfunnsutvikling både internt i 

regionen og eksternt, blant annet ved at en vil fremstå sterkere overfor andre utenfor Trøndelag.  

 

Man legger altså til grunn at én region vil ha større påvirkningsmulighet (makt/styrke) enn 

dagens to fylker. Hva denne økte styrken reelt vil bestå av, er mer diffust. Om det faktisk er slik 

at Trøndelag som en region vil innebære økt styrke, kan en også stille spørsmål ved hvilke deler 

av regionen som i størst grad i så fall vil bli styrket. Er det for eksempel dagens Nord-Trøndelag 

som vil oppleve økt styrke, er det Trondheimsregionen, er det distriktene i Sør-Trøndelag eller 

er det hele regionen? 

 

Punkt b) om at Trøndelag som en region vil være sterkere enn dagens to fylker, er i realiteten en 

anerkjennelse av at størrelse målt i folketall gir makt og tyngde. Dette er da også et grunntrekk i 

demokratiets vesen, det at flertallet bestemmer over et mindretall. Innad i en region er det 



åpenbart at et flertall over tid vil gjøre beslutninger som et mindretall ikke er enig i. Hvor og i 

hvilke saker flertallet er, vil dermed ha betydning for beslutningene. Utad – ovenfor sentrale 

myndigheter, andre regioner og øvrige virksomheter – er det i mindre noen automatikk i at et 

sammenslått fylke vil få en sterkere stemme samlet enn det en har med dagens fylker. Her vil 

det i stor grad være snakk om å utøve politisk påvirkning. 

 

Hva angår stortingsrepresentanter har Sør-Trøndelag i dag 10 og Nord-Trøndelag 5. En 

sammenslåing til ett valgdistrikt vil medføre tap av 1 utjevningsmandat. På den annen side tyder 

folketallsutviklingen på at regionen vil kunne få en økning på 1 distriktsrepresentant ved neste 

fordeling. Hvordan den geografiske fordelingen av representanter framover vil kunne bli 

mellom dagens Nord- og Sør-Trøndelag er ikke gitt. Partienes egne prioriteringer av kandidater i 

den sammenslåtte regionen vil ha sterk påvirkning på dette. 

 

Folkevalgt nivå og legitimitet 

Både dagens fylkeskommuner og framtidige regioner er basert på tanken om at det er behov for 

et folkevalgt nivå mellom kommuner og stat. Over tid vil det være avgjørende at dette 

folkevalgte nivået har legitimitet i befolkningen. I forslaget til en sammenslått region vil politisk 

styring være lokalisert i Trondheim, med et færre antall politikere enn det de to fylkes-

kommunene har i dag. For de fleste innbyggerne og særlig i dagens Nord-Trøndelag vil dette 

medføre noe større avstand til det politiske nivået. Dette kan over tid ha betydning for den nye 

folkevalgte regionens legitimitet i befolkningen. Slik legitimitet vil naturligvis også påvirkes av 

hvordan regionpolitikken utøves og hvilken utvikling en vil se i regionen over tid. Det er likevel 

grunn til å spørre om større regioner vil styrke dette politiske nivåets legitimitet i befolkningen, 

eller om større regioner tvert i mot vil forsterke argumenter om at nivået bør avvikles. Svaret 

synes ikke gitt. 

 

Flere oppgaver? 

Forslaget om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag inneholder et ønske om at den nye 

regionen skal få overført flere oppgaver. Det gjenstår å avklare hvilke oppgaver dette eventuelt 

kan være. Det er uklart om det politiske flertallet vil ønske en vesentlig overføring av oppgaver 

til regionene, hvilke oppgaver det politiske flertallet kan se for seg overført og hvem disse 

oppgavene skal overføres fra.  

 

En eventuell vesentlig tilførsel av nye oppgaver vil trolig være avhengig av om et flertall av 

landets øvrige fylkeskommuner vil slå seg sammen. Dersom det blir få andre eksempler enn i 

Trøndelag, synes det lite realistisk at region Trøndelag vil få nye oppgaver i vesentlig grad. Selv 

om det åpenbart kan ligge muligheter i det å være først ute, ligger det også en like åpenbar risiko 

for at ønsket utvikling videre ikke blir som tenkt hva angår nye oppgaver.  

 

Tjenestetilbud 

Trøndelagsutredningen beskriver dagens tjenestetilbud og mulige virkninger av en 

sammenslåing.  

 

Videregående skoler: 

Det er 11 videregående skoler og 4 fagskoler i Nord-Trøndelag, og 22 videregående skoler og 3 

fagskoler i Sør-Trøndelag. Utredningen beskriver at en sammenslått fylkeskommune vil få en 

utfordring med å harmonisere tilbudene og ressursnivået i den videregående skolen. Det er en 

del forskjeller mellom dagens tilbud i Nord- og Sør-Trøndelag. Disse forskjellene har delvis 

bakgrunn i at NTFK, som følge av en relativt gunstig økonomisk situasjon, har kunnet bruke 

mer penger på videregående skole enn STFK. Ulike beregninger viser da også store 

kostnadsforskjeller mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Netto utgift pr innbygger pr elev i 

aldersgruppen 16-19 år er ca kr 27.700 høyere i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag. Årsaken 



til denne kostnadsforskjellen er blant annet høyere andel elever på yrkesfag og flere lærere per 

elev i Nord-Trøndelag. 

 

Framskrivinger viser elevtallsnedgang i begge fylkene fram mot 2020. I Nord-Trøndelag er 

nedgangen størst midt i fylket (Levanger/Verdal/Steinkjer). Etter 2020 blir det en oppgang, og 

denne vil være større i Trondheim enn ellers i fylkene. Dette vil gi en elevtallsøkning fram mot 

2030 totalt i Sør-Trøndelag, mens Nord-Trøndelag vil ha lavere elevtall i 2030 enn i 2014. Den 

relative forskyvningen vil på sikt utløse behov for omfordeling av ressursene til videregående 

opplæring i et nytt Trøndelagsfylke. Nord–Trøndelag er for øvrig i gang med en prosess for å 

tilpasse aktivitetsnivået til forventet lavere inntektsnivå og endring i demografi fram mot 2020. 

 

I tillegg til endringer som følge av befolknings-utvikling og justert rammetilskudd fra staten, vil 

det for den enkelte skole også bli endringer med en ny modell for intern fordeling av ressurser. I 

en ny, felles fylkeskommune må det nødvendigvis vedtas en ny, felles modell til erstatning for 

dagens to modeller, som har ulik innretning. Bl.a. gir de ulike utslag for «små» og «store» 

skoler. Man ser for seg en overgangsperiode hvor skolene kan tilpasse seg til den nye 

tildelingsmodellen. 

 

Utredningen beskriver i dag en viktig forskjell i tenkningen om spesialistskoler/distriktsskoler i 

dagens to fylker, og at det må vurderes hva en har ressurser til å videreføre på hvilken måte i en 

sammenslått region. 

 

Regional utvikling og kultur: 

Innen kollektivtransport er det i dag vesentlige forskjeller mellom kollektivtransporten i 

Trondheim/Trondheimsregionen og områdene utenfor, inkludert Nord-Trøndelag. 

Trøndelagsutredningen beskriver at “kollektivtrafikken er en viktig faktor når det gjelder å 

knytte Trøndelag sammen, men at det imidlertid ikke er noen bestemte utfordringer omkring det 

framtidige kollektivtilbudet som krever spesiell oppmerksomhet i denne utredningen.”  

 

I lys av klima- og miljøutfordringene vi står overfor (det grønne skiftet) synes utredningen å ha 

svakt fokus på dette, ikke minst hva angår framtidig nødvendig utvikling av transportløsninger i 

et klimanøytralt samfunn og behovet for hurtig omstilling som dette medfører. Mens 

Trondheimsområdet i dag har et langt på vei en velutviklet og offensiv strategi for et moderne 

kollektivtilbud, mangler dette i stor grad i Nord-Trøndelag i dag, delvis på grunn av et mer 

spredt bosettingsmønster men også på grunn av en lite utviklet kollektivstrategi. I en samlet 

Trøndelagsregion kan en se for seg en samlet sterkere kompetanse og satsing innenfor dette 

området, dersom erfaringene fra Trondheimsområdet legges til grunn og dersom man evner å 

utvikle løsninger også for hele Trøndelag. 

 

Fylkesvegene: 

Arbeidsoppgavene innenfor vegområdet i de to fylkene er så godt som sammenfallende. 

Storbyhensyn og miljøpakken i Trondheim er det som skiller mest. Sammenslåing av 

fylkeskommunene vil kunne gi større volum, større fagmiljø og økt mulighet for å utvikle rollen 

som profesjonell vegeier. Det vil også gi potensiale for administrativ effektivisering, samt økt 

tyngde i forhold til Statens Vegvesen i enkelte spørsmål.  

Det er store behov både i Nord- og Sør-Trøndelag med etterslep på vedlikeholdet. En samlet 

region må utarbeide og vedta en ny plan med prioriteringer av hvilke fylkesveger det skal satses 

på framover. Hvordan dette over tid vil kunne slå ut for dagens Nord-Trøndelag er vanskelig å 

ha en entydig oppfatning om. Utviklingen i trafikk og befolknings-/næringsutviklingen i de 

ulike delene av Trøndelag vil ha betydning. 

 



Økonomi 

I dagens budsjett og økonomiplan for fylkeskommunene, budsjetterer NTFK med en reduksjon i 

sine inntekter da de taper på dagens inntektssystem, mens STFK vil ha en liten økning fremover. 

Slik inntektssystemet er i dag vil fylkene tape på en sammenslåing, men statsråd Sanner har 

muntlig sagt at fylkene ikke skal tape på dette. Dette utsagnet er enda ikke bekreftet fra 

departementet. Engangskostnader ved sammenslåingen dekkes delvis. 

 

Nord-Trøndelag budsjetterte med inntekter i 2015 fra NTE på til sammen 179,4 millioner 

kroner. Fylkestinget i Nord-Trøndelag har bestemt at eierskapet til NTE skal overføres til 

kommunene i Nord-Trøndelag dersom trøndelagsfylkene slår seg sammen. For en sammenslått 

region er det i utredningen beskrevet at et alternativ kan være at midlene fra NTE fases over til 

kommunene i Nord-Trøndelag over en periode på 5 år. Det disponible beløpet til drift i 

Trøndelag kan da reduseres med 1/5-del av ca 180 millioner, dvs. med 36 millioner kroner pr. år 

i 5 år. På lengre sikt er det uansett sannsynlig at midlene fra NTE vil bli redusert, både på grunn 

av redusert rentenivå på fylkeskommunens lån til NTE og på grunn av NTEs kapitalbehov for 

videre utvikling m.v.. 

 

Prosess 

Man har lagt opp til en svært stram tidsplan fra utredningen ble lagt frem like før jul til endelig 

beslutning skal tas i april, og sammenslåingen skal gjennomføres allerede fra 1.1.2018. Det 

gjennomføres en offentlig høring og en opinionsundersøkelse blant et utvalg av innbyggerne. 

Den offentlige debatten om prosessen har i stor grad handlet om en bør gjennomføre en 

folkeavstemming eller ikke, noe man i prosessen ikke har lagt opp til. Enkelte sentrale politikere 

har i media allerede langt på vei signalisert at “løpet er kjørt” og at sammenslåing vil bli 

gjennomført uansett. Det kan gi et inntrykk av endelig beslutning allerede er tatt og at den 

offentlige høringen og opinionsundersøkelsen ikke vil kunne påvirke utfallet. Dette er etter 

rådmannens oppfatning svært uheldig, og det vil kunne påvirke hva høringsinstansene og 

innbyggerne kommer med (eller ikke kommer med) av uttalelser. 

 

Uansett om man måtte mene at sammenslåing av fylkene er fornuftig eller ikke, er dette er et 

stort og viktig veivalg. Det er viktig at et slikt avgjørende veivalg får best mulig legitimitet og 

preg av reell involvering av innbyggerne i fylkene. En rådgivende folkeavstemming kunne 

bidratt til dette. Det gjenstår å se hvordan behandlingen blir av høringsinnspill og 

opinionsundersøkelsen. 

 

Det er ulike argumenter for og mot gjennomføring av en folkeavstemming. Utredningen viser til 

Inndelingslovens § 10 om Saksutgreiing har en bestemmelse om at kommunestyret bør innhente 

innbyggernes synspunkt på forslag til grenseendring (innbyggarhøyring), og at dette kan skje 

ved folkeavstemming, opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte. 

Utredningen viser også til at norsk rett har ingen regler som åpner for lokale folkeavstemninger 

som er rettslig bindende. Kommuneloven bygger på representativt demokrati, hvor ansvaret 

tilligger de øverste folkevalgte organer, og hvor disse ikke kan vedta at en sak skal bli bindende 

avgjort i en folkeavstemning uten at det har hjemmel i lov. Noen slik hjemmel foreligger altså 

ikke. Man henviser altså til at det juridisk ikke er nødvendig med en folkeavstemming. 

Man henviser også til skillet mellom et direkte (folkets direkte mening i en sak) og et 

representativt demokrati (folkevalgte som bestemmer på vegne av folket). Man fremhever at en 

av begrunnelsene for representativt demokrati, er at oppgaven ofte krever betydelig innsikt og 

overveielse, og dermed tid og innsats. Velger man likevel å avgjøre enkeltsaker gjennom direkte 

demokrati (folkeavstemning), påpekes det at man samtidig bør gjøre en omfattende innsats for å 

opplyse saken og skape dialog mellom de som er stemmeberettiget. 

 



Mellom ordinære valg til kommuner/fylkeskommuner og Storting, er det svært sjelden det 

gjennomføres folkeavstemminger i norske kommuner og fylkeskommuner. EU-valget i 1972 og 

1994 er eksempler. Spørsmålet om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag er neppe mer 

kompleks og krever neppe mer innsikt og overveielse enn EU-valget. Begge fylkeskommunene 

har ansvar for å sørge for at innbyggerne - gjennom tilstrekkelig informasjon, dialog og prosess 

- er blitt godt nok opplyst om saken. Det er fullt mulig å legge opp til en prosess som legger stor 

vekt på informasjon og involvering, slik at innbyggerne kan tilegne seg et begrunnet standpunkt 

i saken. I en sak som denne virker det naturlig å legge vekt også på innbyggernes mening i form 

av en folkeavstemming, før endelig beslutning tas hvor Nord-Trøndelag avvikles som eget 

fylke. Det forutsetter en prosess hvor en tar seg noe bedre tid enn det det legges opp til. 

 

Virkninger for andre fylkesinndelte enheter 

Utredningen er i det alt vesentlige fokusert på fylkeskommunens egen virksomhet og 

påvirkningen på denne en sammenslåing kan få. Etter rådmannens oppfatning har utredningen i 

for liten grad tatt inn over seg og reflektert over at fylkesinndelingen i dag også er en vesentlig 

faktor for organiseringen av andre offentlige og private virksomheter/organisasjoner. Det er 

svært mange ulike typer enheter som organisatorisk er lokalisert til og har fokus på Nord-

Trøndelag som geografisk område. Det synes åpenbart at en samling av fylkene over tid – på 

lang sikt – trolig vil kunne medføre at flere av disse enhetene vil se det hensiktsmessig å innrette 

seg etter den større strukturen og dermed organisere og plassere seg med utgangspunkt i et 

samlet Trøndelag, og da gjerne med basis i tyngdepunktet, Trondheim.  

 

Flere har allerede trukket fram Helse Nord-Trøndelag som et mulig eksempel på slike 

langsiktige virkninger/endringer. På sikt er det etter rådmannens oppfatning vanskelig å se for 

seg noen sterk begrunnelse for å opprettholde en særskilt organisasjon som skal ha fokus på kun 

to av sykehusene i en samlet region Trøndelag. Å hevde at dette er en irrelevant problemstilling 

og ikke har noe å gjøre med sammenslåingen av fylkene i Trøndelag, blir for lettvint. Å 

anerkjenne at det naturlig nok vil finnes både fordeler og ulemper, muligheter og trusler i 

prosessen med å slå sammen fylkene, vil bare styrke det offentlige ordskiftet fram mot den 

endelige beslutningen og legitimiteten av denne beslutningen. 

 

Balanse/ubalanse i et sammenslått Trøndelag 

Utredningsprosessen og forhandlingene om en intensjonplan for sammenslåingen har hatt et 

bevisst fokus på hvordan ubalansen mellom Nord- og Sør-Trøndelag best kan utlignes over tid. 

Dette er en vesentlig målsetting som har stått sentralt i prosessen. I den foreliggende 

intensjonsplanen kommer dette til syne ved administrasjonen med rådmannen skal plasseres i 

Steinkjer og ordførerfunksjonen i Trondheim. En skal også sørge for en balansert fordeling av 

de politiske møtene, og man er enige om at Fylkesmannsembedet bør legges til Steinkjer.  

 

Statsråd Sanner har nylig signalisert at man vil legge hovedsetet for en felles Fylkesmann til 

Steinkjer, med deler av Fylkesmannens administrasjon plassert i Trondheim.  

 

Disse momentene gir en viss troverdighet til målsettingen om en balansert utvikling, på kort 

sikt. På lang sikt synes det åpenbart at en organisatorisk delt plassering av sentrale deler av både 

den nye regionens organisasjon og Fylkesmannens organisasjon vil være en krevende 

konstruksjon å opprettholde, sett i lys av det tyngdepunktet Trondheim vil være i regionen. Det 

hefter dermed vesentlig usikkerhet ved disse momentene i intensjonsavtalen, som for øvrig 

gjelder fram til sammenslåingen. 

 

Utkantene i Nord-Trøndelag vil i et sammenslått Trøndelag dele utfordringene med å være 

utkant med tilsvarende områder i Sør-Trøndelag. For utkantkommunene i Sør-Trøndelag kan det 

nok oppleves som at tilførselen av utkantområder i Nord-Trøndelag vil bedre balansen mellom 



Trondheimsregionen og distriktene. For utkantområdene i Nord-Trøndelag kan det på den andre 

siden oppleves som at det fokus og utviklingsstøtte man tidligere har fått fra Nord-Trøndelag 

fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, nå må deles med andre tilsvarende 

områder i Sør-delen og dermed at “konkurransen” om fokus og utvikling øker. Hvordan et 

samlet Trøndelag vil håndtere økte avstander mellom region/Fylkesmann og de ulike 

områdene/kommunene/virksomhetene, gjenstår å se. 

 

Kommunene i Nord-Trøndelag vil trolig se ulikt på spørsmålet om å slå sammen fylkene. 

Kommunene lengst sør i Nord-Trøndelag vil ha en nærhet til Trondheimsområdet som tilsier at 

de vil kunne se en sammenslåing som positivt for egen kommune. Kommunene sør for Steinkjer 

vil ligge på aksen mellom det framtidige administrasjonssenteret (Steinkjer) og det politiske 

senteret (Trondheim), og vil trolig kunne gjøre tilsvarende vurderinger som de sørligste 

kommunene. Enkelte kommuner i Ytre Namdal vil ut fra kommunikasjoner og blå sektor trolig 

kunne se det vel så naturlig med et fylkessenter i Trondheim som i Steinkjer. 

 

De største kommunene (folketall) i Nord-Trøndelag vil i enkelte saker ha sammenfallende 

synspunkter ut fra størrelse, og vil trolig kunne oppfatte det som en styrke i slike saker å få med 

Trondheim i samme fylket/regionen. Om en i et framtidig Trøndelag vil oppleve en større 

polarisering eller det motsatte mellom små/store kommuner og mellom sentrale 

kommuner/utkantkommuner, er et åpent spørsmål som enhver kan gjøre seg en oppfatning om. 

 

Konklusjon 

Hvilket endelig standpunkt en vil innta i spørsmålet om sammenslåing av Nord- og Sør-

Trøndelag, vil sterkt være preget av hva en tror på av utviklingstrekk og konsekvenser for de 

ulike delene av Trøndelag. Rådmannen ser det som naturlig å betrakte spørsmålet med ståsted i 

Namdalen, nordligste del av et sammenslått Trøndelag. De 13 namdalskommunene 

representerer 56 % av arealene i Nord-Trøndelag og 27 % av befolkningen i fylket. 

 

Namdalskommunene har med få unntak en opplevd nærhet til Steinkjer som fylkeshovedstad og 

samlingspunkt i dag. Det offentlige Nord-Trøndelag har over tid opparbeidet et godt samarbeid 

mellom nivåene. Dette handler også om praktiske forhold som reiseavstander og tidsbruk. I 

tillegg preges samhandlingen i det offentlige Nord-Trøndelag av en viss form for balanse 

mellom et stort antall småkommuner med store arealer/naturverdier (særlig i nord) og et lite 

antall mellomstore kommuner (i folketall, særlig i sør), rundt Steinkjer som fylkeshovedstad. Et 

samlet Trøndelag vil endre dette, med de muligheter og trusler det kan innebære. 

 

Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen synliggjør i liten grad mulige positive satsinger og 

virkninger for Namdalen av en sammenslåing av fylkene. For Namdalen vil det på kort sikt 

kunne være positivt - som i dag - at regionens administrasjon og fylkesmannens hovedsete (hva 

nå det vil vise seg å være) legges til Steinkjer. Samtidig vil regionens politiske senter (og trolig 

på lengre sikt også administrativt senter) bli Trondheim. Dersom fylkesmannens oppgaver på 

sikt skal overføres til større regioner, blir det et spørsmål hvilken betydning plassering av 

fylkesmannens hovedsete på Steinkjer vil ha på sikt. 

 

Rådmannen ser det slik at de fylkeskommunale tjenestene både på kort og lengre sikt ikke ser ut 

til å bli vesentlig endret. På noen områder vil det kunne bli en styrket kompetanse/fagmiljø som 

kan komme hele Trøndelag til gode, mens det på andre områder vil bli en sterkere konkurranse 

om ressursene, og hvor enkelte områder vil bli noe svekket. Samlet sett vil tjenestene neppe 

endre seg negativt i noen vesentlig grad, men heller ikke i vesentlig positiv grad når 

effektiviseringsbehov skal innhentes. Var spørsmålet om sammenslåing av fylkene avgrenset 

til å vurdere tjenestene, ville rådmannens tilråding vært å si ja til sammenslåing. 
 



Det samme kan sies om fylkeskommunens rolle som myndighetsutøver. Det blir neppe 

dramatiske endringer i noen retning. Dette tilsier isolert sett å kunne si ja til sammenslåing 

av fylkene. 

 

Hva angår fylkeskommunen som demokratisk arena, er rådmannen mer betenkt. En større 

region vil medføre større avstander mellom innbyggerne og de folkevalgte, og politisk 

tyngdepunkt vil bli forskjøvet sørover til Trondheim. Sett fra Namdalen og på lang sikt vil dette 

kunne svekke utviklingen i vårt område. Dette kan isolert sett tilsi å si nei til sammenslåing 

av fylkene. 

 

Når det gjelder fylkeskommunens/regionens rolle som samfunnsutvikler, er rådmannen også 

betenkt. Rådmannen er ikke betenkt hva angår Trøndelags samlede utvikling over tid, men først 

og fremst når det gjelder mulige fordelingsvirkninger som på sikt kan gi negative konsekvenser 

for enkelte deler av Trøndelag, og blant annet Namdalen. Positive konsekvenser er heller ikke i 

tilstrekkelig grad sannsynliggjort. Rådmannen er her først og fremst opptatt av konsekvenser på 

lang sikt for andre enheter/virksomheter som i dag er organisert etter fylkesgrensene, og 

indirekte de mulige negative konsekvenser det vil kunne få for kommunene. For en ytterkant 

som Namdalen vil sentraliseringseffekten av et tyngdepunkt i Trondheim slik rådmannen ser det 

på sikt kunne føre til en gradvis svekket tilstedeværelse av disse enhetene/virksomhetene i 

dagens Nord-Trøndelag. Dette kan isolert sett tilsi å si nei til sammenslåing av fylkene. 

 

Å sammenfatte konklusjonen til et endelig “ja” eller “nei” til sammenslåing av Nord- og 

Sør-Trøndelag fra Overhalla kommune, blir etter rådmannens syn ikke riktig å gjøre av 

rådmannen i en så politisk type sak som dette. Å si ja eller nei blir en politisk beslutning i 

kommunestyret. 

 

Rådmannen tilrår som beskrevet ovenfor at innbyggerne bør tas med på råd i form av en 

folkeavstemming og at prosessen må kunne ta seg bedre tid til en slik involvering av 

innbyggerne. Dette vil kunne gi endelig beslutning en legitimitet for framtida. 

 

Forslaget om en delt lokalisering med administrasjon og rådmannsfunksjonen på Steinkjer og 

ordfører i Trondheim synes ikke å være en realistisk langsiktig organisering. På sikt synes 

dermed en balansert utvikling lite realistisk. 

 

Rådmannen ser det som positivt at Fylkesmannens hovedsete er signalisert lagt til Steinkjer. 

Dette må gjenspeiles i en tydelig konkretisert løsning, dersom det skal ha betydning på sikt. 

 

Rådmannen mener Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen i for liten grad synliggjør mer 

konkrete, overordnede satsinger og positive strategier for samhandling i et sammenslått 

Trøndelag. En burde blant annet i langt sterkere grad ha utviklet ambisjoner for hvordan et 

samlet Trøndelag skal bli en grønn, klimanøytral region. 

 

 


