
Behandling i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016

Behandlet.

Representanten Lene Glømmen (SP) fremsatte følgende forslag til 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 foretatt punktvis avstemming slik:

Pkt. 1.:
Formannskapets forslag - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.:
Det ble stemt over forslaget fra Lene Glømmen(SP), et nytt pkt. 2 opp mot formannskapets 
forslag til pkt. 2, formannskapets forslag, pkt. 2 ble vedtatt med 15 mot 
6 stemmer som stemte for Lene Glømmen (SP) sitt forslag.

Pkt. 3 – 7.:
Formannskapets forslag - Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016:

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.


