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Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vil utrede nærmere følgende fire hovedalternativer i 
kommunereformen:
1.1. Egen kommune som i dag (nullalternativet)
1.2. Vest-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og 

eventuelt også Flatanger og Osen)
1.3. Øst-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Grong, Høylandet og eventuelt også 

Namsskogan, Røyrvik, Lierne)
1.4. Stor-alternativet (11 kommuner, dvs. kommunene nevnt i pkt. 1.2 og 1.3).

2. Overhalla kommunestyre vil følge en tidsplan med endelig vedtak om veivalg våren 2016. I 
dette ligger at kommunestyret ønsker å fatte vedtak basert på et best mulig 
beslutningsgrunnlag hvor sentrale elementer i reformen bør være tydeligere avklart.

3. Kommunen vil i kommende planfase fram mot sommeren 2015 involvere innbyggerne 
gjennom folkemøte(r), informasjon om reformen i ulike kanaler og på andre måter som kan 
være hensiktsmessig.

4. Nærmere plan for utredningsarbeidet og reformprosessen for øvrig utarbeides i regi av 
styringsgruppen.

5. Kommunestyret viser for øvrig til nærmere beskrivelse av status for arbeidet med 
kommunereformen i saksfremstillingen.



Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 09.09.2014 Kommunereformen - Oppnevning 
av styringsgruppe

I 09.09.2014 Invitasjon til å delta i 
reformprosessen

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

I 25.09.2014 Kommunereformen i Nord-
Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

U 01.10.2014 Kommunereformen i Nord-
Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

I 21.11.2014 Kommunereform og fjellstyrer Perly Berge
I 22.12.2014 Fylkesmannens forventninger til 

kommunene og nærmere om tildelte 
skjønnsmidler i 2014 knyttet til 
kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

S 19.01.2015 Kommunereformen - statusrapport 
for Overhalla kommune

Saksopplysninger

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har bedt om å få oversendt innen 1. februar en rapport om 
status for kommunereformarbeidet i alle kommunene.

Mandat
Kommunestyret vedtok 15.09.14 at formannskapet med tillegg av en fast representant for hvert 
av de øvrige partiene i kommunestyret, oppnevnes som styringsgruppe for kommunereformen. 
Rådmannen er sekretær for styringsgruppen.

Styringsgruppen skal overfor kommunestyret utarbeide forslag til målsettinger, omfang, 
avgrensninger, prosessplan og mandat for kommunens utredningsarbeid i tråd med tidsplanen 
for kommunereformen. Involvering av innbyggerne og øvrige berørte vil være en del av det 
styringsgruppen skal avklare.

Styringsgruppen har p.t. gjennomført 3 møter (se vedlagte møtereferater):
 18.11.14
 01.12.14
 13.01.15

Styringsgruppen besluttet i første møte å inkludere en tillitsvalgt og leder for ungdomsrådet som 
faste medlemmer av styringsgruppen. 

Styringsgruppen har ønsket en bred tilnærming til utredningsprosessen, ikke minst på grunn av 
at sentrale elementer i reformen p.t. ikke er avklart (blant annet hvilke oppgaver kommunene 
skal få, oppgaver og organisering av region-/fylkesnivået, framtidig inntektssystem m.v.). 
Gruppen har derfor lagt til grunn at en vil følge et tidsløp med endelig og best mulig begrunnet 
beslutning om veivalg i kommunestyret våren 2016.



Styringsgruppen har så langt utpekt fire hovedalternativer for kommunen for nærmere 
utredning:

 Egen kommune som i dag (nullalternativet)
 Vest-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og 

eventuelt også Flatanger og Osen).
 Øst-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Grong, Høylandet og eventuelt også 

Namsskogan, Røyrvik, Lierne)
 Stor-alternativet (11 kommuner, dvs. kommunene nevnt i pkt. 1.2 og 1.3).

Hva angår det nevnte stor-alternativet ovenfor, deltar Overhalla for tiden (etter felles møte 
medio desember) i et felles arbeid med de øvrige 10 kommunene med kunnskapsinnhenting. 
Dette skal resultere i en foreløpig rapport om dette alternativet i slutten av februar. De berørte 
kommunene vil deretter ta stilling til om dette alternativet bør utredes nærmere som et reelt 
alternativ eller ikke. Dette kan innebære at kommunestyret i Overhalla får en egen sak om dette 
alternativet trolig i april i år.

Øst-alternativet samsvarer med ett av alternativene som kommunene i Indre Namdal vil utrede. 
Det gjenstår her å avklare hvordan utredningsprosessen i Indre Namdal kan koordineres med 
Overhalla.

Kommunene i Midtre Namdal utveksler på ulike møtearenaer (blant annet i samkommunestyret
og i rådmannsgruppemøter) jevnlig informasjon om prosessen i egne kommuner. Overhalla 
kommune løser i dag en rekke tjenester gjennom samarbeidet i Midtre Namdal samkommune. 
Regjeringen arbeider som kjent med en lovendring som skal fjerne muligheten for organisering 
som samkommune.

Styringsgruppen har i siste møte gjennomgått ulike faktabilder for vest- og øst-alternativene, og 
har i tillegg gjennomgått og drøftet relevante kriterier for framtidig kommunestruktur.

Styringsgruppen konstaterer at det er stor usikkerhet omkring framtidige økonomiske rammer 
for alle de fire hovedalternativene. Varslet nytt inntektssystem som skal innføres fra og med
2017 (dermed i all hovedsak med dagens kommunestruktur) gjør det p.t. vanskelig å forutsi 
økonomiske konsekvenser av valget mellom de fire alternativene for kommunen. For 
sammenslåingsalternativene er det i tillegg usikkert hvordan den langsiktige 
kommuneøkonomien vil være når det betydelige inndelingstilskuddet ut fra dagens regler skal 
avvikles etter 15 + 5 år (nedtrapping siste 5 år).

Styringsgruppen ser det som aktuelt å gjennomføre ulike former for involvering av innbyggerne 
i arbeidet med reformen. I førstkommende fase fram mot sommeren 2015 tar en sikte på å 
gjennomføre ett eller flere folkemøter i kommunen for å gi informasjon og kunnskap om 
kommunereformen og samtidig ha åpenhet for synspunkter om utredningsprosessen og 
alternativene. I tillegg vil kommunen gjøre informasjon om reformprosessen tilgjengelig i ulike 
kanaler på internett/sosiale media m.v. Regjeringen har satt i verk et arbeid for å utarbeide en 
veileder om lokaldemokrati. Det antydes at denne kan foreligge i løpet av våren. En slik veileder 
vil blant annet si noe om hvordan kommunene kan gjennomføre innbyggerundersøkelser.

Regjeringen vil våren 2015 legge fram en stortingsmelding med forslag om oppgaver til 
kommunene og organisering av region-/fylkesnivået. Stortingets behandling av dette vil kunne 
gi vesentlige avklaringer for den videre prosessen lokalt.



Kommunevalget i september vil åpenbart kunne ha betydning for den videre prosessen og gjør 
at det synes naturlig å planlegge etterfølgende planprosess i samspill med nyvalgte politikere fra 
høsten 2015. 

Styringsgruppen har så langt signalisert at kommunen selv bør ha eierskap til den kommende 
utredningsprosessen. Det gjenstår å avklare hvordan det videre utredningsarbeidet skal foregå 
opp mot tilsvarende arbeid i de berørte nabokommunene, og om kommunen ser behov for 
ekstern bistand i dette arbeidet. Rådmannen vil fungere som prosjektleder på 
praktisk/administrativt nivå.

Det er en åpenbar utfordring for utredningsprosessen i kommunene i Namdalen at de er ulike 
tidsløp for beslutning i kommunestyrene.

Styringsgruppen har ikke tatt endelig stilling til om og eventuelt hvordan innbyggerne skal høres 
før kommunstyret vedtar veivalget våren 2016. Inntil videre ser en det som mest aktuelt å 
vurdere å gjennomføre en innbyggerundersøkelse eller eventuelt en rådgivende 
folkeavstemming våren 2016 i forkant av kommunestyrets behandling.

Informasjon til ansatte ivaretas inntil videre av tillitsvalgtes deltakelse i styringsgruppen og fra 
ledernivå gjennom ordinære linjer i organisasjonen, herunder hovedtillitsvalgtes deltakelse i 
ledersamlinger og møtearenaer. Rådmannen vil lenger ute i prosessen vurdere ytterligere 
informasjon til og involvering av ansatte når det blir naturlig.

Styringsgruppen har lagt stor vekt på tidlig involvering av ungdom i prosessen. Leder av 
ungdomsrådet er tatt inn som fast medlem av styringsgruppen. Hele ungdomsrådet var til stede i 
ett av de tre møtene gruppen har hatt så langt. Det vurderes å gjennomføre et samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Fylkesmannen om et opplegg for involvering av 
ungdomsskoleelever i kommunereformen.

Det vil være naturlig å gjennomføre kontaktpunkter med lag og organisasjoner underveis.

Fylkesmannen har bedt om en ny kort underveisrapport fra kommunene innen 15. august 2015.

Vurdering

Basert på foreløpige signaler fra styringsgruppen ser rådmannen det som naturlig å planlegge for 
gjennomføring av ett eller flere folkemøter i løpet av våren. Konkretisering av dette gjøres i 
kommende møter i styringsgruppen.


