
Kommunereformen - oppsummering av SWOT-analyse om alternativet med 
Overhalla som fortsatt egen kommune: 
Gjennomført administrativt i rådmannens ledersamling 18.06.2015 med rådmannsteam, 
enhetsledere og hovedtillitsvalgte. Opplegg med individuell og gruppevis refleksjon om våre 
vesentlige styrker/svakheter/muligheter/trusler i rollen som: 
• tjenesteutøver 
• samfunnsutvikler 
• myndighetsutøver 
• demokratisk arena 

ved alternativet med fortsatt å bestå som egen kommune. SWOT-analysen oversendes 
styringsgruppen for videre bruk i arbeidet med kommunereformen. 
Oppsummeringen av ledergruppens vurderinger vises nedenfor inndelt etter kommunens fire ulike 
roller. 

1. Kommunen som tjenesteutøver 

Styrker i dag: Svakheter i dag: 
• Nærhet til bruker (mer presis 

tildeling/utøvelse av tjenestene, 
tilgjengelighet, mer “skreddersøm” i 
forhold til den enkeltes behov, lokal 
kunnskap). 

• Korte avstander i beslutningsprosesser 
og mellom tjenesteområdene (rask 
responstid, kort fra tanke til handling). 

• Effektiv organisasjon/god 
gjennomføringsevne. 

• Sårbar i nøkkelroller/små enheter. 
• Begrenset fagmiljø. 
• Lite spesialisering. 
• Noen ganger for nært brukerne 

(manglende distanse/habilitet). 
• Rekruttere kvalifisert arbeidskraft (små 

stillinger/lite fagmiljø). 

Muligheter framover: Trusler framover: 
• Fortsette interkommunalt samarbeid 

med andre kommuner på sårbare 
områder. 

• Videreføre og fortsette utvikling av et 
godt tjenestetilbud og tverrfaglig 
samarbeid. 

• Mer kontroll på økonomi når vi står 
alene. 

• Økonomi/kompetanse/fagmiljøer - 
klarer vi å dekke lovpålagte/nye krav til 
tjenester? Usikker økonomi. 

• Problemer dersom andre kommuner 
eventuelt ikke vil samarbeide. Om vi selv 
må ha barnevern, PPT etc. vil det bli små 
og sårbare tjenester. 

• Rekruttering. 
 
  



 
2. Kommunen som samfunnsutvikler 

Styrker i dag: Svakheter i dag: 
• Utvikling er lokalt relatert. 
• Stolthet over egen kommune. 
• Følt fellesskap gir dugnadsånd. 
• Identitet/eierskap gir engasjement. 
• Kjennskap og nærhet til andre lokale 

samfunnsaktører, geografi og 
lokalsamfunn. 

• Framsynt. 

• Lite tid til utviklingsarbeid sammen med 
andre fagområder (helhetstenkning). 

• Kan bli ensidig/ikke nok mangfold. 

Muligheter framover: Trusler framover: 
• Fortsette som vi gjør; tenke nytt, være 

framsynt, henge med i utviklingen. 
• Kan bedre ivareta våre grender, 

innbyggere og tradisjoner om vi står 
alene. 

• Kompakt, oversiktlig og lettdrevet 
kommune. 

• Spille på lag med frivilligheten. 

• Blir litt alene i et regionperspektiv. 
• Liten innflytelse utad. 

 
3. Kommunen som myndighetsutøver 

Styrker i dag: Svakheter i dag: 
• God lokal kunnskap før vedtak. • Noen ganger for nært (manglende 

distanse/habilitet). 
Muligheter framover: Trusler framover: 
• Større lokal frihet kan gi gode vedtak for 

innbyggerne. 
• Tilstrekkelig kompetanse/kunnskap på 

alle områder? 
 

4. Kommunen som demokratisk arena 

Styrker i dag: Svakheter i dag: 
• Nærhet til innbyggerne fører til 

engasjement, opplevd påvirkningsevne, 
deltakelse og valgoppslutning. 

• Lokalt eierforhold til avgjørelser. 
• Politikere med god kjennskap til 

kommunen. 

•  

Muligheter framover: Trusler framover: 
• Involvere og engasjere flere i politisk 

arbeid. 
•  
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