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Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar til orientering foreliggende kunnskapsgrunnlag for 
sammenslåingsalternativene Vest (Midtre Namdal + evt. Flatanger) og Øst (Overhalla, 
Grong og Høylandet) samt vurderinger fra administrativt gjennomført SWOT-analyse av 
nullalternativet (fortsette som egen kommune).

2. Overhalla kommune tar sikte på at kommunestyret i desember i egen sak velger hvilket 
sammenslåingsalternativ en vil arbeide videre med i tillegg til nullalternativet fram til 
endelig beslutning i juni 2016.

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg:
 Rapport med kunnskapsgrunnlag sammenslåingsalternativet Midtre Namdal + eventuelt 

Flatanger.
 Rapport med kunnskapsgrunnlag sammenslåingsalternativet Overhalla, Grong og 

Høylandet.
 Oppsummering av SWOT-analyse nullalternativet (Overhalla fortsatt som egen 

kommune).

Saksopplysninger

Kommunestyret fikk i oktobermøtet en presentasjon av historikk hittil i kommunens arbeid med 
kommunereformen, samt en orientering om styringsgruppens plan for prosessen videre fram mot 
kommunestyrets endelige vedtak i juni 2016 om Overhalla ønsker en sammenslåing med andre 
kommuner eller ikke.

Nedsatt styringsgruppe består av formannskapet med tillegg av representant for øvrige partier 
(nå Høyre), en tillitsvalgt og leder ungdomsrådet, samt rådmannen som sekretær.

Kommunestyrets forrige sak om kommunereformen var i april, da en behandlet utarbeidet 
kunnskapsgrunnlag for alternativet med sammenslåing av 11 kommuner i Midtre og Indre 



Namdal samt Flatanger/Osen. I tråd med de andre kommunenes behandling ble dette alternativet 
lagt bort. En vedtok videre å avgrense det som benevnes som Øst-alternativet til å omfatte 
Overhalla, Grong og Høylandet.

I mai gjennomført vi fire folkemøter om kommunereformen. I mai forelå også et utarbeidet 
kunnskapsgrunnlag om alternativet med sammenslåing av kommunene i Midtre Namdal + 
eventuelt Flatanger, uten at dette ble behandlet av kommunestyret. Rapport med dette 
kunnskapsgrunnlaget følger nå vedlagt saken.

I juni gjennomførte administrasjonen en SWOT-analyse (styrker/svakheter, muligheter/trusler) 
av det såkalte nullalternativet, dvs. alternativet med Overhalla fortsatt som egen kommune. 
Oppsummeringen av denne analysen følger nå vedlagt saken.

Nå i høst har vi i samarbeid med Grong og Høylandet utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag om 
dette sammenslåingsalternativet. Rapport med dette kunnskapsgrunnlaget følger nå vedlagt 
saken. 

Rapportene med kunnskapsgrunnlag for de to sammenslåingsalternativene Vest og Øst er laget 
etter samme mal som tidligere rapport om alternativet med de 11 kommunene. Rapportene 
legges med dette frem for å gi det nye kommunestyret informasjon og kunnskap om disse to 
alternativene, som en forberedelse til videre prosess. 

Styringsgruppen har i prosessplanen lagt opp til at kommunestyret allerede i desember skal 
velge hvilket sammenslåingsalternativ en skal arbeide videre med i tillegg til nullalternativet.

10. november har Fylkesmannen invitert alle formannskapene i fylket til et seminar på 
Stiklestad om kommunereformen.

I desember vil Regjeringen presentere sitt forslag til et nytt inntektssystem for kommunene som 
skal gjelde fra og med 2017.

Vurdering

Etter rådmannens oppfatning gir kunnskapsgrunnlaget for de to sammenslåingsalternativene 
mye nyttig informasjon som kan benyttes i det videre utredningsarbeidet.

Styringsgruppen har tidligere ment at kommunen bør gjennomføre et nytt folkemøte i november, 
dvs. før kommunestyret i desember skal velge hvilket sammenslåingsalternativ en skal arbeide 
videre med. Kommunestyret bør nå ta stilling til om en ser det hensiktsmessig å gjennomføre et 
slikt folkemøte på dette tidspunktet og dermed hvordan en best mulig kan involvere innbyggerne 
i arbeidet med kommunereformen.


