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Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune tar faktainnsamlingen om alternativet med kommunene i Indre og 
Midtre Namdal til orientering og som nyttig grunnlag for videre arbeid med 
kommunereformen.

2. I tråd med øvrige berørte kommuners behandling vil Overhalla kommune ikke utrede 
videre alternativet med å slå sammen de 11 kommunene i Indre og Midtre Namdal.

3. Overhallas tidligere vedtatte “øst-alternativ” avgrenses til å omfatte Høylandet og Grong 
i tillegg til Overhalla.

4. Senest innen utgangen av 2015 bør Overhalla ha redusert antall alternativer slik at det 
kun gjenstår ett alternativ i tillegg til det å eventuelt bestå som egen kommune.

Vedlegg: Faktainnhenting om kommunene i Indre og Midtre Namdal.

Saksopplysninger

Overhalla kommune har deltatt i samarbeidet mellom kommunene i Indre og Midtre Namdal 
inkl. Flatanger og Osen kommuner om å utarbeide et faktagrunnlag om alternativet med 
eventuelt å slå sammen de 11 berørte kommunene (Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, 
Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid, Flatanger og Osen). Faktainnsamlingen 
skal brukes som grunnlag for å ta stilling til om en skal utrede dette alternativet nærmere.

Innsamlingsarbeidet har foregått fra medio desember 2014 og ble presentert for ordførere og 
rådmenn i slutten av februar. Det vises til vedlagte dokumenter fra faktainnsamlingen. I 
Overhalla ble faktainnsamlingen først presentert og foreløpig drøftet i styringsgruppen 03.03.15, 
med sikte på formell politisk behandling i april når regjeringens oppgavemelding ville være 
kjent. 



Kommunene har etter ferdigstilt utredningsarbeid hatt faktagrunnlaget til behandling i 
kommunestyrene. Overhalla er nå sist ute av kommunene med slik behandling. Ut fra de øvrige 
kommunenes behandlinger er det allerede klart at det ikke foreligger noe felles grunnlag for å 
arbeide videre med dette alternativet i kommunereformen.

Kommunenes politiske behandlinger av faktainnsamlingen er fra den felles arbeidsgruppen 
oppsummert slik:

Kommune Vedtak
Høylandet 1. Høylandet kommune tar den fremlagte rapporten 

«kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, 
Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger 
og Osen som grunnlag for beslutninger om kommunereform» til 
orientering.
2. Høylandet kommune vurderer at en foreløpig har nok informasjon 
knytta til storalternativet på 11 kommuner.
3. Kommunestyret vedtar at arbeidsgruppa utvides med 2 
tillitsvalgtrepresentanter.

Grong 1. Grong kommune tar den fremlagte rapporten “kunnskapsinnhenting 
om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, 
Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen 
som grunnlag for beslutninger om kommunereformen” til orientering. 
2. Grong kommune vedtar en reduksjon fra 3 til 2 
sammenslåingsalternativer for videre utredning og vedtar midlertidig å 
legge bort storalternativet med 11 kommuner (Indre og Midtre Namdal 
kommuner samt Osen). 

3. Grong kommunestyre mener at innsatsen nå må konsentreres om 
utredning av alternativet med sammenslåing av de fem Indre 
Namdalskommunene og alternativet med Overhalla og Indre 
Namdalskommunene samt 0- alternativet dvs. alternativet å bestå som 
egen kommune. 

4. Grong kommune opphever pkt. 2 i kommunestyrets sak 57/14. Det 
vedtas at tidsplanen synkroniseres med øvrige kommuner i Indre 
Namdal og Overhalla, del vil si at endelig vedtak om eventuelt 
sammenslåing med andre kommune(r) endres til våren 2016. 

5. Kommunestyret vedtar at det ikke gjennomføres rådgivende 
folkeavstemning i forbindelse med kommunereformsaken med mindre 
det fremkommer et nytt/nye sammenslåingsalternativ som gjør dette 
aktuelt. Kommunestyret er svært opptatt av å ha en god dialog med 
innbyggerne i prosessen fram til endeling vedtak, men mener dette er 
meget godt ivaretatt gjennom andre samhandlingspunkter jfr. det som 
er beskrevet av tiltak i saksframstillingen. 

Lierne 1. Lierne kommune tar den fremlagte rapporten “kunnskapsinnhenting 
om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, 
Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen 
som grunnlag for beslutninger om kommunereformen” til orientering. 

2. Lierne kommune vedtar midlertidig å legge bort storalternativet med 



11 kommuner (Indre og Midtre Namdal kommuner samt Osen). 

3. Lierne kommunestyre mener at innsatsen nå må konsentreres om 
utredning av alternativet med sammenslåing av de fem Indre 
Namdalskommunene og alternativet med Overhalla og Indre 
Namdalskommunene samt 0-alternativet dvs. alternativet å bestå som 
egen kommune. 

4. Lierne kommune opphever den delen av kommunestyre-vedtaket i 
sak 70/14 om å fatte endelig vedtak om evt. kommunesammenslåing i 
desember 2015. Det vedtas i stedet at tidsplanen synkroniseres med 
øvrige kommuner i Indre Namdal og Overhalla, del vil si at endelig 
vedtak om eventuelt sammenslåing med andre kommune(r) senest 
våren 2016. 

5. Kommunestyret vedtar at det ikke gjennomføres rådgivende 
folkeavstemming i forbindelse med kommunereformsaken i denne 
valgperioden. Kommunestyret er svært opptatt av å ha en god dialog 
med innbyggerne i prosessen fram til endeling vedtak, men mener dette 
er meget godt ivaretatt gjennom andre samhandlingspunkter, jfr det 
som er beskrevet av tiltak i saksframstillingen. 

6. Det nye kommunestyret bes revidere prosessplanen tidlig i 
valgperioden, med sikte på bl.a. å ta stilling til om det skal være 
rådgivende folkeavstemning tidlig i 2016. 

Namsskogan 1. Kommunestyret tar den fremlagte rapporten “kunnskapsinnhenting 
om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, 
Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen 
som grunnlag for beslutninger om kommunereformen” til orientering.

2. Namsskogan kommune legger bort storalternativet med 11 
kommuner (Indre og Midtre Namdal kommuner samt Osen) for videre 
utredning.

3. Namsskogan kommunestyre vil konsentrere den videre utredning 
rundt alternativet med sammenslåing av de fem Indre 
Namdalskommunene og alternativet med Overhalla
og Indre Namdalskommunene. I tillegg utredes alternativene 
Namsskogan alene, Namsskogan og Røyrvik, samt Namsskogan og 
Grong.

4. Namsskogan kommunestyre ber om at det fremlegges sak til 
kommunestyret i juni hvor det kan tas beslutning om reduksjon i antall 
alternativer, hvor også spørsmålet om endelig tidsløp og prosess vedtas.

Namsos 1. Namsos kommune tar den fremlagte rapporten 
“kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, 
Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne,
Grong, Flatanger og Osen som grunnlag for beslutninger om 
kommunereformen” til orientering.



2. Namsos kommune stiller seg positive til en videre utredning av 
muligheten for en kommunesammenslåing av de nevnte kommuner, og 
opprettholder dette som et av alternativene i forhold til 
kommunereformen.

3. Namsos kommune vil i den videre oppfølgingen av 
kommunereformen bidra til å få en framtidig kommunestruktur som 
sikrer innbyggerne en samfunnsutvikling med best mulig kommunale 
tjenester. Det er viktig å sikre god nærings- og levekårsutvikling som 
gir grunnlag for en balansert demografi. I prosessen videre vil Namsos 
kommune søke å være en åpen og tillitsskapende partner.

4. Namsos kommune tar til etterretning at det i arbeidet med 
kommunereformen er lagt opp til ulike tidsløp blant de kommuner det 
kan være aktuelt å utrede sammenslåing med.
For å unngå at forskjellige tidsplaner skal være til hinder for en felles 
prosess, er Namsos kommune åpen for å gjøre tilpasninger i sin 
tidsplan. I eget arbeidet med reformen vil
derfor Namsos kommune være beredt til å bruke den tid som ansees 
nødvendig for alle involverte kommuner innen de rammer 
kommunereformen setter.

5. Basert på de enkelte kommuners vedtak om mulige alternativer for 
en fremtidig kommunereform, ser Namsos kommune at man er alene 
om ønsket å se på hele
Namdalen som et alternativ. Det er derfor vurdert som uhensiktsmessig 
å gå videre med en utredning av dette alternativet på nåværende 
tidspunkt. I det videre arbeid med
kommunereformen velger Namsos kommune å holde åpen, i uprioritert 
rekkefølge, de tre gjenværende alternativene;
Alt. 1 - Namsos består som egen kommune
Alt. 2 - Kommunene i Midtre Namdal Samkommune, eventuelt med 
tillegg av Flatanger og Osen
Alt. 3 - Kommunene i Midtre Namdal Samkommune, eventuelt med 
tillegg av Flatanger Og Osen samt kommunene i Indre Namdal.

Flatanger 1. Flatanger kommunestyre tar den fremlagte rapporten 
“kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, 
Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger 
og Osen som grunnlag for beslutninger om kommunereformen” til 
orientering.

2. Kommunestyret har registrert at flere kommuner velger å legge bort 
storalternativet, med denne bakgrunn vedtar Flatanger kommunestyre 
midlertidig å legge bort storalternativet med 11 kommuner (Indre og 
Midtre Namdal kommuner samt Flatanger og Osen).

3. Flatanger kommunestyre ber om at Flatanger kommune tar del i 
utredningsarbeidet med kommunene i Midtre Namdal samt Flatanger 
og Osen som et alternativ, i tillegg til de øvrige vedtatte 
utredningsalternativene.

Namdalseid Kunnskapsinnhenting for Midtre og Indre Namdal med Flatanger og 
Osen, i alt 11kommuner, er gjennomført. Rådmannen gikk gjennom en 



presentasjon av rapporten fra arbeidet. Kommunene er utfordret på en 
videre utredning av dette alternativet.
Kommunestyret vedtok den 5.02.15 dette alternativet som ett av flere 
som var interessant å utrede dersom forprosjektet konkluderte med det. 
Kunnskapsinnhentingen har ikke frembrakt ny informasjon som skulle 
tilsi at dette alternativet legges vekk nå.
Utvalget ga uttrykk for skepsis om hvorvidt dette storalternativet er 
realistisk, men sluttet seg til å videreføre arbeidet. Dersom 
utredningsarbeidet videreføres forventes det at det prioriteres tema som 
kan komme til nytte også i andre alternativ for sammenslåing.
Namdalseid kommune tar sikte på å revidere prosessplanen i 
kommunestyret den 25. juni.
Her skal aktuelle alternativ vurderes på nytt med sikte på en reduksjon. 
Det er derfor ønskelig at det foreligger tilstrekkelig informasjon om 
dette alternativet innen dette tidspunktet.

Osen Osen kommune stiller seg positiv til en videre utredning av alternativet 
indre Namdal, midtre Namdal, Flatanger og Osen 

Fosnes 1) Fosnes kommunestyret vedtar å igangsette utredningsarbeid om 
kommunesammenslåing av kommunene Namdalseid, Namsos, 
Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet,
Lierne, Grong, Flatanger og Osen, tilsammen 11 kommuner.

2) Fosnes kommunestyret vedtar å gjennomfører utredningsarbeidet 
sammen med deltakerkommunene i punkt 1.

Røyrvik 1. Røyrvik kommune tar den fremlagte rapporten 
“kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, 
Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger 
og Osen som grunnlag for beslutninger om kommunereformen” til 
orientering. 

2. Røyrvik kommune vedtar en reduksjon fra 5 til 4 
sammenslåingsalternativer for videre utredning og vedtar midlertidig å 
legge bort storalternativet med 11 kommuner (Indre og Midtre Namdal 
kommuner samt Osen). 

3. Røyrvik kommunestyre mener at innsatsen nå må konsentreres om 
utredning av alternativet med sammenslåing av de fem Indre 
Namdalskommunene og alternativet med Overhalla og Indre 
Namdalskommunene, samt nabokommuner og 0- alternativet dvs. 
alternativet å bestå som egen kommune. 

Kommunestyret i Overhalla behandlet sist status og plan for arbeidet med kommunereformen i 
møtet 09.02.15 og vedtok følgende:

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.

Det er dermed alternativet i vedtakets pkt. 1.4 som det nå ikke foreligger felles grunnlag for.

Vurdering

Kommunereformen er en reform i fortløpende utvikling og hvor det etter hvert kommer til 
stadig flere strukturreformer som fra regjeringens side som kjøres parallelt med 
kommunereformen. Stortingsmeldingen om oppgaver til kommunene m.v. gir også føringer for 
fylkes-/regionnivået, hvor struktur og oppgaver også skal utredes. Fylkesmannsembetene skal 
også utredes framover. 

Reformen utvikler seg også slik at vedtak i enkeltkommuner om utrednings- og retningsvalg kan 
få konsekvenser for nabokommunene som berøres av vedtakene. Grunnlaget for det ene 
utredningsalternativet i Overhalla er nå ikke lenger til stede, ettersom de fleste av de øvrige 
kommunene i Namdalen har lagt bort dette alternativet. En er ellers kjent med at flere av 
kommunene blant annet i Indre Namdal tar sikte på ytterligere å redusere antall 
utredningsalternativer i juni i år. Dette kan få betydning for Overhallas gjenstående alternativer. 
Kommunereformen har dermed en dynamikk og kompleksitet som trolig bare vil øke i tida fram 
mot at alle kommunene skal gjøre endelige valg innen sommeren 2016.

Oppgavemeldingen fra regjeringen ble presentert 20. mars. Stortingsmeldingen angir både 
enkelte konkretiserte oppgaver som regjeringen ønsker å overføre til kommunene, samt enkelte 
oppgaveområder som kommunen vil utrede nærmere for senere å vurdere om de helt eller delvis 
bør overføre til kommunene. En foreløpig vurdering tilsier at oppgavemeldingen i langt mindre 
grad enn tidligere antatt vil gi nødvendig avklaring og motivere kommunene til omfattende 
strukturendringer. Det knytter seg stor usikkerhet til hva som blir endelig vedtatt av Stortinget 
når meldingen skal behandles 9. juni.

Faktainnsamlingen for Indre og Midtre Namdal gir etter rådmannens oppfatning et interessant 
og godt grunnlag for videre vurderinger i de berørte kommunene. Faktagrunnlaget tegner på 
enkelte områder et tydelig bilde av kommunene, med til dels vesentlige ulikheter i demografisk 
utvikling, geografi/arealer/avstander, næringsstruktur, pendling, kommuneøkonomi osv. En av 
de tydeligste konklusjonene som trekkes er at de 11 kommunene sammen ikke utgjør noen 
naturlig hverdagsregion (bo- og arbeidsmarkedsregion). Størrelsesmessig ville de 11 
kommunene sammenslått gitt en kommune på nesten 11.000 km2 og med stor reiseavstand 
mellom ytterpunktene. Rådmannen antar at dette er vesentlige momenter som kommunene 
særlig i Indre Namdal har lagt til grunn for sine vedtak om å legge bort dette “storalternativet”.



På bakgrunn av faktagrunnlaget, kommunenes politiske behandlinger og utvikling i 
kommunereformen for øvrig den senere tiden, må nå Overhalla vurdere øvrige alternativer i 
utredningsarbeidet for kommunereformen. Det er nå i overkant av ett år til kommunestyret skal 
fatte endelig vedtak. Det er mange ulike avklaringer og mye arbeid en skal gjennom før dette 
kan gjøres, og tiden er derfor knapp. Det tilsier at alternativene må prioriteres/spisses nøye i 
tiden framover. 

Senest innen utgangen av 2015 bør Overhalla etter rådmannens syn ha kommet så langt i 
arbeidet at en har redusert antall alternativer slik at det kun gjenstår ett alternativ i tillegg til det 
å eventuelt bestå som egen kommune. Resten av tiden før kommunestyrets beslutning våren 
2016 kan da bestå i å avklare dette ene alternativet mer konkret og sammen med berørte 
kommuner.

Det er i disse dager (presentert 14.04.15) nettopp gjennomført en innbyggerundersøkelse for alle 
kommunene i Nord-Trøndelag. Undersøkelsen gir kommunene foreløpige signaler fra 
innbyggerne som kan være nyttig i det videre arbeidet. Resultatene må bearbeides videre av de 
berørte kommunene.

Etter en helhetlig vurdering på bakgrunn av fremlagt faktagrunnlag, vil rådmannen nå tilrå at 
Overhallas “øst-alternativ” avgrenses til kun å omfatte Høylandet og Grong. Overhalla har både 
tradisjonelt og i disse dager (brann- og redningsvesen) hatt et samarbeid med disse to 
kommunene, som ligger i akseptabel avstand fra Overhalla. En må framover vurdere hvordan 
avstander og geografi spiller inn i det å avgrense mulige sammenslåtte kommuners utstrekning 
slik at blant annet styringsspenn og lokaldemokratiaspektet i en eventuelt sammenslått 
kommune blir hensiktsmessig. For Namsskogan, Røyrvik og Lierne vil rådmannen nå anse det 
slik at disse kommunene trolig vil være tjent med og velge andre løsninger enn å inngå i en 
sammenslått kommune som inkluderer Overhalla. For Overhalla er disse tre kommunene, slik 
faktainnsamlingen beskriver, også i liten grad en del av vår hverdagsregion, som er begrepet 
regjeringen bruker. 

For Overhallas “vest-alternativ” kan det likeledes være naturlig å gjøre tilsvarende betraktninger 
om hva som er hensiktsmessige avstander, geografi, hverdagsregion etc i en eventuelt 
sammenslått kommune. En skal heller ikke legge skjul på kompleksiteten som ligger i det å 
eventuelt skulle slå sammen et større antall kommuner (de fleste kommunesammenslåinger i 
nyere tid er to kommuner som går sammen, hvor erfaringene er at selv det kan være krevende 
nok). Kjernen i vest-alternativet er naturlig å anse som kommunene i Midtre Namdal 
samkommune, selv om det for Namdalseid foreligger alternativer både mot Steinkjer og 
Osen/Flatanger samt en mulig delingsproblematikk. Framover må “vest-alternativet” avklares 
nærmere. 

I reformarbeidet framover må også null-alternativet utredes nærmere.

Overhalla kommune gjennomfører nå folkemøter i første del av mai. En vil her legge vekt på å 
involvere innbyggerne i prosessen videre.


