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administrasjonen 

for øvrig 

Asle Lydersen, personalsjef 

Dagfinn Johansen, fagsjef oppvekst 

Roger Hasselvold, økonomisjef 

 

1. Innledning v/ordfører 
 

Ordfører innledet: 

• Kronikk i Trønder-Avisa fra kommunalpolitisk talsmann for Høyre, 

Frank Jenssen.  

 Tidsløpene. 

 Oppgavefordelingen, avklares innen sommeren 2016. 

• Status forøvrig i reformen.  

 Faktautredning Midtre og Indre Namdal, rapport skal foreligge 

24.2.  

 Justering av utkast etter innspill fra kommunene til 

disposisjonen for arbeidet. 

 Indre Namdal har et alternativ med Overhalla. Spørsmål fra IN 

om Overhallas synspunkt på dette alternativet.  

 Prosjektledersamling for kommunereformen 20. januar på 

Steinkjer i regi av Fylkesmannen. Rådmannen deltar. 

 Statsråd Sanner på Fylkesmannens nyttårskonferanse.  
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2. Faktabilder presentert av rådmannen 
 

Foreløpige faktabilder i hovedsak hentet fra nettsiden nykommune.no og 

KOSTRA-tall fra SSB. Se vedlagt Powerpoint-presentasjon. Faktabildene ment å 

gi bedre grunnlag for påfølgende drøfting i styringsgruppa av ulike kriterier i 

kommunereformen og de utredningsalternativer som styringsgruppa tidligere har 

utpekt. 

 

• Vest-alternativet (3-6 kommuner) 

• Øst-alternativet (3-6 kommuner) 

 

Diskusjon, vurdering av likheter og ulikheter mellom kommunene. Krevende å 

peke ut hvilke elementer i et faktagrunnlag som man kan mene er vesentlig for 

valg mellom de ulike utredningsalternativene. 

 

3. Første gjennomgang av kriterier og drøfting opp 
mot utpekte utredningsalternativer.  

 

Styringsgruppa hadde først en generell gjennomgang av ekspertutvalgets kriterier 

og eventuelle egne kriterier en kan se behov for i tillegg. Deretter en 

drøfting/diskusjon av kriteriene opp mot utpekte utredningsalternativer. 

 

Kommentarene/vurderingene som gjengis nedenfor er enkeltstående synspunkter 

som er forsøkt trukket ut av den sammensatte dialogen i styringsgruppemøtet, men 

kan vanskelig sies å være dekkende for diskusjonen eller nødvendigvis samstemt 

mellom medlemmene i styringsgruppa. Vurderingene må derfor oppfattes å være 

av foreløpig karakter, og i påvente av en grundigere utredning.  

 

Målsettingen med øvelsen var å bevisstgjøre styringsgruppa på de ulike kriteriene  

(både kriteriene fra ekspertutvalget og eventuelle egne kriterier en kan se behov 

for) og gjøre et første forsøk på å anvende disse opp mot de ulike 

utredningsalternativene, også for å avklare om de fire foreliggende alternativene er 

de styringsgruppa overfor kommunestyret vil foreslå utredet nærmere.  

 

Drøftingen i styringsgruppa var for øvrig preget av de vesentlige 

usikkerhetsfaktorene i kommunereformen p.t. hva angår oppgaver, regionalt nivå, 

inntektssystem, inndelingstilskudd m.v. 
 

Kriterier Vurderinger/kommentarer nevnt av styringsgruppen 

1. Tilstrekkelig kapasitet Innenfor enkelte tjenesteområder har Overhalla i dag for liten 

kapasitet/kompetanse til å løse oppgavene optimalt alene. Overhalla deltar 

her derfor i interkommunale samarbeidsløsninger og vil fortsatt være avhengig 

av interkommunalt samarbeid.  

Uansett alternativ blir kommunene avhengig av å ha noe interkommunalt 

samarbeid. 

 

I analysen er det p.t. et vesentlig usikkerhetsmoment hva som blir 

oppgaveporteføljen for primærkommunene i forbindel se med 
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kommunereformen. 

 

2. Relevant kompetanse  

 

Pr. i dag har Overhalla god kompetanse innenfor de aller fleste 

tjenesteområder.  Kommunen er dog allerede avhengig av å løse noen 

oppgaver i samarbeid med andre kommuner.  

Dagsaktuelt eksempel: Brannvern (planlegger ny interkommunal løsning i 

2015 sammen med Høylandet/Grong).  

 

Mulighet for å rekruttere henger sammen med:   

   

 omdømme 

 Sykehus 

 HINT 

 Mv 

3. Tilstrekkelig distanse Tilstrekkelig distanse er i all hovedsak ikke noe problem for Overhalla.  

Storalternativet spesielt kan innebære for stor geografisk distanse / for liten 

nærhet til innbyggerne. 

 

4. Effektiv tjenesteproduksjon KOSTRA tyder ikke på at det er noen klar sammenheng mellom 

kommunestørrelse og effektivitet.  

Det er likevel interessant å gjøre en analyse ved å differensiere mellom 

oppgaver som krever nærhet til bruker og oppgaver som ikke krever nærhet.  

Større kommuner kan for noen oppgaver (ikke minst slike som ikke krever 

nærhet til bruker) gi større  effektiviseringsmuligh eter. Det spørs så hvor / og i 

hvor stort omfang i kommuneorganisasjonen det foreligger slike 

gevinstmuligheter.  

5. Økonomisk soliditet Økonomisk soliditet har ingen entydig sammenheng med kommunestørrelse. 

Bestemmes i stor grad av kommunens prioriteringer og politisk ansvarlig 

økonomistyring over tid.  

Det er et usikkerhetsmoment hva de økonomiske rammer /  inntektssystemet / 

overføringene til primærkommunene fra Staten blir på lenger sikt. For å prøve 

å vurdere økonomisk soliditet for de ulike alternativ er det nødvendig å 

analysere: 

Nåsituasjon samlet sett mht. de respektive kommuners status /potensial  

(relevant for status også tilstand til bygg, anlegg etc.)  

Hva kan være framtidssituasjonen? 

 

Større kommuner gir økt mulighet for strukturrasjonalisering (dette er også 

Statens perspektiv).  

Usikkerhet mht økonomisk soliditet for sammenslått kommune når 

inndelingstilskudd opphører.  

6. Valgfrihet Oppleves å være en lite aktuell problemstilling i Overhalla.  

7. Funksjonelle 

samfunnsutviklingsområder 

(“hverdagsregioner”)  

Hva er muligheten for å videreutvikle idrett, kultur etc. i en sammenslått 

kommune? 

 

Miljøhensyn: Folk bør bo nært der de jobber og trenger tjenester 

/servicetilbud, men det forutsetter ikke kommunesammenslåing.  

 

I dag kan det være naturlig se seg som del av samfunnsutviklingsområde 

primært vestover bl.a. på grunn av pendlingsmønster, valg som kommunen 

tidligere har gjort (MNS mm.), men det spørs om dette behøver å se slik ut med 

hensyn til kommuneorganisering framover.  

Ved sammenslåing vestover kan Overhalla tape på å miste politikk / 

administrasjon / styring til Namsos, skjønt det spørs hva dette betyr for den 

vanlige innbygger. Kanskje større mulighet for å beholde noe av politikk / 

administrasjon / styring ved et valg østover. Ikke entydige konsekvenser.  

 

Storalternativet gir økt mulighet til å koordinere Namdalen (samferdsel, 

næringsutvikling, ressurser knyttet til sjø- og  landbaserte ressurser etc.)  

Spørsmålet er samtidig om det blir mer kraft /gjennomslagskraft overfor 

Staten/storsamfunnet (med 1 ordfører vs. flere osv.)?  

 

Storalternativet kan gi mindre eierskap / nærhet / lokalt engasjement særlig 
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til det som foregår i forskjellige distrikter / særlig i utkantstrøk enn som i dag 

ivaretas av de respektive kommuner.  

 

Hvis man vil opprettholde desentralisert bosettingsmønster, kan det være en 

fordel å opprettholde kommuner eller slå sammen med kommuner som ivaretar 

desentralisert bosettingsmønster  

 

Det spørs om det geografiske formatet / størrelsen på storalternativet kan 

innebære ulemper i forhold til å ivareta kommunal beredskap. Vest -

alternativet eksempelvis 65 % større enn hele Vestfold fylke i areal. Øst -

alternativet over dobbelt så stort i areal som vest-alternativet. 

8. Høy politisk deltakelse Representasjon i forhold til innbyggertall bedre i små kommuner enn i store.  

 

Korte geografiske avstander gir bedre mulighet for politisk deltakelse enn 

store avstander. 

 

Innbyggeren får nærhet til lokalpolitikeren.  

 

I sammenslåingsalternativene blir det langt færre 

kommunestyrerepresentanter enn dagens situasjon. I seg selv representerer 

dette svekket politisk deltakelse.  

 

Mindre andel mennesker blir engasjert.  

 

Sammenslåingsalternativene kan gi mer profesjonelle politikere som får større 

distanse til det/ dem de representerer (folket, nærings- / samfunnslivet), noe 

som kan svekke demokratiet.  

 

Lokal deltakelse kan muligens kompenseres/ivaretas i noen grad ved distrikts -

/ bydelsutvalg etc. , forutsatt reell innflytelse. Gir samtidig flere 

styringsnivåer. 

9. Lokal politisk styring Å beholde egen kommune  vil  være en fordel for eierskap og nærhet til det/ 

dem som politikerne representerer (folket, nærings- / samfunnslivet), noe som 

kan være en styrke for demokratiet og fordel for lokal politisk styring og 

engasjement. 

 

 

10. Lokal identitet Identitet er viktig og sammensatt, det spørs hva man identifiserer seg med, og 

det kan være situasjonsavhengig, det kan derfor være vanskelig å fastsette 

entydig hvilken rolle lokal identitet spiller.  

Grender / bomiljø står sterkt internt i kommunen, sett utover kommunens 

grenser foreligger en egen identitet som overhalling.  

  

Andre kriterier/vurderinger:  

Organisasjonskultur / kulturelt 

fellesskap  

Det kan være oppfatning av ulikheter i kulturer i større/mindre grad mellom 

Overhalla og nabokommuner. Dette kan både være en utfordring og en 

mulighet mht eventuell sammenslåing. 

 

Sammenslåing kan gi muligheter for å hente det beste fra de ulike kommuner.  

Likeverdighet  

Nærhet til innbyggerne / 

oversiktlighet / geografi / 

styringsspenn 

 

Evne til utvikling og innovasjon  

Lokal / regional bosettingsutvikling Overhalla har det siste året hatt positiv befolkningsutvikling.  

 

Kommunesammenslåing fører til sentralisering. 

 

En rekke strukturer innenfor storsamfunnet er knyttet til / inndelt etter 

kommunestruktur. 

 

Særskilte tema/problemstillinger 

- Jordbruk / næringer 
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- Arbeidsinnvandring 

- Kyst/fjell/natur 

- Samisk 

- Energiinntekter 

- Demografi 

- Samferdsel 

 

 

Styringsgruppa var etter drøftingen fortsatt samstemt på at de fire 

utredningsalternativene er de en overfor kommunestyret vil foreslå å utrede 

nærmere fram mot en endelig beslutning våren 2016. 

 

Sak til kommunestyret i februar skal munne ut i avlevering av statusrapport til 

fylkesmannen.  

 

Styringsgruppa diskuterte, uten å konkludere, prosess for innbyggerinvolvering 

(herunder folkemøter) og eventuell innbyggerundersøkelse/rådgivende 

folkeavstemming. Eventuell innbyggerundersøkelse/rådgivende folkeavstemming 

mest naturlig å gjennomføre våren 2016 i forkant av kommunestyrets endelige 

behandling/vedtak. 

 

Neste møte: 27.01.2015 kl 09.00-12.00 (i forkant av formannskapsmøtet).  

 

 

19.01.15 

Trond Stenvik 


