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PS 1/16 Valg av medlem og varamedlem til beredskapsstyret i 
Namdal IUA for perioden 2016-2010

Rådmannens innstilling

…………… velges som representant til beredskapsstyret. Vedkommende velges for 4 år om 
gangen for inneværende kommunevalgperiode.

Hjemmel for vedtaket er: Vedtekter for Namdal IUA, §3



Behandling i Overhalla valgstyre - 26.01.2016

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum foreslo at Teknisk sjef Roger Johansen velges som medlem, 
Rådmann Trond Stenvik som varamedlem.

Innstilling i Overhalla valgstyre - 26.01.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med Ordfører sitt forslag til medlem og varamedlem, vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016, enst.:

Valgstyrets forslag til vedtak vedtas:

Teknisk sjef Roger Johansen velges som medlem, Rådmann Trond Stenvik velges som 
varamedlem.

PS 2/16 Valg av Ungdomsråd for 2016-2018

Rådmannens innstilling

1. Det velges et nytt ungdomsråd for 2 år.
2. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Leder velges for 1 år.
3. Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer:

4. Følgende velges som kommunestyrets representant og vararepresentanter:

5. Ungdomsrådet reviderer gjeldende vedtekter som foreslått, og forslaget blir deretter 
fremlagt til politisk behandling.

Hjemmel for vedtaket er: Ungdomsrådets vedtekter.

Behandling i Overhalla valgstyre - 26.01.2016

Behandlet.

Det var fremkommet forslag på et medlem til for å ivareta kjønnsmessig balanse i utvalget:

Fabian Ristad Randli, Olav Duun vg. skole.

Valgstyret foreslo å utvide styret fra 6 til 7 medlemmer og bad rådmannen om å komme tilbake 
med forslag til vedtekter etter en revisjon av ungdomsrådet.

Det ble ikke foretatt valg av representant og vararepresentant fra kommunestyret.



Innstilling i Overhalla valgstyre - 26.01.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med valgstyrets forslag til ny representant og utvidelse av antall 
medlemmer i ungdomsrådet, vedtas:

1. Det velges et nytt ungdomsråd for 2 år.
2. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Leder velges for 1 år.
3. Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer:

 Natalie Nideca – OBUS
 Julie Holter – OBUS
 Martin Sundet – OBUS
 Julie Aspnes – Olav Duun vg. skole
 Emma Ramstad – OBUS
 Daniel Hugås – OBUS
 Fabian Ristad Randli – Olav Duun vg. skole

4. Ungdomsrådet reviderer gjeldende vedtekter som foreslått, og forslaget blir deretter 
fremlagt til politisk behandling.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016, enst.:

Valgstyrets forslag til vedtak vedtas:

1. Det velges et nytt ungdomsråd for 2 år.
2. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Leder velges for 1 år.
3. Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer:

 Natalie Nideca – OBUS
 Julie Holter – OBUS
 Martin Sundet – OBUS
 Julie Aspnes – Olav Duun vg. skole
 Emma Ramstad – OBUS
 Daniel Hugås – OBUS
 Fabian Ristad Randli – Olav Duun vg. skole

4. Ungdomsrådet reviderer gjeldende vedtekter som foreslått, og forslaget blir deretter 
fremlagt til politisk behandling.

PS 3/16 Finansrapport 2015

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar finansrapporten for 2015 til orientering.



Behandling i Overhalla formannskap - 26.01.2016

Behandlet.

Formannskapet foreslo at rådmannen kommer tilbake med finansreglementet som egen sak.

Innstilling i Overhalla formannskap - 26.01.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med formannskapets tilleggsforslag, vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtat vedtas:

1. Kommunestyret tar finansrapporten for 2015 til orientering.
2. Rådmannen kommer tilbake med finansreglementet som egen sak.

PS 4/16 Kommunereformen - retningsvalg og videre prosess

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vil utrede alternativet med en sammenslåing med kommunene 

Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger. Utredningen kan også inkludere 

kombinasjoner hvor ikke alle disse kommunene deltar, samt kombinasjoner hvor 

Høylandet og/eller Grong også deltar.

2. Overhalla kommune opprettholder i tillegg tidligere vedtak om å utrede videre 

selvstendighetsalternativet (Overhalla som egen kommune) som alternativet til en 

sammenslåing nevnt i punkt 1.

3. Overhalla kommune ønsker nå å starte dialog og forhandlinger om innholdet i en 

intensjonsavtale med de øvrige kommunene nevnt i punkt 1.

4. Kommunestyret utnevner et forhandlingsutvalg som gis fullmakt til å representere 

Overhalla kommune i nevnte forhandlinger. Det forutsettes at Overhalla kommunes 

styringsgruppe i kommunereformen sammen med kommunestyret fortløpende holdes 

orientert og involveres i den utstrekning dette er naturlig og praktisk mulig.

5. Forhandlingsutvalget skal bestå av tre politiske valgte representanter, samt rådmannen.

Følgende representanter velges med personlig vararepresentanter:
1)...................................med personlig vararepresentant…………………………………
2)...................................med personlig vararepresentant…………………………………
3)...................................med personlig vararepresentant…………………………………

6. Forhandlingsutvalget får i oppgave å forsøke å forhandle frem en intensjonsavtale som:

 kan styrke den videre utviklingen i tjenesteyting, myndighetsutøvelse, 

samfunnsutvikling og lokaldemokratiet i den nye kommunen og i Overhalla,

 kan gi en balansert utvikling mellom sentrum og utkanter i den nye kommunen,

 blant annet bygger på Overhallas styrker og prioriterte satsinger.



7. Overhalla kommune tar sikte på å gjennomføre folkemøte(r) og en rådgivende 

folkeavstemming basert på utarbeidet intensjonsavtale og egen utredning om 

selvstendighetsalternativet i løpet av april/mai, i forkant av endelig vedtak i 

kommunestyret i juni. Kommunestyret tar stilling til konkret prosess for dette når 

intensjonsavtale foreligger.

Behandling i Overhalla formannskap - 26.01.2016

Behandlet.

Ordfører foreslo å endre innstillingen før avstemmingen, Pkt. 2 i rådmannens forslag blir 
pkt. 1, pkt. 1 blir pkt.2. Denne endringen ble enstemmig vedtatt slik:

1. Overhalla kommune opprettholder tidligere vedtak om å utrede videre selvstendighets-
alternativet (Overhalla som egen kommune).

2. Overhalla kommune vil i tillegg utrede alternativet med en sammenslåing med 
kommunene Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger. Utredningen kan også inkludere 
kombinasjoner hvor ikke alle disse kommunene deltar, samt kombinasjoner hvor 
Høylandet og/eller Grong også deltar.

Representanten Lene L. Glømmen (SP) foreslo nytt pkt. 2:

“Overhalla kommune vil utrede alternativet med en sammenslåing med kommunene Høylandet 
og Grong. Utredningen kan også inkludere en av disse kommunene, samt kombinasjoner hvor 
Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger også deltar”.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Lene Glømmen(SP), et nytt pkt. 2 opp mot
rådmannens forslag, rådmannens forslag, pkt. 2 ble vedtatt mot 2 stemmer som stemte for 
Lene Glømmen (SP) sitt forslag.

Rådmannens forslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt slik:

Overhalla kommune ønsker nå å starte dialog og forhandlinger om innholdet i en 
intensjonsavtale med de øvrige kommunene nevnt i pkt. 2.

Rådmannens forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt som foreslått.

Rådmannens forslag til pkt. 5 ble enstemmig vedtatt som foreslått med nedenstående forslag på 
medlemmer til forhandlingsutvalget:

Johan Tetlien Sellæg(SP) fremsatte forslag på følgende representanter til 
forhandlingsutvalget:

- Per Olav Tyldum (SP) med personlig vararepresentant Lene L. Glømmen (SP)
- Johan Tetlien Sellæg (SP) med personlig varamedlem Trond Petter Ristad (SP)

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte forslag på følgende representanter til 
forhandlingsutvalget:

- Anne-Grete Sagmo (AP)med personlig vararepresentant Ragnar Prestvik(AP)



Rådmannens forslag til pkt. 6 ble enstemmig vedtatt som foreslått.

Rådmannens forslag til pkt. 7 ble vedtatt med en justering av siste setning slik:

..Kommunestyret tar stilling til konkret prosess forutsatt at intensjonsavtale foreligger.

Innstilling i Overhalla formannskap - 26.01.2016:

Rådmannens forslag med ovennevnte endringsforslag vedtas:

1. Overhalla kommune opprettholder tidligere vedtak om å utrede videre selvstendighets-
alternativet (overhalla som egen kommune).

2. Overhalla kommune vil i tillegg utrede alternativet med en sammenslåing med 
kommunene Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger. Utredningen kan også inkludere 
kombinasjoner hvor ikke alle disse kommunene deltar, samt kombinasjoner hvor 
Høylandet og/eller Grong også deltar.

3. Overhalla kommune ønsker nå å starte dialog og forhandlinger om innholdet i en 

intensjonsavtale med de øvrige kommunene nevnt i punkt 2.

4. Kommunestyret utnevner et forhandlingsutvalg som gis fullmakt til å representere 

Overhalla kommune i nevnte forhandlinger. Det forutsettes at Overhalla kommunes 

styringsgruppe i kommunereformen sammen med kommunestyret fortløpende holdes 

orientert og involveres i den utstrekning dette er naturlig og praktisk mulig.

5. Forhandlingsutvalget skal bestå av tre politiske valgte representanter, samt rådmannen.

Følgende representanter velges med personlig vararepresentanter:
1) Per Olav Tyldum (SP) med personlig vararepresentant Lene L. Glømmen (SP)
2) Johan T. Sellæg (SP) med personlig vararepresentant Trond Petter Ristad (SP) 
3) Anne-Grete Sagmo (AP) med personlig vararepresentant Ragnar Prestvik (AP)

6. Forhandlingsutvalget får i oppgave å forsøke å forhandle frem en intensjonsavtale som:

 kan styrke den videre utviklingen i tjenesteyting, myndighetsutøvelse, 

samfunnsutvikling og lokaldemokratiet i den nye kommunen og i Overhalla,

 kan gi en balansert utvikling mellom sentrum og utkanter i den nye kommunen,

 blant annet bygger på Overhallas styrker og prioriterte satsinger.

7. Overhalla kommune tar sikte på å gjennomføre folkemøte(r) og en rådgivende 

folkeavstemming basert på utarbeidet intensjonsavtale og egen utredning om 

selvstendighetsalternativet i løpet av april/mai, i forkant av endelig vedtak i 

kommunestyret i juni. Kommunestyret tar stilling til konkret prosess forutsatt at 

intensjonsavtale foreligger.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016

Behandlet.

Representanten Lene Glømmen (SP) fremsatte følgende forslag til nytt pkt. 2:



“Overhalla kommune vil utrede alternativet med en sammenslåing med kommunene Høylandet 
og Grong. Utredningen kan også inkludere en av disse kommunene, samt kombinasjoner hvor 
Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger også deltar”.

Det ble foretatt punktvis avstemming slik:

Pkt. 1.:
Formannskapets forslag - Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.:
Det ble stemt over forslaget fra Lene Glømmen(SP), et nytt pkt. 2 opp mot formannskapets 
forslag til pkt. 2, formannskapets forslag, pkt. 2 ble vedtatt med 15 mot 
6 stemmer som stemte for Lene Glømmen (SP) sitt forslag.

Pkt. 3 – 7.:
Formannskapets forslag - Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016:

1. Overhalla kommune opprettholder tidligere vedtak om å utrede videre selvstendighets-
alternativet (overhalla som egen kommune).

2. Overhalla kommune vil i tillegg utrede alternativet med en sammenslåing med 
kommunene Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger. Utredningen kan også inkludere 
kombinasjoner hvor ikke alle disse kommunene deltar, samt kombinasjoner hvor 
Høylandet og/eller Grong også deltar.

3. Overhalla kommune ønsker nå å starte dialog og forhandlinger om innholdet i en 

intensjonsavtale med de øvrige kommunene nevnt i punkt 2.

4. Kommunestyret utnevner et forhandlingsutvalg som gis fullmakt til å representere 

Overhalla kommune i nevnte forhandlinger. Det forutsettes at Overhalla kommunes 

styringsgruppe i kommunereformen sammen med kommunestyret fortløpende holdes 

orientert og involveres i den utstrekning dette er naturlig og praktisk mulig.

5. Forhandlingsutvalget skal bestå av tre politiske valgte representanter, samt rådmannen.

Følgende representanter velges med personlig vararepresentanter:
1) Per Olav Tyldum (SP) med personlig vararepresentant Lene L. Glømmen (SP)
2) Johan T. Sellæg (SP) med personlig vararepresentant Trond Petter Ristad (SP) 
3) Anne-Grete Sagmo (AP) med personlig vararepresentant Ragnar Prestvik (AP)

6. Forhandlingsutvalget får i oppgave å forsøke å forhandle frem en intensjonsavtale som:

 kan styrke den videre utviklingen i tjenesteyting, myndighetsutøvelse, 

samfunnsutvikling og lokaldemokratiet i den nye kommunen og i Overhalla,

 kan gi en balansert utvikling mellom sentrum og utkanter i den nye kommunen,

 blant annet bygger på Overhallas styrker og prioriterte satsinger.

7. Overhalla kommune tar sikte på å gjennomføre folkemøte(r) og en rådgivende 

folkeavstemming basert på utarbeidet intensjonsavtale og egen utredning om 

selvstendighetsalternativet i løpet av april/mai, i forkant av endelig vedtak i 

kommunestyret i juni. Kommunestyret tar stilling til konkret prosess forutsatt at 

intensjonsavtale foreligger.



PS 5/16 Høring - forslag til sammenslåing av Nord- og Sør-
Trøndelag fylkeskommune - Trøndelagsutredningen

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune støtter/støtter ikke (formannskap/kommunestyret stryker det som 
ikke passer) forslaget om en sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Dette 
begrunnes med ……………….

2. Overhalla kommune mener at innbyggerne bør tas med på råd i form av en 
folkeavstemming og at prosessen må kunne ta seg bedre tid til en slik involvering av 
innbyggerne. Dette vil kunne gi endelig beslutning en legitimitet for framtida.

3. Etter Overhalla kommunes syn er forslaget om en delt lokalisering med administrasjon 
og rådmannsfunksjonen på Steinkjer og ordfører i Trondheim ikke en realistisk 
langsiktig organisering. På sikt synes dermed en balansert utvikling lite realistisk, på 
tross av gode intensjoner i intensjonsplanen.

4. Overhalla kommune ser det som positivt at Fylkesmannens hovedsete er signalisert lagt 
til Steinkjer. Dette må gjenspeiles i en tydelig konkretisert løsning, dersom det skal ha 
betydning på sikt.

5. Overhalla kommune mener Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen i for liten grad 
synliggjør mer konkrete, overordnede satsinger og positive strategier for samhandling i 
et sammenslått Trøndelag. En burde blant annet i langt sterkere grad ha utviklet 
ambisjoner for hvordan et samlet Trøndelag skal bli en grønn, klimanøytral region.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 26.01.2016

Behandlet.

Arbeiderpartiet v/Ragnar Prestvik foreslo et alternativt forslag til vedtak:

“Trøndelagsutredninga. Uttalelse fra Overhalla kommune

Overhalla kommune konstaterer at det langt på veg er avgjort at Sør- og Nord-Trøndelag 
fylkeskommuner blir sammenslått. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners 
lovnad på Trøndelagsmøtet om å legge fylkesmannsembetet til Steinkjer i et sammenslått 
Trøndelag – under forutsetning av at framdriften i sammenslåinga følges slik det er foreslått –
sannsynliggjør at fylkestinget i Nord-Trøndelag 27.-28. april beslutter sammenslåing. 

Forutsatt sammenslåing vil Overhalla kommune uttale følgende:
1. Sammenslåing av fylkene/fylkeskommunene er en konsekvens av at det i Stortinget er 

et flertall for å videreføre tre forvaltningsnivåer, men at det må blir større og færre 
regioner i stedet for dagens fylkeskommuner for å kunne tilføre disse flere og større 
oppgaver.



2. Det forutsettes at Trøndelag blir tilført nye oppgaver som vil styrke regionen 
(Trøndelag). Hvis det besluttes sammenslåing, støtter Overhalla kommune at det søkes 
om nye oppgaver etter forsøkslova.

3. Etter Overhalla kommunes syn vil forslaget om en delt lokalisering med administrasjon 
og rådmannsfunksjonen på Steinkjer og ordfører i Trondheim være en usikker 
organisering over tid, og dermed synes målet om balansert utvikling også å være 
usikkert.

4. Overhalla kommune ser det som positivt at Fylkesmannens hovedsete er signalisert lagt 
til Steinkjer. Dette må gjenspeiles i en tydelig konkretisert løsning, dersom det skal ha 
betydning på sikt.

5. Trøndelagsutredningas mål har blant annet vært å sikre balansert utvikling. Overhalla 
kommune påpeker at dette utfordrende når sammenslåinga i seg selv kan virke 
sentraliserende. Lokalisering av administrasjon og politisk ledelse vil sannsynligvis 
styrke administrasjonsbyene Steinkjer og Trondheim, og strekninga imellom. 
Utfordringa ligger i å skape vekst og utvikling i distriktene utenom denne aksen.

6. Alle regioner i Trøndelag må utvikles og styrkes gjennom tiltak og virkemidler fra 
regionalt og statlig nivå, som bidrar til å ta i bruk og utnytte naturressurser og motvirker 
fraflytting.

7. Overhalla kommune støtter at Trøndelag styres etter formannskapsprinsippet, men vil 
samtidig understreke fordelene som parlamentarismen i Nord-Trøndelag har vist 
gjennom mange år: Et fylkesråd som har hatt politiske og budsjettmessige fullmakter i 
form av rask saksbehandling, muligheter til å være tett på og drive aktiv og offensiv 
samfunnsutvikling. Formannskapsmodellen gir ikke samme handlingsrom og tempo, 
men gir større innflytelse for den politiske opposisjonen.

8. De videregående skolene er betydelige arbeidsplasser og viktige samfunns- og 
kompetanseaktører. Det er viktig at skolene er store og robuste nok til å gi et bredt og 
allsidig tilbud, samtidig som en desentralisert skolestruktur i seg selv er viktig spesielt i 
et spredtbygd område som Namdalen.

9. Regional utvikling og ivaretakelse av regionale oppgaver og interesser innenfor 
samferdsel, utdanning og kultur/idrett er svært vesentlig. Regionene i Trøndelag må gis 
gode arbeidsvilkår for å kunne utvikle seg innenfor den store regionen gjennom tiltak 
og virkemidler fra regionalt og statlig nivå, som bidrar til å ta i bruk og utnytte 
naturressurser og motvirke fraflytting.

10. Regional utvikling må ivaretas minst like godt som i eksisterende fylkeskommuner. Godt 
utviklingsarbeid forutsetter gode rammevilkår, aktiv og rask håndtering av utfordringer 
og muligheter samt at politisk og administrativ tilstedeværelse er «tett på» i hele 
regionen.

11. Overhalla kommune mener Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen i for liten grad 
synliggjør mer konkrete, overordnede satsinger og positive strategier for samhandling i 
et sammenslått Trøndelag. En burde blant annet i langt sterkere grad ha utviklet 
ambisjoner for hvordan et samlet Trøndelag skal bli en grønn, klimanøytral region.”

Det ble stemt over rådmannens forslag opp mot Arbeiderpartiet sitt forslag, rådmannens forslag 
fikk 5 stemmer, 2 stemte for Arbeiderpartiet sitt forslag.

Innstilling i Overhalla formannskap - 26.01.2016, mot 2 stemmer:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016

Behandlet.

Overhalla Høyre v/Jo Morten Aunet fremsatte følgende endringsforslag med 
utgangspunkt i Rådmannens forslag til vedtak:

1. Overhalla kommune støtter forslaget om en sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag. 

2. Overhalla kommune ser det som positivt at Fylkesmannens hovedsete er signalisert lagt 
til Steinkjer. Dette må gjenspeiles i en tydelig konkretisert løsning, dersom det skal ha 
betydning på sikt.

3. Overhalla kommune mener Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen i for liten grad 
synliggjør mer konkrete, overordnede satsinger og positive strategier for samhandling i 
et sammenslått Trøndelag. 

Overhalla Senterparti v/Johan Tetlien Sellæg fremsatte følgende forslag til vedtak:

Høringsuttalelse - Trøndelagsutredninga. Uttalelse fra Overhalla 
kommune 
Overhalla kan ikke støtte sammenslåing til et regionledd, såfremt innbyggerne ikke får delta i 
beslutningen gjennom folkeavstemming. Vår begrunnelse er: 
1) Overhalla kommune konstaterer at det langt på veg er avgjort at Sør- og Nord-Trøndelag 
fylkeskommuner blir sammenslått, og at involveringen av innbyggerne skjer indirekte gjennom 
høringer, tilfeldig gjennom spørreundersøkelser, og før vesentlige avklaringer foreligger. 

2) Overhalla kommune mener at innbyggerne skal tas med på råd i form av en folkeavstemming og 
at prosessen må kunne ta seg bedre tid til en slik involvering av innbyggerne. Dette vil kunne gi 
beslutningen en legitimitet for framtida. 

3) Skal Trøndelag bli en bærekraftig region er det en forutsetning at det tilføres netto nye 
attraktive oppgaver. Nye tilførte oppgaver må ikke bare omfatte statlige oppgaver som i dag blir 
utført i regionen. Målet med sammenslåingen må være at styringen av samfunnsutviklingen 
kommer nærmere innbyggerne. Det konstateres at det ikke er avklart hvilke oppgaver et «region 
Trøndelag» faktisk kan/vil få, og dermed blir det på dette tidspunkt hypotetisk å konkludere med at 
en sammenslåing vil gi regionen økt ansvar for samfunnsutviklingen. Avklaring vedrørende 
regionleddets oppgaver, må komme før sammenslåing gjennomføres. Inntil avklaringen(e) 
foreligger blir sammenslåingen dermed å betrakte som en ren fusjon, der den nye «regionen» ikke 
er tilført verktøy eller myndighet som tilsier realisme i å nå de hoved- eller delmålene 
intensjonsavtalen har. 

4) Etter Overhalla kommunes syn er forslaget om en delt lokalisering med administrasjon og 
rådmannsfunksjonen på Steinkjer og ordfører i Trondheim ikke en realistisk langsiktig organisering. 
På sikt synes dermed en balansert utvikling lite realistisk, på tross av gode intensjoner i 
intensjonsplanen. Etter vår mening bør ordfører lokaliseres sammen med administrasjonen, dvs. på 
Steinkjer. 



5) Overhalla kommune ser det som positivt at Fylkesmannens hovedsete er signalisert lagt til 
Steinkjer. Dette må gjenspeiles i en tydelig konkretisert løsning, dersom det skal ha betydning på 
sikt. 

6) Overhalla kommune vil påpeke at uttalelsen avgrenses til vurdering av foreslått omstrukturering 
av fylkes/region-nivået. Vi vil påpeke at for vår kommune er det minst like viktig å opprettholde 
desentraliserte statlige funksjoner som sykehus, flyplass, universitet m.fl. og at disse samarbeider 
godt med fylkes-/regionnivået innenfor videregående skole, og miljø/landbruk. Vi vil samtidig 
understreke Region Namdal sin uttalelse: 
«Styrking av Trondheim som nasjonal «motor» innen teknologi og høykompetanse 
(teknologihovedstad) er vesentlig for hele Trøndelag. Trondheims samspill og samvirke med resten 
av Trøndelag er også en forutsetning for utvikling i resten av regionen.» Vi har derimot vansker 
med å se hvordan en omstrukturering i større grad vil bidra dette. 

7) Overhalla kommune mener Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen i for liten grad synliggjør 
mer konkrete, overordnede satsinger og positive strategier for samhandling i et sammenslått 
Trøndelag. En burde blant annet i langt sterkere grad ha utviklet ambisjoner for hvordan et samlet 
Trøndelag skal bli en grønn, klimanøytral region.

Etter en avklaring med gruppeledere var det enighet om følgende avstemming i saken:

Senterpartiets forslag ble regnet som det mest ytterliggående forslag og det var enighet om at det 
først ble stemt over dette forslaget og hvis forslaget fikk flertall var saken avgjort. Hvis forslaget 
ikke fikk flertall, skulle det stemmes over øvrige forslag til vedtak.

Senterpartiets forslag til vedtak ble vedtatt med 15 mot 6 stemmer.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 02.02.2016:

Senterpartiets forslag til vedtak vedtas:

Høringsuttalelse - Trøndelagsutredninga. Uttalelse fra Overhalla 
kommune 
Overhalla kan ikke støtte sammenslåing til et regionledd, såfremt innbyggerne ikke får delta i 
beslutningen gjennom folkeavstemming. Vår begrunnelse er: 
1) Overhalla kommune konstaterer at det langt på veg er avgjort at Sør- og Nord-Trøndelag 
fylkeskommuner blir sammenslått, og at involveringen av innbyggerne skjer indirekte gjennom 
høringer, tilfeldig gjennom spørreundersøkelser, og før vesentlige avklaringer foreligger. 

2) Overhalla kommune mener at innbyggerne skal tas med på råd i form av en folkeavstemming og 
at prosessen må kunne ta seg bedre tid til en slik involvering av innbyggerne. Dette vil kunne gi 
beslutningen en legitimitet for framtida. 

3) Skal Trøndelag bli en bærekraftig region er det en forutsetning at det tilføres netto nye attraktive 
oppgaver. Nye tilførte oppgaver må ikke bare omfatte statlige oppgaver som i dag blir utført i 
regionen. Målet med sammenslåingen må være at styringen av samfunnsutviklingen kommer 
nærmere innbyggerne. Det konstateres at det ikke er avklart hvilke oppgaver et «region Trøndelag» 
faktisk kan/vil få, og dermed blir det på dette tidspunkt hypotetisk å konkludere med at en 
sammenslåing vil gi regionen økt ansvar for samfunnsutviklingen. Avklaring vedrørende 
regionleddets oppgaver, må komme før sammenslåing gjennomføres. Inntil avklaringen(e) foreligger 
blir sammenslåingen dermed å betrakte som en ren fusjon, der den nye «regionen» ikke er tilført 
verktøy eller myndighet som tilsier realisme i å nå de hoved- eller delmålene intensjonsavtalen har. 



4) Etter Overhalla kommunes syn er forslaget om en delt lokalisering med administrasjon og 
rådmannsfunksjonen på Steinkjer og ordfører i Trondheim ikke en realistisk langsiktig organisering. 
På sikt synes dermed en balansert utvikling lite realistisk, på tross av gode intensjoner i 
intensjonsplanen. Etter vår mening bør ordfører lokaliseres sammen med administrasjonen, dvs. på 
Steinkjer. 

5) Overhalla kommune ser det som positivt at Fylkesmannens hovedsete er signalisert lagt til 
Steinkjer. Dette må gjenspeiles i en tydelig konkretisert løsning, dersom det skal ha betydning på 
sikt. 

6) Overhalla kommune vil påpeke at uttalelsen avgrenses til vurdering av foreslått omstrukturering 
av fylkes/region-nivået. Vi vil påpeke at for vår kommune er det minst like viktig å opprettholde 
desentraliserte statlige funksjoner som sykehus, flyplass, universitet m.fl. og at disse samarbeider 
godt med fylkes-/regionnivået innenfor videregående skole, og miljø/landbruk. Vi vil samtidig 
understreke Region Namdal sin uttalelse: 
«Styrking av Trondheim som nasjonal «motor» innen teknologi og høykompetanse 
(teknologihovedstad) er vesentlig for hele Trøndelag. Trondheims samspill og samvirke med resten 
av Trøndelag er også en forutsetning for utvikling i resten av regionen.» Vi har derimot vansker med 
å se hvordan en omstrukturering i større grad vil bidra dette. 

7) Overhalla kommune mener Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen i for liten grad synliggjør 
mer konkrete, overordnede satsinger og positive strategier for samhandling i et sammenslått 
Trøndelag. En burde blant annet i langt sterkere grad ha utviklet ambisjoner for hvordan et samlet 
Trøndelag skal bli en grønn, klimanøytral region.


