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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/2638-2

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Kultursjef i Overhalla

Johan Ludvik Lund

Saksframlegg

Eventyret om Overhalla - utsmykning av nytt skolebygg
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
28/15
22/15

Møtedato
20.04.2015
27.04.2015

Rådmannens innstilling
Bok- og omdømmeprosjektet “Eventyret om Overhalla” brukes som grunnlag for en utsmykning
av Overhallas nye barneskole innenfor en kostnadsramme på kr 320.000 eks. mva. Av dette
søkes det om 50 % eksternt tilskudd. Kommunal andel dekkes fra disposisjonsfondet.
Utsmykningen vil foregå i samarbeid med kunstner, arkitekt og leverandør av materiell.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015
Behandlet.
Johan Tetlien Sellæg (SP) foreslo at kommunal andel til utsmykning dekkes ved å utvide
byggeprosjektet/-regnskapets ramme.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak med Johan T. Sellæg (SP) sitt forslag, vedtas.

Saksopplysninger
I boka Eventyret om Overhalla blir en tatt med på en eventyrreise gjennom Overhalla kommune,
eller som den heter på norrønt, Efri Halfa. Vi følger de to vikingebarna Efri og Halfa, som
sammen med Kjartan Kjempelaks drar oppover Namsen på leting etter barnas foreldre.
Uavhengig av tid besøker reisefølget både historiske steder og hendelser og plasser man kan
oppleve i dag.
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Eventyret om Overhalla er boka der publikum blir tatt med inn i en verden der Overhallas
kulturarv blir sett med barns øyne. Denne boka ble gitt ut av Overhalla kommune høsten 2013,
som ledd i en langsiktig satsing på profilering av Overhalla gjennom et omdømmeprosjekt.
Boka presenterte grunnhistorien som var ment å være grunnlag for andre tiltak med satsing på
profilering av Overhallas historie, identitet og kultur. Nå er det aktuelt med en slik videreføring
av Knut Høihjelles tegninger og historie i form av en utsmykning av den nye barneskolen ved
OBUS, med Høihjelles 33 akvareller gjennom foliering, illustrasjoner på tapet og skiltplan med
stedsnavn fra eventyret.
Det er beregnet en kostnadsramme til slik utsmykning på inntil kr 400 000 totalt. Av dette søkes
det om tilskudd fra KORO (Kunst i offentlige rom) som kan dekke inntil 50 % av kostnadene.
Tilsagn avgjøres i oktober 2015.
Vurdering
Tankene om en videreføring av satsingen Eventyret om Overhalla i form av en utsmykning av
nye OBUS, har vokst fram over tid, og har følgelig ikke vært en planlagt del av byggeprosjektet.
Det er p.t. ikke rom for en slik utsmykning i totalrammen på nye OBUS. Skal en tidsmessig
klare å gjennomføre en eventuell foreslått utsmykning innen skolen tas i bruk ved skolestart, må
det nå avklares gjennom denne saken om det skal bevilges midler til et slikt formål. Vi vil da ha
mulighet til å gjennomføre utsmykningen i slutten av mai/tidlig juni 2015.
Planene om ytterligere utviklingstiltak på omdømmeprosjektet “Eventyret om Overhalla” er i
tråd med søknad til og mottatt tilskudd fra regionalt utviklingsfond i 2013, der Overhalla
kommune presenterte en plan om en langsiktig oppfølging av omdømmeprosjektet. Noen
relevante momenter her kan være:


I kommuneplanen står det følgende målsetting i samfunnsdelen:

2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie.

Bildene og tekst inne i bygdas nye skole og kulturarena vil sørge for at generasjoner vil
ta del i bygdas kulturarv gjennom daglige møter med byggets innemiljø.
 Overhalla kommune har allerede utviklet konseptet og har fri bruk av tegningene, dette
vil redusere kostnader til utsmykning. Vi benytter en lokal kunstner.
 Omdømme, identitet, stolthet og bolyst kommer innenfra. Eventyret om Overhalla vil
forsterkes som et mulig redskap ved OBUS til fordypning i eventyret og dermed
Overhallas historie og identitet.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1290-3

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2014

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
25/15
23/15

Møtedato
20.04.2015
27.04.2015

Rådmannens innstilling
Årsrapporten tas til orientering med følgende merknad:
Kommunestyret bemerker at det er ønskelig at det i tillegg til kontroll av faste utsalgs- og
skjenkesteder i kommunen, også gjennomføres skjenkekontroll ved arrangement som har fått
skjenkebevilling for en bestemt anledning.
Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken (Vedlagt)
Type

Dato

Tittel

Adressat

I

15.01.2015 Årsrapport fra skjenkekontrollen i
Namdalen 2014

preBIO

Saksopplysninger
Vedlagt oversendes årsrapport fra Prebio AS v/skjenkekontrollen i Namdalen for 2014 til
orientering.
Alkohollovens § 1-9 gir kommunen ansvar for kontroll med utøvelse av kommunal bevilling til
skjenking av all alkoholholdig drikke og salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7
volumprosent alkohol.
Overhalla kommune mottar befaringsrapporter etter gjennomførte kontroller og etter tilsyn ved
salgs- og skjenkesteder i kommunen. Rådmannen har fått delegert ansvar for oppfølging på
vegne av kommunen som bevillingsmyndighet. Registrerte avvik for 2014 vedr. salgs- og
skjenking samt i forhold til systemrevisjon har blitt og blir fulgt opp, slik at avvik lukkes.
Overhalla har 5 salgssteder og 7 skjenkesteder som innehar salgs- og skjenkebevilling vedtatt av
kommune-styret. Det har i følge rapporten blitt utført 17 skjenkekontroller ved salgs- og
skjenkestedene i kommunen i 2014.
Overhalla har 2 ambulerende skjenkebevillinger for åpne og lukkede arrangement
(skjenkebevilling for enkelt anledning). I 2014 behandlet vi 19 søknader om skjenkebevillinger
administrativt (delegasjon til rådmannen). Administrative vedtak sendes til Prebio
v/skjenkekontrollen, slik at de skal kunne føre skjenkekontroll også ved disse arrangementene.
Det fremkommer av vedlagte årsrapport at det ikke ble utført noen skjenkekontroller ved
arrangement som hadde fått tildelt bevilling for en enkelt anledning i 2014.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/1937-2

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Overhalla idrettslag. Søknad om kommunalt tilskudd og lånegaranti ved
renovering av Svenningmoen kunstgressbane.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
29/15
24/15

Møtedato
20.04.2015
27.04.2015

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune stiller kommunal garanti som simpel kausjon for Overhalla idrettslag
med inntil kr. 2 360 000 for renovering av kunstgressbane som omsøkt. Lånet avdras over
10 år. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 10 år. Garantien
reduseres også når spillemidler blir utbetalt og tilsvarende slik utbetaling.
2. Søknad om kommunalt tilskudd på kr. 500 000 avventes og sees i sammenheng med
behandling av kommunalt årlig tilskudd til idrett i forbindelse med årsbudsjett for 2016.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015
Behandlet.
Formannskapet foreslo følgende endringsforslag, nytt pkt. 1 og 2:
1. Overhalla kommune stiller kommunal garanti som simpel kausjon for Overhalla
idrettslag med inntil kr. 2 360 000 for renovering av kunstgressbane som omsøkt. Lånet
avdras over 10 år. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter
10 år. Garantien reduseres også når annen finansiering blir utbetalt og tilsvarende slik
utbetaling.
2. Søknad om kommunalt tilskudd på kr. 500 000 sees i sammenheng med behandling av
kommunalt årlig tilskudd til idrett i forbindelse med årsbudsjett for 2016 og videre, slik
at idrettslaget settes i stand til å ivareta sine forpliktelser som anleggseier.
Formannskapets endringsforslag ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
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1. Overhalla kommune stiller kommunal garanti som simpel kausjon for Overhalla
idrettslag med inntil kr. 2 360 000 for renovering av kunstgressbane som omsøkt. Lånet
avdras over 10 år. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter
10 år. Garantien reduseres også når annen finansiering blir utbetalt og tilsvarende slik
utbetaling.
2. Søknad om kommunalt tilskudd på kr. 500 000 sees i sammenheng med behandling av
kommunalt årlig tilskudd til idrett i forbindelse med årsbudsjett for 2016 og videre, slik
at idrettslaget settes i stand til å ivareta sine forpliktelser som anleggseier.

Dokumenter i saken, vedlagt
Type

Dato

Tittel

Adressat

I

04.03.2015 Søknad om støtte til ny
kunstgressbane

Overhalla idrettslag

Saksopplysninger
Overhalla idrettslag har søkt om kommunalt tilskudd på kr. 500 000 og lånegaranti på
kr. 1 440 000 i forbindelse med renovering av kunstgressbanen på Svenningmoen.
Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 2 360 000.
Spillemidler utgjør kr. 944 000. Øvrig finansiering er dugnad ved utarbeiding av tilstandsrapport
og egen administrasjon, til sammen kr. 138 100. Øvrige kostnader må finansieres med lån,
eventuelt tilskudd.
De vil motta årlig tilskudd på kr. 50 000 over 10 år fra Overhallagruppen til lånefinansiering.
Et spillemiddelberettiget prosjekt kan ikke finansieres med mva-kompensasjon. Dersom søker
får igjen deler eller alt av merverdiavgift, kan dette benyttes til drift eller på andre prosjekt.
Banen må renoveres etter 10 år med mye bruk. Den har utslitt dekke, støtdempingen er ikke bra
og det er en del ujevnheter. Dette kan medføre belastningsskader for brukerne. Dessuten har det
vært stor utvikling innen kunstgresstyper siden banen ble etablert.
Iht. til tilstandsrapport utarbeidet av Norges fotballforbund innebærer renoveringen skifte av
dekke, legging av ny gummigranulat og anskaffelse av nytt vedlikeholdsutstyr.
Idrettslaget sier at aktivitet gjennom idrettslaget er det største og viktigste bidraget til samfunnet
for å fremme folkehelsen i lokalmiljøet. Kunstgressbanen er svært nyttig for både organisert og
uorganisert fotballaktivitet året rundt. Den bidrar til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge og
er et idrettsanlegg som gir positiv tilvekst for hele lokalsamfunnet. Idrettslaget ønsker at
kunstgressbanen fortsatt skal være åpent idrettsanlegg for alle brukere i kommunen.
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Vurdering
Idrettslaget hadde som målsetting å finansiere prosjektet med hovedsakelig spillemidler og
sponsorbidrag fra lokalt næringsliv, men dette har de ikke lykkes med. De får et årlig bidrag
over 10 år på tilsammen kr. 500 000 fra Overhallagruppen som skal brukes til lånefinansiering.
De har derfor søkt om både kommunalt tilskudd og lånegaranti for å komme i mål økonomisk.
Det er ingen tvil om anleggets betydning for fotballen i kommunen, både organisert bruk og
ellers, inkludert skolens bruk. Vedlikehold av banen er derfor viktig og nødvendig å
gjennomføre før det medfører større kostnader.
Kommunen ser fordelene med et idrettslag som driver gode anlegg som kommer alle til gode, i
dette tilfellet også for skolen i skoletida
Kommunal lånegaranti
Kommunen kan i følge forskrift til kommuneloven gi lånegaranti for et bestemt beløp over en
bestemt periode. Kommunen kan forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon.
Ved simpel kausjon garanteres for betalingsevnen, og kreditor kan ikke gå direkte på kausjonist.
Det er tidligere gitt simpel kausjon til både idrettslaget og Gimle.
Ved lånebeløp over kr. 500 000, må fylkesmannen godkjenne garantien.
Idrettslaget har søkt om lånegaranti for prosjektkostnad som ikke er finansiert med spillemidler.
Dette kan medføre betalingsproblemer hvis spillemidler ikke innvilges i år og arbeidet tenkes
gjennomført i 2015. I forståelse med idrettslaget kan kommunen derfor innstille på lånegaranti
for hele prosjektkostnaden i låneperioden på 10 år og innenfor forskriftenes bestemmelser om
kommunal garanti.
Kommunalt tilskudd
Kommunen gir årlig driftstilskudd til løypekjøring, baneleie og strøm i lysløypene.
I tillegg kommer det søknader om tilskudd til anlegg som behandles enkeltvis.
Idrettslaget kommer med en slik søknad på kr. 500 000 i forbindelse med renovering av
kunstgressbanen.
I stedet for å behandle en enkeltsøknad nå, foreslår rådmannen at dette behandles i sammenheng
med budsjettbehandlingen for 2016. Da vil årlig driftstilskudd til idrett og nivået på dette
vurderes. Dette for å få forutsigbar økonomi på området både for drift og eventuelle ekstra
tilskudd. Nivået på tilskuddet blir vurdert ved senere budsjettbehandlinger.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2012/5663-16

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Rådmann i Overhalla

Trond Stenvik

Saksframlegg

Godkjenning av vertskommuneavtale brann
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
31/15
25/15

Møtedato
20.04.2015
27.04.2015

Rådmannens innstilling
1. Vertskommuneavtale vedrørende brannsamarbeid mellom Overhalla kommune,
Høylandet kommune og Grong kommune godkjennes.
2. Namdal brann- og redningsvesen godkjennes som navn på vertskommunebrannvesenet.
3. Delegasjon til av myndighet til vertskommunen skjer ved at rådmannen i Overhalla
foretar delegasjon til rådmannen i Grong av den myndighet som vertskommunen skal
utøve, jfr. den vedlagte vertskommuneavtalen.
4. Det iverksettes prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på oppstart av
vertskommunesamarbeidet 01.09.2015.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:


Vertskommuneavtale vedrørende brannsamarbeidet mellom Overhalla kommune,
Høylandet kommune og Grong kommune.

Saksopplysninger
Overhalla kommunestyre vedtok 09.02.15 følgende om brannsamarbeid med Høylandet og
Grong kommuner:
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1. Det etableres et samarbeid om brann- og redningstjeneste mellom kommunene
Overhalla, Høylandet og Grong. Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen
med Grong som vertskommune. Kommunestyret godkjenner de prinsipper som er lagt til
grunn for samarbeidet i saksfremstillingen.
2. For kostnadsfordelingen er det tatt utgangspunkt i et samlet årsbudsjett for
vertskommunesamarbeidet på kr. 4.067.500.
3. Kostnadene fordeles ut fra følgende prinsipp:
a. Kostnader til ledelse fordeles ut fra innbyggertall.
b. Kostnader til brannmannskaper fordeles ut fra gjeldende budsjettoppsett. Ved
eventuell framtidig endring av mannskapsstyrken kan denne fordelingen endres.
c. Kostnader til brannstasjoner og utstyr dekkes og budsjetteres av hver enkelt
kommune, og stilles til disposisjon for felles brann- og redningsvesen.
4. Det tas sikte på at ny ordning iverksettes fra 1.9.2015.
5. Vertskommuneavtale vedtas i egen sak.
6. Vertskommunen iverksetter prosess med ansettelse av ny brannsjef og varabrannsjef når
deltakende kommuner skriftlig har bekreftet deltakelse i ordninga.
Tilsvarende vedtak ble gjort av kommunestyrene i Høylandet og Grong. Samarbeidet
organiseres etter vertskommunemodellen med Grong som vertskommune. I vedtakets pkt. 5
settes som vilkår at vertskommuneavtalen utarbeides av vertskommunen og godkjennes av hvert
enkelt kommunestyre.
Vedlagte forslag til vertskommuneavtale for brannsamarbeidet fremmes for godkjenning.
Avtalen er bygget opp med avtaleparter, formål, oppgavefordeling, ansvarsfordeling, økonomi,
samarbeidsfora, rapportering, avvik, avtaleperiode, oppløsning og uttreden, mislighold, tvister
og underskrifter.
Hvert avtalepunkt kommenteres ikke særskilt da avtalen er vedlagt saken.
Det er i vertskommuneavtalen foreslått at vertskommunebrannvesenet får navnet «Namdal
brann- og redningsvesen.» Som brevlogo foreslås å bruke «Namdal brann- og redningsvesen»
hvor alle 3 kommunevåpen legges inn under navnet.
De to samarbeidende kommuner må delegere brannmyndighet fra sine respektive
kommunestyrer via rådmannen til vertskommunes rådmann.
Likeledes må alle tre kommuner starte prosess opp mot virksomhetsoverdragelse for ansatte
innenfor brann- og redning.
Vertskommuneavtalen trer i kraft etter godkjenning i de tre kommunestyrene og med oppstart
01.09.2015.
Vurdering
Vedlagte vertskommuneavtale legges til grunn for det vedtatte brannsamarbeidet mellom
Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Avtalen har etter rådmannens oppfatning i seg de
nødvendige punkter for å få til et godt samarbeide mellom de tre kommunene.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/2926-2

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Rådmann i Overhalla

Trond Stenvik

Saksframlegg

Utviklingsprogrammet for byregioner - fase 2
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
32/15
26/15

Møtedato
20.04.2015
27.04.2015

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune slutter seg til at Region Namdal søker om å videreføre
«Utviklingsprogrammet for byregioner» i fase 2 innenfor de rammer som presenteres i denne
saken.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:
1. Prosjektskisse «Namsosregionen – Infrastruktur som grunnlag for økt samhandling og
økonomisk vekst»

Saksopplysninger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet - KMD - ønsker å legge til rette for positiv
utvikling i byregioner. «Utviklingsprogrammet for byregioner», Byregionprogrammet, skal øke
kunnskapen om samspill mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale. Det er
et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet.
Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften for byregionene som er
med i programmet, og til økt kunnskap om samspillet mellom by og omland.
Programmet er delt inn i to faser. Fase 1 var ettårig og ble hovedsakelig gjennomført i 2014.
Fase 2 går over tre år, og skal gjennomføres i perioden 2015–2017. Utviklingsarbeidet foregår i
tilknytning til et nasjonalt nettverk med andre deltakende regioner. Kompetansesenter for
distriktsutvikling har ansvar for å etablere og drifte nettverk mellom deltakende byregioner.
Formålet for fase 2 er at deltakerne skal komme fram til og iverksette lokalt forankrete strategier
og tiltak innenfor et tema/samfunnsområde med utgangspunkt i det økonomiske samspillet
mellom byen og omlandet for å fremme økonomisk vekst i regionen.
Region Namdal søkte og kom med i fase 1. Dette resulterte i «Samfunnsanalyse
Namdalsregionen. Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt
vekstkraft».
Gjennom samfunnsanalysen ble det fremskaffet en kunnskapsstatus som peker ut overordnede
utfordringer i Namdalsregionen. Disse er:
 Store avstander og behov for oppgradering av infrastruktur.
 Næringsstruktur – høy andel ansatt i tradisjonelle næringer som landbruk. Dette er
næringer som over tid har hatt en nedgang i antall sysselsatte.
 Fragmentert organisering av næringslivets støtteapparat (manglet overordnet
samhandling).
 Mangelfull tilgang til kompetent arbeidskraft.
Det er med grunnlag i denne analysen og anbefalinger om strategier og tiltak at prosjektskissen
«Namsosregionen – Infrastruktur som grunnlag for økt samhandling og økonomisk vekst er
utarbeidet» ( hele samfunnsanalysen finnes her: http://distriktssenteret.no/wpcontent/uploads/2015/01/ByR-samfunnsanalyse-Namsos-Utredning-samfunnsanalyse-ByregionNamsos-05-12-14.pdf ) .
Denne prosjektskissen er ment som grunnlag for en søknad om å bli med i fase 2. Departementet
krever i fase 2 politiske vedtak om deltakelse i alle kommunene.
Region Namdal behandlet saken på møte 13.februar og vedtok:
«Region Namdal vedtar å søke KMD om å få delta i Utviklingsprogrammet for byregioner
fase 2 innenfor de skisserte rammene med følgende prioriterte områder:
1.
Moderne infrastruktur
2.
Koordinert og profesjonelt næringsapparat
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3.
Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene.
AU får mandat til å ferdigstille søknaden og sende den til kommunene for politisk behandling.
Kommunene bes om å godkjenne deltakelse i prosjektet gjennom behandling i formannskap
innen 20. april.»
Det forutsettes ingen økonomiske bidrag fra kommunene i fase 2. Kommunenes del av
egenfinansieringen er egeninnsats i form av deltakelse i møter.
For Region Namdal har det vært viktig at Byregionprosjektet styrker det arbeidet som allerede
er i gang og at det bidrar til å gjennomføre strategier og tiltak som er skissert i «Strategisk kart
for Region Namdal».
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/2471-1

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Anskaffelse av kommunale elbiler 2015
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
33/15
27/15

Møtedato
20.04.2015
27.04.2015

Rådmannens innstilling
1. I tråd med kommunens klima- og miljøplan anskaffer Overhalla kommune 2 elbiler
innenfor avsatt budsjettert ramme på kr 500.000 i 2015.
2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salg/innbytte av kommunale biler når det
vurderes som hensiktsmessig ut fra fortløpende vurderte behov.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger
I kommunens klima- og miljøplan (revidert 2014) er det vedtatt en målsetting om at kommunens
bilpark skal bestå av 80 % elbiler innen 2017 og 100 % innen 2020. Det ble i forbindelse med
behandling av årsbudsjettet for 2015 vedtatt en kostnadsramme for kjøp av elbiler på kr 500.000
som dekkes med bruk av lån. Rådmannen skulle fremlegge egen sak når konkret forslag var
klart.
Kommunen har totalt 13 biler til bruk i tjenesteproduksjonen. Av disse er det 4 elbiler (30 %). I
tillegg til bruk av kommunale biler, gis det også kjøregodtgjøring for bruk av private biler i
tjenestesammenheng. Bruk av private biler utgjør ca 30 % av samlet kjøring.
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De tre siste elbilene ble anskaffet høsten 2013 etter at det var avholdt en anbudskonkurranse.
Disse bilene benyttes i hjemmetjenesten og innen Helse og familie. Erfaringen med bilene så
langt er gode. I konkurransen var det opsjon på 2 ekstra biler (Nissan Leaf).
Tall fra 2014 viser at det totalt er kjørt 365.000 km i den kommunale driften. Av dette utgjør
60.000 km bruk av kommunens elbiler, d.v.s. 16 % av samlet kjøring inkludert bruk av private
biler. Ansatte og tillitsvalgte har kjørt 105.000 km med privat bil. Kjørte kilometer med
kommunale elbiler utgjør dermed 23 % av kjørte kilometer med alle kommunale biler. Det er et
vesentlig potensiale til fortsatt å kunne erstatte kjøring med fossile kjøretøyer med elbil,
samtidig som en må ha en tilfredsstillende løsning for lengre turer. Utviklingen i tilrettelegging
av infrastruktur (ladepunkter) for ladbare biler og teknologisk utvikling av biler/batterier tilsier
at overgangen til en fossilfri bilpark blir stadig enklere.
Vi har i dag to biler som er disponible for alle ansatte i kommune. Det er stor etterspørsel etter
disse og en ser at det ofte kan være vanskelig å få tilgang til dem. Konsekvensen blir da bruk av
private kjøretøyer som utløser kjøregodtgjøring.
Med utgangspunkt i kostnadene en har med de nyeste elbilene vil det være lønnsomt å erstatte
kjøregodtgjøring for bruk av private biler med kommunale elbiler ved en kjørelengde på mer
enn ca. 11.700 km pr år. En antar at ved anskaffelse av elbil, som skal erstatte kjøring med
privat bil, vil kunne få en normal kjørelengde på 15.000-20.000 km pr år. Innsparingspotensialet
pr bil kan dermed være kr 12.000-30.000 pr år.
Hjemmetjenesten har i dag en elbil og to dieselbiler. Ved å erstatte den ene med elbil vil en
trolig kunne spare kr 20.000 på drivstoff og noen tusen på service. I tillegg vil andel bruk av
elbil øke med denne endringen.
Erfaringstall med dagens elbiler viser at en bruker mellom 0,30 og 0,35 Kwh pr km.
I overgangsfasen fra fossile biler til elbiler vil det følgelig være nødvendig med en gradvis
avhending/utskifting av dagens kommunale fossile biler, samtidig som alle ulike tjenestebehov
sikres underveis og for alle årstider/føreforhold. Dette tilsier at det fortløpende må gjøres
helhetsvurderinger for når det er riktig å foreta salg/innbytte av biler som et ledd i å nå den
langsiktige målsettingen om en fossilfri bilpark/tjenestekjøring innen 2020. Det foreslås at
rådmannen får fullmakt til å gjennomføre slike salg/innbytte når det vurderes å være
hensiktsmessig og økonomisk fornuftig.
Rådmannen anbefaler med utgangspunkt i målsetting i klima- og miljøplan og det beskrevne
økonomiske innsparingspotensialet at Overhalla kommune anskaffer ytterligere 2 elbiler av
merket Nissan Leaf.
Økonomiplanen for 2015-2018 viser at det også er avsatt en ramme for 2016 kr 500.000 til kjøp
av elbiler. Nye vurderinger foretas med sikte på å redusere driftskostnader og få en større andel
av kjørte km over på elbil. Med den rivende utviklingen i ladeinfrastruktur og teknologi ser det
ut til at ambisjonene om fossilfri bilkjøring i Overhalla kommune innen 2020 fortsatt er
realistisk og oppnåelig uten økte kostnader.
I tillegg til fokus på den kommunale bilkjøringen skal vi i tråd med klima- og miljøplanen også
ha fokus på økt utnyttelse av fjernmøteteknologi/videokonferanser (som kan erstatte
reiser/bilkjøring) og kollektiv transport.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/6920-14

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Rådmann i Overhalla

Trond Stenvik

Saksframlegg

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre
Namdal
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
35/15
28/15

Møtedato
20.04.2015
27.04.2015

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.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

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
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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
Høylandet

Grong

Vedtak
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.
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
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Lierne

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.
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
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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.

Flatanger

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.
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
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midlertidig å legge bort storalternativet med 11 kommuner (Indre og
Midtre Namdal kommuner samt Flatanger og Osen).

Namdalseid

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