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Ytre Namdal

Involvering

Spesielle
forhold/
ønsker

Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal er vedtatt av regionrådet/Kystgruppen og respektive kommunestyrer. Bindal deltar også i prosesser opp mot kommunene på SørHelgeland. Rapporteres om at prioriterte oppgaver blir å se nærmere på utredningsalternativene, kommunesenterspørsmålet, og Austra-problematikken (grensejustering). Det
utredes ulike alternativer for Ytre Namdal (med og uten Bindal og med og uten Leka). Det rapporteres om at alternativet
Ytre Namdal med Sør-Helgeland, ikke virker realistisk. Det er utarbeidet et felles statistikkdokument, som er behandlet i den interkommunale styringsgruppen.
Ordførerne i Leka, Nærøy og Vikna, samt 1 representant fra opposisjonen i hver kommune danner felles regional styringsgruppe. Det er avsatt felles administrativ ressurs til
arbeidet, der Vikna har «oppmannsrolle». Felles formannskapsmøte ble avholdt 12.06.15, og det ble avholdt folkemøte på Austa med tema kommunereform og grensejustering
i mai 2015. Ungdomsmøte/konferanse ble avholdt i januar med representanter fra Nærøy, Vikna, Leka og Bindal.

Vikna

Vedtatt felles prosessplan for Ytre Namdal.
Felles statistikkdokument er behandlet i
kommunens arbeidsgruppe.
Arbeidsgruppen har også behandlet en
rapport som sammenstiller relevant
informasjon fra tidligere rapporter.

Nærøy

Vedtatt felles prosessplan for Ytre Namdal
samt lokal prosessplan.
Oversiktsdokument som beskriver status,
muligheter og utfordringer for kommunens
tjenesteområder, blir lagt fram for
kommunestyret i september.

Leka

Midtre og
Indre Namdal

Aktuelt å gå videre med følgende
utredningsalternativer:
- egen kommune
- Kystgruppen (Leka, Nærøy,
Vikna)
- Kystgruppen pluss Bindal

Formannskapet er
arbeidsgruppe.

Folkemøter på
Austafjord og i Rørvik.

- Deltar i samarbeidet med
Kystgruppen med de alternativ
som der er angitt

Formannskapet er
styringsgruppe, samt med 1
tillitsvalgt.

Kommunestyret har hatt
temamøte om
kommunereformen i februar,
etterfulgt av åpent informasjonsog debattmøte.
Avholdt flere folkemøter samt en
felles ungdomskonferanse for
Ytre Namdal.
HTV-forumet, og derigjennom de
tillitsvalgte, har jevnlig
kommunereformen på
sakskartet.

Med i øykommuneprosjektet der formålet
Formannskapet er oppnevnt
Gjennomført folkemøte.
- Deltar i samarbeidet med
er å bestå som egen kommune.
Kystgruppen med de alternativ som arbeidsgruppe for
Rapporterer om at de jobber videre i
reformarbeidet.
Gjennomført
som der er angitt
Kystgruppen for å utrede de ulike
innbyggerundersøkelse med
alternativene. Videre rapporteres det om at
Bygdeforskning og Sentio ifm.
øykommunene er i dialog med staten om
øykommuneprosjektet.
nytt inntektssystem og hvilke
oppgaver/tjenester som skal leveres i disse
småkommunene.
Ble gjennomført felles rapport/ kunnskapsinnhenting for 11 kommuner i februar 15. Dette alternativet er nå «lagt bort».

Øykommune
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Indre Namdal

Grong

Lierne

Røyrvik

Namsskogan

Høylandet

Involvering

Spesielle
forhold/
ønsker

I regi av regionrådet for Indre Namdal, er det utarbeidet felles prosessplan, og ferdigstilt felles kunnskapsgrunnlag for IN-alternativet (juni 2015). Rådmennene utgjør
prosjektgruppe og ordførerne danner styringsgruppe. Grong kommune har «oppmannsrollen». De fem kommunestyrene har tatt kunnskapsgrunnlaget/utredningen til
orientering og går videre med IN-alternativet. Kortversjon av IN-rapporten er/blir distribuert til alle husstander sommeren 2015. Andre sammenslåingsalternativer er nå Lierne
og Røyrvik, og alternativet Grong, Overhalla, Høylandet. Det rapporteres om at Overhalla kommunestyre sitt vedtak om å avgrense «øst-alternativet» til Høylandet og Grong,
gjør at alternativet Indre Namdal + Overhalla, utgår. Kommunestyrene har vedtatt felles prosessplan, som innebærer innbyggerinvolvering innen utgangen av november 2015,
at hver kommune avklarer om man ønsker å inngå en intensjonsavtale innen utgangen av november.
Grong kommunestyre tok IN-rapporten til
Utredningsalternativer (vedtak
Arbeidsgruppe som består av
Gjennomført ulike møter:
orientering i møte 16.06.15.
kommunestyret 16.06.15):
ordfører og gruppelederne i alle grupper innen helse og omsorg,
Har «oppmannsrolle» for IN-utredningen.
partier.
åpent møte for foreninger og
- Indre Namdal
Pågår sonderingsmøter mellom Grong
næringsliv. Det er planlagt dag
- Sammenslåingsalternativ med
kommune og kommunene i Indre Namdal.
med UET 21. august på Grong
Overhalla og Høylandet (nytt
videregående (dekker elever fra
alternativ).
Indre Namdal).
Lierne kommunestyre tok IN-rapporten til
orientering i møte 17.06.15.
Kommunen er gang med utredning av
Lierne-Røyrvik, som behandles i felles-møte
for styringsgruppene 24.08.15.

Alternativene videre er (vedtak
kommunestyret 17.06.15)
-

Indre Namdal

-

Lierne og Røyrvik

-

Egen kommune

Kommunestyre tok IN-rapporten til
orientering i møte 25.06.15.
Styringsgruppen har hatt møter med
styringsgruppen for Namsskogan, Lierne og
Grong. Administrasjonen har lagt fram ei
vurdering om 0-alternativ.

Alternativene videre er (vedtak
kommunestyret 25.06.15)

Namsskogan kommunestyre tok INrapporten til orientering i møte 30.06.15, og
går videre med dette alternativet.

Alternativene videre er (vedtak
kommunestyret 30.06.15):
-

Indre Namdal
0-alternativ

Høylandet kommunestyre tok IN-rapporten
til orientering i møte 18.06.15.

-

Indre Namdal
Sammenslåingsalternativ med
Grong og Overhalla (nytt
alternativ).
Egen kommune

-

egen kommune

-

Indre Namdal

-

Lierne og Røyrvik

-

Styringsgruppe bestående av
gruppeledere, to tillitsvalgte og
ungdomsrepresentanter.
Rådmann er prosjektleder. 20%
-stilling prosjekt-medarbeider.

Videre innbyggerinvolvering vil
tas opp ifm. revisjon av
kommunens prosessplan
(behandles av kommunestyret i
september 2015).

Styringsgruppe bestående av
formannskap, 2 ungdomsrepr.
og 3 tillitsvalgte.

Det er gjennomført ett
folkemøte i november 14, og
det planlegges et folkemøte til
før endelig vedtak skal gjøres.

Styringsgruppe bestående av
ordfører, gruppeledere,
tillitsvalgt og rådmann.

Sikte på å avholde folkemøte i
løpet av høsten.
Har gjennomført samling med
UET (ungdomsinvolvering).

Etablert en arbeidsgruppe som
bestående av formannskapet og
to tillitsvalgte.

Folkemøte i mars 2015

Grensejustering mot
Lierne og Namsskogan vurderes
dersom O-alt. blir
resultatet.
Gjennomført møter
med Sametinget.
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Midtre
Namdal

Kommunene i MNS har vedtatt å utrede i fellesskap alternativet MNS (pluss evt. Flatanger og Osen). Utredningsalternativet MNS+IN er kvittert ut. Det er i felleskap gjennomført
kunnskapsinnhenting for alternativene
- Namdalseid, Flatanger og Osen
- Namdalseid, Namsos, Overhalla og Fosnes med tillegg av Flatanger og Osen

Namsos

Er med i felles utredningsarbeid for MNS
alternativet (pluss Flatanger og Osen),
utredning av 0-alternativet gjennomføres av
administrasjonen. Kommunestyret har tatt
notat om “særskilte tema
kommunesammenslåing” til orientering.
Er med i felles utredningsarbeid for MNS
alternativet. Vedtok i april å legge bort
Indre Namdals-alternativet, men åpner for
utredningsalternativ med Høylandet og
Grong.
Er med i felles utredningsarbeid for MNS alternativet. Utredning av O-alternativet vil
gjennomføres av egen administrasjon.

Alternativer som skal utredes
(kommunestyrevedtak 18.06.15):
- MNS + Flatanger + Osen.
- Bestå som egen kommune

Reformutvalg bestående av
ordfører og gruppeledere,
hovedtillitsvalgt og
ungdomsrepresentant.

Flere folkemøter høsten 2015
er under planlegging.

-

MNS+ Flatanger + Osen
Egen kommune
Høylandet, Overhalla, Grong
Mål å redusere til et alternativ
ved utgangen av 2015
Alternativer som skal utredes
nærmere (kommunestyre-vedtak
25. 06.15):
- Fosnes kommune som i dag.
- Namdalseid, Overhalla, Namsos
og Fosnes.

Styringsgruppe bestående av
utvidet formannskap, 1
tillitsvalg + 1 ungdoms-repr.

Gjennomført folkemøter.

Kommunereformutvalg: FS +
tillitsvalgt + rådmann som
sekretær.

Ordføreren har deltatt på
elevrådsmøte og deltatt på
kommunereform-prat på
bibliotekene. Planer for
innbyggerinvolvering, herunder
folkemøter, skal samkjøres med
nabokommuner.

Er med i felles utredningsarbeid for MNS alternativet (pluss Flatanger og Osen).

Følgende utredningsalternativer
videreføres (kommunestyrevedtak
25.06.15):
- Midtre Namdal + Flatanger og
Osen (inkl. løsninger der ikke
alle er med.)
- Inn-Trøndelags-samarbeidet,
Namdalseid del av en
innledende analyse
- Egen kommune

Kommunereformutvalg
bestående av formannskap +
representanter for partiene de
som ikke er repr. i
formannskapet, + ansatte-repr.

Gjennomført folkemøter

Avholdt fellesmøter mellom
kommunereformutvalgene i
Namdalseid, Flatanger og Osen.

Gjennomført møter med
næringsliv, lag og foreninger og
ansatte.

Overhalla

Fosnes

Namdalseid

Kommunestyret vedtok 25.05.15 at
utredning av mulige grensejusteringer
gjennomføres våren 2016.

Rapporterer om at
det kan være
grensejusteringsproblematikk, bl.a.
henvendelse fra Lund
grendelag 13.2.2015.

Har gjennomført samling med
UET (ungdomsinvolvering).

Gjennomført konferanse for
ungdomsskoleelevene samt
videregående i april med UET.

Rådmennene i
Nærøy og Fosnes har
hatt drøftingsmøte
om Lund-området.
Andre aktuelle
områder for
grensejustering kan
være Elvalandet og
området Frøvarp.
Identifisert områder
som kan være
aktuelle for
grensejusteringer:
Statland/Utvorda/Sitt
er-området og
Almlia/Sprovaområdet.
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Flatanger

Har pr. i dag ikke formelt interkommunal
tilknytning. Er med i fellesutredning for
Midtre-Namdalsalternativet.
Gjennomført SWOT-analyser, som en del av
grunnlagsmaterialet for utredningen av Oalternativet.
Vedtatt framdriftsplan med frist for
utredningsarbeid 1 feb. 16. Evt. arbeid med
grensejusteringer skjer i etterkant.

Leksvik

Intensjonsavtale om sammenslåing mellom
Leksvik og Rissa ble vedtatt av
kommunestyrene i mars 2015. Planen er at
det skal fattes vedtak om sammenslåing i
september.

Utredningsalternativer (Vedtak
kommunestyre 18.06.15):
- Flatanger som egen kommune
(evt. med grensejusteringer)
- Midtre-Namdal-alternativet.
Forutsetter at Namdalseid
deltar i samme utredning.

Involvering

Spesielle
forhold/
ønsker

Nedsatt utredningsutvalg:
Utvidet F-skap med ansatterepresentanter, og politiske
partier som ikke er repr. i
formannskap.

Gjennomført felles folkemøte i
mars. Legger ut info. på
hjemmeside og facebookside.
Involvert ungdomsrådet og det
tas sikte på å gjennomføre eget
involveringsprosjekt i
ungdomsskolen (UET). Har
vedtatt framdriftsplan, inkl.
informasjon til innbyggere samt
innbyggerundersøkelse og/eller
rådgivende folkeavstemming i
forkant av endelig vedtak.

Kommunestyret har
pekt på to mulige
grensejusteringer:
Statland/Tøtdal i
nord og Seter i sør.

Nedsatt Fellesnemnd.

Gjennomført
innbyggerundersøkelse mai 2015.

Intensjonsavtalen
berører blant annet
følgende tema:
- Fylkestilhørighet
- Eierskap NTE
- Videregående
skole
- Sykehus

Følgende alternativer er tatt bort:
Steinkjer som kommunesenter, og
«Naboalternativet» (Namdalseid,
Osen og Flatanger).

Rådmann i Rissa ble 25.06.15
ansatt som prosjektleder for
sammenslåingsprosessen, og vil
bli rådmann i den nye
kommunen.

Gjennomført ungdomskonferanse
med UET.
Rådgivende folkeavstemming skal
avholdes mandag 14. september
samtidig med kommune- og
fylkestingsvalget.
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InnTrøndelagssamarbeidet

Inn-Trøndelagskommunene (Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy) har felles mandat for utredning og utreder i felleskap Inn-Trøndelagsalternativet (4K). Utredningsarbeidet skjer
i regi av sekretariatet i Inn-Trøndelagssamarbeidet. Kommunene har hatt felles formannskapsmøte. Formannskapene i Inn-Trøndelagsregionen møttes til felles
statusoppdatering på Snåsa i juni.
I tillegg er det utredningssamarbeid mellom Inn-Trøndelag/Innherred, dvs. kommunene Snåsa, Verran, Inderøy, Steinkjer, Verdal, Levanger og Frosta. Rådmenn i kommunene
som samarbeider om utredningsarbeidet danner styringsgruppe for de felles delene av arbeidet. Det er også etablert en felles arbeidsgruppe med ressurspersoner på tvers av
arbeidet. Kommunene arbeider med en «felles» sak for avgrensning av alternativer, og et saksgrunnlag vil bli fremmet så raskt som mulig.

Snåsa

Felles mandat Inn-Trøndelag ble vedtatt av
kommunestyret i mars 2015. Ingen nye
politiske vedtak i Snåsa som omfatter
utredninger utover 4K.

Alternativer:
- Inn-Trøndelagssamarbeidet.
- Snåsa som egen kommune

Formannskap

Steinkjer

Felles mandat Inn-Trøndelag ble vedtatt av
kommunestyret i mars 2015.

- Fortsett som egen kommune
- Inn-Trøndelagsregionen (4k)
- Er åpen for kommuner som
grenser til 4K

Verran

Felles mandat Inn-Trøndelag ble vedtatt i
Alternativer
mars 2015. Rapporterer om at en
Egen kommune
storkommune med 4K og med f. eks.
4K-alternativet
Verdal/Levanger, er lite aktuelt, men at
4K-alternaitvet +
Verran ønsker å ha med Inderøy i en evt. ny
kommune. Utredning av O-alternativet
forventes ferdig innen august 2015 (egenegi),
legges fram for k.styret i oktober, parallelt
med fellesutredningen.
Felles mandat Inn-Trøndelag ble vedtatt i
Opprinnelige alternativer
mars 2015 inkl. felles utredning for Inn- Egen kommune
Trøndelag.
- 4K-alternativet
- 4K+Verdal/Leksvik/Namdalseid
- InnTrøndelags/Innherredskommu
nen.
- Inderøy – med en eller flere av
Verdal/Levanger/Frosta

Lokal styringsgruppe:
f. skapet og repr. fra parti som
ikke er representert,
hovedtillitsvalgte, leder av
ungdomsrådet, personalsjef
og rådmann.
Lokal styringsgruppe
bestående av formannskapet,
og representasjon fra
ungdomsrådet,
næringslivet, rep. fra råd og
utvalg, frivilligheten og
tillitsvalgte.

Inderøy

Lokal styringsgruppe
bestående av formannskapet
og en representant fra hvert
av de
partiene som ikke er
representert,
tillitsvalgtrepresentasjon
og to ungdomsrepresentanter
utpekt av Ungdomsrådet.

Folkemøte i juni
Ungdomsinvolvering med UET i
slutten av august
Vurderer Web-basert
innbyggerundersøkelse.
I dialog med UET om
ungdomsinvolvering.

Det samiske (språk –
kultur) må ha en
spesiell
oppmerksomhet

Temamøte 29. 01.15.

Startet arbeid knyttet
til initiativ fra
innbyggere i
Verrabotn om flytting
av kommune- og
fylkesgrense. Det er
ønskelig med bistand
fra FM i sak vedr.
grensejustering.

Gjennomført en rekke
folkemøter.
Har gjennomført samling med
UET (ungdomsinvolvering).
Felles formannskapsmøte med
Snåsa
Gjennomført en rekke
folkemøter.

Har gjennomført
ungdomskonferanse og en

ny konferanse vil bli
avviklet i nær fremtid.
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Innherred
samkommune
(Verdal og
Levanger)

Kommunene Snåsa, Verran, Inderøy, Steinkjer, Levanger, Verdal og Frosta samarbeider i utredningsarbeidet (selv om ikke alle kommunene har utredningsalternativ med
hverandre). Kommunene arbeider med en «felles» sak for avgrensning av alternativer, og et saksgrunnlag vil bli fremmet så raskt som mulig. Rådmenn i
kommunene som samarbeider om utredningsarbeidet danner styringsgruppe for de felles delene av arbeidet. Det er også etablert en felles arbeidsgruppe med ressurspersoner
på tvers. Verdal og Levanger og bruker to medarbeidere fra felles utviklingsstab i dette arbeidet. Arbeidsgruppens milepæl for sluttlevering (tidliganalyse) er august, og
styringsgruppemøte skal behandle faktarapport/tidliganalyse. Deretter blir det det kommunevise prosesser– hvor saker til de enkelte kommunestyrer om retningsvalg og
forhandlingsretning utarbeides. Utredningsalternativ mot Stjørdal er «stilt i bero».

Verdal

Planen om at kommunestyret skal ta
standpunkt til hvorvidt de skal forhandle om
sammenslåing før årsskriftet.
Nullalternativet vil inneholde konsekvenser og
muligheter for ny struktur ifm. at
samkommunemodellen avvikles.
Det fremgår av rapporteringen at kommunen
nå forbereder en prinsippsak om
samkommunens oppgaver.

Levanger

Planen om at kommunestyret skal ta
standpunkt til hvorvidt de skal forhandle om
sammenslåing før årsskriftet.
Nullalternativet vil inneholde konsekvenser og
muligheter for ny struktur ifm. avvikling av
samkommunemodellen. Det fremgår av
rapporteringen at kommunen nå forbereder en
prinsippsak om samkommunens oppgaver.

Kommunestyret vedtok
utredningsalternativer i
desember 2014, og er nå
illustrert med følgende
retninger:
- «Innherredstrakta» ulike
kombinasjoner av Levanger,
Verdal, Inderøy og Frosta.
- «Inn-Trøndelagstrakta»,
gjøres i form av tilknytning til
kommune i Inn-Trøndelagssamarbeidet
- Nullalternativet
Utredningsalternativer:
- «Innherredstrakta», dvs. ulike
kombinasjoner av Levanger,
Verdal, Inderøy og Frosta.
-Nullalternativet

Nedsatt lokal styringsgruppe
(formannskapets medl + SV
og Venstre, fire
ansattrepresentantene, to
representanter fra
ungdomsrådet).

Samarbeid med UET om
ungdomsinvolvering.

I selve utredningsarbeidet
samarbeider kommunen
med Frosta, Levanger,
Inderøy, Steinkjer, Verran og
Snåsa.

Videre innbyggerinvolvering er
ikke besluttet, men ligger an til
innbyggerundersøkelse og/eller
folkeavstemming.

Nedsatt lokal styringsgruppe
i kommunen som består av
formannskapets medl, repr
fra grupperinger i
kommunestyret som ikke er
presentert i formannskapet
+ fire fra ansattes org, to
representanter fra
ungdomsrådet.

Kommunen vil benytte UET sitt
opplegg for involvering av
ungdom i 10. trinn og Levanger
videregående skole.

Verdal næringsforum er brukt
som arena for å nå
næringsaktører.

Har blitt arrangert folkemøter.
Opprettet egen internettside
der dokumenter om
kommunereformen legges ut.
Videre innbyggerinvolvering er
ikke besluttet, men ligger an til
innbyggerundersøkelse og/eller
folkeavstemming.

Bistand fra KS og FM ifm.
med avvikling av
samkommunene.
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Værnes

Stjørdal

Frosta

Meråker

Involvering

Spesielle
forhold/
ønsker

Det er opprettet felles arbeidsutvalg for Værnes-kommunene, og sekretariatet i Værnesregionen arbeider med et utkast til grunnlag for en evt. etablering av en ny kommune i
Værnesregionen. Hensikten med utredningen er at alle kommunene skal få et felles dokument/grunnlag for det videre arbeidet. Det rapporteres om at det ikke blir foretatt
ytterligere utredninger før det foreligger noe håndfast fra politisk nivå hvorvidt det blir aktuelt med en sammenslåing. Utredningen skal være ferdig medio august og blir
deretter lagt frem for arbeidsutvalget i Værnesregionen, regionrådet samt de enkelte kommunene.
Utredningen i Værnesregionen er forankret mandatmessig i temamøte om kommunereformen i Væmesregionen 13.5.2015.
Utreder i felleskap Værnes-alternativet, der
Retningsvalg
Styringsgruppe:
Styringsgruppa vil bli utfordret
statusrapport m/ utredninger skal legges frem
Formannskap
+
SV
+
tre
- Værnes-regionen
til å komme med
hovedtillitsvalgte, leder
for kommunestyret i sept.
- 0-alternativ
innspill/strategi for
ungdomsrådet, rådmann og
- 0-alternativ med
innbyggermedvirkning i august.
Har gjennomført samtaler/møter med
organisasjonssjef.
videreføring av det
Værneskommunene sommeren 2015, og
interkommunale
planlegger nye høsten 2015/ tidlig i 2016.
samarbeidet i
Værnesregionen.
Det arbeides med en utredning av
nullalternativet (inkl. videreføring av dagens
interkommunale samarbeid), som skal være
ferdig i løpet av august 15.
Er med i to utredningsløp i felleskap med
Frosta deltar i to felles
Kommunestyret er
Ungdomsinvolvering i regi av
andre: Værnes og nordover.
utredningsløp:
styringsgruppe.
UET 4.9.15 med målgruppe: 9.
Formannskapet er
og 10. trinn.
- Værnesregionen
Intensjonen om å legge frem utredningene
forhandlingsutvalg/prosjekt
- E6 kommunene (Frosta,
(Værnes og alt. nordover), og 0-alternativet i
gruppe + 1 repr fra Ap og V,
Levanger, Verdal, Inderøy,
samme sak. Arbeid med konkret
og to
Steinkjer, Verran,
intensjonsavtale vil komme som eventuell
ansatterepresentanter.
Namdalseid, Snåsa)
oppfølging.
I tillegg:
- Frosta som egen kommune.
Utreder i felleskap Værnes-alternativet.
Utredningsalternativer (vedtatt Styringsgruppe og
Vedtak om rådgivende
kommunestyret 26.01.15):
forhandlingsutvalg er FS +
folkeavstemminger.
Den 11.08.15 hadde politiske og administrative
FRP +Sv + to
- Meråker som egen
ledelse møte med Stjørdal kommuner.
ansatterepresentanter.
kommune med
interkommunalt samarbeid
- Sammen med Værnesregionen

