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Denne rapporten er utarbeidet av PwC, og oppsummerer læring og kunnskap om hvilke faktorer 
som fremmer og hemmer kommunesammenslåing basert på analyse av 
sammenslåingsprosessene mellom hhv Bjugn og Ørland kommuner, og Mosvik og Inderøy 
kommuner. 

Arbeidet er utført fra oktober til desember 2014, og utførende konsulenter i PwC Consulting
Trondheim har vært Rolf Tørring og Wenche Vennes.

Vi ønsker å rette en stor takk til de som har delt sine erfaringer med oss gjennom intervju. 
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Kapittel 1
Sammenfatning av læringspunkter for 
fremtidige prosesser
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• Et felles bo- og arbeidsmarked, stort antall etablerte samarbeidsordninger, kort avstand mellom eksisterende kommunesentra og en stort felles 
løft (kampflybase) er ikke tilstrekkelig for å oppnå enighet om en sammenslåing.

• Prosessen må ha en klart uttalt intensjon fra politikerne om å utrede med sikte på sammenslåing og ikke bare «utrede og se hva det blir til». 
Dette må formuleres i en intensjonsavtale og vil gjelde tilsvarende når man framover i større grad skal utrede «med hvem» enn «om».

• De vanskelige spørsmålene er like mye knyttet til følelser som praktiske konsekvenser. Spørsmålene gjelder først og fremst kommunesenter 
(rådhus og enhetsledelse) og kommunenavn. Intensjonsavtalen må beskrive en prosess for å håndtere de vanskelige spørsmålene. Avhengig av 
situasjonen kan denne prosessen innebære at disse spørsmålene skal håndteres allerede som en del av intensjonsavtalen, i sluttfasen etter at 
alle utredninger foreligger, eller endog av et nytt felles kommunestyre. Det avgjørende er at prosessen er avklart og derved forutsigbar.

• Analyser og utredninger må tegne et fremtidsbilde av den nye kommunen hvor eksisterende grenser er visket ut. Potensialet i den nye 
kommunen må synliggjøres for å svare på «hvorfor man skal slå sammen kommunene». Utredninger så langt har i hovedsak sammenstilt
informasjon omkring dagens situasjon / historiske data for de eksisterende kommuner og presenterte generelle betraktninger om effekter av 
større kommuner. Dette blir en enda tydeligere problemstilling når spørsmålet blir hvem man skal finne sammen med og derav hvilket 
fremtidsbilde som oppfattes mest attraktivt. 

• Tjenestetilbudet (og andre forhold av viktig betydning for innbyggerne) i den nye kommunen må synliggjøres på et detaljnivå som gjør at den 
enkelte innbygger kan gjøre en faktabasert vurdering som skal redusere den usikkerheten som endring alltid skaper. Tilbudet kan vurderes 
«garantert» for en gitt periode. 

• Intensjoner om sterk innbyggerinvolvering og kommunikasjon med riktig innhold er viktig. Ledende lokalpolitikere må være synlige i den 
offentlige debatten. Dersom felles kommunikasjon opphører i en lengre periode før folkeavstemming oppstår et informasjonsvakuum som gir 
stort spillerom for «folkeaksjoner» som i sin natur ofte er mot denne type endringer. Noen må være villige til å ta den politiske risiko det 
innebærer å fronte ja-alternativet. Er det ikke politisk vilje til å fronte et ja-alternativ kan mye tyde på at man ikke burde fremlagt saken for 
folkeavstemming. 

• I den utstrekning det har vært tidligere prosesser som har strandet, må eventuelle uavklarte «konflikter» løses før man går i gang med nye 
prosesser hvor de samme personer er involvert. Det må være et politisk samarbeidsklima preget av gjensidig tillit og respekt mellom de 
involverte på tross av at det kan være uenighet i sak. Dette gjelder også forholdet mellom posisjon og opposisjon i den enkelte kommune.

• Økonomiske konsekvenser må kunne håndteres, men er i utgangspunktet underordnet andre hensyn.

Læringspunktene oppsummerer våre observasjoner, og er nærmere analysert og begrunnet i rapportens kapittel 4.

Læringspunkter fra våre observasjoner
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I de to sammenslåingsprosessene som er analysert var det i begge tilfeller kun to involverte kommuner, og et alternativ var å fortsette alene. Med 
den nylig vedtatte kommunereformen vil spørsmålet for flertallet av kommunene nå ikke være «om», men «med hvem» man skal søke sammen, 
og at det sannsynligvis vil være flere enn to involverte kommuner. Vil læringspunktene fortsatt være relevante? 

Det nye bildet vil for mange kommuner innebære et valg mellom flere alternativer, og som ikke kan gjøres uavhengig av hva omkringliggende 
kommuner velger. Utredning av alternative løsninger kompliserer situasjonen vesentlig og stiller ytterligere krav til politisk lederskap. Flere 
alternative løsninger kan ikke «utredes til bunns» og det blir enda viktigere å synliggjøre gode prosesser gjennom hele løpet, helt fra identifisering 
av mulige alternativer. Vi mener derfor at læringspunktene i aller høyeste grad fortsatt vil være relevante, og særlig:

• Gode prosesser og intensjonsavtaler blir minst like viktige fremover. 

• De vanskelige spørsmålene, som rådhus, enhetsledelse og kommunenavn, må fortsatt løses. Blir dette enklere når det vil være flere «tapere»?  
Intensjonsavtalen må fortsatt beskrive en prosess for å håndtere de vanskelige spørsmålene. Det avgjørende er at prosessen er avklart og 
derved forutsigbar.

• Det vil være enda viktigere at analyser og utredninger tegner et fremtidsbilde av den nye kommunen hvor eksisterende grenser er visket ut. 
Potensialet i den nye kommunen må synliggjøres for å svare på «hvorfor man skal slå sammen kommunene». 

• Tjenestetilbudet (og andre forhold av viktig betydning for innbyggerne) i den nye kommunen må fortsatt synliggjøres på et detaljnivå. Man 
kan neppe benytte ressurser til dette før man har ett konkret alternativ å forholde seg til. 

• Behovet for at ledende lokalpolitikere er synlige i den offentlige debatten vil være enda sterkere når situasjonen blir ytterligere komplisert. 

Til slutt kan det stilles spørsmål til hvor relevant folkeavstemminger vil være fremover? Hva skal eventuelt fremlegges for velgerne; et valg 
mellom alternativer og/eller et konkret «fremforhandlet» forslag?

Relevans når man «må» slå seg sammen - og kanskje med flere?
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Innledning
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Bakgrunn

18. juni 2014 fikk regjeringen flertall i Stortinget for sitt forslag til kommunereform. Kommunereformen er en nasjonal reform av 
kommunestrukturen i Norge, hvor målet er å redusere antall kommuner vesentlig fra dagens 428. Det nye kommunekartet skal bli til gjennom 
regionale og lokale prosesser, der kommunene selv kan diskutere hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med. Per august 2014 er det 
opprettet regionale prosjektorganisasjoner i alle fylker, hvor fylkesmannen og KS regionalt skal legge til rette for lokale prosesser. Det er lagt opp 
til to alternative tidsløp der «løp 1» krever vedtak allerede i løpet av høsten 2015, slik at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet 
av våren 2016. Med dette løpet vil sammenslåingene kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. 

De fleste norske kommuner står derfor i nær fremtid foran et omfattende arbeid med sikte på å finne sin plass i den fremtidige 
kommunestrukturen. Erfaringer fra hva som skal til for å lykkes med å etablere gode prosesser og finne akseptable løsninger vil være viktig 
kunnskap for kommune-Norge.

I denne forbindelse har PwC tatt initiativ til å gjennomføre en analyse av forsøkene på sammenslåing mellom kommunene Bjugn og Ørland i Sør-
Trøndelag, og Inderøy og Mosvik i Nord-Trøndelag, hvorav sistnevnte resulterte i sammenslåing til nye Inderøy kommune, mens Ørland og Bjugn 
kommuner valgte å avslutte prosessen og fortsette som selvstendige kommuner.

Formål

Analysens formål er læring og kunnskap om hvilke faktorer 
som fremmet og hemmet kommunesammenslåing for 
analysekommunene. Vi har observert at det etter hvert er 
utarbeidet mange evalueringer med kommunesammenslåing 
som tema, men hvor disse i all hovedsak har hatt fokus på 
prosessen etter vedtak om sammenslåing. I denne analysen 
ønsker vi å rette blikket på prosessen frem til vedtak om 
eventuell sammenslåing i kommunestyrene, og på funn som 
lar seg generalisere. Analysearbeidet vil således fungere som 
en evaluering av sammenslåingsprosessen for de involverte 
kommunene, men samtidig være nyttig læring for kommuner 
som vil (eller må) starte sammenslåingsprosesser de 
nærmeste årene.

Bakgrunn, formål og metode
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Formål forts.

Med analyse av hvilke faktorer som fremmet og hemmet sammenslåing har vi indirekte sagt at sammenslåing var det ønskelige utfallet, noe som 
selvfølgelig kan diskuteres i det enkelte tilfellet. Med tanke på den forestående reformen hvor antallet kommuner skal reduseres, mener vi likevel 
at dette perspektivet er riktig. Det kan også hevdes at læringspunktene ikke blir like relevante fremover i de tilfeller hvor sammenslåing ikke blir 
et reelt valg, men hvor spørsmålet blir «med hvem» og ikke «om». Riktignok vil ikke læringspunktene i disse tilfellene ha betydning for hvorvidt 
det blir sammenslåing eller ikke, men vi mener likevel det kan ha til dels stor betydning i form av å begrense den «støy» som alltid vil oppstå i 
slike prosesser. 

Metode

Evalueringen er gjennomført ved en kombinasjon av dokumentgjennomgang og intervju. Dokumentgjennomgangen er benyttet som 
bakgrunnsinformasjon og omfatter relevante og tilgjengelige saksdokumenter blant:

• Kommunestyreprotokoller, med eventuelle saksfremlegg

• Møtereferat styringsgruppe/prosjektgruppe

• Utredningsrapporter bestilt av kommunene 

• Medieomtale

Det kan være andre dokumenter som vi ikke har hatt innsyn i som inneholder relevant informasjon. 

Til intervju var det ønskelig å involvere sentrale aktører i sammenslåingsprosessene, og vi har derfor (i samråd med kommunene) gjennomført 
intervjuer med (daværende) ordførere og rådmenn i alle fire kommuner. I prosessen Bjugn/Ørland har vi i tillegg intervjuet de mer nøytrale 
personene som ble trukket inn i styringsgruppen. For en detaljert intervjuliste, se vedlegg.

Bakgrunn, formål og metode (forts.)
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Beskrivelse av analysekommunene
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Størrelse og avstand

Kommunene Bjugn og Ørland ligger sør-vest på Fosen-halvøya i Sør-
Trøndelag fylke. Kommunene er omtrent jevnstore målt i innbyggertall 
(5.199 innbyggere i Ørland og 4.584 i Bjugn pr. 1.1. 2012), mens Bjugn 
kommune er fem ganger så stor som Ørland målt i areal (hhv 385 kvm og 
74 kvm). Avstanden mellom sentrene Botngård i Bjugn kommune og 
Brekstad i Ørland kommune er kun 13,6 km. Ørland har offentlig 
kommunikasjon direkte til Trondheim ved båt, samt flyplass.

Historie

De to kommunene har over tid hatt et utstrakt interkommunalt samarbeid 
(ca 40 samarbeid med smått og stort per juni 2013), både direkte og 
gjennom bredere samarbeid med andre Fosen-kommuner. Siden 1996 
har kommunene hatt en felles styringsgruppe bestående av de respektive 
ordførere og rådmenn, med de to formannskapene som felles 
strategiutvalg og felles møte mellom kommunestyrene som øverste organ. 
I 2004 ble det vedtatt i felles møte i kommunestyrene å jobbe for en 
sammenslått kommune fra 1.1.2011. Pga det som beskrives som politiske 
og til dels personlige motsetninger, ble denne prosessen skrinlagt i 2009. 
Til historien hører også at hovedfokus i denne perioden var rettet mot at 
Ørland hovedflystasjon (ØHF) skulle bli den nasjonale kampflybasen.

Kommunene Bjugn og Ørland
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Kommunesammenslåing

Etter vedtak om Ørland hovedflystasjon som Norges framtidige kampflybase i juni 2012 ble det, etter initiativ fra ordfører i Bjugn, besluttet i 
begge kommunestyrer å utrede muligheter for og konsekvensene av å gjennomføre en kommunesammenslåing. Det ble nedsatt en styringsgruppe 
med representanter fra begge kommunene samt to eksterne aktører,  hhv Odd Inge Mjøen og representant for fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Alf-
Petter Tenfjord. 

Styringsgruppens mandat var å få gjennomført en utredning og gjennomføre en prosess fram mot vedtak i kommunestyrene. Telemarksforskning 
ble engasjert til å vurdere fordeler og ulemper knyttet til en eventuell kommunesammenslåing. I rapporten «Konsekvenser av mulig 
sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner» fra 7.juni 2013 konkluderte de at fordelene med en sammenslåing av Bjugn og Ørland syntes å 
være klart større enn ulempene. Rapporten ble presentert i felles kommunestyremøte og i felles folkemøte i juni 2013. 

Styringsgruppen ble etter stortingsvalget i september 2013 reoppnevnt for å besvare sentrale spørsmål som plassering av kommunesenter, 
kommunenavn og –våpen, samt anbefale opplegg for folkeavstemming. I november 2013 kom styringsgruppen med innstilling til 
kommunestyrene. Flertallet som besto av Ørland kommunes medlemmer og de to eksterne medlemmer i styringsgruppen anbefalte en 
sammenslåing til én kommune med Brekstad som administrasjonssenter. Bjugn kommunes medlemmer i styringsgruppen stemte mot forslaget.

Hver av kommunestyrene vedtok i desember 2013 å gå til rådgivende folkeavstemming på grunnlag av styringsgruppens anbefaling, vedtatt 15 
mot 14 stemmer i Bjugn og 23 mot 1 stemme i Ørland. Avstemningen 24.februar 2014 resulterte i at Bjugn stemte nei til kommunesammenslåing 
med 64,2 % av stemmene, mens Ørland stemte ja med 63,0 % av stemmene. Med bakgrunn i dette vedtok kommunestyrene å avslutte prosessen 
med kommunesammenslåing.

Kommunene Bjugn og Ørland (forts.)
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Størrelse, avstand og historie

Tidligere Mosvik og Inderøy kommuner ligger på hver sin side av 
Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag fylke. Per 1. 1.2012 hadde Inderøy 5900 
innbyggere, mens Mosvik hadde 850 innbyggere. Avstanden mellom sentrene 
Straumen i Inderøy kommune og Mosvik i Mosvik kommune er omtrent 18 
km. Kommunikasjonen mellom sentrene ble betydelig forbedret først med 
åpning av Skarnsundbrua i 1991 og deretter når brua var ferdig nedbetalt med 
bompenger i 2007.

Fra 1991 var Mosvik kommune medlem i Fosen regionråd, et samarbeid som 
etter hvert omfattet en rekke fellestjenester som IKT, lønn, regnskap. 
Interkommunalt samarbeid med Inderøy kommune før sammenslåing var 
begrenset til PPT og kulturskole, samt legevakt (Innherred Interkommunale 
legevakt) fra våren 2009. 

Kommunene Inderøy og Mosvik

12

Endring kommunestruktur • Suksessfaktorer og utfordringer i prosessen fram til vedtak

Kapittel 3 – Beskrivelse av analysekommunene

Kommunesammenslåing

Etter initiativ fra Mosvik kommune vedtok Mosvik og Inderøy kommunestyrer 16.12.2009 å utrede en 
potensiell kommunesammenslåing med effekt fra 1.1.2012. Mosvik kommunestyre vedtok samtidig å 
si opp sitt medlemskap i Fosen regionråd med virkning fra 1.1.2011. Kommunene oppnevnte hver for 
seg en prosjektgruppe bestående av ordføreren, varaordføreren, rådmannsgruppen og en tillitsvalgt, 
som etter hvert samarbeidet i én felles prosjektgruppe. Den felles prosjektgruppen utarbeidet tidlig en 
intensjonsplan med mål for sammenslåingen og avklaring av sentrale spørsmål.  I mars 2010 
utarbeidet Telemarksforskning rapporten «Mosvik og Inderøy - utredning av 
kommunesammenslåing» på oppdrag for Mosvik kommune, og konkluderte med at fordelene samlet 
sett syntes å være større enn ulempene.

I en rådgivende folkeavstemning i mai 2010 stemte 58% av Mosviks innbyggere for sammenslåing av 
de to kommunene. I Inderøy ble det gjennomført en opinionsundersøkelse som viste positiv 
innstilling til en eventuell kommunesammenslåing. Sammenslåingen ble vedtatt i juni 2010, og 
kommunene ble offisielt slått sammen til nye Inderøy kommune fra 1.1.2012.
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Vi vil i dette kapitlet gjøre rede for våre hovedfunn i analysen av hvilke faktorer som fremmer og hemmer en kommunesammenslåing. Vårt fokus i 
analysearbeidet har vært på prosessfaktorer. En enkel forklaring på hvorfor kommunene Bjugn og Ørland ikke lyktes med sammenslåing er å peke 
på spørsmålet om kommunesenter. Ved å fokusere på prosessfaktorer har vi søkt mer grunnleggende forklaringer i prosessen frem til 
folkeavstemming og endelig kommunevedtak, og stilt spørsmål til hva som kunne vært gjort annerledes for å fått et annet utfall.

Vi har også hatt fokus på faktorer som lar seg generalisere og dermed kan være nyttig læring også for andre kommuner som skal starte 
sammenslåingsprosesser de nærmeste årene.

I figuren under har vi sammenstilt våre hovedfunn og kategorisert dem etter prosessen frem til kommunestyrevedtak. Hovedfunnene er formulert 
på den måten at de angir hva som fremmer kommunesammenslåing. Hvert hovedfunn er beskrevet nærmere på de neste sidene i dette kapitlet, 
hvor vi har brukt eksempler fra prosessene Bjugn/Ørland og Inderøy/Mosvik for å underbygge våre argumenter.

Våre hovedfunn
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Som beskrevet i kapittel 2 bar kommunene Bjugn og Ørland med seg en historikk på mislykkede forsøk på kommunesammenslåing. Initiativet til 
å gjenoppta prosessen kom i kjølvannet av kampflybasevedtaket sommeren 2012. På dette tidspunktet var Bjugn og Ørland kommuner med 
begrenset økonomisk handlingsrom, og den nye kampflybasen ville bringe betydelige muligheter, men også utfordringer, som flere tok til orde for 
at best kunne møtes som én kommune. Det var en tydelig forventning og oppfordring fra departementet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Sør-
Trøndelag at kommunene med kampflyvedtaket burde gjenoppta prosessen. Til en viss grad kan det derfor stilles spørsmål ved om initiativet til 
ny sammenslåingsprosess kom innenfra med reell lokal forankring.

Videre var mandatet til den opprettede styringsgruppen å «utarbeide nødvendig beslutningsgrunnlag for vurdering av en evt. fremtidig 
sammenslutning av kommunene». Både bruken av ordet evt. og det faktum at man skulle vurdere muligheter for- til forskjell fra å jobbe aktivt 
med sikte på en sammenslåing, kan være en indikasjon på at det fra starten av ikke var noen klar politisk intensjon om å få til en sammenslåing. 
Dette underbygges også i referat fra det andre styringsgruppemøtet november 2012 hvor et forslag fra styringsgruppens leder om å lage en politisk 
intensjonserklæring ble avvist. 

Initiativet til kommunesammenslåingen Inderøy/Mosvik kom fra Mosvik kommune på bakgrunn av en anstrengt kommuneøkonomi, som uten
grep ville medført konkrete behov for reduksjon i tjenestetilbudet. Habilitetsutfordringer, samt små og sårbare fagmiljøer var også argumenter, og 
kommunen var allerede helt avhengig av interkommunalt samarbeid. Fosen-samarbeidet hadde ikke gitt de effekter man hadde håpet på, med 
liten innflytelse og lav tjenesteandel, og den geografiske avstanden var dessuten stor. Mosvik kommune ved ordfører tok derfor kontakt med 
ordfører i Inderøy kommune, og i desember 2009 ble det i likelydende vedtak i de respektive kommunestyrer besluttet å «starte arbeid med en 
utredning med sikte på kommunesammenslåing mellom Mosvik og Inderøy kommuner fra 01.01.2012». 

Som del av vedtaket ble det også besluttet å etablere en intensjonsplan. En slik intensjonsplan var høyt prioritert i prosjektgruppen og kom på 
plass i utkasts form allerede i februar 2010 (endelig versjon forelå i april). Planen omfattet bl.a. i klartekst at kommunene tar sikte på å slå seg 
sammen, og satte som hovedmål å «etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred». I tilfellet Inderøy/Mosvik er det derfor 
ingen tvil om at intensjonen med prosessen var å få til en sammenslåing.

Det er åpenbare forskjeller i utgangspunktet for en kommunesammenslåing i tilfellene Bjugn/Ørland og Inderøy/Mosvik, hvor det er klart at 
forholdene for en sammenslåing lå mer til rette for Inderøy/Mosvik der det var en mindre og en større kommune, og hvor den mindre kommunen 
ikke hadde som reelt alternativ å fortsette som egen kommune. Likevel mener vi at det er en styrke for prosessen for å komme til et positivt vedtak 
om kommunesammenslåing, at politikerne har en klar intensjon om sammenslåing. En innstilling hvor man «utreder og ser hva det blir til» 
kontra en innstilling hvor man «utreder for sammenslåing til det motsatte er bevist» har trolig stor betydning for hvordan man jobber frem til et 
vedtak. Det har også klare kommunikasjonseffekter og viser politisk lederskap, som nærmere omtalt i senere kapitler.

Klar intensjon – ikke «utrede og se hva det blir til» 
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Med vanskelige spørsmål menes her spørsmål som plassering av administrasjonssenter, navn på ny kommune, kommunevåpen, eventuell 
plassering av sentrale administrative funksjoner, enhetsledelse etc.

I kommunesammenslåingen Inderøy/Mosvik ble disse spørsmålene besvart som del av arbeidet med intensjonsplanen, og var derfor avklart på et 
tidlig tidspunkt. Administrasjonssenter, kommunenavn og –våpen ble alle besluttet beholdt som i gamle Inderøy kommune, noe som var naturlig 
og «spiselig» for alle parter ettersom Inderøy jo var en relativt mye større kommune enn Mosvik (og kommunevåpnet kunne «tolke inn» Mosvik).

I sammenslåingsprosessen Bjugn/Ørland ble derimot disse spørsmålene søkt besvart i en senere fase av en reoppnevnt styringsgruppe. Det ble 
raskt klart at det ikke var mulig for styringsgruppen å komme frem til et felles forslag, og styringsgruppens leder fikk derfor i oppgave å legge frem 
et forslag til et neste møte. Der ble Brekstad foreslått i spørsmålet om lokalisering av politisk ledelse, administrativ ledelse, etatsledelse for 
teknisk/arealplanlegging/drift og helse/omsorg, mens Botngård ble foreslått i spørsmålet om lokalisering av etatsledelse for skole/barnehage og 
kultur/fritid. Dette forslaget ble direkte avvist fra Bjugn kommunes representanter i styringsgruppen, og det ble aldri noen reell forhandling på 
basis av forslaget fra styringsgruppens leder. Dermed ble styringsgruppens innstilling til kommunestyrene avgjort ved avstemming, der de to 
eksterne medlemmene ga flertall for det forslaget som forelå. Styringsgruppens innstilling ble riktignok vedtatt som grunnlag for den rådgivende 
folkeavstemmingen også i Bjugn, med knapt flertall 15 mot 14. Men samtidig ble det igangsatt en politisk styrt «nei»-aksjon («Bjugn For 
Framtida»), som snudde et klart ja-flertall (opinionsundersøkelse) til klart nei ved folkeavstemmingen i Bjugn kommune noen måneder senere. 
Prosessen for håndtering av vanskelige spørsmålene ble derfor trolig avgjørende for at det ikke ble noen sammenslåing mellom Bjugn og Ørland 
kommuner.

Det er ikke dermed sagt at en annen prosess med tidlig avklaring av spørsmålet om administrasjonssenter (som i tilfellet Inderøy/Mosvik) ville 
gitt et annet utfall i tilfellet Bjugn/Ørland, (tvert i mot har vi fått sterke signaler på at prosessen ville ha stoppet på et langt tidligere tidspunkt 
dersom dette spørsmålet måtte vært avklart i tidlig fase). Vi mener imidlertid at det vil være viktig med en tidlig avklaring for hvordan de 
vanskelige spørsmålene skal håndteres. I tilfellet Bjugn/Ørland kan man da tenke seg at styringsgruppen allerede i innledende fase besluttet at de 
vanskelige spørsmålene som utgangspunkt diskuteres frem til enighet, og i de tilfeller hvor dette ikke er mulig skal leder av styringsgruppen 
formulere et forslag som partene kunne forhandle ut fra, og med avstemming av dette forslaget som siste utvei – med konkrete føringer på hvem 
som har stemmerett. Ved å avklare slike konkrete retningslinjer i tidlig fase, ville man unngått situasjonen hvor notatet fra styringsgruppens leder 
ble opplevd som et «diktat» og ikke et forslag som det skulle forhandles basert på, og man kunne unngått den støy som oppstod rundt hvorvidt de 
to eksterne medlemmene i styringsgruppen hadde stemmerett.

Et annet alternativ for Bjugn/Ørland kunne være å legge beslutningen om plassering av administrasjonssenter etc. til kommunestyret i den nye 
kommunen. Uansett alternativ er vårt poeng at en tidlig avklaring av prosessen for håndtering av de vanskelige spørsmålene vil øke mulighetene 
for å lykkes med en sammenslåing.

Avklare prosess for håndtering av vanskelige spørsmål
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Som dels beskrevet i kapittel 3.1 manglet en tydelig intensjon om formålet med prosessen i Bjugn og Ørland kommuner. Mer konkret synes det 
som om politikerne gikk inn i prosessen med målsetting å utrede fordeler og ulemper for egen kommune ved å stå alene eller slå seg sammen, 
fremfor å fokusere på hva den nye kommunen kunne bli. Denne holdningen virker i stor grad videreført i utredningen som ble bestilt og utført, da 
utredningen sammenstiller informasjon om dagens situasjon i den enkelte kommune og kun omtaler effekter ved en større kommune i mer 
generelle ordelag. I praksis ble det altså i liten grad tegnet et fremtidsbilde av den nye kommunen, verken i det politiske miljø, styringsgruppen 
eller utredningen.  Det «ble ikke tegnet noen høyere himmel» som et av intervjuobjektene uttalte.

Det er hevdet fra flere av de vi har intervjuet at styringsgruppen gjennom store deler av prosessen ventet på at de vanskelig sakene; 
kommunenavn og plassering av rådhus (og etatsledelsene) skulle komme på bordet. Når forslaget kom lå det ingen underliggende utredninger 
som underbygde forslaget og eventuelle alternativer. Forslaget fikk mer karakter av en fordeling mellom eksisterende kommuner enn gode 
løsninger for den nye kommunen. Dersom prosessen hadde omfattet mer konkrete og dyptgående utredninger ville styringsgruppen (og
innbyggerne) hatt et mer robust diskusjons- og beslutningsunderlag. Dette kunne foruten plassering av politisk ledelse, omfattet tema som: 

• Kulturområdet; hvordan man best kunne utnytte effekten av to relativt store og nybygde kulturhus i den nye kommunen ved å se på hvordan 
disse og andre kulturarenaer kunne virke sammen til fordel for innbyggerne i hele den nye kommunen; og endog være attraktiv for 
innbyggerne i omliggende kommuner 

• Helse- og sosialområdet, hvordan man med utgangspunkt i et allerede etablert distriktmedisinsk senter kunne sørge for tilgjengelighet og 
kvalitet for helsetjenester i alle deler av en sammenslått kommune, og hvordan man så for seg at sykehjemstrukturen ville bli, gitt status i dag 
og forventet demografisk utvikling

• Skole; en fremtidig skolestruktur på kort og lengre sikt koblet opp mot planer for bosetting og boligutbygging i de ulike deler av kommunen

• Næring; hvilke områder i den nye kommunen som ligger best til rette for næringsutvikling i ulike bransjer – også sett i sammenheng med 
planer for bosetting

Ved å være konkret på mål for tjenestetilbud, strategier for samfunnsutvikling m.v. i en ny kommune ville det altså både for politikere og «folk 
flest» vært enklere å se muligheter og ulemper. En omfattende og tydelig beskrivelse av hva man ønsket å skape ville dessuten vært et grunnlag for 
å bygge større entusiasme i befolkningen. Dette krever imidlertid at man har profilerte bærere av visjonen (og av ja-alternativet, jf kapittel 3.5). 
Slike var i stor grad fraværende i prosessen. 

Foruten hovedmålet om å «etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred», ble det heller ikke for Mosvik/Inderøy tegnet 
en tydelig fremtidsvisjon for den nye kommunen i intensjonsplanen. Behovet for en slik «høyere himmel» var nok imidlertid langt mindre i dette 
tilfellet gitt bakgrunnen for initiativet i en svak kommuneøkonomi i Mosvik.

Tegn et fremtidsbilde for den nye kommunen – ikke fokuser på fordeler og 
ulemper for de eksisterende kommunene
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Et flertall av innbyggerne må forventes å være mest opptatt av konsekvenser for egen situasjon i en ny og sammenslått kommune. Da handler det 
først og fremst om tjenestetilbud innenfor skole og helse, med spørsmål som; vil fysisk avstand til og innhold i tilbudet endres? Hvordan vil 
kulturtilbudet endres? Hvordan påvirkes saksbehandlingen i byggesaker? For kommunalt ansatte (og deres nærmeste) kommer naturlig også 
spørsmål om eget stillingsvern opp. Dersom man ikke får fokus på slike konkrete konsekvenser for innbyggerne, risikerer man å bygge opp under 
endringsprosessers iboende usikkerhet rundt hva man får sammenlignet med hva man har. I slike tilfeller vil det være en takknemlig oppgave for 
motstanderne av en sammenslåing å spille på usikkerheten. Manglende faktagrunnlag gir også større spillerom for beslutninger basert på følelser. 

I tilfellet Bjugn/Ørland ble slike spørsmål som nevnt ovenfor i liten grad konkret berørt i utredninger og av styringsgruppen. Etter at forslaget om 
å legge kommunesenteret til Brekstad forelå, mobiliserte de politiske motstanderne i Bjugn gjennom aksjonen «Bjugn For Fremtida». Aksjonen 
klarte ved bl.a. å spille på usikkerheten til en fremtidig sammenslått kommune å snu befolkningen fra et tydelig ja-flertall i opinionsmåling til et 
klart flertall mot kommunesammenslåing i folkeavstemmingen. Dersom vi ser på argumentene som «Bjugn For Fremtida» benyttet er spørsmålet 
om tjenestetilbudet for innbyggerne kun omtalt med henvisning til at «kommunebarometeret viser at innbyggerne i små kommuner er mest 
fornøyd med tjenestetilbudet». 

Et beslutningsgrunnlag fra styringsgruppen med konkrete forslag til hvordan hverdagen for den enkelte innbygger ville bli i en ny kommune 
kunne lagt til rette for mer faktabaserte diskusjoner, (jf også kapittel 3.3 foran). 

Til sammenligning var konkrete konsekvenser for innbyggerne i Mosvik kommune tidlig klargjort gjennom intensjonsplanen. Her ble det gitt 
stillingsgaranti for kommunalt ansatte, som sammen med nær familie kunne utgjøre mer enn 20% av velgerne og derfor kunne ha stor påvirkning 
på resultatet. Det ble også i intensjonsplanen lagt til grunn å beholde og videreutvikle følgende tjenester: barnehage, barneskole, sykehjem (med 
kjøkken), legekontor og servicekontor (de to sistnevnte tjenestene ble til slutt ikke opprettholdt). Det hører riktignok med til historien at Mosvik 
kommune gjennom flere års samarbeid med andre kommuner hadde redusert eget tjenestetilbud slik at det uansett ikke var realistisk å ta dette 
tilbake ved en sammenslåing. Ettersom en sammenslutning med Inderøy ville overføre en rekke fellesløsninger fra Fosen-regionen til Inderøy og 
Invest-samarbeidet ville dessuten kortere avstander bidra til at tilgjengeligheten til tjenester i hovedsak ble bedre. 

For «storebror» Inderøy ville sammenslåingen også få effekter i form av et bredere sykehjemstilbud (ledige plasser i Mosvik) og 10-15 % større 
samlede fagmiljøer som kunne styrke grunnlaget for hele stillinger i administrasjonen i den nye kommunen. 

Nå kan det hevdes at utredninger med slike konkrete løsninger er bortkastet, ettersom beslutninger med hensyn til tjenestetilbud kan omgjøres av 
et nytt kommunestyre i den neste valgperioden. Slik vil det imidlertid alltid være, og man kan eventuelt «garantere» tilbudet for en gitt periode.

Fokus på konkrete konsekvenser for innbyggerne
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Styringsgruppen for sammenslåingen Bjugn/Ørland var bredt sammensatt med politikere fra både posisjon og opposisjon, representanter fra 
administrasjon og kommunalt ansatte (tillitsvalgte), samt to eksterne aktører og etter hvert ungdomsrepresentanter fra begge kommunene. Fra 
protokollen i det første styringsgruppemøte for Bjugn/Ørland fremgår videre at «det må settes fokus på kommunikasjon og informasjon fra 
første stund». Det skulle utarbeides en kommunikasjonsstrategi og etableres en nettside hvor informasjon skulle legges ut raskt. Man ønsket at 
lokalavisa Fosna-Folket skulle spille en aktiv rolle, det skulle arrangeres informasjonsmøter for ansatte og folkemøter for kommunenes 
innbyggere. Det var således lagt til rette for bred involvering og kommunikasjon gjennom hele prosessen, og planlagte møter ble også avholdt i 
henhold til plan i fasen fram til juni 2013 hvor utredningen ble behandlet. 

Samtidig stiller vi spørsmål til om innholdet i kommunikasjonen var god nok, jf. de to foregående kapitlene. Det er videre vårt inntrykk at 
involverte politikere ikke spilte en særlig aktiv rolle på de arenaer som var etablert for kommunikasjon med innbyggerne når det gjaldt å formidle 
sine standpunkt. Det kan virke som man vurderte konklusjonene som usikre og ikke ønsket å ta personlig politisk risiko ved tydelig å målbære et 
standpunkt. 

Likevel synes intensjonene bak opplegget for involvering og kommunikasjon å ha vært gode, og tiltakene ble også gjennomført fram til 
utredningen forelå sommeren 2013 og styringsgruppen hadde fylt sitt opprinnelige mandat. Når situasjonen tilspisset seg høsten 2013 – og fram 
mot folkeavstemmingene – var det derimot ingen felles plan for involvering og kommunikasjon. Etter behandling av utredningen i juni 2013 ble 
ikke hjemmesiden oppdatert og prosjektet hadde således ingen aktiv nettside gjennom den avgjørende perioden høsten 2013. I Bjugn og Ørland 
var det dessuten ingen politikere som fremsto som sterke bærere av ja-alternativet i det offentlige rom. Dette ble svært tydelig i den siste fasen 
hvor «nei»-aksjonen i Bjugn nærmest fikk fritt spillerom.

I Mosvik var prosjektgruppen også bredt sammensatt, og det ble gitt løpende informasjon til innbyggerne gjennom lokalbladet «Mosvik-
orientering», samt at ordføreren etablerte egen møteplass for samtaler med innbyggerne. Det ble også her avholdt folkemøter, med godt 
frammøte og hvor nei-siden var sterkt representert. Målt i kvantitet synes derfor kommunikasjonen å være sammenlignbar i de to 
analysetilfellene, mens vi mener kvaliteten i kommunikasjonen var klart bedre i Mosvik/Inderøy ettersom det her ble gitt informasjon om de mer 
konkrete konsekvensene for Mosvik-innbyggernes tjenestetilbud, som beskrevet i forrige kapittel. I motsetningen til situasjonen i Bjugn/Ørland 
var det dessuten i Mosvik/Inderøy et stort politisk flertall som målbar ja-alternativet aktivt, og som også sørget for påvirkning gjennom flygeblad 
på valgdagen. Politikernes direkte involvering kan ha blitt avgjørende for valgutfallet da det fortsatt var hele 42% som stemte nei i Mosvik. 
Inderøy gjennomførte kun en opinionsundersøkelse. En folkeavstemming hevdes å kunne mobilisert motstanderne og krevd betydelig 
engasjement fra et enstemmig politisk flertall for å sikre et ja.  

Bred involvering og kommunikasjon gjennom hele prosessen – og noen må  
bære ja-alternativet
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Kommunesammenslåinger er prosesser som krever aktivt lederskap fra politikerne, først og fremst ordfører, men hvor det er nødvendig med en 
tverrpolitisk involvering fra hele det politiske miljøet i kommunene. Rådmennene er viktig bidragsytere, men prosessen må ledes fra politisk hold. 
Godt faktagrunnlag kan ikke kompensere for politisk engasjement. Vilje til å utøve politisk lederskap vil derfor være avgjørende for resultatet. 

Bjugn og Ørland er de kommuner med mest utstrakt interkommunalt samarbeidet i Sør-Trøndelag. Spørsmålet om kommunesammenslåing har 
vært et tema i flere runder. Det siste konkrete initiativet strandet i 2009 i en prosess hvor vi har fått inntrykk av at det var tydelige motsetninger 
mellom toneangivende politikere i de to kommunene. Da prosessen ble satt i gang igjen sommeren 2012 var det i stor utstrekning de samme 
politikere som satt i ledende posisjoner og som var deltagere i styringsgruppen. Flere av de som ble intervjuet har uttrykt at partene ikke hadde 
nødvendig tillit til hverandre og at det var et underliggende spenningsforhold, spesielt knyttet til kommunesenter og kommunenavn. At det ble 
engasjert en nøytral leder av styringsgruppen var sannsynligvis en forutsetning for at prosjektet ikke skulle bryte sammen etter kort tid. 

Det politiske klimaet i Bjugn og Ørland er svært forskjellig. Bjugn fremstår som mer politisk samlet med en ikke like tydelig opposisjon. Den 
splittelse som oppstod når man fattet vedtak om å legge forslaget ut på folkeavstemming med en anbefaling om Brekstad som kommunesenter 
gikk på tvers av partitilhørighet. 

Ørland har gjennom mange år hatt en tydelig politisk todeling. Dette vises tydelig gjennom at de fleste vedtak i kommunestyret i Ørland fattes 
med knappest mulig flertall, og at motsetningene mellom partene kommer tydelig fram i pressen. Ettersom det ikke ble reelle forhandlinger 
mellom kommunene om blant annet plassering av rådhus og etatene, påvirket indre politiske motsetninger i Ørland prosessen i begrenset grad. 
Det er rimelig å anta at dette ville blitt en større utfordring om man eksempelvis skulle forhandlet om å legge rådhuset til Botngård.

Videre er oppslutningen for Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet svært forskjellig i de to kommune (om lag 20 prosentpoeng forskjell for disse 
tre i 2011), og en sammenslåing ville for enkelte partier ha svekket posisjonen vesentlig i en ny, sammenslått kommune. Dette poenget er ikke 
uttrykt direkte, men kan ha påvirket motivasjonen for endring. 

Invitasjonen fra ordføreren i Mosvik til ordføreren i Inderøy om en prosess med sikte på sammenslåing ble tatt positivt i mot. Hele det politiske 
miljøet i Inderøy stilte seg bak, og holdningen var å utvise stor grad av raushet i arbeidet med å komme fram til en ny kommune (noe som ikke var 
en selvfølge da man kan velge å se på innlemmelsen av en kommune med økonomiske problemer som noe negativt). Vi oppfatter at det var gode 
personlige relasjoner mellom de involverte på begge sider. Videre var det liten politisk motstand i Mosvik, noe som nok har sammenheng med en 
svært vanskelig situasjon økonomisk og at man ikke ville være i stand til å tilby et fullverdig tjenestetilbud på egenhånd. 

Erfaringene fra disse prosessene tilsier at det er svært viktig å ha ryddet opp i motsetninger fra tidligere samarbeidsforsøk. Dette både på det 
personlige plan og med hensyn til mulige løsninger. Man må vise reell vilje til å begynne med blanke ark. Et dårlig klima mellom posisjon og 
opposisjon internt i den enkelte kommune vil øke utfordringene med å finne løsninger mellom kommunene. 

Politisk lederskap, gjensidig tillit og gode relasjoner mellom politikerne en 
nødvendighet for gode prosesser
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Vedlegg 1
Intervjuliste
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Navn Stilling

Alf-Petter Tenfjord Representant Fylkesmannen, medlem styringsgruppen

Arent M. Henriksen Rådgiver for styringsgruppen, oppnevnt av de to ordførerne

Arnfinn Astad Ordfører Bjugn (Ap), medlem styringsgruppen

Hans Eide Varaordfører Bjugn  (Sp), medlem styringsgruppen

Hallgeir Grøntvedt Ordfører Ørland (Sp), medlem styringsgruppen

Odd Inge Mjøen Leder styringsgruppen

Ogne Undertun Leder Bjugn For Framtida, påtroppende ordfører (Ap)

Snorre Glørstad Rådmann Ørland, medlem styringsgruppen

Tor Langvold Rådmann Bjugn, medlem styringsgruppen

Intervjuliste Bjugn/Ørland 
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Navn Stilling

Carl Ivar von Køppen Daværende ordfører Mosvik (Sp), medlem prosjektgruppe

Ida Stuberg Daværende  varaordfører (nå ordfører) Inderøy (Sp), medlem prosjektgruppe

Jon Arve  Hollekim Rådmann Inderøy, medlem prosjektgruppe

Lars Daling Daværende rådmann Mosvik, medlem prosjektgruppe

Intervjuliste Inderøy/Mosvik
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