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FORORD 
Denne rapporten inneholder resultater fra en utredning om kommunestruktur for 
Steinkjer, Verran, Snåsa og Verran. Utredningen er gjennomført i et samarbeid mellom 
Trøndelag Forskning og Utvikling, Østlandsforskning og Telemarksforskning. 

Oppdragsgiver har vært Inn-Trøndelagssamarbeidet ved Steinkjer kommune. Kontakt-
person hos oppdragsgiver har vært Anders H. Haraldsen. I tillegg har også rådmanns-
gruppen i kommunen gitt innspill undervegs i arbeidet. 

Utredningen er gjennomført på 3 uker i perioden 12.11-4.12.2015. Utredningen har vært 
omfattende og vi har derfor vært mange medarbeidere som har levert ulike bidrag. 
Audun Thorstensen har hatt hovedansvaret for kapittel 4. Per Olav Lund har hatt 
hovedansvaret for kapittel 5 og 8, men også gitt bidrag til kapittel 7, 9 og 10. Håkon 
Sivertsen har hatt hovedansvaret for kapittel 6. Inger Marie Bakken har hatt hoved-
ansvaret for kapittel 7. Øvrige kapitler og helheten i rapporten har Roald Sand hatt 
hovedansvaret for. Lisa Ekmann og Espen Carlsson har gitt bidrag til kapittel 6. Katrine 
Gløtvold-Solbu har gitt bidrag til kapittel 8. Kjetil Lie har gitt bidrag til kapittel 4. 
Gunnar Nossum har hatt ansvar for spørreskjemaundersøkelsen og tabeller og figurer fra 
denne i tillegg til å ha redigert rapporten. Nina Solbakk har bidratt med datainnsamling 
til kapittel 3. Hans Martin Storø har bidratt med datainnsamling til kapittel 7. Morten 
Stene har bidratt med gjennomlesing og faglig kvalitetssikring. 

Tusen takk for alle bidrag! 

 

Steinkjer, november 2015 

Roald Sand 
prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Dette er sammendraget av rapport nr. 15, 2015, fra Trøndelag Forskning og Utvikling 
AS, om kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Verran. Utredningen er 
gjennomført i et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling, Østlands-
forskning og Telemarksforskning. 

Utredningens fokus 
Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet 
eller sammenslåing for de fire kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy (4K). 

Utredningen omfatter temaene lokale særtrekk, økonomi, tjenesteyting, velferdsproduk-
sjon og myndighetsutøvelse, samfunnsutvikler- og demokratiforvalterrollen for de fire 
kommunene. Utredningen er gjennomført med data fra sentrale dokumenter, intervju av 
nøkkelinformanter, spørreskjemaundersøkelse til ansatte og politikere i de fire kom-
munen samt egne økonomiske analyser. 

Økonomi 
Verran og Snåsa har i dag en presset økonomi, Inderøy har også sårbar økonomi mens 
Steinkjer har bra økonomisk handlingsrom. Spesielt Verran, men også Snåsa, er svært 
utsatt om de statlige overføringene til små kommuner i distriktene reduseres. 

Velferdsproduksjon og myndighetsutøvelse 
Når det gjelder basistjenester og velferdsproduksjon som sjølstendig kommune er 
situasjonen god i alle kommuner pr. i dag. Utfordringene er først og fremst knyttet til 
svekkelse i framtida på grunn av lavere inntekter i Verran, Snåsa og Inderøy. 

Når det gjelder rettssikkerhet og myndighetsutøvelse er situasjonene god for Steinkjer, 
middels for Inderøy og utfordrende for Verran og Snåsa. I Verran og Snåsa er det først 
og fremst habilitetsproblemer som skaper utfordringer. En eventuell kommunesammen-
slåing vil gi som en markert bedret situasjon i Verran og Snåsa og en noe bedret sitasjon 
for Inderøy.  

Samfunnsutvikler 
Steinkjer kommune skiller seg ut blant kommune når det gjelder samfunnsutvikler rolle 
ved at de har en egen utviklingsavdeling som både representerer kapasitet og kompe-
tanse. En eventuell kommunesammenslåing vil øke mulighetene for Verran, Snåsa og 
Inderøy, til å ta del i denne kompetansen. En sammenslåing vil utfordre kapasiteten i 
Steinkjer, men samtidig gi et større ressursgrunnlag og sterkere mulighet for å vinne 
gjennom i regionalpolitiske spørsmål. 
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Demokratiforvaltning 
Demokratiforvaltning er god for alle kommunene. Utfordringene er størst for Verran og 
Snåsa på politisk handlingsrom og habilitet på grunn av økonomi og størrelse.  

Ved en eventuell kommunesammenslåing må det påregnes kostnader til områdeutvalg 
og andre tiltak som kan fremme det lokalpolitiske engasjementet og viljen til å bidra i de 
ulike grendene og tettstedene i en ny kommune. 

Sammenslåing av kommunene 
Sammenslåing av de fire kommunene kan gi en kommune med større regionalpolitisk 
tyngde enn hva Steinkjer har alene. Med Steinkjer som klart sentrum har disse 
kommunene 33 120 innbyggere i en region med store avstander. En større kommune gir 
bedre muligheter for gjennomslag i for eksempel i spørsmål om lokalisering av fylkes-
kommunale og statlige arbeidsplasser, i tillegg til fordeler med tanke på habilitet og 
sikkerhet for et godt tjenestetilbud i den nye kommunen. En sammenslått kommune har 
trolig også bedre forutsetninger for å få til et godt næringsapparat og felles satsinger i 
sentrum og periferi i den nye kommunen.  

Utfordringer med en kommunesammenslåing er samordning, økonomi, sentralisering av 
arbeidsplasser og lokaldemokrati. Samordnings- og omstillingsbehovet i en ny kom-
mune gis en reformstøtte på 70 millioner kroner, og økte inntekter på 4,3 millioner 
kroner pr. år i 15 år. På lang sikt går inntektene ned med 46 millioner kroner for den nye 
kommunen, sammenlignet med de fire kommunenes inntekter i dag. Om lag halvparten 
av dette kan dekkes inn med besparelser innen administrasjon mens halvparten må tas 
inn gjennom besparelser innen tjenesteproduksjon. I en så stor kommune er dette mulig, 
men kan bety en viss sentralisering av tjenestetilbud og arbeidsplasser på lang sikt. Dette 
kan gi økte reisekostnader for brukergrupper og ansatte, noe som på sikt vil trekke i 
retning av ytterligere sentralisering. 

En annen utfordring er ulik arbeidsgiveravgift i de fire kommunene. Her er det uklart 
hvilken sone man blir plassert i, om kommunal sektor kan bli kompensert og hva som 
kan bli konsekvensene for privat sektor. Spørsmålet krever videre politisk arbeid og 
avklaring for de som skal vedta videre kommuneorganisering i regionen.  

Interkommunalt samarbeid 
Hvis Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy består som egne kommuner vil det inter-
kommunale arbeidet øke. Lokalt mener man det interkommunale samarbeidet fungerer 
godt og at man kan øke samarbeidet uten at dette gir for store styringsutfordringer 
administrativt og politisk. Flere politikere enn ledere foretrekker interkommunalt sam-
arbeid framfor kommunesammenslåing. Utfordringene med interkommunalt samarbeid 
er transaksjonskostnader, demokratisk underskudd eller styringsproblemer for samar-
beidsordningene samt at den regionalpolitiske tyngden kan bli mindre. Lokalpolitikere 
vil imidlertid selv kunne beholde kontrollen med basistjenestene og mulighetene for å 
følge opp næringsliv og satsinger med store behov. 
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Kommunevise oppsummering og anbefaling 
Steinkjer har god økonomi og et godt innbyggergrunnlag for videre selvstendighet. Det 
å slå seg sammen med kommuner med svak økonomi har neppe vesentlig betydning for 
tjenestetilbudet i kommunen. For Steinkjer er det viktig å få større innbyggergrunnlag 
for å kunne holde på posisjonen som en av kommunene med flest innbyggere i fylket. 
Dette taler for at kommunen bør legge ressurser i det å få samlet flere innbyggere i en 
større kommune. 

I Verran kommune er det stor risiko for at kommunen ikke har god nok økonomi til å 
levere tilstrekkelig kvalitet på lovpålagte tjenester de kommende årene. Med kortere 
reisetid med ny veg til Malm og at Verrabotn går til Rissa, mener vi det her ligger til 
rette for videre jobb med kommunesammenslåing med Steinkjer og eventuelle andre 
kommuner. 

I Snåsa er økonomien utfordrende samtidig som avstandene til Steinkjer er betydelig 
større enn for de andre kommunene. En stor andel kommunale ledere er positive til 
sammenslåing mens 2/3 av politikere og øvrige ansatte er negative. I hvilke grad 
sammenslåing er aktuelt for Snåsa, er trolig avhengig av intensjoner med lokalisering av 
kommunale arbeidsplasser og bedre kommunikasjonsmuligheter mot Steinkjer. Dette 
må man i så fall jobbe videre med i den resterende delen av reformperioden, hvor 
kommunene i praksis må ha avsluttet sin behandling innen juni 2016. 

I Inderøy ligger kommunen gunstig til med tanke på å dra nytte av vekstkraft både sør 
og nord for seg. Politikerne ønsker fortsatt selvstendighet selv om økonomien er 
utfordrende og man ikke tåler nedskjæringer i tilskudd, før det kan bli vanskelig å levere 
gode nok tjenester. I hvilke grad sammenslåing er aktuelt for Inderøy, er nok svært 
avhengig av økonomiske utsikter og intensjoner om lokalisering av kommunale arbeids-
plasser i Inderøy. Dette må man i så fall jobbe videre med i den resterende delen av 
reformperioden. 
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1. INNLEDNING 
I dette kapitlet går vi gjennom bakgrunn, formål og problemstillinger, samt videre 
inndeling av rapporten. 

1.1 Bakgrunn for utredningen 
Bakgrunn for utredningen kan sees fra minst to sider. På den ene siden har vi regjeringen 
Solbergs fokus på kommunereform og mer slagkraftige kommuner og regioner. På den 
andre siden har vi primærkommunenes fokus på mest mulig lokal styring av lokalt 
tjenestetilbud og samfunnsutvikling. 

Pr. 1.1.2015 var det 428 primærkommuner og 19 fylkeskommuner i Norge. Fra 
regjeringen og nasjonalt hold, pekes det på en rekke problematiske forhold rundt dagens 
kommunestruktur, bl.a. at svært mange kommuner ikke evner å takle framtidige 
utfordringer fordi de har for svak økonomi til å løse sine oppgaver på en god nok måte 
uten å gå inn i demokratisk betenkelige interkommunale samarbeid. Dette leder gjerne 
oppmerksomheten mot kommuner med få innbyggere. F.eks. er det i Norge hele 160 
kommuner med færre enn 3000 innbyggere. Norge er imidlertid mangfoldig og preget 
av til dels betydelig større avstander enn kommuner som i f.eks. Danmark, samtidig som 
det er sterk vekst i rundt store byregioner.  

Antall kommunesammenslutninger har vært svært få siden regjeringen Bondevik, med 
Solberg som kommunalminister, hadde tilsvarende fokus først på 2000-tallet. Den gang 
var det 434 kommuner. Grunnleggende argumenter for motstand mot sammenslutninger 
og for fortsatt lokal politisk styring, har gjerne vært høye inntekter for småkommunene 
og tilhørende tilfredshet med tjenestetilbudet, se f.eks. Sørensen (2012), samt frykt for 
flytting av makt/påvirkningskraft og for negativ utvikling ved eget sted (Brandtzæg 
2014). I tillegg har vi faktorer som identitet/tilhørighet (Frisvoll og Almås 2004) og 
nærhet (Sørensen 2012). Slik Distriktssenteret (2014) argumenterer for, kan identitet og 
tilhørighet ha spesielt sterk betydning når de kobles med frykt for hva som skjer med 
lokale arbeidsplasser og tjenestetilbud. Nærhet i denne sammenheng har med over-
siktlighet og større grad av politisk treffsikkerhet i mindre kommuner (Baldersheim 
2003). Slik sett kan også dette være en faktor som først og fremst virker indirekte 
gjennom frykt for negative konsekvenser for lokale arbeidsplasser og tjenestetilbud. 

Fra de vedtatte sammenslåingene, trekkes det gjerne fram anstrengt kommuneøkonomi, 
nye infrastrukturløsninger eller godt interkommunalt samarbeid over flere år som det 
som bidro til å utløse sammenslåingsprosessene (Distriktssenteret 2014). I tillegg har 
man gjennomgående beskrevet og sannsynliggjort hvordan en kommunesammenslåing 
kan bidra til en positiv utvikling for hele den nye kommunen, og ikke bare i kommune-
senteret (Brandtzæg 2014). Anstrengt økonomi og tilhørende lav politisk påvirknings-
kraft, som bl.a. Christiansenutvalget diskuterte (NOU 1992: 15), er etter vår mening den 
mest sentrale faktoren bak tidligere sammenslåinger.  
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Nåtidens kommunereformarbeid har et større politisk trykk fra regjeringshold enn 
kommunestrukturarbeidet på 2000-tallet. Kommuner har bl.a. fått utredningsplikt og 
skal aktivt følges opp av Fylkesmannen og Distriktssenteret. I tillegg lokkes kommuner 
av økonomiske virkemidler som dekning av engangskostnader ved sammenslåing og 
videreføring av gjeldende engangstilskudd i 15 år om vedtak gjøres i reformperioden. 

1.2 Kort om Inn-Trøndelagskommunene 
Inn-Trøndelagskommunene har til sammen rundt 33100 innbyggere og et klart senter på 
Steinkjer, Nord-Trøndelags største by målt i antall innbyggere.1 Verran, Inderøy og 
Steinkjer kommuner omkranser Beistadfjorden, den innerste delen av Trondheims-
fjorden. Nedenfor vises et kart over de fire kommunene, mens det i vedlegg finnes et 
kart over kommunestrukturen i Nord-Trøndelag slik den var i 1914. 

 
Figur 1.1:  Kart over Inn-Trøndelagsregionen (Kilde: Kartverket). 

Inn-Trøndelagskommunene har på linje med svært mange andre kommuner et betydelig 
interkommunalt samarbeid og har tidligere utredet ulike måter å samarbeid og samordne 
ressursinnsatsen på. I forbindelse med kommunereformen, har kommunene deltatt i en 
felles utredning om sammenslåingsalternativer mellom Frosta, Levanger, Verdal og 
Namdalseid i tillegg til de fire Inn-Trøndelagskommunene. Den tilhørende rapporten tar 
for seg bakgrunn for reformen, statistikk om befolkning og kommunal tjeneste-
produksjon, historisk kommuneinndeling i regionen, kommunale utredningsvedtak 
vinteren 2014/2015 i de 8 kommunene samt forfatternes vurderinger av kommunenes 

                                                      

1 Siste tall er her fra 1.1.2014 og viser 12 224 innbyggere på Steinkjer og 11 453 på 
Stjørdalshalsen i Stjørdal kommune. 
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roller innenfor demokrati, tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og samfunns-
utvikling (Lunnan et al. 2015).  

Disse fire kommunene befinner seg i et område med minimum 1,5 times reisetid til 
vekstområdet rundt Trondheim. Snåsa ligger nord for Steinkjer og er blant de største 
kommunene i landet i areal. Snåsa var tidligere med i et interkommunalt samarbeid i 
Indre Namdal, en region nord for Snåsa med 6500 innbyggere fordelt på 7854 km2. Sør 
for Inn-Trøndelagsregionen og delvis med i et felles bo- og arbeidsmarked med Steinkjer 
og Inderøy, har vi Levanger og Verdal med til sammen 34280 innbyggere på 2193 km2. 

De fire kommunene har et betydelig interkommunalt samarbeid med sine fordeler og 
ulemper. Måloppnåelsen i Steinkjer, Verran og Inderøy ble evaluert i 2015 av KomRev 
Trøndelag IKS (2015). Snåsa vedtok først i mars 2014 å gå for samarbeid sørover, mot 
INVEST, i stedet for nord- og østover, mot Indre Namdal. Det betyr at Snåsa har kort 
erfaring med samarbeidet og var ikke del av evalueringen.  

Fra den tidligere utredningsrapporten fra kommunene, Lunnan et al. (2015), kan vi nevne 
følgende om sammenslåing av Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy: 

• Snåsa og Verran har større kostnadsbehov, men også betydelig høyere 
inntekter pr. innbygger enn Steinkjer og Inderøy 

• 4K kan bli en stor kommune som tar ut stordriftsfordeler og tåler 
endringer i inntektssystemet 

• 4K kan få utfordringer med lange avstander og å ta ut smådriftsfordeler 
• 4K hadde i forrige valgperiode (2011-2015) en stabil politisk situasjon 

med ordfører fra Senterpartiet i alle kommuner. 
• 4K har et avklart sentrum i Steinkjer og er deler av en naturlig bo/handel – 

og arbeidsregion 
• Næringsstrukturen er komplementær, delvis også befolkningsutviklingen 
• Endringer i stat og fylkeskommune, kan tappe Steinkjer for arbeidsplasser 
• 4K har et voksende samarbeid og et felles styringsdokument som angir 

ønske om mer strategisk samarbeid enn et sak til sak samarbeid 
• 4K har tradisjon for fordeling av arbeidsplasser på deltagende kommuner 
• Inderøy har samarbeid om legevakt og renovasjon med Levanger/Verdal 
• I Snåsa er det et samisk forvaltningsområde 
• Departementet vil dekke 45 mill kr i engangskostnad ved sammenslåing 

og 25 mill kr i reformstøtte, til sammen 70 mill kr eller kr 2 115 pr. 
innbygger i de fire kommunene. 

I tillegg til denne utredningen er det uttrykt behov for nærmere belysing av fordeler og 
ulemper ved fortsatt selvstendighet eller sammenslåing for de fire Inn-Trøndelags-
kommunene. Det store spørsmålet nå er om kommunene evner å møte morgendagens 
utfordringer med dagens kommuneinndeling, med et trolig økende interkommunalt 
samarbeid, eller om kommunene bør slå seg sammen. Dette ser vi nærmere på i denne 
rapporten. 
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1.3 Om kommunereformen og sammenslåing 
Kommunereformen er grundig beskrevet i en rekke rapporter og nettsteder. Her går vi 
kort gjennom det vi mener er sentrale faktorer i dette reformarbeidet. Den første faktoren 
er at regjeringen Solberg har satt i gang arbeidet med en kommunereform ut fra 
målsettinger og ambisjoner om å få flere kommuner til å slå seg sammen til større og 
mer robuste kommuner med større slagkraft innen tjenesteyting, myndighetsutøvelse og 
samfunnsutvikling samt mindre behov for de demokratisk problemfylte interkommunale 
samarbeidene. 

1.3.1 Ekspertutvalgets kriterier for kommunestruktur 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte et ekspertutvalg som fikk mandat 
til å utrede forutsetningene for kommunereformen. Utvalget leverte en foreløpig rapport 
i mars 2014 og sluttrapporten i desember 2014.  

I figuren nedenfor viser vi Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur. Kriteri-
ene er ment å angi hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne overta 
sine roller og oppgaveløsning. Dette må i neste omgang vurderes med utgangspunkt i 
kommunenes fire roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og 
demokratisk arena. Innenfor hver av de fire rollene har kommunen samfunnsmessige 
hensyn, slik figuren viser: 

Figur 1.2: Ekspertutvalgets kriterier for kommunestruktur (Kilde: Ekspertutvalget 2014). 

Tjenesteyting  Myndighetsutøvelse 
Samfunnsmessige 

hensyn 
Kriterier  Samfunnsmessige 

hensyn 
Kriterier 

• Kvalitet i tjenesten 
• Effektiv bruk av 

samfunnets 
ressurser 

• Likeverdighet 

• Tilstrekkelig kapasitet 
• Relevant kompetanse 
• Effektiv 

tjenesteproduksjon 
• Økonomisk soliditet 
• Valgfrihet 

 • Rettssikkerhet • Tilstrekkelig 
kapasitet 

• Relevant 
kompe-tanes 

• Tilstrekkelig 
distanse 

Samfunnsutvikling  Demokratisk arena 
Samfunnsmessige 

hensyn 
Kriterier  Samfunnsmessige 

hensyn 
Kriterier 

• Helhetlig 
ivaretakelse av areal- 
og 
transportinteresser 
tilpasset klima/miljø 

• Tilrettelegging for 
positiv utvikling i 
lokalsamfunnet og 
storsamfunnet 

• Funksjonelle 
samfunns-
utviklingsområder 

• Tilstrekkelig kapasitet 
• Relevant kompetanse 

 • Betydningsfulle 
oppgaver og 
rammestyring 

• Lokal politisk styring 
• Levende lokalt 

folkestyre 
• Aktiv lokal politisk 

arena 

• Høy politisk 
deltakelse 

• Lokal politisk 
styring 

• Lokal identitet 
• Bred oppgave-

portefølje 
 

Ekspertutvalget gir i tillegg anbefalinger om å prioritere funksjonelle samfunns-
utviklingsområder, minst 15-20 000 innbyggere for å sikre god oppgaveløsning uten 
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bruk av interkommunalt samarbeid, samt at staten må redusere detaljstyring og legge til 
rette for politisk deltakelse 

1.3.2 Tidsløp og sammenslåingsprosessen 
Reformperioden er antatt å vare fram til 1. januar 2018, jf. tidsplanen fra regjeringen. 
Inndelingslova regulerer det formelle rundt kommunesammenslåing.2 Kommunestyrene 
fatter vedtak og sender søknad om sammenslåing via fylkesmannen til departementet. 
Regjeringen, dvs. Kongen i statsråd, gjør vedtak om kommunesammenslåing når 
kommunene saken gjelder er enige. Dersom en av de involverte kommunene er mot 
sammenslåing, legges saken fram for Stortinget. Etter vedtak om sammenslåing har 
fylkesmannen en sentral rolle med å følge opp gjennomføringen av sammenslåinga. 

 
Figur 1.3: Tidslinje kommunereform fra mai 2014 til juni 2017 (Regjeringen Solberg).3 

Tidslinjen betyr at det nasjonale reformarbeidet legger opp til kommunesammenslåinger 
med virkningsdato senest 1.1.2018. Pr. i dag ligger kun en sammenslåing før i løypa, og 
det er Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner som er vedtatt slått sammen med 
virkningsdato 1.1.2017.4 I tillegg har nå Larvik og Lardal søkt KMD om kommune-
sammenslåing.5 

1.3.3 Nye oppgaver 
Det foreligger en stortingsmelding om nye oppgaver til større kommuner fra mars 2015 
(St meld 14 2014/2015). I følge denne kan kommunene kan få flere oppgaver innenfor 
helse- og velferdstjenester som tannhelsetjenesten, samt større ansvar for 
rehabiliteringstjenester og basishjelpemidler. På sine sider om kommunereformen, 
beskriver regjeringen at den legger opp til å redusere statlig detaljstyring og gjøre 
endringer for oppgavene til kommuner parallelt med endringer for oppgaver til 
fylkeskommunene, når Stortinget kan vurderer både kommune- og fylkesgrenser våren 

                                                      

2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70. 
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform. 
4 https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-04-24-413. 
5 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/larvik-og-lardal-vil-sla-seg-sammen/id2462554. 
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2017. Det tas sikte på å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til 
kommunene våren 2017, samtidig med forslag om ny kommunestruktur og nytt 
folkevalgt regionalt nivå, se regjeringens sider om reformen (kommmunereform.no). 

1.4 Formål og problemstillinger i utredningen 
Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper på lang sikt ved fortsatt 
selvstendighet sammenlignet med sammenslåingsalternativet for de fire kommunene 
Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy (4K). Med lang sikt menes at vi prøver å se 20-30 
år fram i tid. 

Hovedproblemstillingene er å belyse hvordan selvstendighet og sammenslåing står seg 
mot nasjonale kriterier fra Ekspertutvalget og de lokale mål man har i hver enkelt 
kommune. Kriteriene fra Ekspertutvalget er knyttet til fire overordnede oppgaver og 
funksjoner som kommunene er ment å ivareta av samfunnsmessige hensyn. Det gjelder 
kommunenes rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokrati-
forvalter. De lokale mål gjelder bl.a. det å tilby innbyggerne gode tjenester og å bidra til 
positiv utvikling i hver enkelt kommune. I tillegg belyser vi økonomi, samfunns- og 
næringsutvikling, arbeidsgiverutfordringer, interkommunalt samarbeid og ulike sær-
trekk i hver kommune.  

1.5 Rapportens innhold 
Inkludert dette kapitlet, har rapporten ti hovedkapitler med følgende innhold: 

• I kapittel to beskrives metode og gjennomføring i prosjektet.  
• I kapittel tre beskrives befolkning, næringsliv, avstander og framtidig 

utvikling. 
• I kapittel fire belyses økonomiske forhold.  
• I kapittel fem beskrives interkommunale samarbeid. 
• I kapittel seks belyses velferdsproduksjon og myndighetsutøvelse.  
• I kapittel sju belyses kommunenes rolle innen samfunnsutvikling.  
• I kapittel åtte belyses lokaldemokratiet i kommunene.  
• I kapittel ni trekker vi fram faktorer som framstår som viktig for de fire 

kommunene. 
• I kapittel ti finnes en drøfting for hver enkelt kommune og anbefaling for 

videre arbeid. 
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2. DATAINNSAMLING OG METODE 
I dette kapitlet beskrives datainnsamling og metode. 

2.1 Innledning 
Oppdraget er gjennomført innenfor svært kort tid, sammenlignet med de aller fleste 
tilsvarende utredninger. På under 3 uker har vi belyst de aktuelle problemstillingene med 
følgende data og analyser: 

• Dokumentstudier og bruk av eksisterende data  
• Spørreundersøkelser, intervju og innsamling av informasjon via e-post o.l.  
• Analyser av samfunnsutvikling 
• Kommunaløkonomiske analyser 
• Analyser og vurderinger innen de aktuelle tema 

Den korte gjennomføringstiden har påvirket gjennomføring, metode og faglig nivå på 
rapporten på ulike vis. Vi har prioritert å få fram informasjon og argumenter som belyser 
fordeler og ulemper ved de aktuelle alternativene. Vi har imidlertid ikke hatt tid til å 
hente inn informasjon fra representative utvalg av innbyggere og næringsliv. Her er kun 
enkelte intervju gjennomført. Alle politikere og ansatte har hatt muligheten til å komme 
med sin mening i en spørreskjemaundersøkelse med fire dagers svarfrist. Svarprosentene 
ligger rundt 50 prosent for politikere og ansatte med lederfunksjon i hver kommune. For 
øvrige ansatte er svarprosenten mer variabel, men også der akseptabel innenfor så kort 
frist.  

Analyser av samfunnsutvikling og kommunaløkonomiske analyser krever spesielle 
metoder som beskrives i dette kapitlet. Når det gjelder andre analyser og vurderinger vi 
har gjort innenfor de ulike tema, er grunnlaget for disse beskrevet nærmere utover i 
rapporten.  

2.2 Dokumentanalyse og eksisterende data 
Vår utredning bygger på oppdatert kunnskap om kommunereformen fra regjeringen, 
Distriktssenteret og en gjennomgang av aktuell dokumentasjon om tidligere og pågående 
vurderinger, vedtak og erfaringer med sammenslåing, interkommunalt samarbeid og 
tjenesteproduksjon i enkeltkommuner. De mest relevante referansene finnes her på de 
ulike steder i rapporten hvor referansene er brukt. Vi har i liten grad brukt resultater fra 
rapporter som bruker tekniske indekser til å beskrive næringsutvikling, bosteds-
attraktivitet, tjenestenivå osv.6 Slike rapporter er overordnede analyser basert på gitte 

                                                      

6 Eksempler på dette er Telemarksforsknings nærings- og attraktivitetsmålinger, 
sårbarhetsanalysen og kommunebarometeret. 
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data og strenge forutsetninger som kunne vært sett nærmere på og sammenlignet med 
våre data og analyser. Dette har vi ikke prioritert i dette prosjektet. 

I forbindelse med utredningen har vi gått gjennom en rekke dokumenter om lokale 
forhold så vel som andre dokumenter/rapporter som belyser lignende tema. Av lokale 
dokumenter kan nevnes. 

• Økonomiplaner, budsjett 
• Kommuneplaner 
• Evaluering av INVEST-samarbeidet  
• Dokumentasjon om utredningsarbeidet i 8K (Lunnan et al. 2015) 
• Den foreløpige selvstendighetsutredningen i Verran kommune 
• Saksbehandling og vedtak om Snåsas skifte fra Indre Namdal til INVEST 
• Fylkesmannen Kommunespeil for hver kommune 

Innenfor eksisterende data har vi først og fremst gått gjennom registerstatistikk fra SSB, 
inkl. kommunedatabasen Kostra, samt økonomiske data fra kommunene. 

2.3 Spørreundersøkelse til ansatte og politikere i 
Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer 

Alle politikere og ansatte i de fire kommunene, har hatt muligheten til å komme med sin 
mening i en spørreskjemaundersøkelse med fire dagers svarfrist. For å spare tid og kunne 
ha et grunnlag å sammenligne med ble det brukt et spørreskjema som Telemarks-
forskning har benyttet tidligere på Nordmøre. (TF-rapport nr. 368) I tillegg var det et 
ønske om å ta med noen spørsmål knyttet til rollen som samfunnsutvikler som 
kommunen har. Skjemaet ble testet og justert mandag 16. og tirsdag 17. november. 
Undersøkelsen ble sendt ut kl 14:45 på onsdag 18. november og de første svarene 
begynte å komme inn umiddelbart. Invitasjonen til politikerne på Snåsa ble sendt ut 
torsdag 19. For å minne respondentene på undersøkelsen ble det sendt ut en påminnelse 
søndag 22.11 kl 17:00. Mandag 23.11 kl 11:00 ble undersøkelsen stengt og det ble ikke 
mulig å levere noen besvarelse etter dette tidspunktet. Undersøkelsen ble gjennomført 
ved hjelp av Enalyzer, som er et nettbasert undersøkelsesverktøy.  

Kommunene fikk i oppdrag å skaffe e-postadresse til alle respondentene. Verran, 
Inderøy og Steinkjer har felles IT-tjeneste og de oversendte e-postadressene til samtlige 
med aktive brukerkontoer pr. 17. november 2015. Snåsa gjorde også det samme for 
ansatte. De faste kommunestyrerepresentantene på Snåsa ble oversendt i egen liste. I alt 
ble det sendt ut 4 353 invitasjoner. På listene er det for de aller fleste angitt arbeidssted/ 
funksjon og ut fra disse opplysningene ser vi hvor mange ansatte og politikere det er i 
de ulike kommune.  

Vi har ikke noe grunnslag til å uttale oss om kvaliteten på listene, men det vi ser er at det 
på listene over politikere er med enkelte som ikke lengre er aktive politikere. I Verran, 
Inderøy og Steinkjer er politikerne i hovedsak oppført med e-postadresser av typen 
xx@steinkjer.kommune.no. I Steinkjer får alle kommunerepresentantene datautstyr fra 

mailto:xx@steinkjer.kommune.no
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kommunen og alt av saksmateriell sendes på denne adressen, men i Verran og Inderøy 
er det normale at den enkelte representanten bruker sin private e-postadresse. For disse 
kommunene har vi manuelt korrigert e-postadressene på de aktive politikerne ut fra 
opplysninger på hjemmesidene til Inderøy og Verran. Fra Snåsa fikk vi oversendt en liste 
med e-postadresse over de faste representantene i kommunestyret, og de benyttet private 
e-postadresser. Dette gjør nok at det er enkelte som står på listene som ikke er politikere 
i dag og som dermed ikke burde vært med. Enkelte (5-6 stk.) har rapportert tilbake til 
oss om at de har fått invitasjon, men at de ikke sitter i kommunestyret lengre. I tillegg er 
det nok sendt ut en del invitasjoner til e-postkontoer som ikke er i bruk eller sjekkes. Vi 
fikk også en tilbakemelding fra en ansatt i en interkommunal ordning som følte de 
representerte alle kommunene og derfor hadde vedkommende problemer med å angi 
hvilken kommune de representerte. Det er ikke angitt på listene fra de ulike kommunene 
hvem som har adm. lederstilling. I sum gjør dette at vi ikke kan angi en korrekt 
svarprosent, verken for de ulike respondentgruppene (ansatt, ledelse og politikere) eller 
samlet. Det vi kan si noe sikkert om er ansatte som har svart i forhold til antallet som er 
sendt ut.  

Tabell 2.1:  Utsendte skjema og svar på undersøkelsen (Kilde: egne beregninger). 
 Ansatte Politikere I alt 

 Utsendte Svar Utsendte Svar Utsendte Svar 
Steinkjer 2 531 524 157 43 2 688 567 
Verran 417 72 66 33 483 105 
Snåsa 202 52 22 18 224 70 
Inderøy 862 174 96 46 958 220 
Sum 4 012 822 341 140 4 353 962 

Ved siden av ansatte, var det et poeng å få svar fra politikere og ansatte med leder-
stillinger i kommunene. Tabellen antyder svarprosent blant politikerne på rundt 50 
prosent i Verran og Inderøy, men betydelig lavere svarprosent i Steinkjer og betydelig 
høyere i Snåsa. Når vi tar i betraktning faste kommunestyrerepresentanter (47 i Steinkjer, 
19 i Verran, 21 i Snåsa og 31 i Inderøy), er det imidlertid grunn til å si vi har fått god 
svarrespons. Antall politikere i spesielt Steinkjer virker svært høyt i forhold til antallet 
faste representanter, og det er etter vår mening ikke urimelig å anta at også i Steinkjer 
har den reelle svarprosenten vært nærmere 50 prosent  

For ansatte med lederfunksjon i hver kommune har vi fått oppgitt et noe usikkert utvalg 
med 76 (76 prosent) i Steinkjer, 28 i Verran (36 prosent), 25 i Snåsa (48 prosent) og 63 
i Inderøy (38 prosent). Samlet sett er svarandelen 54 prosent. Antallet ledere i utvalget i 
Steinkjer virker imidlertid noe lavt, slik at det neppe er grunn til å tro svarprosent er over 
50 prosent, samlet sett. 

For øvrige ansatte er svarprosenten mer variabel og under 20 prosent i gjennomsnitt. 
Innen disse gruppene er det trolig et betydelig antall som ikke sjekker den aktuelle e-
posten eller som har fokus på det å besvare denne type undersøkelser. Svarene fra de 
ansatte er slik sett mer en samling av argumenter fra ansatte, mer enn resultater fra et 
representativt utvalg. 
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2.4 Intervju 
I utredningen er det gjennomført en rekke intervju. Gruppeintervju av politisk og 
administrativ ledelse og nøkkelinformanter i hver kommune og suppleringsintervju 
innenfor tema næringsutvikling og rekruttering 

2.4.1 Gruppeintervju om samfunnsutvikling 
Vi har sett behov for å beskrive et bilde av hvordan de fire kommunene per i dag utøver 
sin rolle i samfunnsutviklingen. Kommunene er ulike, og har ulik kapasitet, utfordringer 
og tradisjon for å utøve rollen. Vi har derfor valgt å benytte en metode for å beskrive 
utviklingskapasiteten til en kommune. Metoden er utviklet av TFoU i samarbeid med 
flere institutt i et oppdrag for Distriktssenteret (Haugum, 2014). Gjennom et 
semistrukturert gruppeintervju har vi tatt for oss en kommunes utviklingskapasitet, ut i 
fra en definisjon om at den utgjøres av: 

• utviklingsledelse,  
• utviklingskompetanse,  
• utviklingsøkonomi,  
• tid og energi til å drive utvikling og  
• utviklingskultur.  

Møtene har hatt en varighet på tre timer og blitt foretatt kommunevis. Deltakerne har 
vært ordfører og rådmenn i alle fire kommuner, assisterende rådmenn, næringssjef/ 
konsulent, representant for frivillighet eller kultur, prosjektleder for utvikling og plan-
sjef. TFoU stilte med to forskere på hvert intervju.  

I tillegg har vi tatt utgangspunkt i kommunenes foreliggende planverk i kommune-
planens samfunnsdel. Intervjuene la i størst grad vekt på å beskrive nåsituasjonen, men 
deltakerne ble utfordret på å beskrive framtidige utfordringer og gevinster ved enten å 
fortsette i dagens struktur og i en sammenslått struktur.  

Presisering: Informasjonen som kommer fram i gruppeintervjuene er prisgitt hvem som 
deltar og hva de sier. Derfor er ikke bildet som beskrives av hver kommune absolutt og 
heldekkende for alt arbeid kommunene gjør som kan sorteres inn under samfunns-
utvikling.  

2.4.2 Suppleringsintervju 
Det er gjort telefoniske suppleringsintervju innenfor tema næringsutvikling og 
rekruttering med representanter for næringsarbeidet i hver av kommunene pluss 
interessante enkeltbedrifter som Fosdalen, Øverbygg, Snåsa Bondelag, Amfi Steinkjer, 
Solhøi Mekaniske, Hoff og Inderøy slakteri. Tema i disse intervjuene har vært vekstevne 
i arbeidsplasser, betydningen av rekrutteringsproblemer og hvordan man ser for seg 
konsekvensene for næringslivet av sammenslåing av kommunene. 
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2.5 Økonomiske analyser 
Med reglene for frivillige sammenslåinger som gjelder i dag (og for resten av reform-
perioden), vil kommuner som slår seg sammen, få beholde kompensasjonen i 15+5 år i 
form av et inndelingstilskudd som blir trappet ned etter 15 år med 1/5 hvert år.7  

En kommunesammenslåing vil påvirke følgende fem kriterier i inntektssystemet:8 

• Basistillegget 
• Urbanitetskriteriet 
• Reiseavstand innen sone 
• Reiseavstand til nærmeste nabogrunnkrets 
• Opphopningsindeksen 

Basistilskuddet er like stort for alle kommuner med et fast beløp per kommune og ikke 
per innbygger. Målt i kroner per innbygger blir dermed basistilskuddet for den enkelte 
kommune større desto færre innbyggere kommunen har. For små kommuner utgjør 
basistilskuddet en betydelig del av inntektene, noe som vil kunne påvirke valg om 
sammenslåing med en nabokommune. Ett basistilskudd utmåles mot bare én kommune, 
dvs. en sammenslått kommune får i utgangspunktet bare ett basistilskudd. Bortfallet av 
basistilskuddet for de andre kommunene involvert i en sammenslåing, kompenseres 
imidlertid fullt ut over inndelingstilskuddet. De fire andre kriteriene som er listet opp, 
slår direkte ut på rammetilskuddet til den sammenslåtte kommunen, og omfattes ikke av 
noen tilsvarende overgangsordning som inndelingstilskuddet i realiteten er. 

Urbanitetskriteriet er en indikator som fanger opp en rekke sosioøkonomiske forhold 
som påvirker kommunenes beregnede utgiftsbehov på rus- og psykiatriområdet. Studier 
har vist at større kommuner har høyere utgifter til rus og psykiatri enn mindre kommuner. 
I kostnadsnøkkelen er det derfor et eget urbanitetskriterium som kompenserer for at 
sosialhjelpsutgifter i kroner per innbygger normalt øker med innbyggertallet. Kriteriet er 
en eksponentiell funksjon av innbyggertallet (innbyggertall opphøyd i 1,2) – og skal 
fange opp utgiftsvariasjoner mellom store og mellomstore kommuner, og tilsvarende 
mellom mellomstore og små kommuner.  

Kriterieverdiene for sone og nabokrets kan også bli påvirket gjennom en sammenslåing, 
avhengig av sone- og kretsinndelingen i områdene som ligger inn mot kommune-
grensene. Her vil utslagene imidlertid kunne bli mer tilfeldige etter en sammenslåing. 

                                                      

7 Regjeringen gikk i november 2014 ut med at inndelingstilskuddet for kommuner som slår seg 
sammen i reformperioden, vil bli beregnet ut med bakgrunn i «låste verdier» for aktuelle 
tilskuddselement i inntektssystemet i 2016. 
8 I tillegg vil korreksjonsordningen for elever i ikke-kommunale skoler bli påvirket, ved at en «ny 
kommune» vil få tilbakeført midler på bakgrunn av en nytt beregnet utgiftsbehov. 
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Det er likevel mye som tilsier at oppdaterte bosettingskriterier vil gi et positivt bidrag 
ved sammenslåing, spesielt for sammenslåinger der avstandene blir store.9 

Opphopingsindeksen består av kriteriene skilte/separerte, arbeidsledige, fattige og 
innbyggertall per 1. januar 2015. Indeksen er beregnet ved å multiplisere grunnlagstall 
fra kriteriene dividert med innbyggertall opphøyd i annen. 

Kriteriet for urbanitet, opphopningsindeks og netto tilskudd/trekk for elever i statlige og 
private skoler er beregnet av Telemarksforsking. Verdiene for de øvrige kriteriene er 
konstruert ved å summere tilsvarende verdier for enkeltkommunene. Det samme er gjort 
for skatteinntektene. Verdien av et basistilskudd er satt til 13,180 mill. kr i beregningene 
av inndelingstilskuddet (som tilsvarer basistilskuddet i inntektssystemet for 2016). 

Beregningene er gjennomført i prognosemodellen til KS (versjon «prok1504GH»)10 ved 
å opprette en ny, «konstruert» kommune og legge inn nye verdier for følgende kriterier: 

• Alle kriteriene i kostnadsnøkkelen for utgiftsutjevning 
• Anslag på skatteinntekter som foreslått i KS-modellen 
• Inndelingstilskudd 

Med disse dataene kjøres det partielle beregninger ved hjelp av KS sin prognosemodell 
både med og uten sammenslåing. De direkte økonomiske effektene av en sammenslåing 
slår bare ut på rammetilskuddet, men siden rammetilskuddet også inneholder et element 
koblet til skatt – nemlig inntektsutjevningen – går vi veien om «frie inntekter» (skatt + 
rammetilskudd) for å finne fram til differansene mellom dagens nivå, nivået de 15 årene 
man har fullt inndelingstilskudd, og nivået etter 20 år når inndelingstilskuddet er trappet 
ned og borte. Et problem med å lage en slik framstilling, er at kommunenes 
inntektssystem ikke er en statisk størrelse. Våre beregninger er dermed kun gyldige for 
den situasjonen vi kjenner per i dag. For en sammenslått kommune er summene og 
differansene satt opp i tabellform lik det eksempelet som er vist under. 

Tabell 2.2:  Frie inntekter per år i mill. 2016-kr. Eksempelkommune. 
 Mill. 2016-kr 
Sum frie inntekter per år før sammenslåing (A) 300 
Frie inntekter per år i 15 år etter sammenslåing (B) 330 
Frie inntekter per år fra og med år 20 etter sammenslåing (C) 280 
Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A) +30 
Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A) -20 

                                                      

9 Grunnlagsdata knyttet til bosettingskriteriene «sone» og «nabo» er beregnet av SSB som et 
betalt oppdrag. Reiseavstand innen sone (i km) er reiseavstand for alle innbyggerne i sonen til 
sonesenteret, summert for alle innbyggerne i kommunen. En sone er et geografisk 
sammenhengende område, sammensatt av grunnkretser. Reiseavstand til nærmeste 
nabogrunnkrets (i km) er reiseavstand fra senter i egen grunnkrets til senter i nærmeste 
nabogrunnkrets innenfor samme sone, summert for alle kommunene sine innbyggere. 
10 Modellen bygger på forslaget til statsbudsjett for 2016, og er datert 09.10.2015. 
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Figuren under illustrerer et typisk skjematisk utviklingsforløp for rammetilskuddet ved 
sammenslåing av kommuner. 

 
Figur 2.1  Skjematisk utviklingsforløp for rammetilskuddet ved kommunesammenslåing 

Den heltrukne linjen er summen av rammetilskudd de aktuelle kommunene får før 
sammenslåing. For illustrasjonens skyld forutsetter vi at de beholder akkurat det samme 
tilskuddsnivået «for all framtid» hvis de fortsetter som selvstendige kommuner. Den 
stiplede linjen viser hvordan rammetilskuddet vil utvikle seg i perioden etter en 
sammenslåing – som i illustrasjonsberegningene våre er lagt til grunn skjer 1.1.2016. Vi 
ser at en sammenslåing først gir (X) millioner kr per år i større overføringer som følge 
av at reisetid og -avstander i den nye kommunen øker. Etter 15 år begynner nedtrapp-
ingen av inndelingstilskuddet (Y) som denne kommunen fikk ved sammenslåingen. Etter 
nye 5 år er den sammenslåtte kommunen nede på det tilskuddsnivået den skal ha på lang 
sikt. Z beskriver hvor mye nedtrappingen av inndelingstilskuddet vil utgjøre i forhold til 
summen av rammetilskudd som de enkelte kommunene mottar i dag. 

2.6 Vurdering av kvalitet på data og metoder 
Sentrale begreper om datakvalitet er reliabilitet og validitet. Reliabilitet handler om 
pålitelighet og nøyaktighet ved dataene i studien. Vår vurdering er at de data vi har 
samlet inn gjennom spørreskjema og intervju er av god kvalitet og at det er svært 
sannsynlig at andre forskere kan gjenta undersøkelsen og få det samme resultatet ved 
bruk av de samme prosedyrene, dvs. høy reliabilitet i følge Yin (1994). Antallet intervju 
kunne vært høyere men samtidig er det slik at de siste intervjuene som ble gjennomført, 
ikke tilførte ny informasjon om de mest sentrale problemstillingene vi skal belyse.  

Validitet refererer til om dataene er gyldige eller relevante for problemstillingene i 
undersøkelsen (Hellevik 1991). Semistrukturerte intervju ble valgt som metode ved de 
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fleste av intervjuene. Med en slik metode unngikk vi problemer med mer standardiserte 
opplegg, som f.eks. at respondentene tenderer mot å besvare overfladisk ved åpne 
spørsmål og krysse av nokså nøytralt (sentrert) ved skaleringer. Det er også lettere å 
oppdage misforståelser via intervju enn via utfylling av spørreskjema. Ved intervju vil 
informantene erfaringsmessig gi mer nyanserte svar. Ved å sjekke om spørsmål og svar 
fra respondentene er relevant i forhold til problemstillingene, ble det sikret god validitet 
ved intervjuene. 

Spørreskjema ble valgt som metode for å få inn data fra politikere, ledere og ansatte i 
kommunene. Undersøkelsen har svakheter mhp. representativitet i gruppen av ansatte, 
mens dette vurderes som akseptabelt for politikere og ledere. I tillegg undersøkelsen gitt 
utvalget mulighet til å si sin mening om ulike tema, og gitt utredningen forklaringer og 
utdyper på flere standpunkter og tema.  

I slike utredninger går vi alltid gjennom kunnskapstatus fra andre aktuelle utredninger, 
forskningsrapporter og dokument på nasjonalt nivå. I tillegg har vi gått gjennom lokale 
planer og dokumenter fra de fire kommunene. Denne gjennomgangen var strukturert 
rundt de hovedtema utredningen fokuserer på. 

Totalt sett mener vi de data vi har samlet inn, kan brukes til å si noe om fordeler og 
ulemper av selvstendighet eller sammenslåing for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy 
kommune. 
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3. BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG 
AVSTANDER  

I dette kapitlet vises geografiske forhold samt befolkningsframskrivinger basert på 
pendlingsutvikling og arbeidsplassutvikling i regionen. 

3.1 Innledning 
Under dette temaet har vi belyst befolkningsutvikling, næringsutvikling, pendling, 
bostedsattraktivitet, arbeidsplassvekst og scenarier for framtidig befolkningsutvikling ut 
fra et regionaløkonomisk perspektiv. I dette perspektivet antas netto befolknings-
utvikling å ha sterk sammenheng med netto sysselsettingsutvikling, i tråd med vanlig 
pendlingsmønster og at det er sterk statistisk sammenheng mellom lokal sysselsettings-
utvikling og befolkningsutvikling i arbeidsmarkedsregionene i Norge (Sand et al. 
2015b). Dødelighet, netto flytting for personer utenfor arbeidslivet, yrkesdeltakelse og 
antall barn pr. voksen, blir definisjonsmessig de andre faktorene som påvirker 
befolkningsutviklingen. Når slike forhold er rimelig stabile, inkludert dette med netto 
pendling, blir sammenhengen mellom sysselsetting- og befolkningsutvikling meget 
sterk. 

Datagrunnlaget for våre beregninger er registerstatistikk fra SSB, resultater fra tidligere 
undersøkelser som Sand et al (2015a) samt intervju. Det er gjennomført gruppeintervju 
av ledelse og nøkkelinformanter i hver kommune, se kapittel 7. I tillegg er det 
gjennomført spissede intervju om pågående næringsutvikling, rekrutteringsutfordringer 
og konsekvenser for næringslivet av sammenslåing.  

Våre anslag på arbeidsplasser og befolkning, er beregnet i en statisk, regionaløkonomisk 
modell. Dette betyr bl.a. at tapt sysselsetting og verdiskaping ikke erstattes i regionen, 
og motsatt, at arbeidskrafttilgang er tilstrekkelig for arbeidsplassene i regionen. Viktige 
argument for dette er stor innenlands mobilitet, undersøkelser som viser at svært mange 
vil bo utenfor storbyene,11 treghet i de lokale/regionale markedene for innsatsfaktorer og 
at ledig arbeidskraft, kapital og andre innsatsfaktorer gjerne kommer til anvendelse der 
de kaster mest av seg (Sand et al. 2015b).  

Dette betyr at en region som får en negativ endring i sysselsettingen ofte opplever en 
periode med arbeidsledighet og utpendling eller flytting av arbeidskraft til områder med 
større etterspørsel etter innsatsfaktorer. Generelle rekrutteringsproblemer er her lite 
vektlagt, bl.a. fordi de i gjennomsnitt er beregnet å ha praktiske konsekvenser for under 
1 prosent av arbeidsplassene (NAV 2015). KS arbeidsgivermonitor for hver kommune i 
regionen, samt de gjennomførte intervjuene belyser dette nærmere. Generelt får man tak 
i kvalifisert arbeidskraft i regionen. Spesielle stillinger innen det offentlige som psykolog 

                                                      

11 Et eksempel er http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/08/04/0641/folk-flest-vil-bo-i-
en-liten-by, med konklusjon om at flertallet vil bo i små by eller lite tettsted, mens 20 % vil bo på 
bygda. Om dette skal realiseres, må det imidlertid være attraktive arbeidsplasser. 

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/08/04/0641/folk-flest-vil-bo-i-en-liten-by
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/08/04/0641/folk-flest-vil-bo-i-en-liten-by
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og ingeniør, er utfordrende å få besatt, men utgjør i helheten få stillinger. Innen 
næringslivet er det stillinger som krever lang utdanning/ erfaring innen utviklings-
arbeid/salg, som kan være vanskelig å få besatt. Slike personer er det sterk konkurranse 
om, ikke bare her i regionen, men også nasjonalt og internasjonalt. Dette krever ofte en 
annen tilnærming med avdelingskontor og innleie av kompetanse, enn det å ha en fast 
stab med samme oppmøtested i regionen. 

I næringsanalysene har vi latt oss inspirere av Telemarksforsknings attraktivitetsmodell 
(Vareide og Nygård 2014), ved å skille mellom basisnæringer, regionale næringer og 
besøksnæringer i næringsanalysene. Ved å se på utviklingen i en næring i en region 
sammenlignet med utviklingen i landet, kan vi her skille strukturell vekst fra annen vekst, 
dvs. den vekst som Vareide og Nygaard forklarer med bedriftsattraktivitet for basis- og 
regionale næringer eller besøksattraktivitet (for besøksnæringene). Siden nærings-
strukturene ligger fast over tid, gir dette viktig informasjon om det eksisterende nærings-
livet i regionen. 

3.2 Avstander 
Inn-Trøndelagskommunene består av fire ulike kommuner:12 

• Steinkjer kommune med 21 650 innbyggere og et areal på 1 564 km2 
• Verran kommune med 2 550 innbyggere og et areal på 602 km2 
• Snåsa kommune med 2 150 innbyggere og et areal på 2 343 km2 
• Inderøy kommune med 6 760 innbyggere og et areal på 351 km2 

Statsallmenning utgjør 60 prosent av arealet i Snåsa, 25 prosent i Steinkjer, 25 prosent i 
Verran og 8 prosent i Inderøy. Av øvrig store eiendommer kan nevnes Steinkjer 
kommuneskoger med 14 prosent av arealet i Steinkjer. 

I kartet nedenfor har vi limt i avstander mellom dagens rådhus i de fire kommunene. 

                                                      

12 Folketall og arealtall (inkl. innsjøer) fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no): 
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Figur 3.1:  Kart over Inn-Trøndelag (Kilde: Statens kartverk samt egne beregninger av 

avstand med 1881.no). 

Når det gjelder kommunikasjon er det i hovedsak utbedring av FV 720 til Malm og ny 
bru over til FV17 som endrer avstander og reisetid betydelig i regionen. Dette kan 
forkorte kjørelengden mellom Malm og Steinkjer med 9 km. Dette er vedtatt med en 
sannsynlig byggestart 2016 (Statens vegvesen 2015). For øvrig ligger det an til en rekke 
tiltak for både E6 nord for Steinkjer og FV17 mellom Steinkjer og Namsos, men i 
hovedsak går disse tiltakene ut på trafikksikkerhet og ikke redusert reisetid.  

Av andre endringer i kommunikasjon, er det først og fremst modernisering av Trønder-
banen mellom Trondheim og Steinkjer, samt eventuell forlengelse til Grong, som kan gi 
grobunn for betydelige endringer i samfunnsutviklingen (Nordtug og Sand 2000, Sand 
2008). Med vedtatte utbedringer mellom Stjørdal og Trondheim de nærmeste 5-8 årene, 
kan reisetiden mellom Steinkjer og Trondheim bli redusert med 20 minutter. 
Moderniseringstiltak nord for Stjørdal ligger enda lengre fram i tid, men kan redusere 
reisetiden Steinkjer-Trondheim ytterligere. 

I Verran kommune bor det om lag 2 550 innbyggere med følgende fordeling: 

• 1 200 innbyggere i kommunesentret, Malm, 31 km fra Steinkjer.  
• 430 innbyggere i rundt Follafoss med, 44 km fra Steinkjer,  
• 140 innbyggere Skjelstad/Verrastranda med 50-70 km fra Steinkjer 
• Verrabotn med 70 innbyggere om lag 68-77 km fra Steinkjer  
• For øvrig spredtbygd med hovedvekt i rundt kommunesenteret. 

Med unntak av Verrabotn blir avstanden til Steinkjer kortet ned med 9 km med de 
vedtatte vegsatsingene. For Verrabotn blir fortsatt den korteste veien til Steinkjer å kjøre 
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via FV 755 og FV gjennom Inderøy kommune. Et solid flertall av innbyggerne i Verra-
botn har imidlertid bedt om å få vurdert en grensejustering, slik at de i stedet kan tilhøre 
Rissa kommune, eventuelt en ny kommune bestående av dagens Rissa og Leksvik 
kommune om det blir vedtak for sammenslåing av disse to kommunene.  

Offentlig kommunikasjon fra Verran kommune inn mot øvrige Inn-Trøndelags-
kommuner er rutebussene, som også ivaretar behov for skoleskyss til Steinkjer 
videregående skole, nærskolen til elever fra Verran kommune. Pr. i dag er tilbudet 3 
bussavganger hver veg på hverdager pluss en avgang på fredag. I helgene er det kun en 
avgang på søndag ettermiddag. Reisetiden med buss Malm-Steinkjer er 40 minutter 
mens Verrastranda-Steinkjer er 75-80 minutter. Disse reisetidene antas å gå ned med 9 
minutter når den nye vegen står klar i 2017. 

I Snåsa kommune bor det om lag 2 150 innbyggere, med følgende fordeling: 

• 620 innbyggere i kommunesentret, Snåsa, 57 km fra Steinkjer langs FV 
763.  

• 500 innbyggere i andre kretser 3-6 km fra Snåsa tettsted 
• 550 innbyggere i rundt Breide, 45-50 km fra Steinkjer, 
• 60 innbyggere i rundt Hammer, langs E6, 50 km fra Steinkjer 
• 225 innbyggere i rundt Agle, 70 km fra Steinkjer, 
• For øvrig spredtbygd, også med fastboende på to fjellgårder ved 

svenskegrensa, Gjevsjøen og Gaundalen. Disse to gårdene har ikke 
vegforbindelse verken fra norske eller svensk side. 

Offentlig kommunikasjon mellom Snåsa og øvrige Inn-Trøndelagskommuner er både 
buss og tog. Togtilbudet er pr. i dag regiontog med tre avganger hver veg med avgang 
0454, 1118 og 1934 mot Steinkjer, mens toget ankommer Snåsa fra Steinkjer kl 0206, 
1023 og 1839. Reisetiden Snåsa- Steinkjer er 37-38 minutter med tog. I tillegg er det en 
stasjon på Jørstad i Snåsa hvor dagtogene stopper. For øvrig i Inn-Trøndelags-
kommunene er det en stasjon på Røra hvor både regiontog og lokaltog stopper. Lokal-
togene går på hverdager en gang pr. time mellom Steinkjer-Trondheim. 

Busstilbudet er to avganger på morgenen fra Agle kl 0630 og 0835 via Snåsa og østsiden 
av Snåsavatnet til Steinkjer kl 0810 og 0955. Retur er kl 1420 og til Agle 1540, eller 
1530 og til Agle 1700. I tillegg går det to busser på hverdager mellom Steinkjer og Grong 
etter E6 med stoppestedet Vegset i Snåsa kommune og tilbud om tilbringertransport. 
Mellom Snåsa og Grong går det i tillegg rutebusser som ivaretar behovet for skoleskyss 
til/fra videregående skole i Grong (nærskolen til alle elever som bor i Snåsa kommune 
pr. i dag). Det er om lag 30 km fra Snåsa sentrum til Grong sentrum med 1100 
innbyggere og et mer mangfoldig handelstilbud enn i Snåsa.  

I Inderøy kommune bor det om lag 6 760 innbyggere med følgende fordeling: 

• 1 200 innbyggere i kommunesentret, Straumen, 21 km fra Steinkjer.  
• 1 000 innbyggere 1-5 km fra kommunesenteret 
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• 900 innbyggere i området Sandvollan, 12-15 km fra Steinkjer 
• 1 200 innbyggere i området Røra/Hylla, 18-22 km fra Steinkjer og 10-12 

km fra Verdal. 
• 1 600 innbyggere mer spredtbygd på halvøya Inderøya, 15-35 km fra 

Steinkjer 
• 800 innbyggere på Fosenhalvøya fordelt med  

o 280 innbyggere i tettstedet Mosvik, 39 km fra Steinkjer,  
o 300 innbyggere spredtbygd 2-5 km fra Mosvik 
o 150 innbyggere i bygda Fram-Verran, 40-45 km fra Steinkjer 
o 20-30 innbyggere på gårdsbruk/bebyggelse i vestlige deler av 

kommunen, fordelt på flere plasser som Trongsundet (64 km fra 
Steinkjer), Meltingvatnet (51 km fra Steinkjer) og Langfjæran (52 
km fra Steinkjer). 

Inderøy har et brukbart busstilbud på hverdager, bl.a. fordi det på Inderøy er en 
videregående skole med enkelte spesiallinjer som ikke tilbys ved Steinkjer videregående 
skole og motsatt. I tillegg til to busser på morgenen og to på ettermiddagen som ivaretar 
skyssbehovet for elever ved videregående skoler, går det også to busser hver veg midt 
på dagen. I tillegg går kommunen en jernbanestasjon på Røra, 7 km fra kommune-
senteret. Denne betjenes av lokaltog hver time på dagtid. E6 går også gjennom Røra, slik 
at det her er mulighet for buss med timesavganger på strekningen Trondheim-Steinkjer-
Namsos. 

I Steinkjer bor det om lag 21 650 innbyggere med følgende fordeling: 

• 12 200 innbyggere i byen/tettstedet.  
• 2 000 innbyggere spredt rundt byen i områder som Moen, Asp, Røysing, 

Byafossen, Lerkehaug, 3-15 km fra Steinkjer 
• 760 innbyggere i bygda Henning (inkl. Lysheim), 6-19 km fra Steinkjer i 

retning Stiklestad i Verdal kommune 
• 2 450 innbyggere i området Mære/Sparbu, 5-19 km fra Steinkjer i retning 

Verdal/Levanger. 
• 360 innbyggere i øvre Ogndal, 15-38 km fra Steinkjer i retning øst 
• 670 innbyggere i området Følling-Hatlinghus, 12-21 km fra Steinkjer i 

retning nord langs E6. 
• 350 innbyggere i Kvam/Rygg, 22-39 km fra Steinkjer i retning nord langs 

E6  
• 1 100 innbyggere i området Stod, 7-32 km fra Steinkjer i retning nord-øst 

mot Snåsa 

Internt i Steinkjer er busstilbudet i hovedsak tilpasset skyssbehov til og fra barneskoler, 
Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. I tillegg er det et bybusstilbud, 
buss hver time til/fra Namsos og Trondheim, samt buss og tog som beskrevet over. 
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3.3 Befolkning- og sysselsettingsutvikling 
Tabell 3.1. viser hvordan befolkning- og sysselsetting har utviklet seg de siste 14 årene 
i Inn-Trøndelagsregionen. Vi viser her ikke tall for andre regioner. Slike tall er som kjent 
preget av vekst i storbyregionene og stagnasjon eller nedgang i distriktskommunene. 
Statistikken fra SSB viser at i Trondheimsdominerte Trøndelag har befolkningen vokst 
med 20 prosent og antall arbeidsplasser med 21 prosent de siste 14 årene. Tilsvarende 
tall for hele fastlands-Norge viser vekst på 15 prosent i befolkning og sysselsettingsvekst 
på 17 prosent. Siden sysselsettingsstatistikken bare gjelder norske statsborgere, kan vi 
konkludere med økt yrkesaktivitet generelt i befolkningen. Bak dette ligger igjen 
betydelig økning i antall personer i yrkesaktiv alder i Norge. Her kan det vises å ha 
sammenheng med økende antall voksne i yrkesaktiv alder, færre barn og derfor fallende 
andel av befolkningen i yrkesaktiv alder. 

Tabell 3.1:  Befolknings- og sysselsettingsutvikling i perioden 2001 til 2015 (Kilde: 
www.ssb.no og Egne beregninger). 

 1702 Steinkjer 1724 Verran 1736 Snåsa 1756 Inderøy Inn-Trøndelag 

 
Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Folketall 21650 5 % 2547 -6 % 2153 -9 % 6770 1 % 33120 2 % 
Folketalls-
andel 65 % 3 % 8 % -8 % 7 % -11 % 20 % -2 % 100 % 0 % 
Arbeids-
plasser 10576 8 % 988 11 % 881 -6 % 2286 7 % 14731 7 % 
Arbeids-
plassandel 72 % 1 % 7 % 3 % 6 % -12 % 16 % -1 % 100 % 0 % 
Bosatte 
sysselsatte 10534 8 % 1085 6 % 1100 0 % 3340 5 % 16059 6 % 
Bosatte 
syss. andel 66 % 1 % 7 % 0 % 7 % 0 % 21 % -1% 100 % 0 % 
Folketall/ 
arb.plass  2,0 -3 % 2,6 -15 % 2,4 -3 % 3,0 -6 % 2,2 -5 % 
Folketall/ 
syssels.  2,1 -2 % 2,3 -12 % 2,0 -9 % 2,0 -4 % 2,1 -4 % 

I denne tabellen ser vi på folketall, arbeidsplasser, bosatte sysselsatte (dvs. sysselsatte 
som bor i kommunen, men som ikke nødvendigvis jobber i samme kommune) og 
forholdstall mellom folketall og sysselsatte. Over en periode på 14 har folketallet økt 
med 2 prosent mens antall arbeidsplasser har økt med 7 prosent i Inn-Trøndelag. Antallet 
bosatte sysselsatte har økt med 6 prosent, tett opp til arbeidsplassveksten, slik at vi må 
kunne trekke den slutning at yrkesaktiviteten i regionen har økt betydelig.  

Vi ser også at Steinkjer 2/3 av folketallet i regionen og er den eneste kommunen som har 
hatt befolkningsvekst i perioden. 

Befolknings- og sysselsettingsutvikling i norske arbeidsmarkedsregioner er sterkt 
korrelert. På kort sikt kan spesielle endringer i netto utpendling, yrkesdeltakelse og antall 
barn pr. yrkesaktiv, forstyrre en slik sammenheng. På lengre sikt kan det enkelt vises fra 
offisiell statistikk at de fleste arbeidsmarkedsregioner i Norge har rundt 2 innbyggere pr. 
sysselsatt. Innpendlingsregioner har gjerne under 2,0 innbyggere pr. sysselsatt eller 
arbeidsplass, mens utpendlingsregioner gjerne har over 2 innbyggere pr. sysselsatt.  

http://www.ssb.no/
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Til slutt i tabellen ser vi på forholdet mellom folketall og arbeidsplasser. I gjennomsnitt 
er dette forholdstallet 1,95 i Norge pr. 1.1.2015. Slik statistikken for norske statsborgere 
som jobber og bor i Norge, blir netto pendling lik null på nasjonalt nivå. Det er mao. 
tilnærmet to innbyggere pr. arbeidsplass når netto pendling er null. Steinkjer har omtrent 
samme forholdstall, mens Snåsa, Verran og spesielt Inderøy har høyere forholdstall. 
Dette indikerer at disse kommunene er netto utpendlingskommuner. 

Helt til slutt i tabellen ser vi på yrkesaktiviteten her målt som forholdet mellom folketall 
og sysselsatte som bor i disse kommunene. Slik statistikken for norske statsborgere som 
jobber og bor i Norge er laget, så blir også dette forholdstallet 1,95 i Norge pr. 1.1.2015. 
Inn-Trøndelagskommunene, og da spesielt Verran, har et noe høyere slikt forholdstall. 
Flere innbyggere pr. sysselsatt enn landsgjennomsnittet betyr i denne sammenheng at 
andelen av befolkningen som deltar i yrkeslivet er svært lav i Verran, men også noe 
lavere enn landsgjennomsnittet i Steinkjer. For Steinkjer sin del kan dette vises å være 
på nivå med svært mange andre bykommuner i distrikts-Norge. For Verran er 
yrkesaktiviteten spesielt lav. Dette finner vi igjen i både høyere arbeidsledighet og 
uføreandel i Verran, sammenlignet med andre kommuner i Inn-Trøndelag.  

I tabellen nedenfor vises detaljer om bl.a. yrkesaktiviteten i Inn-Trøndelagskommunene. 
I rundt årsskiftet 2014/2015 var yrkesaktiviteten i gjennomsnitt 70 prosent i Norge, målt 
som antall sysselsatte delt på antall personer i yrkesaktiv alder (15-74 år). Med unntak 
av Snåsa, er yrkesdeltakelsen lavere i Inn-Trøndelagskommunene. 

Tabell 3.2:  Befolkning og sysselsettingsutvikling i perioden 2001 til 2015 (Kilde: 
www.ssb.no og Egne beregninger). 

 1702 Steinkjer 1724 Verran 1736 Snåsa 1756 Inderøy Inn-Trøndelag 

 
Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Antall 
1.1.15 

Endring  
01-15 

Yrkesaktiv alder 15995 9 % 1860 1 % 1571 -4 % 4990 6 % 24416 7 % 
Yrkesandel 66 % -1 % 58 % 5 % 70 % 4 % 67 % -1 % 66 % 0 % 
Innpendling 2557 33 % 300 103 % 89 44 % 694 66 % 2143 46 % 
innp.andel 24 % 23 % 30 % 83 % 10 % 53 % 30 % 55 % 15 % 36 % 
Utpendling 2515 28 % 397 45 % 308 36 % 1748 20 % 3471 22 % 
utp.andel 24 % 19 % 37 % 36 % 28 % 36 % 52 % 14 % 22 % 15 % 
Bor og jobber i 
regionen 8019 2 % 688 -8 % 792 -9 % 1592 -8 % 12588 3 % 
- andel av 
syssels. 76 % -5 % 63 % -13 % 72 % -9 % 48 % -12 % 78 % -3 % 
- andel av 
arb.pl. 76 % -6 % 70 % -17 % 90 % -4 % 70 % -13 % 85 % -4 % 
Bor region og 
jobb i Inn-Tr.lag  8462  5 %  894  6 %  884  -6 %  2 348  -2 %  12588  3 % 
- andel av 
syssels. 80 % -2 % 82 % -1 % 80 % -6 % 70 % -6 % 78 % -3 % 
Jobber region 
og bor Inn-
Tr.lag  9041  5 %  813  -1 %  829  -8 %  1 905  -1 %  12588  3 % 
- andel av 
arb.pl. 85 % -3 % 82 % -11 % 94 % -3 % 83 % -7 % 85 % -4 % 

Tabellen viser også overordnede pendlingsforhold. Vi ser at den relative veksten i 
innpendling har vært høyere enn veksten i utpendling i alle fire kommuner. For Steinkjer 
slår dette ut at kommunen er nå blitt innpendlingskommune. De andre kommunene er 

http://www.ssb.no/
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fortsatt klare utpendlingskommuner, og da spesielt Inderøy med netto utpendling på over 
1000 personer. Dette indikerer at Inderøy er en attraktiv bokommune, da de aller fleste 
tilpasser seg slik at de bor og jobber i samme kommune. I tabellen ser vi at Inderøy 
skiller seg veldig fra de andre kommunene på dette området. 

I tabellen ser vi at 12588 personer bor og jobber i Inn-Trøndelagsregionen. Dette er 
regionale tall hvor intern pendling mellom kommunene i regionen er nullet ut. De 12588 
fyller 85 prosent av arbeidsplassene i regionen, dvs. at det er 15 prosent innpendling til 
arbeidsplassene i regionen. Tilsvarende utgjør disse 78 prosent av de sysselsatte som bor 
i regionen, dvs. at det er 22 prosent utpendlingsandel i regionen. 

De overordnede pendlingstallene sier noe om et betydelig økonomisk samspill mellom 
kommuner og regioner. I tabellene nedenfor er arbeidstedkommune i kolonner og 
bostedskommune i rader.  

Tabell 3.3:  Pendlingstall pr. 4. kvartal 2014, sysselsatte etter bostedskommune i rader og 
arbeidsstedskommune i kolonner (Kilde: www.ssb.no og egne beregninger).  

2014 
Stein-
kjer 

Inder-
øy 

Ver-
ran Snåsa 

Inn- 
Tr.lag 

Lev./ 
Verdal 

Stjørdal – 
Trond-
heim 

Nam-
dal 

Øvrig 
Tr.lag 

Øvrig 
Norge 

Steinkjer 8 019 292 117 34 8 462 755 477 237 56 547 
Inderøy 746 1 592 8 2 2 348 610 154 21 52 155 
Verran 190 15 688 1 894 30 47 28 17 69 
Snåsa 86 6 0 792 884 26 57 84 8 41 
Inn-Tr.lag 9 041 1 905 813 829 12 588 1 421 735 370 133 812 
Lev./Verdal 798 278 33 4 1 113 13 589 1 323 69 174 781 
Stj. - Tr.heim 226 25 9 7 267 472 104 930 132 3 310 8 018 
Namdal 239 14 13 25 291 161 476 16 566 69 936 
Øvrig Tr.lag 102 38 2 5 147 281 12 651 70 44 541 3 502 
Øvrig Norge 170 26 118 11 325 217 8 589 380 1 291  

Vi ser igjen tallet 12 588 på antall personer som bor og jobber i Inn-Trøndelags-
kommunen. 9 041 av disse har arbeidssted på Steinkjer, mens 8 462 av disse har bosted 
på Steinkjer.  

Vi ser for øvrig en betydelig pendling til/fra Levanger/Verdal, utpendling mot Stjørdal/ 
Trondheim og en del lengre pendling til arbeidsplasser utenfor Trøndelag. 1 421 pendlet 
fra Inn-Trøndelagskommunen til Levanger/Verdal og 735 til Stjørdal-Trondheim. 
Motsatt veg kom 1 113 personer fra Levanger/Verdal og 267 fra Stjørdal-Trondheim til 
arbeidsplasser i Inn-Trøndelag. 

I vedlegg vises detaljer for utvikling i pendling siden 2000/2001. For Inn-Trøndlags-
regionen er det nå 509 flere som pendler til Levanger/Verdal og 100 flere til Stjørdal-
Trondheim enn for 14 år siden. Motsatt veg er økningen 392 personer fra Levanger/ 
Verdal og 124 fra Stjørdal-Trondheim til arbeidsplasser i Inn-Trøndelag. Om vi betrakter 
netto pendling som en indikator for bostedsattraktivitet, kan vi si at Inn-Trøndelags-
kommunene har styrket seg som bokommune i forhold til Levanger/Verdal, mens 
Stjørdal-Trondheim har styrket seg bokommune i forhold til Inn-Trøndelags-
kommunene. Vi ser også at Inn-Trøndelagskommunene har økt netto utpendling til 
Namdalen, slik at også her har Inn-Trøndelag styrket seg som bokommune. 

http://www.ssb.no/
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På kommunenivå merker vi oss økning i antall personer som bor og jobber i Steinkjer. 
Verran, Snåsa og Inderøy har alle nedgang i personer som bor og jobber i egen 
kommune. Pendling er mao. av økende betydning for disse kommunen. 

Internt mellom Inn-Trøndelagskommunene ser vi at Inderøy har økende pendlings-
aktivitet mot Levanger og Verdal, også sammenlignet med Steinkjer. 

3.4 Utvikling i ulike bransjer og næringer 
Sysselsetting er etter vår mening en enkel, men samtidig god indikator for regional 
utvikling. Ørbeck (2014) er av de som begrunner sysselsetting som indikator for regional 
utvikling siden arbeidsplasser har tradisjonelt vært avgjørende for bosetting. I tillegg har 
sysselsettingsanalyser høy treffsikkerhet med hensyn på hva som blir igjen i lokal 
verdiskaping siden 2/3 av samlet verdiskaping er lønnskostnader mens resterende 
verdiskaping er kapitalavkastning som gjerne kan gå til eiere og långivere utenfor 
regionen. 

I tabellene nedenfor viser vi sysselsettingsutviklingen i ulike næringer i regionen samlet 
for den siste femårsperioden. Detaljer for hver enkelt kommune finnes i vedlegg. Ideelt 
sett burde vi også her minst ha en tiårsperiode, slik som i analysene over. SSB endret 
imidlertid definisjonene i overgangen mellom 2007 og 2008, slik at det er svært 
arbeidsomt å lage næringsfordelt statistikk ti år tilbake i tid. Vi har derfor valgt å 
analysere en fem-årsperiode, fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2014. Dette blir antatt å 
være gyldig for næringsstatistikken ved årsskiftet 2009/2010 og 2014/2015. 

Tabell 3.4:  Næringsutvikling i Inn-Trøndelagsregionen i perioden 2009/2010 til 2014/2015 
(Kilde: www.ssb.no og egne beregninger). 

 2009 
An-
del 

LQ 
2009 2014 Andel 

LQ 
2014 

Endring 
antall 

Relativ 
endring RSI 

Basisnæringer 2891 0,20 1,08 2551 0,17 0,99 -340 -12 % -14 % 
Landbruk 1376 0,09 3,95 1102 0,07 4,13 -274 -20 % -1 % 
Fiske/havbruk 28 0,00 0,30 33 0,00 0,38 5 18 % 21 % 
Bergverk og utvinning 68 0,00 0,26 82 0,01 0,22 14 21 % -29 % 
Næringsmidler 424 0,03 1,49 468 0,03 1,71 44 10 % 8 % 
Anna industri 717 0,05 0,64 620 0,04 0,61 -97 -14 % -9 % 
Telekom/IT/FoU/forlag/media 278 0,02 0,50 246 0,02 0,43 -32 -12 % -19 % 
Besøksnæringer 2366 0,16 0,95 2526 0,17 1,04 160 7 % 3 % 
Handel 1594 0,11 1,06 1727 0,12 1,20 133 8 % 7 % 
Aktivitet 397 0,03 0,76 394 0,03 0,78 -3 -1 % -4 % 
Servering/Overnatting 375 0,03 0,81 405 0,03 0,81 30 8 % -7 % 
Regionale næringer 3805 0,26 0,88 3763 0,26 0,86 -42 -1 % -8 % 
Bygg/anlegg 1168 0,08 1,06 1288 0,09 1,09 120 10 % -4 % 
Kraft, vann og avfall 414 0,03 4,57 385 0,03 4,40 -29 -7 % -10 % 
Forretningsmessig tj.yting 790 0,05 0,85 737 0,05 0,77 -53 -7 % -17 % 
Transport 612 0,04 0,73 515 0,03 0,65 -97 -16 % -17 % 
Agentur og Engros 241 0,02 0,37 265 0,02 0,45 24 10 % 13 % 
Finans, eiendom og utleie 580 0,04 0,80 573 0,04 0,77 -7 -1 % -9 % 
Offentlig 5492 0,38 1,05 5891 0,40 1,10 399 7 % -1 % 
Lokal inkl. privat skole/ helse 3783 0,26 1,10 4009 0,27 1,15 226 6 % -2 % 
Fylkeskommunal 625 0,04 2,44 626 0,04 2,48 1 0 % -4 % 
Statlig 1084 0,07 0,70 1256 0,09 0,78 172 16 % 5 % 
Sum 14554 1,00 0,99 14731 1,00 1,00 177 1 % -5 % 
Eksternt 3975 0,27 0,94 3807 0,26 0,91 -168 -4 % -10 % 
Regionalt 4430 0,30 0,97 4389 0,30 0,95 -41 -1 % -8 % 
Lokalt 6149 0,42 1,04 6535 0,44 1,10 386 6 % 0 % 

Regionen har relativt høy andel av sysselsettingen innen landbruk, kraft/vann og avfall, 
fylkeskommunal tjenesteyting og næringsmidler. Innen disse har landbruket hatt stor 
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nedgang og må forventes å få nedgang videre. Videre er det et åpent spørsmål hva som 
skjer med arbeidsplasser innen fylkeskommunal administrasjon og statlig tjenesteyting 
i forbindelse med regionaliseringsprosesser i fylkeskommune og stat, se f.eks. Sand et 
al. (2015a). 

Blant andelsmessig store næringer som har vokst mye, har vi lokal, offentlig tjeneste-
yting, statlig sektor, handel samt bygg/anlegg. Innen statlig sektor har det ifølge 
Forvaltningsdatabasen (2015) vært noe vekst innen vegvesenet (20), Distriktssenteret 
(10), politi (10), NAV (10) og tingrett (10). Det vises også vekst innen statlig høyskole-
utdanning på 16 arbeidsplasser, men våre data i forbindelse med vår rapport til 
Trøndelagsutredningen (Sand et al. 2015), viser at her har det vært en nedgang. 

Steinkjer har hatt 3 prosent vekst i sysselsettingen og 2,4 prosent vekst i befolkningen i 
perioden. Det er først og fremst lokale næringer som har vokst. For øvrig har det vært 
vekst innen spesielt bygg/anlegg og næringsmidler. Innen den store landbruksnæringen 
har nedgangen vært på nivå med landsgjennomsnittet, og det må kunne forventes 
betydelig nedgang i årene som kommer her. 

Inderøy har hatt 2 prosent vekst i sysselsettingen i en periode med 0,8 prosent vekst i 
befolkningen. Kommunen er en landbrukskommune, men nedgangen er mye større enn 
landsgjennomsnittet. I kommunen er det for øvrig betydelig produksjon og positiv 
utvikling innen bygg/anlegg, næringsmiddelindustri og lokal, offentlig virksomhet.  

Snåsa er først og fremst en landbrukskommune og hvor nedgangen i næringen er på linje 
med landsgjennomsnittet. For øvrig er det også her vekst innen lokal, offentlig sektor 
selv om folketallet har gått ned med en knapp prosent de siste fem årene (0,9 prosent). 
Den samlede næringsutviklingen har vært negativ de siste fem årene. Lyspunktene er 
noe oppgang i industri og forretningsmessig tjenesteyting. 

I Verran har antall arbeidsplasser gått ned med 13 prosent i en periode med befolknings-
nedgang på 2,4 prosent. Industriarbeidsplasser og lokal, offentlig virksomhet har gått 
kraftig tilbake. Lyspunktet er noe vekst innen transport samt selvsagt at treforedlings-
virksomheten i Follafoss ser ut til å utvikle seg positivt. 



 25 

Tabell 3.5:  Kommunenes andel av arbeidsplassene i regionen fordelt på næringer, pr. 4. 
kvartal 2013 (Kilde: www.ssb.no og Egne beregninger). 

 Verran Snåsa Inderøy Steinkjer 
Basisnæringer 9 % 9 % 21 % 60 % 
Landbruk 5 % 17 % 21 % 57 % 
Fiske/havbruk 79 % 0 % 9 % 12 % 
Bergverk og utvinning 0 % 6 % 12 % 82 % 
Næringsmidler 0 % 2 % 32 % 65 % 
Anna industri 25 % 6 % 22 % 48 % 
Telekom, IT, FoU, forlag, media 2 % 0 % 4 % 95 % 
Besøksnæringer 2 % 4 % 9 % 85 % 
Handel 2 % 2 % 7 % 89 % 
Aktivitet 3 % 7 % 16 % 74 % 
Servering/Overnatting 0 % 8 % 11 % 80 % 
Regionale næringer 9 % 4 % 15 % 72 % 
Bygg/anlegg 6 % 4 % 28 % 62 % 
Kraft, vann og avfall 4 % 2 % 0 % 94 % 
Forretningsmessig tj.yting 23 % 4 % 5 % 68 % 
Transport 8 % 4 % 17 % 71 % 
Agentur og Engros 3 % 4 % 7 % 86 % 
Finans, eiendom og utleie 5 % 5 % 11 % 79 % 
Offentlig 6 % 6 % 17 % 71 % 
Lokal inkl. privat skole og helse 8 % 9 % 22 % 61 % 
Fylkeskommunal 0 % 0 % 11 % 88 % 
Statlig 1 % 3 % 2 % 93 % 
Sum 7 % 6 % 16 % 72 % 
Eksternt 7 % 7 % 15 % 71 % 
Regionalt 8 % 4 % 14 % 74 % 
Lokalt 6 % 7 % 17 % 70 % 

3.5 Framskrivinger 
Framskrivingene er basert på SSBs MMMM-alternativ for de fire kommunene samlet 
sett. I vår beregning er Verran antatt å ta større del av veksten enn i SSBs framskrivinger. 
Dette begrunnes med lokale arbeidsplasser, kortere reisetid til Steinkjer med en ny bru 
og at SSBs tall for Verran trolig er påvirket av en ekstraordinær sterk utflytting av 
innvandrere i en kort periode. 

Tabell 3.6: Framskrivinger av arbeidsplasser, pendling og befolkning i Inn-
Trøndelagskommunene mot 2040 (Egne beregninger). 

  Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Inn-Trøndelag 
  2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 
Folketall 21 650 25 607 2 547 2 464 2 153 2 267 6 770 7 255  33 120   37 593  
 0-5  1 470  1 776  145   183   127   152   437   493  2 179  2 604  
 6-15 år  2 574  3 365   270   349   257   296   921   935  4 022  4 945  
16-19 år 1 190  1 401   126   144   125   124   385   383  1 826  2 052  
20-66 år 12 694  13 476   1 479   1 123   1 204   1 144   3 936   3 665   19 313   19 408  
67-79 år 2 554  3 444   322   397   304   332   782   1 071  3 962  5 244  
80-89 år 964  1 698   158   213   108   175   251   562  1 481  2 648  
90 + 204 448   47   54   28   44   58   146   337   692  

Yrkesaktiv 
alder 15 995 17 463 1 860 1 544 1 571 1 492 4 990 4 844  24 416   25 343  
Sysselsatte 10 534 11 482 1 085 939 1 100 1 003 3 340 3 187  16 059   16 611  
yrkesandel 66 % 66 % 58 % 61 % 70 % 67 % 67 % 66 % 66 % 66 % 
Utpendling 2 515 3 000 397 400 308 308 1 748 1 800  14 731   15 283  
utp.andel 24 % 26 % 37 % 43 % 28 % 31 % 52 % 56 % 2 143  2 443  
Arb.plasser 10 576 11 482 988 869 881 795 2 286 2 137 15 % 16 % 
Innpendling 2 557 3 000 300 330 89 100 694 750 3 471  3 771  
innp.andel 24 % 26 % 30 % 38 % 10 % 13 % 30 % 35 % 22 % 23 % 

Framskrivingene er forholdsvis optimistisk når det gjelder vekst i yngre voksne og 
tilhørende antall barn, når vi sammenligner med utviklingen de siste 10-20 årene. Om 
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man skal klare en slik positiv utvikling krever dette vekst i arbeidsplasser og/eller netto 
utpendling. Personer over 40 år er mindre mobile og framskrivingene er derfor med 
mindre usikkerhet for aldersgrupper over 60 år i 2040. 

I beregningene av arbeidsplasser har vi tatt hensyn til næringsstruktur og sannsynlig 
videre utvikling på den ene side og pendlingsutvikling og yrkesaktivitet ved MMMM-
alternativet på den andre side. Antall personer i yrkesaktiv alder er fra framskrivingene 
av folkemengde. Yrkesandel er våre anslag basert på dagens yrkesandeler og en viss 
tilnærming der det er store differanser mellom kommunene. Vi har videre antatt en 
moderat økning i pendling, basert på utviklingen de senere årene. Vi får da en utvikling 
i arbeidsplasser med oppgang i Steinkjer og nedgang på over 100 arbeidsplasser i Verran, 
Snåsa og Inderøy. Dette virker rimelig med tanke på fortsatt nedgang i landbruk, men 
god vekstevne i øvrig privat næringsliv samt behov for mer arbeidskraft i kommunal 
sektor pga. eldrebølgen. 

Denne regionale fordelingen i arbeidsplasser og pendling er mindre sikker enn den 
samlede utviklingen i befolkning og arbeidsplasser på regionnivå. 

Framskrivingene kan sies å dekke to scenarier for framtidig utvikling: 

• En selvstendighetslinje med godt lokalt tjenestetilbud og et godt 
interkommunale samarbeid om aktuelle oppgaver, inkl. nærings- og 
samfunnsutvikling. 

• Kommunesammenslåing for de fire kommunene med balansert utvikling i 
kommunale arbeidsplasser, tjenestetilbud og tiltak som fremmer nærings- 
og samfunnsutvikling i alle 4 kommuner. I dette alternativet kan 
kommunale arbeidsplasser være noe færre, basert på at samlede 
kommunale inntekter kan gå noe ned mellom 2030 og 2040, men at dette 
kompenseres ved økt innsats for å utvikle private arbeidsplasser. 

Om antall arbeidsplasser ikke utvikler seg balansert, kan dette gi endringer i 
befolkningsfordelingen mellom kommunene. Basert på antatt pendlingsnivå og 
sammenhengene mellom arbeidsplasser og befolkning som dokumentert i Sand et al. 
(2015a), kan f.eks. en netto endring i 30 arbeidsplasser i kommunesenteret gi følgende 
befolkningseffekter mot 2040: 44 i Steinkjer, 37 i Verran, 52 i Snåsa og 39 i Inderøy. 
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Tabell 3.7: Framskrivinger og fordeling av befolkning og syssselsatte på kommuner mot 
2040 (Egne beregninger). 

 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Inn-Trøndelag 
 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 

Folketall 65 % 68 % 8 % 7 % 7 % 6 % 20 % 19 % 33 120  37 593 
 0-5  67 % 68 % 7 % 7 % 6 % 6 % 20 % 19 % 2 179 2 604 
 6-15 år  64 % 68 % 7 % 7 % 6 % 6 % 23 % 19 % 4 022 4 945 
 16-19 år  65 % 68 % 7 % 7 % 7 % 6 % 21 % 19 % 1 826 2 052 
 20-66 år  66 % 69 % 8 % 6 % 6 % 6 % 20 % 19 % 19 313 19 408 
 67-79 år  64 % 66 % 8 % 8 % 8 % 6 % 20 % 20 % 3 962 5 244 
 80-89 år  65 % 64 % 11 % 8 % 7 % 7 % 17 % 21 % 1 481 2 648 
 90 +  61 % 65 % 14 % 8 % 8 % 6 % 17 % 21 % 337 692 
Yrkesaktiv alder 66 % 69 % 8 % 6 % 6 % 6 % 20 % 19 % 24 416 25 343 
Sysselsatte 66 % 69 % 7 % 6 % 7 % 6 % 21 % 19 % 16 059 16 611 
Arb.plasser 72 % 75 % 7 % 6 % 6 % 5 % 16 % 14 % 14 731 15 283 

Hovedessensen i tabellene er anslagene på større vekst i Steinkjer enn de andre 
kommunen. Dette gir større Steinkjerdominans i befolkningsfordelingen og arbeids-
plasser over tid. Vi ser også at Inderøy har en økende andel eldre, men at disse andelene 
går ned mot 2040 for Verran og Snåsa. 

3.6 Oppsummering 
Vekstevnen i Steinkjer kommune er vesentlig høyere enn i nabokommunene. Med de 
avstander som foreligger blir det derfor viktig å forbedre kommunikasjonsmulighetene, 
slik at deler av veksten blir spredd i regionen. Næringslivet i regionen utvikler seg bra 
og det er ikke urealistisk med vekst i arbeidsplasser og en solid befolkningsvekst som 
SSB har framskrevet for regionen framover.  
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4. ØKONOMI  
I dette kapitlet vises i hovedsak økonomisk status i de fire kommunene og det økonomiske 
grunnlaget for drift i en sammenslått kommune 

4.1 Innledning 
Økonomiske effekter er et interessant tema i vurderingen av en kommunesammenslåing. 
For å beregne økonomiske konsekvenser av kommunesammenslåing, har vi bl.a. 
fokusert på endringene over inntektssystemet. Videre har vi sett på potensialet for inn-
sparing og mulige stordriftsfordeler knyttet til administrasjon, og drøftet andre mulige 
økonomiske konsekvenser knyttet til tjenesteproduksjon.Før vi går nærmere inn på 
effektene av kommunesammenslåing, vil vi se litt nærmere på økonomisk status i de 
aktuelle kommunene i dag. 

Bærekraft og økonomi er ikke noen rolle og funksjon som kommunene forutsettes å 
ivareta, men er et helt sentralt fundament for kommunenes aktivitet og tjeneste-
produksjon. Økonomisk soliditet (i betydningen handlingsrom) framgår da også som et 
kriterium fra ekspertutvalget for at tjenesteytingen skal ivaretas på en god og trygg måte. 
Vi vil knytte soliditetsbegrepet til størrelsen på frie fondsmidler (disposisjonsfond) og 
netto driftsresultat. 

4.2 Kommunenes økonomiplaner  
I dette kapitlet begynner vi med å gjengi sentrale trekk fra kommunenes økonomiplaner. 

Fra Steinkjers plan kan nevnes at den demografiske utviklingen, i kombinasjon med 
endrede rammebetingelser og stadig større krav til kvalitet, utfordrer kommunens evne 
til å levere gode tjenester. Steinkjer hadde i 2014 et regnskapsmessig overskudd, selv 
om netto driftsresultat viste en nedgang fra 1,8 prosent i 2013 til 0,6 prosent i 2014, målt 
i prosent av sum driftsinntekter. Utgangen av september 2015 viser et driftsbudsjett i 
balanse, men med en krevende budsjettmessige situasjonen innenfor flere områder bl.a. 
økonomisk sosialhjelp. 

Fra Snåsas økonomiplan kan nevnes at de har valgt en arbeidsform med partssammensatt 
utvalg for å finne innsparinger for å få kommunebudsjettet i balanse. Framlagte budsjett 
og økonomiplan tilfredsstiller kravet til disposisjonsfond, men ikke kravet til årlig 
avsetning av 2 prosent ubudsjetterte midler. Budsjettutfordringene gjør at en legger opp 
til i størst mulig grad å skjerme den lovpålagte tjenesteproduksjonen. 

Fra Verran kommunes plan kan nevnes ekstraordinære endringer i folketallet på grunn 
av endret bostedsregistrering av utenlandske arbeidere. Nedgang i folketall og dermed 
inntekter har ført til store omstillingsbehov i den kommunale virksomhet. En annen 
utfordring er store låneopptak og økte kapitalkostnader i forbindelse med bygging av 
skoler og barnehage bl.a. Næringsarbeidet i kommunen er prosjektfinansiert fra 2014-
2016 med 1,5 mill kr årlig gjennom Regionalt utviklingsprogram i Nord-Trøndelag. 
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Utover 2016 har man i denne økonomiplanen ikke funnet rom for kommunale midler til 
videreføring av næringsrettet virksomhet. Planen innebærer en streng prioritering av 
lovpålagte oppgaver, effektivisering innen skole, omstiling innen helse/omsorg, vakante 
stillinger som leder for enhet for samfunnsutvikling og næringssjef. 

Fra Inderøy kan nevnes forslag til kutt i tjenesteproduksjonen, forslag om å innføre 
generell eiendomsskatt samt strukturendringer innenfor både oppvekst, bistand-, 
omsorg- og helsesektoren fra og med 2017. Man forventer et negativt driftsresultat i 
2015 og det budsjetteres med et netto driftsresultat i 2016 på kr. 2,469. Dette ligger godt 
under den anbefalte driftsmarginen på ca. 2 prosent (for Inderøy kommune: ca. kr. 10 
mill. I forhold til forventede inntekter. Økonomien er mao. ikke bærekraftig uten god 
effekt av de store endringene som foreslås i økonomiplanen.  

4.3 Økonomisk status 
Vi ser her nærmere på ulike økonomiske indikatorer, for å kunne si noe om dagens 
økonomiske status i de ulike kommunene, og hvilke utfordringer de står overfor.  

4.3.1 Korrigerte frie inntekter 
Korrigerte frie inntekter er en indikator som gir uttrykk for kommunens reelle 
inntektsnivå. Kommunenes frie inntekter består av rammetilskudd og skatt, og utgjør om 
lag 80 prosent av de samlede inntektene. Korrigerte, frie inntekter viser nivået på de frie 
inntektene justert for variasjon i utgiftsbehov. Indikatoren viser dermed inntekts- og 
utgiftssiden samlet. Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov («billige» å drive) får 
justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov («dyre» å 
drive) får justert ned sine inntekter.  

Det er likevel begrensninger ved å bruke utgiftskorrigerte frie inntekter for å sammen-
ligne inntektsnivået mellom kommuner. Grunnen er at viktige deler av inntektene til 
kommunene, som øremerkede tilskudd og gebyrer, ikke er tatt med. Man tar heller ikke 
hensyn til at noen kommuner har fordeler av ordningen med differensiert arbeidsgiver-
avgift og skjønnstilskudd som blir fordelt gjennom året. Det er først og fremst variasjoner 
i omfanget av regionalpolitiske overføringer, skjønnstilskudd og skatteinntekt som 
forklarer variasjoner i utgiftskorrigerte inntekter mellom kommunene. Dessuten bør det 
nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen finans-
avkastning. 

For å få et mest mulig komplett bilde av kommunenes frie inntekter, viser vi tabellen 
under nivået på korrigerte frie inntekter både med og uten eiendomsskatt og konsesjons-
kraftsinntekter. Tabellen viser at alle de aktuelle kommunene, med unntak av Steinkjer, 
hadde et inntektsnivå som lå over landsgjennomsnittet i 2014. Effekten av ulik arbeids-
giveravgift er imidlertid ikke tatt høyde for i slike beregninger.  



 31 

Tabell 4.1: Frie inntekter i 2014 korrigert for variasjon i utgiftsbehov. Tabellen viser 
prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet 
= 100. Kilde: Kommuneproposisjonen 2016. 

Kommune 
Korrigerte frie inntekter, ekskl. e-
skatt og konsesjonskraftinnt. 

Korrigerte frie inntekter, inkl. e-
skatt og konsesjonskraftinnt. 

Steinkjer 97 96 
Verran 101 106 
Snåsa 109 109 
Inderøy 106 102 
Nord-Trøndelag 100 100 
Hele landet 100 100 

Steinkjer hadde et nivå på korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjons-
kraftinntekter tilsvarende 4 prosent under landsgjennomsnittet, mens Verran, Snåsa og 
Inderøy hadde et nivå tilsvarende hhv. 6 prosent, 9 prosent og 2 prosent over lands-
gjennomsnittet. I KOSTRA er kommunene delt inn i ulike kommunegrupper etter folke-
mengde og økonomiske rammebetingelser (bundne kostnader og frie inntekter). 
Hensikten er å gjøre det mulig å sammenligne «like kommuner». Tabellen under viser 
kommunegruppetilhørighet for de aktuelle kommunene.  

Tabell 4.2:  Kommunegruppeoversikt og definisjon. Kilde: KOSTRA 2014 
 Kommunegruppe (definisjon) 
Steinkjer 13 (Store kommuner utenom de fire største byene) 
Verran 2 (Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie 

disponible inntekter) 
Snåsa 3 (Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie 

disponible inntekter) 
Inderøy 11 (Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, 

middels frie disponible inntekter) 

Det kan være utfordrende å slå sammen kommuner med ulik økonomisk situasjon og 
nivå på frie inntekter, men det kan også være mange andre forhold som påvirker 
økonomien i kommunene og som kan ha betydning i en eventuell sammenslåings-
situasjon. Vi skal se nærmere på noen indikatorer som sier litt mer om hvordan 
kommunene forvalter de disponible midlene. 

4.3.2 Finansielle nøkkeltall 
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)13 
betrakter netto driftsresultat som en hovedindikator for økonomisk balanse i kommune-
sektoren. Netto driftsresultat er et mål på hvor mye kommunene sitter igjen med av 
driftsinntekter etter at driftsutgifter og netto renter og avdrag er betalt. Målt i prosent av 
driftsinntektene uttrykker netto driftsresultat således hvor stor andel av de tilgjengelige 
driftsinntektene kommunene kan disponere til avsetninger og egenfinansiering av 
investeringer. TBU har tidligere gjort beregninger som indikerer at netto driftsresultatet 
over tid bør ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for at kommuner og 

                                                      

13 TBU er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering 
av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene. 
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fylkeskommuner skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og 
investeringer. Fra og med 2014 skal momskompensasjon knyttet til investeringer føres i 
investeringsregnskapet, ikke i driftsregnskapet som tidligere. TBU anbefaler derfor at 
nivået på netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet bør nedjusteres til 2 
prosent av inntektene. God økonomistyring tilsier at kommunene budsjetterer med en 
slik buffer. 

Bare Inderøy hadde et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 prosent i 
2014. Steinkjer hadde et netto driftsresultat på 0,7 prosent, mens Verran og Snåsa hadde 
et negativt netto driftsresultat. Om vi slår sammen tallene for de fire kommunene, ville 
beregnet netto driftsresultat ha utgjort 0,9 prosent i 2014. 

Tabell 4.3:  Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2012-2014. Kilde: 
KOSTRA (konsern). 

 2012 2013 2014 
Steinkjer 2,9 2,0 0,7 
Verran 1,6 2,1 -0,7 
Snåsa 7,4 -0,3 -1,6 
Inderøy 4,1 4,5 3,0 
Nord-Trøndelag 1,5 1,1 1,1 
Hele landet 3,2 2,8 1,3 

Det er ikke økonomisk bærekraftig for en kommune å ha et resultat under normen for 
netto driftsresultat over tid, dvs. 3 prosent tom. 2013 og 1,75 prosent fom. 2014. Kun 
Inderøy har hatt tilfredsstillende nivå på netto driftsresultat de siste tre årene. 

De kommunale fondene viser hvor mye kommunen har satt av til senere års drifts- og 
investeringsformål. Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til 
dekning av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet er derfor 
den delen av «reservene» som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten.  

Nivået på disposisjonsfondet kan si noe om hvilken økonomisk «buffer» kommunen har 
ved uforutsette hendelser, eller som egenfinansiering av investeringer. Samtlige av 
kommunene, med unntak av Verran, hadde et tilfredsstillende nivå på disposisjonsfondet 
i 2014. Både Steinkjer, Snåsa og Inderøy hadde et disposisjonsfond om lag på nivå med 
landsgjennomsnittet. Verran hadde et disposisjonsfond på 0,7 prosent 2014. 

Tabell 4.4:  Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 2012-2014. Kilde: KOSTRA 
(konsern). 

 2012 2013 2014 
Steinkjer 4,4 6,0 6,1 
Verran 1,6 0,7 0,7 
Snåsa 9,5 7,2 6,0 
Inderøy 4,1 4,8 6,6 
Nord-Trøndelag 3,9 3,9 3,8 
Hele landet 5,9 6,2 6,3 

Norske kommuner har mulighet til å ta opp lån, og gjeldsbelastning og konsekvensen 
låneopptakene har for driften er svært viktig for den økonomiske styringen i norske 
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kommuner. Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens gjeldsbelastning, soliditet og 
finansieringsstruktur. Jo lavere tall, jo bedre er det for kommunens økonomi.  

Snåsa hadde høyest netto lånegjeld med 92,9 prosent i 2014, mens Steinkjer hadde lavest 
lånegjeld med 49,5 prosent. Til sammenligning var gjennomsnittet på landsbasis 74,0 
prosent i 2014.  

Tabell 4.5:  Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 2012-2014. Kilde: KOSTRA 
(konsern) 

 2012 2013 2014 
Steinkjer 47,8 50,7 49,5 
Verran 68,8 75,2 82,6 
Snåsa 87,6 97,0 92,9 
Inderøy 72,1 72,0 83,4 
Nord-Trøndelag 76,7 76,8 77,8 
Hele landet 68,7 71,2 74,0 

Et regnskapsmessig merforbruk innebærer at kommunen har brukt mer penger enn 
budsjettert, og brukes gjerne som en indikator på hvor god den økonomiske styringen og 
kontrollen er. I henhold til Kommunelovens §48 nr 4, skal regnskapsmessig merforbruk 
(underskudd) som en hovedregel dekkes inn over to år. (Fylkes)kommunekonsern som 
har et høyt akkumulert merforbruk, kan være en indikasjon på at de er/kan komme i 
økonomisk ubalanse i henhold til Kommunelovens §60 nr 1, noe som kan medføre at de 
trenger statlig godkjenning før de kan fatte lovlige beslutninger om nye låneopptak og 
inngåelse av langsiktige leieavtaler (ROBEK-registret). Verran hadde et akkumulert 
regnskapsmessig merforbruk per 31.12.14 på 0,3 prosent av brutto driftsinntekter (Kilde: 
KOSTRA konsern). 

4.4 Direkte støtte kommunesammenslåinger 
For å legge til rette for overgangen til en ny kommune for kommuner som slår seg 
sammen, vil regjeringen benytte positive økonomiske virkemidler som kan stimulere til 
kommunesammenslutning i reformperioden. Departementet vil dekke nødvendige 
engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell. Kommuner som 
slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette overgangen til en ny kommune, og 
dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Virkemidlene gjøres gjeldende for 
kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er 
fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018. De økonomiske virkemidlene i kommune-
reformen kan deles i tre:  

• Engangskostnader 
• Reformstøtte 
• Inndelingstilskudd 

Engangskostnader er et gitt beløp for å dekke kostnader ved en kommunesammenslåing. 
Beløpet er regulert ut fra hvor mange kommuner som inngår i sammenslåingen, og hvor 
store kommunene er målt i antall innbyggere. Eksempler på engangskostnader er lønn 
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og drift av felles folkevalgt nemnd, lønn til prosjektleder (eventuell prosjektmedlemmer/ 
hovedtillitsvalgt), involvering av innbyggerne, tiltak for felles kultur, harmonisering av 
IKT, tilrettelegging av servicekontor m.m. Tabellen under viser en sammenstilling av 
hva ulike konstellasjoner av kommuner får til dekking av engangskostnader.  

Tabell 4.6:  Engangskostnader ved kommunesammenslåing, i 1000 kr. Kilde: KMD  
Antall kommuner og 
innbyggere i 
sammenslåingen 

0 – 19 999 
innbyggere 

20 – 49 999 
innbyggere 

50 – 99 999 
innbyggerne 

Over 100 000 
innbyggere 

2 kommuner 20 000 25 000 30 000 35 000 
3 kommuner 30 000 35 000 40 000 45 000 
4 kommuner 40 000 45 000 50 000  55 000 
5 eller flere kommuner 50 000 55 000 60 000 65 000 

Reformstøtte er et engangsbeløp som den nye kommunen får til fri benyttelse på tids-
punktet kommunen slår seg sammen. Beløpet er basert på antall innbyggere i den 
sammenslåtte kommunen. Tabellen under viser en oversikt over hvor mye kommunene 
kan få i reformstøtte.  

Tabell 4.7:  Reformstøtte til sammenslåtte kommuner, i 1000 kr. Kilde: KMD 
Antall innbyggere i sammenslåingen  Reformstøtte 
0 – 14 999 innbyggere 5 000 
15 – 29 999 innbyggere 20 000 
30 – 49 999 innbyggere 25 000 
Over 50 000 innbyggere 30 000 

Den sammenslåtte kommunen i Inn-Trøndelag («4K») vil derfor utløse 70 mill. kr i støtte 
(tilsvarende 2,8 prosent av dagens brutto driftsinntekter) – sammensatt av 45 mill. kr i 
støtte til engangskostnader og 25 mill. kr i reformstøtte.  

Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for 
kommunene i løpet av reformperioden. Gjennomgangen vil sees i sammenheng med 
kommunereformen. Her vil det bli gitt en vurdering av smådriftsulemper, og hvorvidt 
dette er en ufrivillig kostnad for kommunene eller om kommunestørrelse kan sees som 
en frivillig kostnad som kommunene velger å ta. Utforming og omfang av regional-
politiske tilskudd vil bli vurdert (Nord-Norge- og Namdalstilskudd, småkommune-
tilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge og storbytilskudd). Regjeringen ønsker også at 
kommunene skal beholde mer av skatteinntektene enn i dag. Det betyr at skattelementene 
i inntektssystemet og systemet for inntektsutjevning vil bli vurdert. Regjeringen vil legge 
fram et nytt opplegg for inntektssystemet for kommunene i kommuneproposisjonen for 
2017. Forslaget til nytt inntektssystem vil bli sendt på høring før jul i år. Statsråden har 
i skriv fra ultimo oktober 2015 kunngjort at «Et nytt inntektssystem må fortsatt ta hensyn 
til at Norge har spredt bosetting. Regjeringen vil imidlertid vurdere endringer som 
innebærer at inntektssystemet ikke i samme grad som i dag kompenserer for at små 
kommuner frivillig velger å stå alene.» Lederen i kommunal- og forvaltningskomitéen 
på Stortinget har senere varslet at «Regjeringen vil trolig foreslå å fjerne basistilskuddet» 
og «geografisk avstand vil bli et viktigere kriterium for tilskudd, ikke bare at kommunen 
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har få innbyggere.» Vi ser det ellers som rimelig sannsynlig at også småkommune-
tilskuddet kan bli redusert i den forestående revisjonen av inntektssystemet.  

For å stimulere til frivillige kommunesammenslåinger, ble det fra og med budsjettåret 
2002 innført et særskilt inndelingstilskudd som en del av inntektssystemet. Denne 
ordningen skal sikre at kommunene ikke får reduserte rammeoverføringer som følge av 
sammenslåing. Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskudd (basis-
tillegget) og en eventuell nedgang i regionalpolitiske tilskudd. Inndelingstilskuddet varer 
over en 20-års periode, der det etter de 15 første årene trappes ned lineært med 1/5 hvert 
år. Etter 20 år er så rammetilskuddet nede på det nivået som skal gjelde på lang sikt. 

Regjeringen legger opp til at dagens inndelingstilskudd videreføres, det vil si at en ny 
sammenslått kommune får beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) 
kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over fem 
år. Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Hvordan omfanget og 
innretningen på ordningen skal være, herunder perioden for inndelingstilskuddet, vil bli 
vurdert, er regjeringens styringssignaler på dette området.  

Grunnlaget for beregning av inndelingstilskudd har til nå vært inntektssystemet som 
gjelder på det tidspunktet kommunene faktisk slår seg sammen. I kommunereformen er 
det lagt opp til sammenslåinger i årene 2018 til 2020. For å ha sikre rammebetingelser i 
kommunereformen, legger regjeringen opp til at alle sammenslåingene blir behandlet 
likt. Regjeringen har derfor bestemt at inndelingstilskuddet for kommuner som slår seg 
sammen i kommunereformen, skal ta utgangspunkt i inntektssystemet slik det er i 2016. 
Begge disse forholdene – at inndelingstilskuddet kommer til å bli beregnet med bak-
grunn i verdier for 2016 og at inntektssystemet trolig kommer til å generere lavere 
rammetilskudd til småkommuner fom. 2017, trekker isolert sett i retning av at flere 
kommuner ser det som økonomisk gunstig å slå seg sammen nå.  

4.5 Inntekter for en sammenslått kommune 
Inntektssystemet har som formål å sikre fordeling av inntektene mellom kommunene 
slik at de kan yte et mest mulig likeverdige tjenestetilbud til innbyggerne. Dette gjøres 
ved å korrigere for ulikheter mellom kommunene i inntektsnivået (skatteinntektene) og 
i utgiftsbehovet. Slik inntektssystemet er utformet, vil ikke rammetilskuddet for en ny 
sammenslått kommune være lik summen av rammeoverføringene for de «gamle» 
kommunene. Hvordan rammetilskuddet – og dermed de frie inntektene – blir påvirket 
ved en kommunesammenslåing, vil være forskjellig avhengig av hvilke kommuner som 
slår seg sammen.  

Det er viktig å være oppmerksom på at inntektssystemet er under stadig endring, og at 
langsiktige konsekvenser derfor er beheftet med stor usikkerhet. Våre beregninger 
illustrerer effekter gitt dagens inntektssystem og tilhørende kriterieverdier for den 
enkelte kommune i 2016. Mer relevante og treffsikre illustrasjonsberegninger ville vi 
naturlig nok ha presentert hvis vi kunne tatt utgangspunkt i KMD/Regjeringen sitt 
forslag til nytt inntektssystem fom. 2017. Trolig må vi imidlertid her vente til nærmere 
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jul i år for å kunne gjøre de første illustrasjonsberegningene. Beregningene våre i denne 
rapporten tar derfor utgangspunkt i dagens inntektssystem. 

Utgiftsutjevningsdelen i kommunenes inntektssystem påvirkes av følgende kompo-
nenter:14 

• Basistillegget 
• Reiseavstand innen sone 
• Reiseavstand til nærmeste nabogrunnkrets 
• Urbanitetskriteriet 
• Opphopningsindeksen 

Bortfall av basistillegget blir kompensert fullt ut over inndelingstilskuddet. De fire andre 
kriteriene som er listet opp, slår direkte ut på rammetilskuddet til den sammenslåtte 
kommunen – og omfattes ikke av noen overgangsordninger.  

Ny verdi på urbanitetskriteriet er kurant å beregne siden dette kriteriet er definert som 
innbyggertall opphøyd i 1,2. Opphopningsindeksen består av kriteriene skilte/separerte, 
arbeidsledige, fattige per 1.1.2015. Grunnlagsdata knyttet til bosettingskriteriene sone 
og nabo, er beregnet av Statistisk sentralbyrå.  

Også inntektsutjevningen vil kunne bli påvirket av en kommunesammenslåing. 
Inntektsutjevningen vil bli påvirket hvis kommunene ligger i ulike «skatteinntekts-
klasser», dvs. har hatt forskjellig kompensasjonsgrad. Siden innføringen av en mer 
symmetrisk inntektsutjevning i 2005, har det vært to slike «skatteinntektsklasser»; 
skatteinntekt per innbygger som utgjør mer eller mindre enn 90 prosent av lands-
gjennomsnittet. Alle de fire aktuelle kommunene i denne utredningen ligger under dette 
nivået. En eventuell sammenslåing vil derfor ikke påvirke inntektsutjevningen over 
rammetilskuddet. 

Kommuner som slår seg sammen, vil kompenseres for netto nedgang i samlede 
regionalpolitiske tilskudd gjennom inndelingstilskuddet. I 2016 kvalifiserer Verran og 
Snåsa til småkommunetilskudd, mens Steinkjer og Inderøy får distriktstilskudd Sør-
Norge. I tillegg mottar Snåsa kommune Namdalstilskudd. Disse tilskuddene vil med 
andre ord bli påvirket av en kommunesammenslåing.Inderøy kommune mottar 
inndelingstilskudd etter sammenslåing med Mosvik kommune fra 1.1.2012 (på ca. 18,2 
mill kr i 2016). Inndelingstilskudd som løper i dag vil ikke bli berørt av en eventuell ny 
sammenslåing. 

Tabellen under viser beregnet inndelingstilskudd for sammenslåingsalternativet. 

                                                      

14 I tillegg vil korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler bli påvirket ved en 
eventuell kommunesammenslåing ved at en «ny kommune» vil få tilbakeført midler på bakgrunn 
av et nytt beregnet utgiftsbehov. 
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Tabell 4.8  Dokumentasjon av beregnet inndelingstilskudd. 1 000 2016-kr. 

 

Skatte-
% 

Småkommun
etilskudd 

Distrikts-
tilskudd 
Sør-No 

Namdals 
tilskudd 

Basist
illegg 

Sum 
inndeling
stilskudd 

Steinkjer 74,2  10 783   13 180  
Verran 52,3 5 475   13 180  
Snåsa 69,6 5 475  3 636 13 180  
Inderøy 74,8  6 130  13 180  
Sammenslått (4 
kommuner) 73,2 10 950 20 781 3 636 39 540 50 258 

Inndelingstilskuddet på 50,3 mill. kr framkommer slik: (2x5,475) + (3,636) + (3x13,180) 
– (3,868) mill. -3,9 mill. kr er det beløpet som avkortes for merinntekter fra distrikts-
tilskudd Sør-Norge. Før sammenslåing får kommunene samlet beregnet distriktstilskudd 
Sør-Norge på 16,9 mill kr i 2016. En sammenslått kommune får beregnet et distrikts-
tilskudd Sør-Norge på 20,8 mill kr (basert på et vektet gjennomsnitt av distriktsindeksen 
for 2014). Differansen mellom 20,8 og 16,9 mill. kr blir trolig avregnet ved utmålingen 
av inndelingstilskuddet, men det har vi ikke fått noen bekreftelse om fra KMD.  

4.5.1 Illustrasjonsberegninger for effekten på frie inntekter 
Tabellen under viser kortsiktige og langsiktige effekter ved en eventuell sammenslåing 
av Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy, mens figuren viser hvordan rammetilskuddet vil 
utvikle seg over tid. Illustrasjonsberegningene viser at en sammenslått kommune vil få 
økt sitt rammetilskudd med om lag 4,3 mill. kr (tilsvarende om lag 0,2 prosent av dagens 
brutto driftsinntekter) hvert år de første 15 årene etter sammenslåing. Inntektsnivået vil 
imidlertid være rundt 45,9 mill. kr lavere enn dagens nivå etter perioden for 
inndelingstilskuddet. Dette utgjør 1,8 prosent i forhold til dagens brutto driftsinntekter. 
I perioden 2016-2035 vil den nye kommunen ha mottatt 73,1 mill. kr mer enn de 
selvstendige kommunene ville fått i sum, når vi tar hensyn til nedtrappingen de siste fem 
årene med inndelingstilskudd.  

Tabell 4.9  Frie inntekter per år i mill. 2016-kr. Inn-Trøndelag 
 Mill. 2016-kr 
Sum frie inntekter pr. år før sammenslåing (A) 1 761,6 
Frie inntekter pr. år i 15 år etter sammenslåing (B) 1 765,9 
Frie inntekter pr. år fra og med år 20 etter sammenslåing (C) 1 715,7 
Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A) 4,3 
Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A) -45,9 

Figuren nedenfor viser rammetilskuddet for en sammenslått kommune, sammenlignet 
med summen av selvstendige kommuner. Det samlede inndelingstilskuddet er beregnet 
til 50,3 mill. kr, slik at etter år 20 fra sammenslåingstidspunktet blir det en isolert 
reduksjon i frie inntekter på 45,9 mill. kr framfor en økning på 4,3 mill. kr på årsbasis.  
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Figur 4.1   Rammetilskuddsutvikling med og uten sammenslåing. Inn-Trøndelag 

Hvordan rammetilskuddet fordeler seg på de ulike elementene er vist i tabellen under. 
Beregningene viser at en sammenslått kommune vil få en økning i den delen av 
rammetilskuddet som skriver seg fra kriteriene sone (6,1 mill. kr), opphopningsindeks 
(90 000 kr) og urbanitet (9,8 mill. kr). Kriteriene nabo (-0,6 mill. kr) og netto virkning 
for elever i statlige og private skoler (-0,3 mill. kr) slår negativt ut på rammetilskuddet 
for den nye kommunen.  

Tabell 4.10:  Endring i ulike tilskuddselement 2016-kr. Inn-Trøndelag 
Tilskuddselement Endring i 1000 kr 
Sone 654 
Nabo 109 
Netto virkning statlige/private skoler -222 
Opphopningsindeks -590 
Urbanitetskriterium 4 367 
Basistillegg -39 539 
Netto inntektsutjevning 0 
Småkommunetilskudd -10 950 
Distriktstilskudd Sør-Norge 3 868 
Namdalstilskudd -3 636 
Inndelingstilskudd 50 258 
Sum 4 320 

4.6 Andre økonomiske effekter ved sammenslåing 
Spesielle økonomiske ordninger som kan bli påvirket ved kommunesammenslåing, er 
bl.a. sone for arbeidsgiveravgift, distriktspolitisk virkeområde og landbrukstilskudd. I 
tillegg vil eiendomsskatt, kommunal prissetting og uttak av konsesjonskraft være 
aktuelle problemområder. Generelt kan det forventes at andre statstilskudd vil være 
sammenslåingsnøytrale. Dette gjelder f.eks. integreringstilskuddet, tilskudd til ressurs-
krevende tjenester og for ulike kompensasjonsordninger fra Husbanken. 

2016 2030 2035

Sum 
rammetilskud
d etter 
sammenslåing

- 45,9 mill 
kr per år

- 50,3 mill 
kr per år

+ 4,3 mill kr per år

Sum 
rammetilskud
d som 
selvstendige 
kommuner

Rammetilskudd for en sammenslått 
kommune
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4.6.1 Sone for arbeidsgiveravgift, distriktspolitisk virkeområde 
og landbrukstilskudd 

En sammenslåing vil også reise problemstillinger avhengig av om kommunene ligger i 
ulike soner når det gjelder arbeidsgiveravgiftssats og distriktspolitisk virkeområde.  

Regional- og distriktspolitiske ordninger som differensiert arbeidsgiveravgift og 
bedriftsstøtte er definert gjennom ulike virkeområder. Til grunn for inndelingen av det 
distriktspolitiske virkeområdet ligger det en vurdering av hvilke deler av landet som har 
spesielle utfordringer i forhold til distrikts- og regionalpolitiske mål om bosetting og 
verdiskaping. 

Differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at landet er delt inn i ulike arbeidsgiver-
avgiftssoner, hvor det betales lavere satser i distriktene enn i sentrale strøk. Ordningen 
er delt i sju arbeidsgiveravgiftsoner hvor satsene varierer fra 14,1 prosent i sentrale strøk 
til 0 prosent i Finnmark og Nord-Troms. De aktuelle kommunene befinner seg i ulike 
sone for differensiert arbeidsgiveravgift. Steinkjer er i sone 1 (14,1 prosent), Verran og 
Inderøy er i sone 2 (10,6 prosent) og Snåsa er i sone 3 (6,4 prosent). På grunn av 
Steinkjers størrelse kan en sammenslått kommune havne i sone 1, men vi vil understreke 
at dette ikke er avklart. En annen mulighet er f.eks. sone 1a, som vil skjerme 
småbedriftene fra økt avgift. I følge skatteetaten.no skal det i denne sonen betales 
arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk 
betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en 
sats på 14,1 pst, er lik fribeløpet. I 2015 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For 
godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner. Etter EUs nye retningslinjer 
for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert arbeidsgiveravgift i deler av 
transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I disse sektorene er 
det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia. 

I kommuneproposisjonen for 2016 kom følgende avklaring når det gjelder arbeids-
giveravgiftssats og kommunesammenslåing: Satsen i en sammenslått kommune blir 
videreført innenfor de «gamle» kommunegrensene som om det fortsatt var to eller flere 
kommuner, fram til neste revisjon med virkning fra 2021. Da regner vi i utgangspunktet 
med at en eventuell sammenslått kommune i Inn-Trøndelag, blir «kategorisert» til sone 
1. Det betyr i fall økt arbeidsgiveravgift for bedrifter i sone 2 og 3-kommunene, og 
dessuten økt arbeidsgiveravgift på kommunalt ansatte fra «gamle» sone 2 og 3 
kommunene. I dokumentasjonen til inntektssystemet har det vært en feil om kompensa-
sjon ved økt arbeidsgiveravgift, jf. brev fra KMD (2015) den 26.11.2015. Pr. i dag er det 
ingen lovnader eller vedtak om kompensasjon for økt arbeidsgivergift verken i privat 
eller offentlig sektor, for områder som på grunn av kommunesammenslåing kan få økt 
arbeidsgivergift etter neste revisjon.  

Virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte bestemmer hvor offentlige 
myndigheter (stat, fylkeskommuner, kommuner og deres underliggende virksomheter) 
kan gi støtte til næringsvirksomhet. Virkeområdet er hjemlet i felles regionalpolitiske 
retningslinjer som gjelder i hele EU/EØS-området. Ordninger eller enkelttildelinger 
knyttet til denne geografien må meldes eller notifiseres til ESA etter reglene om offentlig 
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støtte. Hovedtyngden av de regionale- og distriktspolitiske virkemidlene skal benyttes i 
sone 2 og 3. Bare i sone 3 kan det gis investeringsstøtte til bedrifter i samsvar med ESA 
sitt regionalstøtteregelverk.  

De fire kommunene i Inn-Trøndelag er alle innenfor virkeområdet for distriktsrettet 
investeringsstøtte per 1.7.2014. I kommuneproposisjonen for 2016 kom følgende 
avklaring når det gjelder det distriktspolitiske virkemiddelområdet og kommune-
sammenslåing: Dersom kommuner som ligger henholdsvis utenfor og innenfor 
virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte (sone 3) slår seg sammen, vil 
kommunene bli behandlet som om det fremdeles var to eller flere kommuner fram til 
neste revisjon av virkeområdet (per 1.1.2021). Dersom to eller flere kommuner utenfor 
og innenfor sone 2 slår seg sammen, vil departementet avklare i hvert enkelt tilfelle i 
forkant av sammenslåingen om den nye kommunen skal være i sone 1 (utenfor det 
distriktspolitiske verkeområdet) eller sone 2. Vi regner derfor med at det også vil gjelde 
for en sammenslått kommune etter neste revisjon av områdeinndelingen (dvs. fom. 
2021).  

Et viktig verktøy i denne vurderingen har vært distriktsindeksen, som er et uttrykk for 
hvor store distriktsutfordringer en kommune har, sammenliknet med andre kommuner. 
Departementet har i distriktsindeksen vurdert hvordan faktorer som befolkningsstruktur 
og -utvikling, situasjonen i arbeidsmarkedet og inntektsnivå har forandret seg over tid. 
Indeksen har verdi fra 0-100, og jo lavere verdi jo større distriktsutfordringer. Verran får 
beregnet en distriktsindeks på 22, mens Steinkjer får beregnet en distriktsindeks på 40. 
Distriktstilskudd Sør-Norge blir utmålt på bakgrunn av verdi på distriktsindeksen. 
Endring i distriktstilskudd Sør-Norge, for en sammenslått kommune, vil inngå i 
beregningen av et inndelingstilskudd og skal være hensyntatt i illustrasjonsberegningene 
i denne rapporten. 

Tabell 4.11:  Oversikt over sone for arbeidsgiveravgift og distriktspolitisk virkeområde og 
distriktsindeks. Kilde: KMD 

 
Sone for 

arbeidsgiveravgift 
Sone for 

distriktspolitisk 
virkemiddelområde 

Distriktsindeks 
2016 

Steinkjer 1 III 40 
Verran 2 III 22 
Snåsa 3 III 24 
Inderøy 2 III 38 

Innenfor landbruket er det ulike soner for distriktstilskudd for melk, kjøtt og areal- og 
kulturlandskapstilskudd. Høyere sonenummer gir høyere tilskudd. I utgangspunktet skal 
ikke en kommunesammenslåing ha betydning for soneinndelingen for kjøtt og melk, 
siden soneinndelingen her ikke alltid følger kommunegrensene. Det gjør derimot areal- 
og kulturlandskapstilskuddet. Basert på avklaringene i kommuneproposisjonen, vil ikke 
en eventuell sammenslåing av de fire kommunene påvirke bøndenes inntektsgrunnlag. 
Steinkjer, Snåsa og Inderøy (unntatt tidligere Mosvik kommune) er i sone 4, mens 
Verran er i sone 5. KMD har som nevnt kommet med en del avklaringer som skal styrke 
forutsigbarheten i kommunereformen når det gjeler effekter av ulike politiske virke-
midler. For landbruksstøtte er det slått fast at soneplasseringen som gjaldt for hver enkelt 
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kommune, blir videreført også etter sammenslåingen. Det er også slått fast dersom det 
vedtas at en kommune skal overføres til et annet fylke, vil kommunen i utgangspunktet 
få samme soneplassering som gjelder i fylket den overføres til. 

4.6.2 Eiendomsskatt og kommunal prissetting 
En sammenslått kommune kan ikke praktisere utskriving av eiendomsskatt lik «summen 
av» de gamle kommunenes praksis. Steinkjer, Verran og Snåsa har eiendomsskatt i hele 
kommunen, mens Inderøy har eiendomsskatt bare på verk og bruk. Eiendomsskatten kan 
gjelde hele kommunen eller avgrensede områder som er «utbygd på byvis». Etter § 3 i 
eiendomsskatteloven er det fire hovedalternativ for avgrensning av eiendomsskatt: 

• a. Eiendomsskatt i hele kommunen 
• b. Eiendomsskatt i klart avgrensede områder som er utbygd helt eller 

delvis på byvis 
• c. Eiendomsskatt på bare verker og bruk 
• d. Eiendomsskatt på næringseiendom 
• e. Alternativ b + c 
• f. Alternativ b + d 
• g. Alternativ a, unntatt alternativ d 

Det er ikke bare områdene som eiendomsskatten blir skrevet ut for som må 
harmoniseres, også nivået/takstgrunnlaget på eiendomsskatten må harmoniseres ved en 
kommunesammenslåing. Eiendomsskatten skal være minst 0,2 prosent og maks. 0,7 
prosent av takstgrunnlaget. Tabellen under viser nivået på kommunenes inntekter fra 
eiendomsskatt. Verran har høyest inntekter fra eiendomsskatt, tilsvarende 5,0 prosent av 
brutto driftsinntekter i 2014. Steinkjer, Snåsa og Inderøy hadde inntekter fra eiendoms-
skatt på hhv. 2,2 prosent, 3,0 prosent og 0,5 prosent av brutto driftsinntekter i 2014. 

Tabell 4.12:  Eiendomsskatt 2014. 1000 kr. Kilde: KOSTRA 2014 

 

Annen 
eiendom 

Boliger og 
fritidseiendommer 

Eiendomsskatt 
totalt 

Eiendomsskatt i 
% av brutto 

driftsinntekter 
Steinkjer 11 425 23 445 34 870 2,2 
Verran 7 480 4 542 12 022 5,0 
Snåsa 3 481 2 592 6 073 3,0 
Inderøy 2 556 0 2 556 0,5 

I Inderøy har rådmannen foreslått eiendomsskatt og skolenedleggelser i flere omganger 
fordi man ser økonomien blir for svak når dagens inndelingstilskudd trappes ned (2027-
2032). I økonomiplan er det derfor lagt inn opptrapping til om lag 6,8 mill. kr i årlig 
eiendomsskatt for på boliger mens eiendomsskatt på verker og bruk foreslås uendret.15 

                                                      

15 Se f.eks. http://www.inderoy.kommune.no/raadmannens-forslag-til-budsjett-for-2016-og-
oekonomiplan-2016-2019.5815733-99253.html. 
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Hvordan eiendomsskatten vil bli utformet i en ny kommune, avhenger trolig av om den 
økonomiske situasjonen tvinger kommunene til å ta ut inntektspotensialet ved eiendoms-
skatt. Dette gjelder uavhengig om det blir kommunesammenslåing eller ikke. 

En annen problemstilling er at kommunene har ulike priser på kommunale tjenester. 
Dette kan være alt fra barnehagesatser til kommunale avgifter. Sentrale spørsmål vil 
være om en kommunesammenslåing medfører høyere priser og avgifter i en av de 
«gamle» kommunene.  

Prissettingen av tjenestene varierer noe mellom kommunene, og satsene må bli harmon-
isert i en ny kommune. Foreldrebetaling i barnehagene er lik mellom kommunene, som 
følge av innføring av makspris på foreldrebetaling. Snåsa har lavest foreldrebetaling 
(1 040 kr) for 20 timer med SFO Inderøy/Verran har hhv. 2 042 og 1 800 kr mens 
foreldrebetalingen er høyest i Steinkjer med 2 800 kr (Kilde: KOSTRA). 

4.6.3 Konsesjonskraft 
Kraftverkseier skal avstå inntil 10 prosent av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til 
kommunene og fylkeskommunen der kraftanlegget ligger. Kommunene sin rett til 
konsesjonskraft er derimot avgrenset til kommunenes behov for allmenn elektrisitets-
forsyning. I kommuner med lavt folketall, men med store utbygginger, innebærer dette 
at fylkeskommunen får overført den overskytende mengden. En kommunesammenslåing 
mellom små kraftkommuner og kommuner med et større innbyggertall, innebærer et 
større behov for allmenn el-forsyning. En større del av konsesjonskraften vil dermed gå 
til den nye kommunen, mens fylket sin mengde blir tilsvarende redusert. På den måten 
kan en si at regelverket og regimet som er knyttet til fordelinga og uttak av konsesjons-
kraft, ikke er sammenslåingsnøytralt (Brandtzæg et. al 2011).  

Alle de fire aktuelle kommunene har en gitt mengde konsesjonskraft, men som er mindre 
enn det alminnelige forbruket i kommunen. Sammenslåingsalternativet som utredes i 
denne rapporten, vil dermed ikke gi noen økning i konsesjonskraftinntekter for det lokale 
nivået. 

4.7 Mulige effektiviseringsgevinster ved 
sammenslåing 

Det er klart at en kommunesammenslåing kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler 
gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere 
kommunesammenslåinger viser at det er størst effektiviseringspotensial knyttet til 
administrasjon. Dette fordi man gjennom en sammenslåing får én administrativ og 
politisk organisasjon, og at man unngår doble funksjoner, oppgaver, rutiner og systemer 
på ulike områder. Her har de minste kommunene klart høyere utgifter per innbygger, noe 
som viser at det er et klart effektiviseringspotensial i forhold til å slå sammen små 
kommuner (jf. figuren under). Når man nærmer seg kommunestørrelser på 15-20 000 
innbyggere, ser vi at stordriftsfordelene knyttet til administrasjon i stor grad er realisert. 
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Figur 4.2  Sammenhengen mellom administrasjonsutgifter og innbyggertall 2014. Norske 

kommuner under 20 000 innbyggere. Kilde: KOSTRA 

4.7.1 Mulige effektiviseringsgevinster på administrasjon 
Vi har ikke foretatt noen detaljert vurdering av effektiviseringspotensialet innen hver av 
administrasjonene, noe som ville krevd at vi konkret gikk inn i den enkelte kommune og 
vurderte hver enkelt stilling og måten kommunene er organisert på. Vi har derfor heller 
forsøkt å finne fram til mulige innsparingsgevinster ved å analysere KOSTRA-data fra 
2014. Dette vil være en metode som gir et bilde av mulige innsparingsgevinster. Vår 
definisjon av «administrasjonsutgifter» i denne analysen er netto driftsutgifter på 
følgende KOSTRA-funksjoner: 100 Politisk styring, 110 Kontroll og revisjon, 120 
Administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og 130 Admini-
strasjonslokaler. 

Tabellen under viser administrasjonsutgiftene i dag og mulig effektiviseringspotensiale 
ved en eventuell kommunesammenslåing av Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. 
Steinkjer har i dag desidert lavest administrasjonskostnader blant de fire kommunene 
(2 577 kr pr. innbygger i 2014). Hvis den nye kommunen klarer å operere med et 
tilsvarende nivå på administrasjonsutgiftene, vil gevinsten bli om lag 27,7 mill. kr pr. år 
sammenlignet mot summen for dagens fire kommuner.  
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Tabell 4.13:  Administrasjonsutgifter 2014 og mulig effektiviseringspotensial. Kilde: 
KOSTRA (Konsern) 

 

Innbyggere 
(1.1.2015) 

Netto 
driftsutgifter 

pr. innb. 

Netto driftsutgifter 
1000-kr 

Steinkjer 21 650 2 577 55 792 
Verran 2 547 6 069 15 458 
Snåsa 2 153 6 712 14 451 
Inderøy 6 770 4 044 27 378 
Sum 33 120 3 414 113 079 
Landsgjennomsnittet 12 070 3 885 - 
Ringsaker 33 603 3 277 - 
Ullensaker 33 310 3 328 - 
Gevinst/innsparing ved nivå 
tilsvarende Steinkjer   27 728 
Gevinst/innsparing ved nivå 
tilsvarende Ringsaker/ 
Ullensaker   2 855 / 4 544 

Vi sammenligner også alternativet med sammenlignbare kommuner mht. innbyggertall. 
Innsparingspotensialet i forhold til hva Ringsaker og Ullensaker bruker på administra-
sjon er på mellom 2,9 og 4,5 mill. kr pr. år. Begge disse kommunen er relativt små i areal 
i forhold til Inn-Trøndelagskommunene. En annen viktig forskjell er at begge disse to 
kommunene har to større tettsteder, hhv. Moelv og Brumunddal, Kløfta og Jessheim. 
Dette kan bidra til å økte administrasjonsutgifter i forhold til en kommune med en klar 
sentrumsstruktur. Landsgjennomsnittet for administrasjonsutgiftene er høyere enn 
dagens gjennomsnitt for Inn-Trøndelagskommunene. Det er derfor ikke beregnet noe 
gevinstpotensial mot landsgjennomsnittet. 

Som nevnt innledningsvis vil det være muligheter for innsparing på administrasjon som 
følge av at man gjennom en sammenslåing får én administrativ og politisk organisasjon, 
og at man unngår doble funksjoner, oppgaver, rutiner og systemer på ulike områder. 
Samtidig vil det naturligvis være slik at graden av effektivisering også vil være avhengig 
av hvordan man velger å organisere den nye kommunen. I en kommune som blir stor 
geografisk, og der avstandene blir lange, kan det være behov for mer desentraliserte 
løsninger som det koster å administrere. Politisk kan det f.eks. være behov for ordninger 
for å styrke lokalpolitisk deltakelse og engasjement, bl.a. gjennom etablering av 
lokalutvalg, kommunedelsutvalg og opplegg for innbyggermedvirkning. Behovet for 
slike løsninger må vurderes nærmere i en eventuell videre prosess. Dette kan trekke i 
retning av at innsparingspotensialet for felles administrasjon er lavere enn 27,7 mill. kr.  

Vi mener et rimelig anslag på innsparingspotensialet innen administrasjon kan ligge på 
rundt 23 mill kr på lang sikt, dvs. halvparten av inntektsbortfallet pga. utfasing av 
inndelingstilskuddet. I vårt anslag har vi da lagt inn noe kostnader til lokalpolitiske tiltak 
og oppbygging av desentralisert administrasjon. Innsparingene bør kunne realiseres 
vesentlig tidligere enn etter 15-20 år fra tidspunktet for en eventuell kommune-
sammenslåing.  
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4.7.2 Mulige effektiviseringsgevinster på tjenesteområder 
I tillegg til å realisere reduserte administrasjonsutgifter, bør en sammenslått kommune 
kunne hente ut omstillings- og effektiviseringsgevinster på tjenesteområdene. Vi har 
ikke i denne rapporten gjort noen (illustrasjons-)beregninger av det potensialet. Vi har 
imidlertid tatt inn en tabell som viser de aktuelle kommunenes netto driftsutgifter pr. 
innbygger i målgruppen («enhetskostnader») på ulike tjenesteområder i dag.  

Tabell 4.14:  Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger (i målgruppen) på utvalgte 
tjenesteområder 2014. Kilde: KOSTRA/beregninger ved Telemarksforsking. 

 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Hele landet 
Barnehage (1-5 år) 125 281 131 221 142 457 130 919 129 446 
Grunnskole (6-15 år) 103 941 125 759 125 875 106 165 100 988 
Barnevern (0-17 år) 10 468 9 384 5 964 10 657 8 014 
Sosialtjeneste (20-66 år) 2 830 2 094 1 984 1 734 3 504 
Pleie og omsorg (67 år +) 88 211 126 429 113 086 96 412 114 684 
Kommunehelse 2 222 4 025 4 934 2 095 2 285 
Brann/ulykkesvern 1 618 1 558 1 740 1 385 731 
Fysisk planlegging 554 647 867 421 617 
Samferdsel 1 285 1 485 1 449 1 132 733 
Kirke 584 730 1 065 707 539 
Kultur 1 613 1 554 2 335 1 792 2 009 

Verran og Snåsa hadde generelt et noe høyere utgiftsnivå på de aktuelle tjeneste-
områdene enn landsgjennomsnitt i 2014. Steinkjer hadde generelt et noe lavere 
utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet. Samtlige av de fire kommunene hadde et høyere 
utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet på områdene grunnskole, brann/ulykkesvern, 
samferdsel og kirke. På sosialtjeneste hadde samtlige av de fire kommunene et lavere 
utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet. 

Erfaringene fra de siste, frivillige kommunesammenslåingene er at det største 
innsparingspotensialet på kort sikt ligger innenfor administrasjon. Dette gir seg også 
utslag i at delen av utgiftene til administrasjon har blitt redusert til fordel for en økning 
av delen av utgiftene som går til tjenesteproduksjon. I den sammenhengen er det også 
viktig å være oppmerksom på at det i alle disse sammenslåingsprosessene har vært gitt 
garantier om at ingen av de ansatte skulle miste jobben som følge av kommunesammen-
slåingene. Slike garantier har vært viktig for å skape trygghet blant de ansatte. Ansatte 
som har vært direkte påvirket av kommunesammenslåing har fått tilbud om nye jobber, 
og overskudd av ansatte har vært håndtert gjennom naturlig avgang. Når slike garantier 
blir gitt, tar det lengre tid å hente ut stordriftsfordelene. Inndelingstilskuddet som 
kommunen mottar de første 20 årene etter sammenslåing, tar nettopp hensyn til at det tar 
tid å hente ut effektiviseringsgevinster i en ny kommune. 

4.8 Demografi og kommuneøkonomi 
Kommunene har ansvaret for blant annet barnehage, grunnskole og pleie- og 
omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper 
av befolkningen, og hvor utgiftene i stor grad påvirkes av den demografiske utviklingen. 
Innbyggertallsutvikling og alderssammensetning har stor betydning for nivået på de 
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statlige rammeoverføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike 
aldersgruppene ikke koster kommunekassa det samme. Yrkesaktive menneske klarer seg 
i hovedsak selv, mens de yngste skal ha barnehage og skoleplass. De eldste gir kostnader 
på helse- og omsorgstjenestene. Samtidig er det ikke sikkert at en kommune får reduserte 
kostnader i tjenestetilbudet på grunn av demografiske endringer. Kommunen vil da 
oppleve at det blir mindre penger til rådighet.  

I konsultasjonsmøtene mellom staten og kommunesektoren om kommende års stats-
budsjett legger teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 
(TBU) fram beregninger om hvordan den demografiske utviklingen antas å påvirke 
kommunesektorens utgifter. I statsbudsjettet for 2016 har TBU beregnet at kommune-
sektoren kan få merutgifter på om lag 2,1 mrd. kr i 2016 som følge av den demografiske 
utviklingen. KMD har anslått at om lag 1,7 mrd. kr av disse merutgiftene må dekkes 
innenfor veksten i frie inntekter. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad 
og effektivitet i tjenesteytingen, og er et utrykk for hva det vil koste kommunesektoren 
å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen.  

Med utgangspunkt i TBUs beregningsopplegg knyttet til den demografiske utviklingen 
i 2015, har vi beregnet at Inn-Trøndelagskommunene samlet sett kan få økte «demografi-
kostnader» på om lag 12,5 mill. kr i 2016 (jf. tabellen under). Steinkjer er anslått å få 
merutgifter på ca. 18,3 mill. kr, mens Verran, Snåsa og Inderøy er anslått å få 
mindreutgifter på om lag hhv. 2,1 mill kr, 1,4 mill kr og 2,4 mill kr. 

Tabell 4.15  Beregnede mer-/mindreutgifter 2016 knyttet til den demografiske utviklingen. 
Mill. 2016-kr. Kilde: SSB/TBU. 

 

0-5 år 6-15 
år 

16-18 
år 

19-66 
år 

67-79 
år 

80-89 
år 

90 år 
og 

eldre 

Sum Sum 
ekskl. 
16-18 

år 
Steinkjer 0,7 13,7 -9,8 -0,2 3,7 -3,7 4,1 8,4 18,3 
Verran 0,6 -1,5 -0,2 -1,1 0,3 -0,8 0,4 -2,3 -2,1 
Snåsa -0,1 -1,4 0,8 -0,1 0,3 1,1 -1,2 -0,5 -1,4 
Inderøy -1,8 -2,7 0,6 -1,0 1,7 -0,6 2,0 -1,8 -2,4 
Sum -0,5 8,1 -8,6 -2,4 6,0 -4,0 5,3 3,9 12,5 

Videre har vi også sett på utviklingen i perioden fram til 2030. TBU presiserer at 
beregningene må betraktes som grove anslag. Vi vil understreke at usikkerheten også vil 
øke når vi ser på flere år framover i tid. Basert på beregningsopplegget fra TBU, er det 
anslått at de fire kommunene samlet kan få merutgifter på om lag 350 mill. kr 
(tilsvarende 13,9 prosent av dagens brutto driftsinntekter) i perioden 2016 til 2030, som 
følge av den demografiske utviklingen. Samtlige kommuner er anslått å få økte 
demografikostnader i denne perioden. Målt i prosent av dagens brutto driftsinntekter - er 
Steinkjer anslått å få merkostnader tilsvarende 18,2 prosent, mens Verran, Snåsa og 
Inderøy er anslått å få merkostnader tilsvarende hhv. 0,2 prosent, 8,4 prosent og 9,4 
prosent.  
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Mer-/mindreutgiftene vil i utgangspunktet gjenspeiles gjennom endret rammetilskudd, 
og vil slik sett gi en indikasjon på hvilke økonomiske rammebetingelser en kommune 
vil ha for å håndtere befolkningsvekst og merkostnader knyttet til dette. 

Tabell 4.16  Beregnede mer-/mindreutgifter 2016-2030 knyttet til den demografiske 
utviklingen. Faste mill. 2016-kr. Kilde: SSB/TBU. 

 

2016 2016-2020 2016-2030 2016-30 i % av 
dagens brutto 
driftsinntekter 

Steinkjer 18,3 82,2 284,5 18,2 % 
Verran -2,1 -7,4 0,5 0,2 % 
Snåsa -1,4 0,5 17,1 8,4 % 
Inderøy -2,4 1,8 48,2 9,4 % 
Sum 12,5 77,0 350,3 13,9 % 

4.9 Oppsummering og drøfting økonomi 
Alle de aktuelle kommunene, med unntak av Steinkjer, hadde et inntektsnivå som lå over 
lands-gjennomsnittet i 2014. Steinkjer hadde et nivå på korrigerte frie inntekter 
tilsvarende 4 prosent under landsgjennomsnittet, mens Verran, Snåsa og Inderøy hadde 
et nivå tilsvarende hhv. 6 prosent, 9 prosent og 2 prosent over landsgjennomsnittet. 

Bare Inderøy hadde et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 prosent i 
2014. Steinkjer hadde et netto driftsresultat på 0,7 prosent, mens Verran og Snåsa hadde 
et negativt netto driftsresultat. For en sammenslått kommune ville et beregnet netto 
driftsresultat ha utgjort 0,9 prosent i 2014. Kun Inderøy har hatt tilfredsstillende nivå på 
netto driftsresultat de siste tre årene. 

Regjeringen benytter økonomiske virkemidler som kan stimulere til kommune-
sammenslutning i reformperioden. Om Inn-Trøndelagskommunen blir vedtatt innen 
1.1.2018, vil den utløse 70 mill. kr i støtte (tilsvarende 2,8 prosent av dagens brutto 
driftsinntekter) – sammensatt av 45 mill. kr i støtte til engangskostnader og 25 mill. kr i 
reformstøtte. I tillegg til den nye kommunen få 50,3 mill. kr i inndelingstilskudd i 15 
som trappes ned lineært med 1/5 hvert år. 

Beregningene viser at sammenslåingsalternativet vil få 4,3 mill. kr høyrere ramme-
tilskudd enn summen av enkeltkommunene de første 15 årene, tilsvarende 0,2 prosent 
av dagens brutto driftsinntekter. Etter 20 år når rammetilskuddet er nede på det nivået 
som skal gjelde på lang sikt, viser beregningene at alternativet vil få en reduksjon i 
rammetilskuddet på ca. 46 mill. kr (1,8 prosent av brutto driftsinntekter i 2014). Det er 
viktig å presisere at beregningene illustrerer effekter gitt dagens inntektssystem og 
tilhørende kriterieverdier for den enkelte kommune i 2016.  

Tabellen under oppsummerer de viktigste effektberegningene for strukturalternativet. 
Utslagene er vist i mill. kr og i prosent av brutto driftsinntekter for summen av aktuelle 
kommuner.  



48 

Tabell 4.17  Oppsummering av effektberegninger. I mill. kr og i % av brutto driftsinntekter 
2014. 

Alternativ 
I mill. kr I % av brutto 

driftsinntekter 
Økonomiske virkemidler (éngangsmidler) 70,0 2,8 % 
Effekt frie inntekter år 1-15 (årlig) 4,3 0,2 % 
Effekt frie inntekter etter år 20 (årlig) -45,9 -1,8 % 

Sammenslåingsalternativet vil gi en effekt i år 1 etter sammenslåing på 74 mill kr, dvs. 
3 prosent av brutto driftsinntekter 2014, pluss eventuelle innsparinger på grunn av 
sammenslåingen. Om vi antar en innsparing på om lag 23 mill kr innenfor 
administrasjon, gjenstår å finne inndekning for 23 mill kr i tapte inntekter på lang sikt. 
Dette kan gjøres ved å øke eiendomsskatten eller ved at man klarer å senke kostnadene 
i tjenestetilbudet. Innenfor sistnevnte området, bør det være et betydelig potensial på 
lengre sikt. Erfaringene fra tidligere kommunesammenslåinger viser imidlertid at det er 
størst effektiviseringspotensial knyttet til administrasjon. Dette fordi man gjennom en 
sammenslåing får én administrativ og én politisk organisasjon, og dermed unngår doble 
funksjoner, oppgaver, rutiner og systemer på ulike områder.  

Generelt kan det forventes at andre statstilskudd og øremerkede tilskudd, vil være 
sammenslåingsnøytrale. Dette gjelder f.eks. integreringstilskuddet, tilskuddet til ressurs-
krevende tjenester og for ulike kompensasjonsordninger fra Husbanken. 

Spesielle økonomiske ordninger som kan bli påvirket ved kommunesammenslåing, er 
bl.a. sone for arbeidsgiveravgift, distriktspolitisk virkeområde og landbrukstilskudd. I 
tillegg vil eiendomsskatt, kommunal prissetting og uttak av konsesjonskraft være 
aktuelle problemområder. 

Kommunene befinner seg i ulike soner for differensiert arbeidsgiveravgift. Steinkjer er 
i sone 1, Verran og Inderøy i sone 2, mens Snåsa er i sone 3. Satsen i en sammenslått 
kommune blir videreført innenfor de «gamle» kommunegrensene som om det fortsatt 
var to eller flere kommuner, fram til neste revisjon med virkning fra 2021. Da regner vi 
i utgangspunktet med at en eventuell sammenslått kommune i Inn-Trøndelag, blir 
«kategorisert» til sone 1. Det betyr i fall økt arbeidsgiveravgift for bedrifter i sone 2 og 
3-kommunene, og dessuten økt arbeidsgiveravgift på kommunalt ansatte fra «gamle» 
sone 2 og 3 kommunene.  

De fire kommunene i Inn-Trøndelag er alle innenfor virkeområdet for distriktsrettet 
investeringsstøtte pr. 1.7.2014. Vi regner derfor med at det også vil gjelde for en 
sammenslått kommune etter neste revisjon av områdeinndelingen (dvs. fom. 2021).  

KMD har i forbindelse med reformarbeidet kommet med en del avklaringer som skal 
styrke forutsigbarheten i kommunereformen når det gjeler effekter av ulike politiske 
virkemidler. For landbruksstøtte er det slått fast at soneplasseringen som gjaldt for hver 
enkelt kommune, blir videreført også etter sammenslåingen. Det er også slått fast dersom 
det vedtas at en kommune skal overføres til et annet fylke, vil kommunen i 
utgangspunktet få samme soneplassering som gjelder i fylket den overføres til. 
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Eiendomsskatt og prissetting av tjenestene varierer noe mellom kommunene. Dette må 
harmoniseres i en ny kommune. Ellers er det slik en kommunesammenslåing kan gi økte 
inntekter fra salg av konsesjonskraft for en ny sammenslått kommune. Alle de fire 
aktuelle kommunene har en gitt mengde konsesjonskraft, men som er mindre enn det 
alminnelige forbruket i kommunen. Sammenslåingsalternativet som utredes i denne 
rapporten vil dermed ikke gi noen økning i konsesjonskraftinntekter for det lokale nivået. 

Med utgangspunkt i TBUs beregningsopplegg knyttet til den demografiske utviklingen, 
har vi beregnet framtidige «demografikostnader» for de tre kommunene hver for seg og 
samlet. Mer-/mindreutgiftene vil gjenspeiles gjennom endret rammetilskudd og vil slik 
sett gi en indikasjon på hvilke økonomiske rammebetingelser en kommune vil ha for å 
håndtere befolkningsvekst og merkostnader knyttet til dette.  

Basert på beregningsopplegget fra TBU, er det anslått at de fire kommunene samlet kan 
få merutgifter på om lag 350 mill. kr (tilsvarende 13,9 prosent av dagens brutto 
driftsinntekter) i perioden 2016 til 2030, som følge av den demografiske utviklingen. 
Samtlige kommuner er anslått å få økte demografikostnader i denne perioden. Målt i 
prosent av dagens brutto driftsinntekter - er Steinkjer anslått å få merkostnader til-
svarende 18,2 prosent, mens Verran, Snåsa og Inderøy er anslått å få merkostnader 
tilsvarende hhv. 0,2 prosent, 8,4 prosent og 9,4 prosent.  
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5. VELFERDSPRODUKSJON OG 
MYNDIGHETSUTØVELSE  

I dette kapitlet beskriver og analyserer vi kommunene som velferdsleverandør og 
myndighetsutøver i dag. Vi analyserer med bakgrunn i resultatene fra kapittel 3 og 4 hva 
som kan bli utfordringene i framtiden, hvor robuste kommunen vil være i framtiden i en 
videreføring av dagens kommunestruktur og hvordan dette kan endres ved reform-
alternativene.  

5.1 Innledning 
Kommunen som produsent av velferdstjenester kan belyses og drøftes ut fra flere ulike 
vinklinger. Langs den politiske diskusjonen vil spørsmålet om nivå på ytelsene eller om 
prioriteringer mellom tjenesteområde stå sentralt. Vi skiller gjerne mellom effektivitet 
og produktivitet. Produktivitet vil si forholdet mellom volumet av varer eller tjenester 
som produseres og mengden av innsatsfaktorer som brukes for å produsere varene/ 
tjenestene. Hvis produksjonsvolumet holder seg konstant, mens bruken av innsats-
faktorer går ned, har produktiviteten økt. Effektivitet defineres gjerne som verdi-
skapingen en gitt ressursbruk gir. Dvs. at økt effektivitet vil si økt utbytte eller 
avkastning av ressursbruken. Det innebærer at også kvaliteten på en tjeneste må tas med 
i verdiskapingsvurderingen. I den kommunale velferdsproduksjonen måler vi gjerne 
produktiviteten mens effektiviteten naturlig nok er betydelig vanskeligere å måle.  

Som myndighetsutøver fatter kommunen vedtak om velferdstjenester innbyggeren skal 
motta eller byggetillatelse for et eiendomsselskap. Kommunen må ha hjemmel i en lov 
eller forskrift til å fatte vedtak, og med noen få unntak er det tilrettelagt for klageadgang 
der organet som behandler klages er en statlig instans. Fylkesmannen er på mange 
fagområder overordnet instans. På mange fagområder kreves det både betydelig fag-
kompetanse for å kunne behandle sakene, og den som berørt i saksbehandlingen skal få 
sin sak behandlet uavhengig av saksbehandlers kunnskap eller kjennskap til søker.  

5.2 Velferdsproduksjon – dagens status 
Vi har valgt å dele inn de åtte tjenesteområdene i ekspertutvalgets rapport i tre under-
grupper; 

Oppvekst og utdanning Barnehage 
Skole 

Sosial, helse og barnevern Barnevernet 
Sosialtjenesten 
Pleie og omsorgstjenester 
Kommunehelse 
Rus/ psykiatri 

Tekniske tjenester VAR 
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Administrasjon er drøftet i økonomikapittelet og omtales derfor ikke her. I fylkes-
mennenes kommunebilder utarbeidet for her kommune er landbruk, reindrift, samiske 
spørsmål, miljøvern, planområdet, samt samfunnssikkerhet og beredskap blir grundig 
redegjort for. Vi har ikke funnet det hensiktsmessig å bruke knappe ressurser i prosjektet 
på å gjengi fylkesmannens vurderinger.  

5.2.1 Oppvekst og utdanning 
Innenfor oppvekst og utdanning ser vi nærmere på barnehagetilbudet og elevgrunnlaget 
i grunnskolen. I tabellen nedenfor har vi sett på utviklingen i antallet barn i aldersgruppen 
0-5 år.  

Fra 1990 og fram til 2015 har alle fire kommuner en reduksjon i antallet barn i 
barnehagealder. Reduksjonen er størst for Snåsa og minst for Steinkjer. Samlet er 
reduksjonen i regionen på 12 prosent. I denne perioden var veksten i landet som helhet 
på nesten 15 prosent. Vi ser også at Steinkjer og Verran har opplevd vekst i antallet barn 
i aldersgruppen 0-5 år fra 2010 til 2015. I denne perioden var utviklingen stabil i Snåsa, 
mens Inderøy hadde en svak reduksjon. De siste 5 årene har landet som helhet hatt en 
vekst på nesten 3 prosent i antallet barn ri denne aldersgruppen.  

Utviklingen i antallet barn og unge henger sammen med flere faktorer i samfunnet. 
Dersom vi ser på antallet kvinner i kommunene i aldersgruppen 20-44 år, har alle 
kommunene en betydelig nedgang fra 1990 til 2015. Fra 2010 til 2015 øker antallet 
kvinner i aldersgruppen med om lag 4 prosent i Verran og 1 prosent i Steinkjer. I Inderøy 
er det en liten nedgang på 1 prosent og i Snåsa er det reduksjonen 4 prosent. Dersom vi 
ser på perioden fra 1990 til 2015, har Steinkjer en nedgang på 13 prosent og Inderøy en 
reduksjon på 18 prosent. I Verran og Snåsa er reduksjonen hhv 27 prosent og 33 prosent. 
Denne utviklingen kan være en indikasjon på det framtidige behovet for barnehage-
plasser. 

Tabell 5.1:  Antall barn i alderen 0-5 år (Kilde: Egne beregninger). 

 
1990 2000 2010 2015 Utvikling  

1990-2015 
Steinkjer 1 529 1 550 1 424 1 470 -4 % 
Verran 207 180 137 145 -30 % 
Snåsa 197 199 129 127 -36 % 
Inderøy 554 534 457 437 -21 % 
Region 2 487 2 463 2 147 2 179 -12 % 

I tabellen nedenfor har vi satt opp noen nøkkelindikatorer for barnehageområdet. 
Tabellen viser at det er forskjeller mellom kommunene når det gjelder andelen av netto 
driftsutgift som brukes til barnehager. Dette har dels sammenheng med antallet barn i 
barnehagealder og behovet for plasser, og hvordan barnehagestrukturen er. Av 
kommunene ser vi at Snåsa er den kommunen med høyest utgifter pr. barn, noe som ikke 
er så overraskende da denne kommunen i mindre grad enn de tre øvrige kan tilrettelegge 
for store, kostnadseffektive enheter. Blant våre kommuner er det bare Steinkjer som 
driver rimeligere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. 
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Tabell 5.2:  Nøkkelindikatorer Barnehagesektoren, konsern, 2014 (Kilde: SSB). 

 
Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Nord-

Trøndelag 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto drift 14,3 % 9,7 % 10,4 % 13,2 % 14,1 % 14,9 % 
Netto driftsutgifter pr. innbygger 
1-5 år i kroner, barnehager, 
konsern 125 281  131 221  142 457  130 919  129 504  128 633  
Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 94,0 % 80,3 % 97,1 % 93,5 % 93,3 % 90,9 % 
Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år 85,2 % 69,0 % 91,7 % 85,2 % 83,9 % 80,9 % 
Andel barn med oppholdstid 33 
timer eller mer pr. uke i 
kommunal barnehage 95,5 % 96,6 % 89,7 % 91,7 % 93,1 % 95,3 % 
Korrigerte oppholdstimer pr. 
årsverk i kommunale 
barnehager, konsern 11 159 10 871 9 358 13 187 11 287 11 270 
Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 37,7 % 40,5 % 27,5 % 36,8 % 36,3 % 35,0 % 
Andel styrere og pedagogiske 
ledere med godkjent 
barnehagelærerutdanning 97,7 % 92,9 % 85,7 % 95,3 % 96,3 % 90,9 % 

Av tabellen over ser vi at innbyggerne i Verran i mindre grad enn de øvrige kommunene 
bruker tilbudet. I Snåsa er det det en høy andel av de yngste barna som benytter tilbudet. 
På ansattsiden har Snåsa høy bemanning pr. oppholdstime (lavt antall oppholdstimer pr. 
årsverk). Inderøy ligger her betydelig lavere enn de øvrige kommunene, fylkessnittet og 
landet utenom Oslo. Når det gjelder utdanning skiller Snåsa seg ut med noe lavere 
utdanningsnivå hos de ansatte.  

Grunnskolen 
Utviklingen i antallet barn i grunnskolealder følger i stor grad den samme trenden som 
vi så under barn i barnehagealder, men reduksjonen er ikke like kraftig. 

Tabell 5.3:  Antall barn i grunnskolealder (Kilde: Egne beregninger) 

 1990 2000 2010 2015 
Utvikling 1990-

2015 
Steinkjer 2 604 2 766 2 679 2 574 -1 % 
Verran 373 332 298 270 -28 % 
Snåsa 318 328 285 257 -19 % 
Inderøy 1 044 1 006 963 921 -12 % 
Sum 4 339  4 432  4 225  4 022  -7 % 

Skolen har i stadig utvikling, noe som innebærer endring i skolebygg og i tilrettelegging 
av undervisningen. De samlede kostnadene til skole består av tre hovedkomponenter; 
grunnskoleundervisning, skoleskyss og kostnader til skolebygg. Skoleskyssen er direkte 
knyttet til elevene, mens utgiftene til undervisningen i stor grad er knyttet til grupper av 
elever. Konsekvensen av dette er at en kommunes samlede utgifter til skolen i liten grad 
påvirkes av mindre endringer i antallet elever. I tabellen nedenfor er det satt opp nøkkel-
indikatorer for grunnskolen. 
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Tabell 5.4:  Nøkkeltall for grunnskolen, konsern 2014 (Kilde: SSB) 

 
Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Nord-

Trøndelag 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), pr. innbygger  103 941  125 759  125 875  106 165  107 891  100 946  
Andel elever i grunnskolen som 
får spesialundervisning 9,6 % 6,9 % 10,1 % 8,7 % 9,7 % 8,1 % 
Andel timer spesialundervisning 
av antall lærertimer totalt 19,7 % 15,1 % 24,3 % 21,8 % 20,7 % 17,4 % 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
1.-4.årstrinn 13,2 10,2 8,6 12,5 12,1 13,3 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
5.-7.årstrinn 13,2 10,6 9,7 10,3 11,8 13 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
8.-10.årstrinn 15,3 11,9 12,8 17,2 13,7 14,3 
Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 88,2 % 97,4 % 83,3 % 95,2 % 91,6 % 87,8 % 
Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning uten 
pedagogisk utdanning 5,0 % 2,6 % 11,9 % 0,8 % 3,8 % 5,6 % 
Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 6,8 % 0,0 % 4,8 % 4,0 % 4,6 % 6,5 % 

Gjennomsnittskostnaden pr. elev er lavest i de to største kommunene, jfr. Tabell 5.4. 
Utgiftene til Verran og Snåsa ligger høyere pga. mindre kostnadseffektiv skolestruktur. 
Utdanningsnivået sier noe om formalkompetansen i skolen og Snåsa har her noe lavere 
andel av universitets/ høyskoleutdannet personale i skoleverket.  

5.2.2 Sosial, helse og barnevern 
Tabell 5.5:  Nøkkelindikatorer Barnevern, Konsern, 2014 (Kilde: SSB) 

 
Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Nord-

Trøndelag 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 
0-17 år, barnevernstjenesten, 
konsern 

10 468 9 384 5 964 10 657 9 035 7 978 

Barn med melding ift. antall 
innbyggere 0-17 år 5,1 % 5,9 % 1,8 % 3,6 %  4,1 % 
Andel barn med barnevernstiltak 
ift. innbyggere 0-17 år 4,7 % 5,1 % 3,8 % 4,7 %  4,8 % 
Stillinger med fagutdanning  
per 1 000 barn 0-17 år 4,6 % 6,3 % 2,0 % 4,4 % 4,2 % 4,1 % 

Snåsa har klart lavere utgifter til barnevernstjenesten enn de øvrige kommunene. 
Andelen barn med melding og med barnevernstiltak ligger for nevnte kommune også 
under landsgjennomsnittet ekskl. Oslo. Det ser videre ut til å være sammenheng mellom 
stillinger med fagutdanning, barn med meldinger og andelen barn med barnevernstiltak, 
jfr. tabellen nedenfor. Snåsa framstår som lave på alle disse parameterne. I følge Kostra 
hadde kommunen 1,9 stillinger på barnevernet i 2014. Barnevernspanelet anbefalte i 
2011 at barnevernstjenesten skulle minst ha 5 stillinger for å sikre kompetanse og kvalitet 
(Barnevernpanelets rapport, 2011). 
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Ressursbruken innen barnevern i Steinkjer, Verran og Inderøy er mer på linje med både 
fylket og landet utenom Oslo enn Snåsa. Barnevernet i Verran har en større andel 
fagutdannede stillinger og har også noe høyere andel fagkompetanse enn Steinkjer og 
Inderøy. Verran har også noe høyere andel på tiltak enn Steinkjer og Inderøy. Likevel 
har Verran lavere kostnader til barnevernet pr. innbygger i aldersgruppen 0-17 år enn de 
to andre kommunene.  

Sosialtjenester 
Sosialtjenesten omfatter av økonomisk sosialhjelp, råd/veiledning, sosialt forebyggende 
arbeid, kommunale sysselsettingstiltak og tilbud til personer med rusproblemer. 
Økonomisk sosialhjelp er en behovsprøvd ytelse og det er derfor hensiktsmessig å se 
hvor stor andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Ettersom 
mottakere av sosialhjelp flytter over kommunegrenser kan ikke andeler av mottakere 
beregnes direkte på fylkes eller landsnivå. Det er derfor mangelfullt med Kostra-tall for 
å måle sosialhjelp på dette nivået. 

Statistisk sentralbyrå har anslått antallet innbyggere som har sosialhjelp som hoved-
inntektskilde til 46 prosent på landsbasis (ekskl. Oslo). Blant kommunene i Inntrøndelag 
har Verran den laveste andelen, og de ligger også lavt på samlede utgifter til sosial-
tjenestens andel av totale netto driftsutgifter. Det er imidlertid en stor andel av 
innbyggerne i aldersgruppen 20-66 år i denne kommunen som mottar sosialhjelp 
sammenlignet med de andre kommunene.  

Blant våre kommuner kommer Snåsa lavest ut på samtlige nøkkelindikatorer for 
sosialtjenester, unntatt andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. 
Steinkjer har den høyeste andelen av netto driftsutgifter til sosialtjenesten. Alle 
kommunene ligger over landssnittet for andelen uføre, og alle kommunene med unntak 
av Snåsa ligger over fylkessnittet.  

At alle kommunene ligger under landssnittet på netto driftsutgifter har trolig en 
sammenheng med at kommunene har forholdsmessig få innbyggere med lav inntekt og 
de ligger også relativt lavt om en ser på opphopningsindeksen.16 

                                                      

16 Opphopningsindeksen er et utrykk for sosial utfordringer i kommunen og er sammensatt av 
antall skilte/ separerte, antallet arbeidsledige, personer med lav inntekt og innbyggertallet i 
kommunen. 
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Tabell 5.6:  Nøkkelindikatorer Sosialtjenester, Konsern, 2014 (Kilde: SSB) 

 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Nord-
Trøndelag 

Landet u/ 
Oslo 

Netto driftsutg. til sosialtjenesten i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter, 

3,3 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 2,6 % 3,7 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i 
alderen 20-66 år, av innbyggerne 
20-66 år 

4,1 % 7,4 % 2,7 % 3,6 %   

Andel mottakere med sosialhjelp 
som hovedinntektskilde 38,7 % 31,9 % 40,0 % 40,1 %  45,5 % 
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 
innbygger 0,64 0,63 0,37 0,58 0,58 0,98 

Pleie- og omsorgstjenester 
Figuren nedenfor viser hvor stor andel av de samlede netto driftsutgiftene som brukes på 
pleie- og omsorgstjenester (PLO), og fordelingen mellom hjemmebaserte tjenester, 
institusjonstjenester, aktivisering og støttetjenester. Figuren viser at Steinkjer ligger på 
både fylkes- og landssnittet av PLOs andel av samlede utgifter, men Verran og Snåsa 
bruker noe mer, og Inderøy noe mindre. Steinkjer og Verran har større andeler på 
hjemmebasert omsorg enn Snåsa og Inderøy. Inderøy bruker mer på aktivisering/ 
støttetjenester enn de andre kommunene. Snåsa har ikke innrapportert at de har et tilbud.  

 
Figur 5.1:  Ressursbruk og fordeling, Pleie og omsorgstjenester, Konsern, 2014 (Kilde: 

SSB) 

Andelen ansatte med fagutdanning som arbeider innenfor pleie og omsorg varierer fra 
83 prosent i Steinkjer til 74 prosent i Snåsa. Verran og Inderøy har hhv 82 prosent og 
80 prosent med fagutdanning. 

Tabellen nedenfor illustrerer hvordan tilbudet i kommunene fordeler seg på alders-
grupper. Ettersom det ikke foreligger tall for antallet som mottar hjemmetjenester målt 
mot antallet innbygger i samme aldersgruppe, brukes mottakere målt om antallet 
innbyggere i ulike aldersgrupper. Vi ser at Snåsa, som fordi de har forholdsmessig mange 
eldre innbyggere, har lav mottakerandel for aldersgruppen 80 år og eldre. Alders-
indeksen for Verran er høyere enn Snåsa for denne gruppen, noe som skyldes en høyere 
andel hjemmetjenester. Inderøy bruker relativt sett minst av de fire kommunene på pleie- 
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og omsorgstjenester, noe som antakelig skyldes en kostnadsmessig mer gunstig 
aldersstruktur.  

Tabell 5.7:  Nøkkelindikatorer Hjemmetjenester, Konsern, 2014 (Kilde: SSB) 

 
Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Nord-

Trøndelag 
Landet 
u/ Oslo 

Mottakere av hjemmetjenester, 
pr. 1000 innb. 0-66 år 26  22 54  30  25  20  
Mottakere av hjemmetjenester, 
pr. 1000 innb. 67-79 år 79  84  99  60  82  69  
Mottakere av hjemmetjenester, 
pr. 1000 innb. 80 år og over 384  337  331  362  382  333  

Verran har den høyeste andelen institusjonsplasser i prosent av mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester blant inntrønderlagskommunene, jfr. tabellen nedenfor. Verrans andel 
av innbyggere over 67 år som bor på institusjon avviker i liten grad fra de øvrige 
kommunene, men kommunen skiller seg fra de andre med lavere belegg. Steinkjer har 
en lavest andel bosatt på institusjoner, og utnytter tilgjengelige plasser tilnærmet fullt ut. 
Det er ellers verdt å merke seg at Verran har høy legetimedekning mens Snåsa ligger på 
om lag halvparten av fylkessnittet. Om en ser på brutto driftsutgifter gjenspeiler ikke høy 
utnyttelse seg i utgift pr. plass.  

Tabell 5.8:  Nøkkelindikatorer Institusjonsplasser, Konsern, 2014 (Kilde: SSB) 

 
Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Nord-

Trøndelag 
Landet u/ 

Oslo 
Plasser i institusjon i prosent av 
mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester 12,7 % 22,2 % 18,4 % 15,8 % 15,1 % 17,9 % 
Andel innbyggere 67 år og over 
som er beboere på institusjon 4,3 % 4,2 % 6,8 % 3,3 % 4,6 % 5,1 % 
Andel beboere i institusjon av 
antall plasser (belegg) 98,9 % 66,7 % 86,5 % 84,4 % 88,4 %  
Legetimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,31 0,57 0,21 0,42 0,4 0,5 
Korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass, 
konsern 950 955  801 175  802 316  1 011 290  936 602  1 039 336  

Institusjonsplasser omfatter både sykehjemsbeboere og funksjonshemmede som bor i 
institusjon. Alle kommunene med unntak av Snåsa ligger under landssnittet i antall 
innbyggere over 67 år som bor på institusjon. Snåsa ligger høyt både i fylkes og lands-
sammenheng, og dette forklarer en del av kommunens høye andel til institusjonsbasert 
omsorg som vi så ovenfor. 

Kommunehelse 
I kommunehelsetjenesten har Snåsa den høyeste andelen av netto driftsutgifter målt mot 
nette driftsutgifter totalt. Verran ligger også høyt, og begge kommunene ligger over både 
fylkessnittet og landssnittet ekskl. Oslo. Tabellen nedenfor viser da også at disse 
kommunene har vesentlig bedre legedekning enn de øvrige kommunene. Inderøy ligger 
omtrent på fylkes- og landssnittet, mens Steinkjer ligger noe lavere. Listelengde sier noe 
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om tilgang til fastlege og her skiller Verran seg fra de øvrige kommunene med få 
pasienter pr. liste, mens Inderøy er dem tilsvarende lang17.  

Tabell 5.9:  Nøkkelindikatorer kommunehelse, Konsern, 2014 (Kilde: SSB) 

 
Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Nord-

Trøndelag 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter i prosent 
av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 4,4 % 6,2 % 7,4 % 3,9 % 4,7 % 4,5 % 
Legeårsverk pr. 10 000 
innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 8,7 % 15,9 % 13,9 % 10,2 % 10,6 % 10,4 % 
Listelengde 1 164 703 1 068 1 537 1 161 1 227 

Rus/ Psykiatri 
Innenfor rus og psykiatri er det relativt store forskjeller mellom kommunene. Steinkjer 
har en lavere andel psykiatriske sykepleiere pr. innbygger enn de tre øvrige kommunene, 
og kommunen ligger også en del lavere enn både Nord-Trøndelag og landet ekskl. Oslo. 
Det sammen gjelder ansatte med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Kommunen 
ligger også høyest på brutto driftsutgifter pr. innbygger i aldersgruppen 18 – 66 år. 
Rusomsorgen er et område med relativt få innbyggere med behov og derfor vil ofte 
fagmiljøene bli små og fragmenterte. Steinkjer og Inderøy har begge i overkant av 4 
årsverk med spesialutdanning i psykiatri. Verran og Snåsa har rundt ett årsverk hver og 
blir derfor betydelig mer sårbare enn Steinkjer og Inderøy selv om disse også har relativt 
små kompetansemiljøer.  

Tabell 5.10:  Nøkkelindikatorer kommunehelse, Konsern, 2014 (Kilde: SSB) 

 
Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Nord-

Trøndelag 
Landet 
u/ Oslo 

Årsverk av psykiatriske 
sykepleiere pr. 10 000 
innbyggere (khelse+plo) 2,3 3,9 3,7 7,6 5,5 4,4 
Årsverk av personer med 
videreutdanning i psykisk 
helsearbeid pr. 10 000 
innbyggere 4,9 3,9 13 13,5 8,8 8,1 
Brutto driftsutgifter til 
personer med rusproblemer 
pr. innbygger 18-66 år 470 178 0 257 271 483 

5.2.3 Tekniske tjenester 
Tjenester innenfor VAR-området er selvkostbasert og nivåforskjeller kommunene 
mellom kan skyldes både ulik grad av utbygde tjenestenivå, antallet abonnenter å fordele 
utgiftene på eller at infrastrukturen er enklere i noen kommuner enn andre. Steinkjer har 
relativt sett lave kostnader til flere av tjenestene der det er store infrastrukturkostnader 
og antallet abonnenter betyr mye. Dette gjelder bl.a. vann og avløp. Reguleringsplaner 
er ofte mer krevende i byområder noe som gjenspeiler seg i gebyr for private 

                                                      

17 Tallene er det korrigert for kommunale timer. 
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reguleringsplaner. Steinkjer har også valgt en ordning med differensiert sats for 
tilknytningsgebyr for vann og avløp. 

Tabell 5.11:  Nøkkelindikatorer kommunehelse, Konsern, 2014 (Kilde: SSB) 
 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Nord-

Trøndelag 
Landet u/ 

Oslo 
Årsgebyr for vannforsyning *  2 130  4 688  4 400  3 631  3 366  3 317  
Tilknytningsgebyr vann *  1 500 - 

3 000 2 500  4 223  5 300    
Målerleie *    165   294  290  
Årsgebyr for avløpstjenesten * 3 204  3 696  5 028  4 324  3 939  3 654  
Tilknytningsgebyr avløp * 2 000 -  

 4 000 2 500  3 921  9 000    
Årsgebyr for avfallstjenesten * 2 700  2 740  2 750  2 854  3 405  2 639  
Årsgebyr for septiktømming * 1 806  827  2 085  1 438  1 542  1 383  
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1  87 800  20 000  8 700  17 000  27 446  51 630  
Saksbeh.gebyret for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a  12 600  9 500  8 821  8 950  8 720  11 055  
Standardgebyr for 
oppmålingsforetning for areal 
tilsvarende en boligtomt 750 m2  2 870  2 600  11 348  9 500    
Årsgebyr for feiing og tilsyn * 342  427  341  479  447  415  
* Gjelder 2015 

5.3 Resultater fra spørreundersøkelsen – dagens 
status 

I spørreundersøkelsen som ble gjennomført har folkevalgte og ansatte i kommunene tatt 
stilling til en rekke påstander om dagens situasjon i kommunene. Det var til samme syv 
spørsmål rettet mot dagens situasjon. Respondentene svarte på en skal fra 1 til 6, hvor 1 
var helt uenig og 6 var helt enig i påstandene. I drøftinger av resultatene har vi definert 
enig som svaralternativ 4,5 eller 6. Det var også to åpne spørsmål der respondentene med 
egne ord skulle svare på hvilket tjenesteområde vedkommende mente var mest krevende 
for egen kommune i årene framover og hva de anså som de største utfordringene knyttet 
til den kommunale tjenesteproduksjonen.  

5.3.1 Kvaliteten i tjenestetilbudet 
Undersøkelsen viser at både de folkevalgte og ansatte i alle kommunene er relativt godt 
fornøyd med kvaliteten i tjenestetilbudet. Størst tilfredshet synes det å være i Snåsa. 86 
prosent av respondentene fra denne kommunen er enig i at kvaliteten på tjenestetilbudet 
er bra. Lavest skår på tilfredshet er det i Verran, hvor 71 prosent av respondentene er 
enig i påstanden om bra kvalitet på tjenestetilbudet. I Inderøy og Steinkjer ligger de 
tilsvarende andelene på henholdsvis 83 og 79 prosent.  

I undersøkelsen har respondentene også svart på om de er politiker, leder eller ansatt 
(uten lederansvar). Om en ser kommunene samlet er ledere og politikere noe mer 
fornøyd enn de ansatte. Det er også et fellestrekk i alle kommunene at ledere og politikere 
er mer enige i at kvaliteten på tjenestetilbudet er svært bra enn de ansatte uten leder-
ansvar. Sammenligner vi kun ledere og politikere er det signifikante forskjeller mellom 
gruppene i Snåsa og Verran.  
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Figur 5.2:  Andel som mener at kvaliteten i tjenestetilbudet er svært bra (Kilde: Vår 

spørreundersøkelse) 

5.3.2 Økonomisk soliditet 
Samlet for alle kommunene svarer om lag to tredjedeler at de er enig i at den økonomiske 
situasjonen gjør det vanskelig å oppnå god kvalitet på tjenestene. Blant kommunene er 
Verran mest enig i påstanden. Dette er muligens ikke så veldig overraskende, siden 
denne kommunen var mest misfornøyd med kvaliteten på tjenestetilbudet. 76 prosent av 
respondentene fra Verran svarer at de er enig i at den økonomiske situasjonen gjør det 
vanskelig å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene. Inderøy har her lavest andel med 63 
prosent, og deres oppfatning av den økonomiske situasjonen er da også i statistisk 
terminologi signifikant forskjellig fra hva fra hva respondentene i Verran svarer.  

I fordelingen blant politikere og ledere skiller Inderøy seg ut med en betydelig høyere 
andel blant ledere enn politikere som er enig i at den økonomiske situasjonen gjør det 
vanskelig å oppnå god kvalitet på tjenestene.  

 
Figur 5.3:  Andel som mener at den økonomiske situasjonen i kommunen gjør det vanskelig 

å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene (Kilde: Vår spørreundersøkelse) 
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5.3.3 Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse 
For å kartlegge kapasitetsutfordringer og tilgang på kompetanse ble respondentene stilt 
spørsmål om utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft og utfordringer med 
små og sårbare fagmiljøer.  

Summert over alle kommunene er 44 prosent av respondentene enig i påstanden at det 
er ingen utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Dvs. at det er en liten 
overvekt som anser dette som noe eller svært problematisk. Riktig nok er det kun 8 
prosent som er helt uenig i påstanden. Blant kommunene synes utfordringen med å få 
tak i kompetent arbeidskraft å være størst i Verran, og fordelingen er her signifikant 
forskjellig fra de øvrige kommunene.  

Politikerne ser ut til å være mindre bekymret for tilgangen på kompetent arbeidskraft 
enn lederne. Dette bildet er gjeldende for alle kommunene. 

 
Figur 5.4:  Andel som mener at det ikke er noen utfordringer med å rekruttere kompetanet 

arbeidskraft (Kilde: Vår spørreundersøkelse) 

På spørsmålet om små og sårbare miljøer er en utfordring svarer samlet sett 59 prosent 
at de er enige i denne påstanden. På kommunenivå er andelen i Verran noe høyere enn i 
de øvrige tre kommunene. Dette er i tråd med at respondentene fra denne kommunen 
også anså det som mest problematisk å rekruttere kompetent arbeidskraft. Verran skiller 
seg også fra de øvrige kommunene ved at en større andel av politikere enn ledere anser 
små og sårbare miljøer som en utfordring.  
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Figur 5.5:  Andel som mener at små og sårbare fagmiljø er en utfordring (Kilde: Vår 

spørreundersøkelse) 

5.3.4 Tilstrekkelig distanse 
I sum mener hele 70 prosent av respondentene i de fire kommunene at det er tilstrekkelig 
distanse mellom saksbehandlere og innbyggere til å sikre likebehandling i 
tjenesteytingen, og forskjellen mellom kommunene er ikke så stor i sum, men varierer 
en god del mellom politikere og ledelse i de respektive kommunene. 

 
Figur 5.6:  Andel som mener at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og 

innbygger, noe som sikrer likebehandling (Kilde: Vår spørreundersøkelse) 

5.3.5 Håndtering av nye oppgaver og nye utfordringer 
En betydelig overvekt av respondentene er enig i påstanden om at kommunen har 
utfordringer når det gjelder å håndtere stadig økende krav til kommunale tjenester. Størst 
skepsis til å handtere økende krav er det i Verran, hvor kun 18 prosent er enig i påstanden 
om at de er rustet til dette. Blant de øvrige kommunene varierer andelene enige her fra 
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31 prosent i Steinkjer til 42 prosent i Inderøy. I samtlige kommuner er det en lavere andel 
blant politikere enn ledere som er enig i påstanden. Det er ikke overaskende at det er 
størst skepsis til å håndtere nye krav i Verran med tanke på at denne kommunen også 
anså tilgangen til arbeidskraft som mest problematisk og følte seg mest sårbar i forhold 
små fagmiljøer.  

 
Figur 5.7:  Andel som mener at kommunen ikke har utfordringer knyttet til å håndtere 

økende krav til de kommunale tjenestene (Kilde: Vår spørreundersøkelse) 

Respondentene ble også bedt om å svare på et spørsmål om hvor godt rustet de er til å 
håndtere nye oppgaver og framtidige utfordringer. Svaret skulle sees i sammenheng med 
at regjeringen ønsker å overføre flere statlige og regionale oppgaver til kommunene. 
Svarene viser at også her at respondentene fra Verran føler seg minst rustet til å takle 
dette. Kun rundt en femtedel av respondentene fra denne kommunen er enig i påstanden 
om at de er godt rustet til å takle ny oppgaver og framtidige utfordringer, mens rundt 
halvparten av respondentene i de øvrige kommunene er av den samme oppfatning.  

I samtlige kommuner er det en større andel blant politikere enn ledere som er enig i 
påstanden om at kommunen er godt rustet de er til å håndtere nye oppgaver og framtidige 
utfordringer. 



64 

 
Figur 5.8:  Andel som mener at kommunen er godt rustet til å håndtere nye oppgaver og 

framtidige utfordringer (Kilde: Vår spørreundersøkelse) 

5.3.6 Åpne spørsmål om nye oppgaver og framtidige 
utfordringer 

I spørreundersøkelsen ble det stilt følgende åpne spørsmål: 

• Hvilke tjenesteområder mener du er mest krevende for din kommune i 
årene som kommer 

• Hva mener du er de største utfordringene knyttet til den kommunale 
tjenesteproduksjon i din kommune framover? 

På det første spørsmålet svarte nær samtlige respondenter at de anså helse- og 
omsorgstjenestene som en av de mest krevende utfordringene. Herunder var det 
forholdsvis mange som spesifiserte nærmere at de anså både barnevernstjenester og 
eldreomsorg som en utfordring. Oppvekstsektoren ble også av flere trukket fram som et 
krevende tjenesteområde framover, herunder spesielt skolesektoren.  

En utfordring i Inderøy er bla. skolestrukturen. Økte kostnader har resultert i 
nedbemanning, og de små skolene er svært sårbare med tanke på bemanning og fagmiljø. 
Antall eldre vil også øke, og her vil det bli en utfordring i bemanning og kostnader. 

Respondent, Inderøy 

Flere av respondentene trekker fram psykiatritjenester som en utfordrende sektor, og 
blant enkelte ansees også flyktninger og ikke minst integrering som en utfordring. Innen 
teknisk sektor ventes det også utfordringer framover, og utfordringen ligger i tilgang på 
arbeidskraft.  
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Teknisk enhet tror jeg har store utfordringer i forhold til å rekruttere riktig kompetanse 

Respondent, Verran 

På spørsmålet om utfordringer i forhold til kommunal tjenesteproduksjon er det 
forholdsvis stor andel av respondentene som anser fram økonomi som en stor utfordring. 
Videre blir rekrutteringsproblemer innen både, skole, helsesektoren og tekniske tjenester 
gjennomgående ansett som en stor utfordring.  

Svært trang økonomi gjør det vanskelig å komme i forkant av problemer. Dette, i 
kombinasjon med manglende kompetanse, vanskeliggjør en langsiktig dreining fra 
behandling til forebygging. 

Respondent, Verran 

En del av respondentene mener at utfordringene ligger her allerede i dag og at de vil 
vokse seg større framover fordi det er for få ansatte innen både helse- og skolesektoren. 
Enkelte knytter dette opp mot demografiske utfordringer med en skjev aldersfordeling, 
som bare vil forsterkes framover.  

En utfordring er å greie å få tilflytting av nok personer i yrkesaktiv alder som bidrar med 
arbeidskraft og ressurser til fellesskapet. Dette er en viktig motvekt mot alle pensjonistene 
som selger husene sine i nabokommuner og ute i bygdene i Steinkjer og flytter inn til 
sentrum.  

Respondent, Steinkjer 

5.4 Brukereffekter ved sentralisert tjenestetilbud 
Sentralisering av tjenestetilbudet kan bli resultatet både i interkommunale samarbeid og 
ved kommunesammenslåing. Områder det er særlig aktuelt å gjøre dette for er 
tjenesteområder som det er naturlig å samle i en enhet, eksempelvis barnevern og 
rusomsorg. Disse tjenestene driver i stor grad oppsøkende virksomhet, samtidig som 
bruker/ klient har behov for å oppsøke kontoret. I tillegg til at økt transporttid for de 
ansatte påvirker tidsressursen til saksbehandling, kan lengre avstander påvirke både 
fagpersonalets tilbøyelighet til å reise ut, og bruker/ klients vilje til å oppsøke kontoret. 
En videreføring av desentral struktur vil holde reisetid og kjøregodtgjørelse på et lavere 
nivå enn ved samordning til ett kontor i vertskommunen eller kommunesenteret i 4K. Vi 
har valgt å bruke barnevernstjenesten for å illustrere virkningene. 

I følge KOSTRA hadde kommunene 328 barn med tiltak i 2014. Det var til sammen 34,8 
stillinger i barnevernet. Vi kan bruke barn med tiltak som tilnærming på aktiviteten i 
barnevernet. De ansatte i barnevernet driver oppsøkende virksomhet overfor barn på 
tiltak, følger opp meldinger til barnevernet, deltar på møter på skoler, i barnehager osv. 
Dette er følgelig en forenkling av virkeligheten, som frembringer en utfordring med 
sentralisering.  
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Dersom vi forutsetter at hvert barn med tiltak i gjennomsnitt genererer et antall utreiser 
fra barnevernet, kan kjørekostnaden og det ressurstapet reisetid medfører, beregnes. Vi 
har tatt utgangspunkt i antallet barn med tiltak i 2014 og reisetid mellom kommunesenter 
som tilnærming. Det er antatt at gjennomsnittlig antall barn er 90% av totalt antall barn 
som mottar tjenester i året. Det er eller bruk I tabellen nedenfor har vi tatt utgangspunkt 
i at hvert barn genererer hhv en utreise i måneden, og fem utreiser i året.  

Tabell 5.12: Merkostnader ved sentralisering av barnevernstjenesten (Kilde: Egne 
beregninger). 

 

Desentral struktur Interkommunalt 
samarbeid/ 4K 

Merkostnad 

km godtgj. 
Årsverk 
reisetid km godtgj. 

Årsverk 
reisetid 

Utreiser pr. år 12 135 944  0,7 340 122  1,0 1 071 709  
Utreiser pr. år 5 56 643  0,3 141 718  0,4 446 546  

Merkostnaden vil utgjøre utgiftene ved at ansatte bruker arbeidstiden til transport, og 
selve transportkostnaden. Dersom det høye anslaget er best, tilsvarer merkostnaden om 
i overkant av halvannet årsverk. 

Estimatet illustrere at det sett fra kommunens ståsted medfører relativt omfattende 
kostnader å sentralisere tjenester der aktiviteten forutsetter mye oppsøkende aktivitet fra 
tjenestens side. Dette må veies opp mot ulempen med desentrale løsninger. På den annen 
side vil større fagmiljø legge til rette for både kvalitetsøkning og effektivisering. I tillegg 
til dette kommer ulempene innbyggerne opplever ved økt reisevei til tjenesten, og at det 
for noen tjenester ikke er ønskelig å skape avstand mellom innbygger og tjeneste-
apparatet.  

5.5 Potensiale og utfordringer framover; 
0 - alternativet 

I dette kapittelet drøfter vi potensiale og utfordringer for kommunene ved en 
videreføring av dagens kommunestruktur. En drøfting av framtidsbildet for kommunene 
må ta utgangspunkt i estimerte endringer i folketall og sammensetning, og drøftes ut fra 
kriteriene i ekspertutvalgets rapport.  

5.5.1 Demografisk utvikling 
Den kommunale velferdsproduksjonen henger nært sammen med demografisk og 
sosioøkonomisk utvikling i kommunene. Behovet for helse- og omsorgstjenester henger 
nært sammen med antallet eldre som bor i kommunen. I grunnskolen er det et 1:1 forhold 
mellom antallet barn 6-15 år og elever i grunnskolen. Utviklingen i alderssammensetning 
og sosioøkonomiske trekk vil påvirke kommunenes tilbud av tjenester framover. Vi har 
vi vist folketallsframskrivninger i tabellene 5.12, 5.13, 5.14 og 5.15.  
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Steinkjer 
Tabell 5.13:  Folketallsframskrivning Steinkjer kommune (Kilde: Egne beregninger). 

Aldersgruppe 2015  2020  2030  2040  
0-5   1 470   1 654   1 806   1 776  
6-15 år   2 574   2 764   3 238   3 365  
16-19   1 190   1 073   1 174   1 401  
20-66   12 694   12 750   13 118   13 476  
67-79   2 554   2 964   3 219   3 444  
80-89  964  939   1 480   1 698  
90+  204  244  255  448  
20-66år/ 67+  3,41   3,07   2,65  2,41  

Steinkjers folketall i aldersgruppen 0-5 år øker sterkt fram mot 2020, og ytterligere noe 
fram mot 2030. Utviklingen tilsier også økt antall barn i grunnskolealder. Kommunen 
må derfor prioritere tilrettelegging av flere barnehage- og skoleplasser i fram mot 2030. 
Steinkjer vil oppleve en kraftig vekst i antallet eldre i aldersgruppen 67-79 år fram mot 
2020, men et relativt stabilt nivå for aldersgruppen 80 år og eldre. Fra 2020 til 2040 øker 
imidlertid denne aldersgruppen kraftig. Kommunen vil derfor trolig oppleve noe vekst i 
helse og omsorgsbehovet fram mot 2020, og en kraftig økning i behovet for tjenester 
innenfor PLO-området fram mot 2040. Kommunens innbyggere i yrkesaktiv alder (20-
66 år) øker svakt i perioden, og antallet i arbeidsfør alder pr. pensjonist reduseres fra 
3,41 i 2015 til 2,41 i 2040.  

Steinkjer har tilstrekkelig størrelse til å kunne ivareta innbyggeres tjenestebehov 
framover uavhengig av de tre øvrige kommunene. Utbygging av tjenestetilbudet som 
følger med befolkningsvekst og endret alderssammensetning kan bli utfordrende. Som 
selvstendig kommune mener vi Steinkjer vil klare seg godt. Områder der det er 
fordelaktig å samarbeide med naboer kan utvikles innenfor Inn-Trøndelagssamarbeidet.  

Verran 
Tabell 5.14:  Folketallsframskrivning Verran kommune (Kilde: Egne beregninger). 

Aldersgruppe 2015  2020  2030  2040  
0-5   145   150   175   183  
6-15 år   270   280   317   349  
16-19   126   116   128   144  
20-66  1 479  1 329  1 165  1 123  
67-79  322  344  398  397  
80-89  158  149  175  213  
90+   47  37  40  54  
20-66år/ 67+  2,81  2,51  1,90  1,69  

Verrans prognose for barn i aldersgruppen 0-5 år tilsier at veksten kommer fra 2020 og 
fram mot 2030, og antallet barn i skolealder øker også mest fra 2020 og framover. For 
de eldre ser vi at prognosene tilsier noe nedgang fram mot 2020, og en betydelig økning 
i eldre fra 80 år og oppover. Kommunen må derfor tilrettelegge et økt tilbud både i 
barnehage, grunnskolen, og innenfor PLO-området. Felles for disse tjenestene er at de 
er relativt arbeidsintensive, og derfor også kostbare for kommunen. Det er særlig 
bekymringsfullt for Verran at innbyggere i arbeidsfør alder går ned samtidig som 
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behovet for tjenester øker. I 2015 er det 2,81 innbyggere pr. innbygger fra 67år og eldre. 
Dette forholdstallet reduseres til 1,69 i 2014.  

Vi deler rådmannens konklusjon i Verrans egen utredning av selvstendighetsalternativet. 
Hvorvidt kommunen kan bestå alene er utelukkende et spørsmål om økonomi. Det er 
kommunens økonomiske ressurser som skal finansiere det framtidige tjenestetilbudet. 
Vi mener framtidsbildet for Verran i 0-alternativet i stor grad vil være preget av 
omstilling. Kommunens krevende økonomiske situasjon vil medføre at gode tilbud som 
ikke er lovpålagt bygges ned, til fordel for barnehage, eldreomsorg og skole. Det er en 
treghet i omstillingsprosesser som følge av at det er vanskelig å bygge ned etablerte 
tilbud. Det vil derfor være en risiko for at kommunen ikke har tilstrekkelig kapasitet. Vi 
tror for øvrig det kan bli vanskelig å komme i forkant av omstillingsbehovet, selv om 
kommunen selv oppfatter seg som svært omstillingsorientert. 

Verrans størrelse begrenser kommunens mulighet til å være effektive sammenlignet med 
kommunesektoren som helhet. Dette vil gjelde de fleste tjenesteområder. Kommunen vil 
også være sårbar på tjenesteområder med få ansatte. Få ansatte gir sårbarhet på både 
relevant kompetanse og tilstrekkelig avstand. Selv om situasjonen i dag er god18, er 
kommunen sårbar med 3 ansatte i tjenesten. Sårbarhet må drøftes i en lengre tidshorisont. 
Over tid tror vi Verran i perioden kan ha betydelig utfordringer som følge av små 
kompetanseenheter. I kommunebildet fra 2014 reiser Fylkesmannen spørsmål om behov 
for styrket kompetansebehov på barnehageområdet.  

På den positive siden i 0-alternativet står spesielt lokalkunnskap. Lokal beslutnings-
myndighet over både hvilke tjenester som skal prioriteres, og hvilket nivå de skal ytes 
på, er sentralt. Det lokale skjønnets verdi og evnen til å ivareta lokale prioriteringer vil 
bli svekket ved kommunesammenslåing.  

Snåsa 
Tabell 5.15:  Folketallsframskrivning Snåsa kommune (Kilde: Egne beregninger). 

Aldersgruppe 2015  2020  2030  2040  
0-5   127   145   160   152  
6-15 år   257   248   286   296  
16-19  125  104  101  124  
20-66  1 204  1 194  1 153  1 144  
67-79  304  312  328  332  
80-89  108  119  158  175  
90+  28  23  28   44  
20-66år/ 67+  2,74  2,63  2,24  2,08  

I Snåsa øker antallet innbyggere i aldersgruppen 0-5 år i perioden 2015 til 2030. 
Økningen er moderat vil trolig ikke ha utfordringer med å tilrettelegge økt 
barnehagetilbud. Det samme gjelder veksten i antallet grunnskoleelever da kommunen i 
dag har skolelokaler som vil kunne ta imot elevøkningen. Kommunen får en kraftig 

                                                      

18 Fylkesmannen omtaler barnevernet veldig positivt i kommunebildet. 
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økning i antallet eldre over 79 år fra 2015 og utbygging av tilbudet innenfor PLO-
området til denne gruppen vil trolig bli kommunens hovedutfordring framover. Som for 
Verran har Snåsa en reduksjon i antallet innbyggere i arbeidsfør alder målt mot 
innbyggere i aldersgruppen 67 år og eldre.  

Som selvstendig kommune vil Snåsa stå overfor de samme utfordringene som Verran. 
Det vil si at det også i Snåsa vil den kommunale velferdsproduksjonen være styrt av de 
økonomiske rammebetingelsene. Videre må også Snåsa omstille for å frigi ressurser til 
økt tjenestetilbud pga. økte behov blant de aller eldste i befolkningen. Styrking av disse 
tjenestene vil kreve reduksjoner på andre tjenesteområder. Dette kan svekke 
valgfriheten.  

Som en mindre kommune vil evnen til effektiv tjenesteproduksjon være lavere enn for 
større kommuner. Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse dreier seg både om å 
ha dyktige fagfolk og å ha tilstrekkelig mange. Sårbarhet ved turnover er også stor i små 
tjenester. Sammenlignet med større kommuner vil Snåsa samlet sett ha større risiko enn 
større kommuner om en ser over tid, og ikke bare vurdere dagens kompetanse i 
kommunen. Tilstrekkelig distanse kan også bli en utfordring, i likhet med andre 
kommuner på samme størrelse.  

0-alternativet for Snåsa har også en rekke positive sider. Landbruk og utmark er sentralt 
i Snåsa og lokal kunnskap og lokal beslutningsmyndighet vurderes som mer fremmende 
enn hemmende. Lokalt skjønn og lokal kunnskap vil også være viktig for å ivareta sør-
samiske interesser i sin alminnelighet. Dette gjelder både velferdstjenester som skole, 
barnehage og helsetilbudet, men også forvaltningsoppgaver som reindriftsforvaltningen. 

Inderøy 
Tabell 5.16:  Folketallsframskrivning Inderøy kommune (Kilde: Egne beregninger). 

Aldersgruppe 2015  2020  2030  2040  
0-5   437   462   497   493  
6-15 år  921  850  893  935  
16-19  385  394  345  383  
20-66  3 936  3 773  3 728  3 665  
67-79  782  969  1 053  1 071  
80-89  251  272  472  562  
90+  58  62  73  146  
20-66år/ 67+  3,61  2,90  2,33  2,06  

Folketallsframskrivninger for Inderøy tilsier en vekst i behovet for barnehageplasser 
fram mot 2030. Elevplasser reduseres fram mot 2020, og øker så tilbake til nivået i 2015 
mot slutten av prognoseperioden. Innenfor dagens rammer for grunnskoleopplæring vil 
det derfor ikke bli økte behov for elevplasser, men kommunens tilrettelegging for 
boligbygging, skolebyggenes kvalitet, endring i læreplaner osv. kan gi andre behov enn 
endringer i elevantallet. Inderøy får som de øvrige kommunene en vekst i aldersgruppen 
80 år og eldre fram mot 2020, og en kraftig vekst mellom 2020 og 2030.  

Kommunens hovedutfordring synes å være utvidelse av PLO-tjenestene, og det er særlig 
fra 2020 veksten kommer for alvor. Kommunen må da, som de øvrige kommunene, 
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omstille seg. Videre vil også for denne kommunen de økonomiske rammebetingelsene 
være premissgivende for både grad av omstilling og nedprioriteringer av tjenestetilbud 
som ytes i dag. Dette kan svekke valgfriheten på noen tjenesteområder, og øke på andre. 
Svekket rekrutteringsgrunnlag blant egne innbyggere kan påvirke negativt, men er også 
en mulighet til å rekruttere innflyttere. Inderøy har vist seg som en attraktiv bokommune. 

Kommunen vil på de fleste områder være stor nok til å ha tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse, men kan også ha utfordringer pga. høy turnover og hard konkurranse om 
spesielle kompetansegrupper. Med større enheter vil kommunen også kunne ivareta 
rettssikkerheten til innbyggerne på en god måte. Manglende distanse kan forekomme, 
men ikke så ofte som i mindre kommuner. Dette er løsbart med settekommune, dvs. at 
kommunen delegerer saksbehandling (og ev. beslutningsmyndighet) til en annen 
kommune. Kommunen er ikke stor nok til å oppnå effektiv tjenesteproduksjon på alle 
områder, men ivaretakelse av lokalkunnskap og lokalt skjønn er styrker også for Inderøy.  

5.6 Potensiale og utfordringer – 4K sammenlignet 
med 0 - alternativet  

I dette kapittelet tar vi utgangspunkt i 4K og drøfter dette mot alternativet som er å 
videreføre dagens kommuneinndeling i Inn-Trøndelag.  

Tabell 5.17:  Oppsummering kriterier 0-alternativet 
  Steinkjer Verran Snåsa Inderøy 
Tilstrekkelig kapasitet God Utfordende Utfordende God 
Relevant kompetanse God Middels Middels God (-) 
Effektiv tjenesteproduksjon God Utfordende Utfordende Middels 
Valgfrihet God Utfordende Utfordende Middels 
Tilstrekkelig distanse Ja Utfordende Utfordende Ja (-) 
Økonomisk soliditet Ja Utfordende Utfordende Ja (-) 
Lokalkunnskap Viktig Viktig Viktig Viktig 

I tabellen har vi forsøkt å summere opp kommunene ut fra objektive vurderinger. Det er 
også slik at utfordringer er til for å løses, og representerer ikke noe som er negativt.  

Vi mener Verran og Snåsa i 0-alternativet på enkelte tjenesteområder vil erfare at 
tilstrekkelig kapasitet og habilitet kan bli utfordrende pga. små fagmiljøer. Disse 
utfordringene kan løses ved interkommunale samarbeid og/eller avtale med nabo-
kommunen om settekommune. Den økonomiske soliditeten blir trolig svekket som følge 
av omstilling. Snåsa og Verran er også mer sårbare for omlegginger i kommune-
finansieringen slik den er utformet i dag. 

Med dagens ansvars- og myndighetsområder er Steinkjer på en størrelse som tilsier at de 
vil kunne løse oppgaver og omstilling i årene som kommer. De er store nok til å oppnå 
effektiv tjenesteproduksjon. Med mindre fagenheter, stabsfunksjoner osv. har trolig ikke 
Inderøy det samme effektivitetspotensialet som Steinkjer. Vi har derfor vurdert det til 
noe lavere enn Steinkjers. Reduserte rammer reduserer kommunens mulighet til 
valgfrihet på tjenestene i kommunen.  
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Lokal kunnskap og lokalt skjønn er vesentlige for dagens kommuner, og gjelder alle fire 
kommunene. Nærhet er viktig i mange sammenhenger og vi tror dette er spesielt viktig 
i Snåsa mht. ivaretakelse av sør-samiske interesser, men det gjelder også de øvrige 
kommunene. Alle kommuner har sine spesielle områder som vil bli ivaretatt ved lokalt 
forankret beslutningsmyndighet. I mindre kommuner vil ofte avstanden til forvaltningen 
være kortere enn i større kommuner med mange saksbehandlere på samme område.  

5.6.1 Demografisk utvikling 
Den relative utviklingen i aldersfordelingen i 4K-alternativet er vist i figuren nedenfor. 
Som figuren illustrerer er det vekst i alle innbyggergrupper med unntak av 20-66 år. Ved 
økt behov for offentlige tjenester svekkes derfor grunnlaget for rekruttering blant de som 
bor i regionen. Også 4K-alternativet vil få utforinger med å rekruttere til stillinger i 
kommunal velferdsutfordring. En fordel med 4K-alternativet er at kommunen som 
arbeidsgiver ved bruk at arbeidsgivers styringsrett har større innflytelse på hvor de 
ansatte utfører oppgavene sine. Mye av det tjenestetilbudet 4K-alternativet legger til rette 
i dag må bestå i lokalområdene i dagens tre mindre kommuner.  

Tabell 5.18:  Folketallsframskrivning 4K (Kilde: Egne beregninger) 
Aldersgruppe 2015 2020 2030 2040 
0-5   2 179   2 411   2 638   2 604  
6-15 år   4 022   4 142   4 734   4 945  
16-19   1 807   1 648   1 749   2 065  
20-66   19 370   19 096   19 180   19 549  
67-79   3 962   4 589   4 998   5 244  
80-89   1 481   1 479   2 285   2 648  
90+   337   366   396   692  
     
 20-66år/ 67+   3,35   2,97   2,50   2,28  

 

 
Figur 5.9:  Relativ utvikling i ulike aldersgrupper, 2015 er 1 

5.6.2 Effektiv tjenesteproduksjon 
En mer effektiv tjenesteproduksjon vil 4K-alternativet hente ut på de områder der 
samordning av tjenestene gir mer rasjonell drift. Langørgen et al (2010) har påvist at det 
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er stordriftsfordeler innenfor flere av kommunens tjenesteområde, og tilbake i 2003 
påviste Langørgen og Aaberge (2003) at det er betydelig innsparingspotensial særlig 
innenfor administrasjon og tekniske sektor.  

4K legger til rette for mer effektiv tjenesteproduksjon på de fleste tjenesteområdene. 
Bakgrunnen for dette er at 4K-alternativet medfører at den nye kommunen vil vurdere 
innbyggernes samlede behov. I 0-alternativet er det fire kommuner som vurderer behov 
og også står for tilretteleggingen. Det vil si at 4K vil kunne etablere felles kontorer på 
områder der reiseavstand ikke er sentralt for tjenesteytingen. Økte reiseavstander vil 
redusere effektiviseringspotensialet ved kommunesammenslåing (Langørgen og 
Aaberge, 2003). For små kommuner som er veldig spredtbygd kan effektiviserings-
potensialet være lavere som følge av økte reiseavstander. Bosettingsstruktur og reise-
avstander i 4K alternativet er ikke av en slik karakter at dette alternativet blir mer 
kostbart enn 0-alternativet.  

Det er ellers viktig å være oppmerksom på at større enheter legger til rette for bedre 
organisering av tjenestene og med det bedre utnyttelse av eksisterende ressurser på 
individnivå. Dette er effektivisering og slår mer ut i økt kapasitet og kompetanse; 

5.6.3 Kapasitet, kompetanse og valgfrihet 
Den samordning av tjenestene som 4K-alternativet innebærer vil legge til rette for økt 
kapasitet og styrket kompetanse sammenlignet med 0-alternativet. Steinkjer er så stor at 
de trolig kan klare seg selv på de fleste områder. Steinkjer er også så stor at de trolig kan 
løse nye oppgaver for kommunesektoren alene. En paretooptimal løsning vil si at ingen 
innbygger kan få et bedre tilbud uten at samtidig en innbygger får redusert sitt tilbud. 
Tjenestenivået er ulikt i de fire kommunene, og det vil ikke være slik at 4K er en 
paretooptimal løsning for innbyggerne i Inn-Trøndelag. En sammenslåing vil medføre 
at noen får bedre tilgang til et tilbud eller økt kvalitet på sin tjeneste. Samtidig vil det 
være innbyggere som får redusert tilbudet sitt. Innbyggere i utkantområder i 4K-
alternativet vil trolig også oppleve svekket kvalitet som følge av økt reisevei/ redusert 
tilgjengelighet til kontor og ansatte i de tidligere rådhusene. Det er ganske krevende å 
diskutere innbyggernes opplevde nytteverdi, og denne drøftingen må derfor basere seg 
på 4K-alternativets muligheter. 

Som stor kommune vil 4K har evne til å organisere tilbudet til innbyggerne på en slik 
måte at kompetansefelleskap og kapasitet samlet sett blir høyere enn 0-alternativet. For 
de tre mindre kommunene vil større fagenheter på en bedre måte kunne tilrettelegge for 
kompetanse og kvalitet i tjenesten. Dette vil særlig gjelde for marginale tjenesteområder 
som barnevern, rusomsorgen og habilitering/rehabilitering. Sårbarheten få ansatte 
medfører blir også redusert. Vi legger også til grunn at rekruttering av kompetanse i 4K-
alternativet er enklere enn 0-alternativet, men også her gjelder det i mindre grad Steinkjer 
kommune enn de øvrige tre kommunene. 

Innenfor de fleste lovpålagte tjenester er ikke nivå eller omfang definert. Vi vurderer at 
4K-alternativet legger til rette for et bredere tjenestetilbud enn 0-alternativet, mener da 
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av den årsak at valgfriheten vil bli bedre i dette alternativet. Dette gjelder mest de mindre 
kommunene i 4K.  

Innbyggerne i 4K har rett på et likeverdig tilbud uavhengig av bosted. Vi var ovenfor litt 
frimodige da vi la opp til at noen vil få et mindre godt tilbud enn før sammenslåing. Ulikt 
tjenestenivå mellom kommunene må harmoniseres i 4K-alternativet. Dette innebærer at 
4K over tid må ta ut de stordriftseffektene kommesammenslåingen medfører, samtidig 
som tilbudet ikke skal bli redusert for de innbyggere med tjenester som ligger over en 
ny «tjenestestandard» for 4K. Utover dette vil det også komme omstillingskostnader som 
følger med reorganisering og omstillingsarbeidet.  

5.6.4 Lokalisering og distanse 
I 4K-alternativet blir lokalisering et sentralt tema, og det er flere hensyn å ta. 
Avveiningen som må gjøres er den praktisk tilrettelegging av tilbudet til innbyggerne 
opp mot andre hensyn effektiv organisering, sterke fagmiljøer også. En skal heller ikke 
undervurdere viktigheten av å opprettholde arbeidsplasser i de tre mindre kommunene. 
Det er eksempelvis krav om NAV-kontor i hver kommune. Dvs at 4K kan klare seg med 
ett kontor, men det er ikke sikkert dette er hensiktsmessig. Tjenester som bl.a. NAV og 
barnevern er det ønskelig at innbyggerne oppsøker, og da kan ikke reiseveien være for 
lang. Lokalisering av kommunale tjenester blir derfor en viktig drøfting i 4K-
alternativet. Større fagenheter og flere ansatte med lik kompetanse vil legge til rette for 
økt distanse mellom saksbehandler og innbygger. Effekten vil her være størst for de 
Verran og Snåsa. 

5.6.5 Økonomisk soliditet 
Drøftingen av økonomisk soliditet er gjort i økonomikapittelet (kap. 4). 

5.6.6 Svar fra spørreundersøkelsen 
I spørreundersøkelsen til de fire kommunene ble det også stilt spørsmål om hvilke mål 
som er viktige dersom kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner. Respon-
dentene skulle ta stilling til flere påstander og svare på en skala fra 1 til 6 der 1 er helt 
uenig og 6 er helt enig. I drøftingen av resultatene presenteres de som har svart 4, 5 eller 
6 som enige i at påstanden er viktig.  

Som vi ser av figuren nedenfor er det stor grad av enighet i kommunen om at det et mål 
med kommunereformen er å sikre større og bedre fagmiljøer. Vi ser også at politikere er 
noe mindre opptatt av dette enn ledere og ansatte. I Snåsa ser vi at politikere er mindre 
opptatt av hvor viktig dette er, mens alle i kommunens ledelse har svart 4-6 på spørs-
målet.  
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Figur 5.10:  Andel som mener at det er et viktig mål med kommunereformen å sikre større 

og bedre fagmiljøer i kommunene (Kilde: Vår spørreundersøkelse) 

I spørsmålet om rekruttering av arbeidskraft er et viktig mål er politikere også her mindre 
opptatt av dette enn ledere i de tre mindre kommunene. Det er en interessant observasjon 
at folkevalgte, ledere og ansatte har mer lik oppfatning enn det er i de minste 
kommunene. I Verran og Snåsa er ledere betydelig mer opptatt av dette enn politikere 
og ansatte. En årsak til dette kan være at ledere er nærmere rekrutteringsprosessen og i 
større grad en folkevalgte og ansatte opplever rekrutteringsproblemer. 

 
Figur 5.11:  Andel som mener at det er et viktig mål med kommunereformen å gjøre det 

lettere å rekruttere arbeidskraft til kommunale stillinger (Kilde: Vår 
spørreundersøkelse) 

Det ble også spurt om målet med å sikre og forbedre kvalitet på de kommunale tjenestene 
var viktig, og som vi ser av figuren under, er respondentene i stor grad enige om dette. 
Som på forrige spørsmål er det større avvik mellom respondentgruppene i Verran og 
Snåsa enn det er i Steinkjer og Inderøy. En veldig interessant observasjon er at ledere i 
Verran både er klart mindre opptatt av spørsmålet, og at det er så tydelig forskjell mellom 
politikere i kommunene og kommunens ledelse. Vi ser at Snåsas politikere også på dette 
spørsmålet mener dette er et viktig mål ved en kommunesammenslåing. 
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Figur 5.12:  Andel som mener at det er et viktig mål med kommunereformen å sikre og 

forbedre kvaliteten på de kommunale tjenestene (Kilde: Vår 
spørreundersøkelse) 

I spørsmålet om det er viktig å sikre god tilgjengelig ser vi at også dette er viktig for 
mange folkevalgte og ledere. Vi ser at både dette spørsmålet og forrige spørsmål er viktig 
for Verrans politikere. Også her er Steinkjer og Inderøy relativt samstemt, men de 
folkevalgte er mindre opptatt av dette spørsmålet i Steinkjer.  

 
Figur 5.13:  Andel som mener at det er et viktig mål med kommunereformen å sikre god 

tilgjengelighet for innbyggeren til de kommunale tjenestene (Kilde: Vår 
spørreundersøkelse) 

Steinkjer og Inderøy er også samstemte på at et mål med kommunesammenslåing må 
være stå bedre rustet til å møte nye framtidige utfordringer, nye oppgaver og framtidige 
krav. Verrans ledere er mindre opptatt av dette, og det samme er Snåsas politikere.  
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Figur 5.14:  Andel som mener at det er et viktig mål med kommunereformen å være rustet 

for å møte framtidige utfordringer, nye oppgaver og framtidige krav til 
kommunene (Kilde: Vår spørreundersøkelse) 

Det var også et spørsmål om effektivisering var et mål ved kommunesammenslåing, og 
også her var Steinkjer og Inderøy relativt samstemte. I begge disse kommunene er også 
politikerne mindre opptatt av effektivisering som mål for reformen, enn det lederne er. 
Dette har vært trenden på alle de fastsatte målene. Vi ser at politikere i Verran er mer 
opptatt av dette målet enn folkevalgte kolleger i Snåsa. Det er kanskje også overraskende 
at ledelsen i Verran synes å være mindre opptatt av dette enn ledere i de andre 
kommunene, og egne folkevalgte. De ansatte er også mer opptatt av dette målet enn 
ledelsen i Verran. 

Når det gjelder økonomisk gevinster / effektivisering følger svarene i stor grad hva som 
ble besvart på spørsmålet om å stå rustet for framtidige utfordringer, nye oppgaver og 
framtidige krav. Det er kanskje ikke så overraskende heller da effektivisering sett fra 
kommunens ståsted er å omdisponere ledige ressurser til økt velferdsproduksjon i 
kommunen.  

 
Figur 5.15:  Andel som mener at det er et viktig mål med kommunereformen å hente ut 

økonomiske gevinster som følge av mer effektiv drift (Kilde: Vår 
spørreundersøkelse) 
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Om vi summerer opp spørreundersøkelsen synes den å være; 

• Politikere mener at de viktigste målene med en kommunesammenslåing er 
å forbedre kvaliteten på kommunale tjenester, samt å sikre 
tilgjengeligheten for innbyggerne til de kommunale tjenestene.  

• Lederne er mest opptatt av å være rustet til å møte framtidige utfordringer, 
krav og framtidige krav. De har også vært opptatt av å sikre bedre og 
større fagmiljøer, og å sikre bedre og forbedre kvaliteten på kommunale 
tjenester.  

• De ansatte er enige med de folkevalgte om hva som er viktigste 
målsettinger. 

• Det som framstår som minst viktig er å hente ut økonomiske gevinster/ 
effektivisering. 

• Det synes å være en sammenheng mellom kommunestørrelse og hva som 
er viktige mål med en kommunereform. Dette kan skyldes at Steinkjer og 
Inderøy i mindre grad enn Verran og Snåsa opplever de utfordringer 
mindre kommuner har. 

• På flere av spørsmålene er Verrans politikere mer positive enn ledelsen i 
kommunen. I Snåsa er politikere gjennomgående mindre opptatt av 
målene en de tre øvrige kommunene, og dette gjelder også ledelsen og 
ansatte på de fleste spørsmålene. 

• Den generelle trenden i spørreundersøkelsen er at politikere er mindre 
opptatt av mål for reformen. 

5.6.7 Oppsummering 4K alternativet 
I tabellen har vi forsøkt å summere opp virkningene for hver kommune effektene ved å 
inngå i 4K kommunen.  

Tabell 5.19:  Oppsummering av virkninger 4K. 
  Steinkjer Verran Snåsa Inderøy 
Tilstrekkelig kapasitet Uendret Bedre Bedre Uendret 
Relevant kompetanse Uendret Bedre Bedre Bedre 
Effektiv tjenesteproduksjon Uendret Bedre Bedre Uendret 
Valgfrihet Uendret Bedre Bedre Bedre 
Tilstrekkelig distanse Uendret Bedre Bedre Uendret 
Positive til mål, Politikere 78-89% 77-100% 57-71% 81-92% 
Positive til mål, Ledere 83-94% 67-100% 82-100% 89-100% 
Positive til mål, Ansatte 79-91% 89-98% 74-87% 84-91% 

Følgende kan utdypes fra tabell 5.19 og øvrige vurderinger av 4K: 

• For Steinkjer mener vi det samlet sett virkningene i 4K er uendret. Ved 
harmonisering av tjenestene i 4K vil noen områder kunne styrkes, mens 
andre området kan bli svekket som følge av et samlet ansvar for hele 4K. 

• Vi mener Verran innbyggere i 4K vil sikres velferdstjenester på en bedre 
måte på alle kriteriene sammenlignet med 0-alternatitivet. Bakgrunnen for 
dette er at kommunens demografiske og sosioøkonomiske utvikling vil 
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medføre betydelige utfordringer i årene framover dersom kommunen 
består som i dag.  

• Snåsa har mye av de samme utfordringene i framtidig utvikling som 
Verran og av den årsak vil 4K sikre tjenestetilbudet til innbyggerne på en 
bedre måte enn 0-alternativet 

• Inderøy mener vi vil komme bedre ut på kriteriene relevant kompetanse 
og valgfrihet. I 4K har de en fysisk plassering og attraktivitet som gjør at 
de kan nyte godt av utviklingen i en storkommune. På mindre fagfelt er de 
sårbare og disse styrkes i 4K.  

• For Verran, Snåsa og Inderøy følger det ulemper med 4K-alternativet. 
Ulemper som følger med bl.a. økt reisevei til kommunale tjenester. 
Utøvelse av lokalt skjønn vil trolig i svekkes om 4K ikke tilrettelegger for 
lokale særhensyn og lokale forhold.  

• Det totale antallet stillinger i offentlig sektor i de tre mindre kommunen 
kan svekkes over tid i 4K. Dette kan påvirke tilflyttingen til de tidligere 
kommunene negativt.  

• Det er ulik oppfatning i målsettingen med kommunereformen i 
kommunene.  
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6. SAMFUNNSUTVIKLINGSARBEID  
Dette kapitlet tar for seg de firekommunenes rolleforståelse, utøvelse, status og 
framtidige utfordringer knyttet til rollen som samfunnsutvikler.  

6.1 Innledning og metode 
Samfunnsutvikling er et begrep som rommer mye. I utgangspunktet er de utenfor de 
lovpålagte oppgavene til en kommune, men samtidig svært viktig for hvordan en 
kommune skal utvikle seg. I vårt arbeid har vi tatt utgangspunkt i regjeringens 
beskrivelse; «Det dreier seg om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, utbygging 
av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse i 
videste forstand. Kort sagt – hvordan skape attraktive lokalsamfunn.» 

Mandatet for utredningen har vært å beskrive: 

• Kommunens utfordringer med tanke på langsiktig og helhetlig utvikling i 
regionen. 

• I hvilken grad er det mulig å forene ulike utviklingsbehov i en felles 
kommune 

• Fordeler og ulemper ved å styrke kommunenes rolle som utviklingsaktør 
gjennom kommunesammenslåing kontra en videreutvikling av det 
eksisterende interkommunale samarbeidet.  

6.2 Generelle utfordringer i samfunnsutviklingen. 
Steinkjer har gode forutsettinger for å arbeide godt med samfunnsutvikling i 
kommuneorganisasjonen. Med en egen plan- og utredningstjeneste knyttet til 
rådmannens stab har planarbeid blitt prioritert og fulgt opp med handlingsplaner og 
tiltak. Kommunen har utarbeidet planer for alle deler av samfunnsutviklingsarbeidet 
gjennom kommuneplanens samfunnsdel.  

Utfordringer for Steinkjer ligger pr. i dag i stor grad til eksterne faktorer. Videre tilstede-
værelse av offentlige arbeidsplasser er truet gjennom ulike strukturendringer i det 
offentlige. Dersom dette skulle falle negativt ut vil det påvirke direkte de som rammes 
av det, men ringvirkninger vil gå ut over næringsliv, boligetterspørsel i verste fall. 
Kommunens næringsliv er i svært liten grad konjunkturutsatt, og næringslivet har enda 
ikke reagert særlig på usikkerheten som preger de offentlige arbeidsplassene.  

Verran beskriver sine generelle utfordringer som litt sammensatte; kommunene har en 
relativ høy andel som ikke er yrkesaktive pga uførhet og høy arbeidsledighet. Det er en 
misforhold mellom kompetanse som etterspørres i næringslivet og den som finne s i 
kommunen. Flere av lederstillingene og andre stillinger som krever spisskompetanse 
besittes av personer som ikke bor i kommunen. Informantene nevnte også noen sosiale 
utfordringer: etter nedleggelsen av gruvedriften ble det tilflyt av en betydelig andel 
innbyggere med lav kjøpekraft (pga lave huspriser), og brukere/klienter som oppleves 
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som krevende. Da bergverket forsvant også en betydelig aktør som hadde stått for mye 
drift og vedlikehold av ulik dimensjon. Kommunen opplever at innbyggerne i mange 
anledninger forventer at kommunen skal ta tilsvarende oppgaver, noe kommunen tidvis 
har fulgt opp. I dag sliter man med å endre disse forventningene blant enkelte 
innbyggere. Verran har gjennom Småsamfunnsprosjektet kjørt prosesser som har 
ansvarliggjort idehaver slik at de ble gjennomført. Dette har fungert, men det er 
vanskelig å se at det har gitt varige effekter ut over prosjektperioden. Har ikke lykkes 
godt med mobiliseringsprosjekter. Krisen i Follafoss ifm nedleggelse av Cödra vekket 
imidlertid hele bygda til stor kreativitet og optimisme for eget lokalsamfunn, og 
kommunen spilte en betydelig rolle sammen med andre aktører for å finne ny eier.  

Verran har satset på oppvekst med en nytt oppvekstsenter i Malm med uteområder og 
nærmiljøanlegg i sentrum. Kommunen har mange ideer og ambisjoner knyttet til 
stedsutvikling. Det ligger stort potensial i at kommunen samspiller med frivilligheten, 
lag og foreninger for å skape attraktive lokalsamfunn, men pr. i dag opplever kommunen 
det som en stor utfordring å få med seg bredden av befolkningen. 

Per i dag har ikke kommunen næringssjef, men en næringskonsulent og næringsforum. 
Prosjektet Verran i samspill har en egen ressurs.  

Snåsa vet mye om hva man ønsker å oppnå gjennom det avsluttede prosjektet GNEST, 
som man kunne ønske seg videreført. Respondentene pekte på viktigheten av å ha og 
skape attraktive oppvekstmiljø. De opplever at holdningene til å flytte hjem er endret de 
siste 10-15 år fra å gå fra «utenkelig» til «helt greit». Snåsasamfunnet er for dårlig på å 
framsnakke seg selv som bosteds- og næringskommune, noe man må bli bedre på.  

Areal til jakt, friluftsliv og landbruk er det rikelig av. Det har imidlertid vært for lite 
fokus på arealbruk til boligutvikling og næringsutvikling. Det har også vært lite 
husbygging i kommunen tradisjonelt, men det har tatt seg opp litt. 

Det er en generell oppfatning av at det er mange initiativ i Snåsa, mange vil noe, men 
drar gjerne i forskjellige retninger og resultatet blir at man står i ro.  

Informantene pekte på viktigheten av å holde fokus på arbeidsmarkedsregionen som 
Snåsa er en del av. Endringer i den gir endringer i Snåsa, og da pekes det spesielt på 
usikkerhet knyttet til strukturendringer i offentlig sektor.  

Snåsa kommune ligger etter med tanke på planverk, og lider av å ikke ha egen plan-
avdeling. I tillegg har mange planer blitt utsatt i påvente av avklaringer om kommune-
struktur og regionstruktur.  

Samfunnsutvikling kommer for sjelden på dagsorden, og det eksisterer ingen arena for 
slike debatter foruten budsjettforhandlinger i politikken.  

Inderøy peker først og fremst på usikkerhetsmomentet som ligger i framtidig inntekts-
system og oppgavemeldingen til kommunene. Dette påvirker mye av handlingsrommet 
til å drive med samfunnsutvikling. Andre eksterne faktorer som er av betydning for 
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kommunen er Fylkesmannens beslutninger om bruk av dyrket mark til omregulering til 
næringsareal og kommunesenter.  

Inderøy har kommet godt i gang med planarbeid sett bort fra folkehelseplanleggingen. 
Inderøy har god tilgang på personer med riktig og god kompetanse, og mener å ha det i 
sine stillinger og næringslivet for øvrig. Samtidig må man være påpasselig med å tilby 
attraktive arbeidsplasser.  

Samfunnsutvikling handler om at de rette personene må matches og møtes: ressurser og 
organisering, hvordan brukes de tilgjengelige ressurser og kompetanse? Her har man 
vært ganske firkantete, det ble argumentert for muligheter for å involvere et bredere lag 
av ansatte i kommuneorganisasjonene, f.eks. i gjennomføring av temamøter, der flere 
enn rådmannen møter politikerne.  

Man erkjenner også at samfunnsplanlegging ikke har noen endemål. Den Gyldne Omveg 
er en aktør som har brøytet veg for mye i Inderøy og gjør det lettere for andre å komme 
i gang da de ser det er mulig.  

 
Figur 6.1 Andel som mener kommunene arbeider godt med arealplanlegging og utbygging. 

(Kilde: Vår undersøkelse) 

Figuren over viser resultat fra spørreundersøkelsen fra spørsmål om kommunene 
arbeider godt med langsiktig arealplanlegging og utbygging. Resultatene samsvarer godt 
med inntrykket fra kommunene; Steinkjer har et godt utarbeidet planverk, Inderøy har 
arbeidet mye med dette i de senere år (Straumen og Leinsmyra), men Snåsa uttaler at 
dette er noe som ikke har hatt høy prioritet.  

6.3 Utviklingsledelse og utviklingskompetanse 
Utviklingsledelse handler både om den ledelsen som skjer politisk og administrativt, 
samt at det ofte er aktører på utsiden av kommuneorganisasjonen som driver 
utviklingsledelse. Utviklingsledelse handler om ledelse i stort. 
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Den usikkerheten som for tiden preger Steinkjer krever en annerledes tenking politisk 
og administrativt. Det arbeides aktivt med å bli opplevd som en positiv 
samarbeidspartner, noe man mener man har begynt å lykkes med. Man har et godt 
organisert næringsapparat som har kapasitet til å drive større prosjekter samtidig som 
man håndtere førstelinjetjenesten. Man merker tydelige at bedrifter med lokalt lederskap 
tar større ansvar enn bedrifter med filialer i kommunen. Gjennom arbeidet med strategisk 
næringsplan for Inn-Trøndelagssamarbeidet har man lagt grunnlaget for et mer 
langsiktig arbeid med næringsutvikling som strekker seg ut over førstelinjearbeidet, og 
samarbeidet med de andre kommunene er bedre enn noen gang.  

Gjennom arbeid med bolyst har Steinkjer opparbeidet erfaring og en arbeidsmetodikk 
som krever en ny rolleforståelse i samfunnsutviklingsprosesser. Spesielt i Beitstad har 
man arbeidet mye med innbyggerne. Arbeidsmåten har hatt fokus på å ansvarliggjøre 
innbyggerne. Kommunen har stilt opp i møter med innstilling om at vi er til assistanse 
og er på tilbudssiden til å få raske avklaringer og tiltak. Energien skal bevares i 
lokalsamfunnet og forankring og eierskap er nøkkelord.  

Modellen er satt i gang i flere grender, med varierende resultat, med tilsvarende frem-
gangsmåte. Kommunen har gjennom dette blitt tydeligere på hvordan kommunen 
oppfattes av innbyggerne. 

Verran har mange ambisjoner med samfunnsutvikling, og har hatt flere prosjekter av en 
viss størrelse. Kommunen har utfordringer med å få innbyggerne til å ta ledertrøya i lokal 
samfunnsutvikling. Mye tillegges arven fra gruvesamfunnet med ett stort selskap som 
tok på seg planlegging og praktisering av samfunnsutviklingen. Kommunen sliter litt 
med å ha overtatt denne rollen. Kommunen legger gjerne til rette for trivselstiltak i nær-
miljøene, men noen må ta på seg ansvaret lokalt. Tillitsforholdet mellom kommune-
organisasjonen og grendene oppleves varierende og sterkere jo nærmere Malm man 
kommer. Kommunen har mange aktive lag og foreninger som deltar i utviklingsarbeidet, 
men dette kan styrkes ytterligere ved å utfordre dem til å komme med innspill til planer 
og vurderinger. Det er kort veg til kommunehuset i en liten kommune som Verran, men 
det er også utfordrende å skille sak og funksjon enkelte ganger. Verran har pr. i dag ingen 
næringssjef, men har en næringskonsulent og et prosjekt med egen ressurs.  

Kommunen opplever å ha riktig kompetanse, men samtidig kunne man ønske seg flere 
søkere når stillinger lyses ut. Det er også en vesentlig grad av personer i nøkkelstillinger 
som ikke bor i kommunen.  

Snåsa mener de mangler gode arenaer for samfunnsutviklingsdebatter, selv om det 
selvsagt forgår diskusjoner i budsjettprosesser og andre politiske beslutninger. Det 
savnes oppfølging av beslutninger og trykk på å få gjennomført prosesser. Snåsa er ikke 
gode nok på handlingsplaner og realisering. Man er ikke langsiktig nok. Kommunikasjon 
må styrkes mellom administrativ ledelse og politikken. Kommunen lider mye av å ikke 
ha noen egen planavdeling, og det fører til mye «multitasking» i administrasjonen.  
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Næringslivet er ikke preget av samhandling, man lykkes ikke med å samle aktørene i 
stor nok grad. Landbruksmiljøet og Sæterlaget er unntak fra dette som fungerer svært 
godt som faglige nettverk som stadig utvikler egen kompetanse.  

I administrasjonen opplever man ikke kompetanse i administrasjonen som den store 
mangelen, men heller handlingsrom/kapasitet til å utnytte den. Samfunnsutviklings-
oppgaven havner som regel nederst når tjenesteyting, demokrati og myndighetsutøvelse 
krever sitt. Tilgang på riktig kompetanse trues av å ha lang pendlerveg til Steinkjer, og 
en eventuell forlengelse av trønderbanen vil sikre dette.  

Inderøy har mye god kompetanse knyttet til ledelsen og administrasjonen i kommunen 
og mange ressurser, men et potensial i organisering. Man ønsker en brattere vekst i antall 
arbeidsplasser i kommunen. Man har en generell utfordring med å komme i mål med 
prosjekter, f.eks. næringsareal på Leinsmyra og omregulering til boligformål på 
Straumen. Det handler litt om ressurser man kan bruke på planarbeid. Ledere i 
kommunen har et uforløst potensial i å gjøre hverandre gode, samt å forvente mer fra 
næringslivet og bli tydeligere på hvilket nivå kommunen skal drive tilrettelegging og 
service.  

Rollen kommunen har opp imot lokalsamfunnene variere med tanke på om kommunene 
opptrer som pådriver, tilrettelegger eller «heiagjeng», da de har ulike behov. Det kan eks 
være vanskeligere å mobilisere innbyggerne i Straumen enn ute i bygdene, hvor ting 
skjer mer av seg selv.  

Inderøy har god kompetanse i kommunen og næringslivet, samt tilgang til gode søkere 
da de ligger godt plassert i arbeidsmarkedsregionen. Den største arbeidsgiveren er 
kommunen og man deltar således på viktige arenaer for samfunnsutvikling, men man 
har ikke systematisert bevaring eller utvikling av utviklingskompetanse. 

6.4 Økonomi, tid og kultur for utvikling 
Steinkjer satset på å skaffe til veie ekstern finansiering på egne prosjekter, men er heller 
restriktiv med å tildele ekstra ressurser til utviklingsoppgaver i enhetene. Steinkjer 
kommune heller under- enn overadministrert. Til tross for dette har man hatt suksess 
med feks velferdsteknologiutprøving på Egge helsetun. Energien ligger allerede blant de 
ansatte, men anerkjennelse er en belønning som ledelsene må væreveldig bevisst. 
Økonomiske insitamenter vil ikke fungereriktig i det offentlige mener informantene. Å 
ansette ledere med utviklingsfokus er nøkkelen. Den økonomiske prioriteringen for 
samfunnsutvikling ligger i å ha en egen enhet til plan og utredning. Informantene mener 
det er en stor utfordring for næringslivet at det ikke finnes privat risikokapital i regionen. 
Det merkes at NTE har strammet inn virksomhetsområdene sine. Det er også tydelige 
forskjell på bedrifter med lokalt eierskap og filialer med hovedkontor andre steder.  

Steinkjer har større utfordring med kultur for utvikling – det er en utfordring for bredden 
av organisasjonen og andre samfunnsaktører å tenke nytt hele tiden. Nøkkelen til god 
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utviklingskultur ligger i ledelsen, og det gjelder å finne gode praksiser for å anerkjenne 
godt utviklingsarbeid.  

Verran bruker mye midler på samfunnsutvikling, og det har kommet til nytte. Man har 
vært dyktig i å utnytte regionale utviklingsmidler og midler fra departement (ref 
Småsamfunnsprosjektet), satsing på sentrumsutvikling og fiberutbygging. Gjennom 
nedbyggingen av gruveområdet har det blir brukt betydelig offentlige midler til 
samfunnsutvikling. Det er også investert mye til på ny Fv17, noe som vil ha betydelige 
virkninger for kommunen. Det er investert betydelig i nytt oppvekstsenter i Malm. Lite 
med private investorer.  

Det brukes mye tid på utviklingsarbeid i kommunen, og det har kanskje blitt litt mye 
toppinitierte prosjekter, og dermed har også frivilligheten og samfunnet for øvrig blitt 
litt lite involvert. Den nye politiske ledelsen ønsker å endre på denne tradisjonene og er 
tydelig på at det ligger mye energi i folket, det gjelder bare å forløse den. Krisen i 
Follafoss viste at det var mye energi i lokalsamfunnet når det virkelig gjaldt. 
Småsamfunnprosjektet var bottom-up-fundert, men metodikken har ikke festet seg i 
ettertid. Mobilisering til bygging av Verraparken viser at når frivillighet er godt 
organisert er det store muligheter til å få til ting.  

Snåsa kommune opplever ikke økonomi som en begrensende faktor for å drive 
utviklingsarbeid. Der det er gode ideer klarer man ofte å få tak i midler fra eksterne 
kilder. På sentrums- og stedsutvikling er det derimot litt lite penger, og man har slitt med 
å få lokalt næringsliv til å være med på å ta ansvar for stedsutvikling. Kommunen har 
tatt rollen med å gå foran og dra lasset, og det kan virkes om det har passivisert det 
private næringslivet.  

Frivillige trekkes fram som en stor ressurs, og at dugnadsånden representerer en stor 
kapital. Det er en balansegang for hvor mye kommunen skal involvere seg da det ofte 
har en tendens til å bedøve den frivillige energien. Har kommunen tatt grep en gang 
bygger det fort opp forventninger framover.  

Sameien sijte representerer en vesentlig utviklingskultur og energi i kommunen, hvor 
mye utholdenhet har ført til gode resultater.  

Inderøy har investert betydelig i bygninger med IOKS, barnehage og flyktningeboliger 
i senere tid. Prosjektet Inderøy 2020 har et eget disposisjonsfond19 og kommunene har 
Ingar-midler 20 som gjør dem i stand til å støtte prosjekter økonomisk. Kommunen har 
også et egen næringsfond i tillegg til Inn-Trøndelagsfondet.  

Inderøy preges av mye utviklingsfokus, men arbeidspresset er høyt og det er utfordrende 
å frigi tid til utvikling. Den Gyldne Omveg er eksempel på en aktør utenfor 

                                                      

19 http://www.inderoy.kommune.no/disposisjonsfond.280439.no.html 
20 Inntektsgaranti-midler  

http://www.inderoy.kommune.no/disposisjonsfond.280439.no.html
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kommuneorganisasjonen som har betydd mye og har brøytet veg for andre. Kommunen 
erkjenner at det er krevende å utnytte potensialet i frivillige aktører, og at møteplasser 
må til for å omsette potensialet, møteplasser for kommune, innbyggere og næringsliv.  

Informantene mener det er en del skepsis til endring – man har vært gjennom en 
kommunesammenslåing med en del endringsprosesser som har ført med seg mye bra, 
men man er enda ikke i mål.  

 
Figur 6.2  Andels som mener kommunen arbeider godt med næringsutvikling. Kilde: 

Spørreundersøkelsen. 

Andelen som mener at kommunen arbeider godt med næringsutvikling er relativt lik i 
alle fire kommuner. Dette til tross for at kommunene er organisert på forskjellig vis og 
inntar forskjellige roller opp mot eget næringsliv. Det skal samtidig sies at oppfatningen 
av hva «godt næringsutviklingsarbeid» er varierer sterkt, og henger sammen med hva 
respondentene har av forventninger til eget næringsutviklingsapparat.  

6.5 Samfunnsutviklingsrollen i 4K  
I gruppeintervjuene21 presenterte vi befolknings- og sysselsettingsframskrivinger for 
2040 som et bakteppe for å belyse endringer som kommunene må håndtere. De ble så 
bedt om å fortelle hvordan dette ville virke inn på kommunens samfunnsutviklingsarbeid 
enten som kommune alene eller i en sammenslått kommune.  

Steinkjer mener det er lite å hente administrativt fra de andre kommunene som man selv 
ikke besitter fra før, men det er mye interessant næringsliv som kan få en god utvikling. 
Oppsiden ved en større kommune er en økonomisk besparelse, en kommune med litt mer 
slagkraft i kraft av sin geografiske størrelse samt næringsmessige fordeler. I tillegg vil 
prosessen i seg selv føre med seg at mye blir gjennomgått og forbedret i den kommunale 

                                                      

21 Ikke i Inderøy pga tidsknapphet 
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driften og organiseringen – noe som er innovasjonsdrivende. Kommunen har ingen 
utfordringer med å stå alene, men ser at den store andelen i aldersgruppen 75+ vil gi 
regionen noen utfordringer.  

Gjennom etablering av ulike IKS har man opplevd at det er ulike kulturer og 
kompetanser i de forskjellige kommunene, og at dette tar tid å samkjøre. Dette vil man 
også oppleve i en sammenslåing.  

Ny FV17 vil knytte Verran tettere til arbeidsmarkedet i Steinkjer uavhengig av 
kommunegrenser, og det vil de behandle som en stor mulighet. Det å skaffe jobb nummer 
to er utfordrende i en industrikommune, men vegen vil forhåpentligvis bidra til at det 
blir lettere. Industrikulturen vil vær et fortrinn i kommunen som man tar med seg inn i 
4K. Det som blir avgjørende for om Verran lykkes framover er om man klarer å skape 
næring, bolyst og levende lokalsamfunn. I 4K vil samspillet mellom kommune og 
innbyggere endres – kanskje vil det bli større grad av ansvarstaking når kommune-
ledelsen er et annet sted. Det demokratiske systemet vil være en utfordring i en lavt 
befolket kommune som Verran i 4K, som mener at nærhet til og lokalkunnskap om lokal-
samfunnene er viktig. Oppsiden med 4K er sterkere fagmiljø, økt kompetanse på 
samfunnsutviklingsarbeid og en mulighet for å redusere sårbarhet. Både den spisse og 
brede utviklingskompetansen kan økes og vil ha en annen dynamikk ved 4K.  

Snåsa trekker fram usikkerhet rundt det framtidige inntektssystemet til kommunene som 
en avgjørende faktor om det går an å drive alene eller om sammenslåing blir en 
nødvendighet. Informantene var redd for sentraliseringseffekten over tid, selv om 
intensjoner er gode i utgangspunktet, slik at Snåsa mister sentrale arbeidsplasser og 
kompetanser. Et avgjørende punkt for Snåsa er at en ny kommune skal arbeide for å 
styrke arbeidsmarkedsregionen med en forlengelse av Trønderbanen, noe som vil øke 
bostedsattraktiviteten i kommunen.  

Inderøy peker også på at gitt at kommunene får en endret oppgaveportefølje så kan det 
ha visse fordeler å være større, men påstår å ha en bra utviklingskraft i eksiterende 
struktur. Nærhetsprinsippet er viktig. Inderøy er passe stor og har ikke store 
utfordringene f.eks. med mange hatter og inhabilitet som kan være tilfelle i små-
kommuner. Likevel vil større og tyngre fagmiljø være attraktivt, samt et større 
økonomisk handlingsrom på kort sikt. Men det er ingen garanti for at større faglige miljø 
gir samlet mer tid til samfunnsutviklingsarbeid, da det går mye tid og energi på å få til 
en helhetlig struktur i den nye organisasjonen. Kommunen er «delt på midten» når det 
kommer til å se nord eller sør, og det politiske miljøet må overbevises om fordelene med 
4K. Kommunene må uansett tenke regionalt i arbeidet med å tilrettelegge for nye 
næringsarealer og infrastruktur.  

Videre diskusjoner 

Kommunene ble spurt om det var noe de mente måtte avklares eller diskuteres i løpet av 
en eventuell forhandlingsprosess for sammenslåing. Følgende ble nevnt: 

• Demokratisk representativitet og løsninger på dette 
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• Miljøfaktorer og reisekostnader for administrasjon og innbyggere 

• Sentrum – periferi mtp tjenesteproduksjon,  

• Bevaring av fagmiljø i distriktene 
• En helt ny kommune eller innlemmelse i Steinkjer? 
• Ulike kulturer i administrasjonene – skal de bevares eller endres? 
• Lokalisering av tjenestetilbud 
• Identitetsfølelsens betydning 
• Bevaring av lokalsamfunn og oppvekst miljø 
• Framtidig arbeidsmarkedsregion 
• Forlengelse av Trønderbanen 
• Framtid og eventuell utvidelse av en tospråklig kommune 
• Økonomisk handlingsrom for samfunnsutviklingsarbeid 

6.6 Oppsummering om samfunnsutviklingsarbeid 
På bakgrunn av gruppeintervjuene i kommunene har vi satt opp en tabell som viser 
kommunenes viktigste punkter for hver enkelt del av begrepet samfunns-
utviklingskapasitet slik vi har operasjonalisert det (ledelse, kompetanse, økonomi, tid og 
kultur). Vi har også analysert åpne svar fra spørreundersøkelsen i spørsmål om 
utfordringer med samfunnsutviklingen i kommunene i dag. Sist i tabellen er en oversikt 
over status på relevante plandokumenter pr. kommune.  
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Tabell 6.1:  Hovedtrekk ved kommunenes utfordring og styrker i samfunnsutviklingsarbeidet 
 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy 
Utfordringer i 
kommunens 
samfunns-
utvikling 

Ivareta offentlige 
arbeidsplasser. Bygge 
opp under livskraftige 
lokalsamfunn 

Høy andel utenfor 
arbeidslivet. 
Næringsutvikling. 
Levende lokalsamfunn 

Oppvekstmiljø. Utvikle 
arealressursene. 
Pendlerkommune. 
Infrastruktur 
(Trønderbanen). 
Framtidig 
inntektssystem.  

Framtidig 
inntektssystem og 
oppgaver. Skape flere 
arbeidsplasser. 

Utviklingskapasitet  
Utviklings-
ledelse  

Avd. for samfunns-
utvikling er sentral. Har 
utviklingsorienterte 
ledere og ansatte.  

Rådmann og stab er 
sentrale i arbeidet. 
Store forventninger til 
kommunen.  

Rådmann og stab er 
sentrale. Mange gode 
krefter i samfunnet men 
lite helhet. Samhandling 
mellom administrativ/ 
politisk ledelse ikke god 
nok. 

Rådmann og stab er 
sentrale. Ledere må 
gjøre hverandre god. 
Lite helhetlig 
samfunnsutviklings-
arbeid. 

Utviklings-
kompetanse 

God kompetanse på 
prosjektgjennomføring 
og FOU-arbeid i 
organisasjonen. Kan 
utfordre enhetsledere til 
å være med på 
samfunnsutvikling i 
større grad. 

Nærhet og 
breddekunnskap i adm. 
Mangler spiss-
kompetanse. 
Utfordrende å 
implementere prosjekter 
fullstendig.  

Nærhet og 
breddekunnskap. 
Mangler 
spisskompetanse. 
Utviklingskompetanse i 
landbruksmiljø, 
Sæterlag og Saemien 
sijte. Utfordrende å 
implementere prosjekter 

Nærhet og 
breddekunnskap. Noe 
spisskompetanse. 
Kompetent og 
utviklingsrettet 
næringsliv. Utfordrende 
å implementere 
prosjekter 

Utviklings-
økonomi 

Betydelige regionale og 
statlige utviklingsmidler. 
Få private investorer 
med risikokapital. 

Betydelige regionale og 
statlige utviklingsmidler. 
Få private investorer 

God tilgang på eksterne 
midler/prosjektmidler 

Har gjort store 
investeringer. Har 
næringsfond og andre 
offentlige midler.  

Tid og 
ressurser 

Gode 
utviklingsressurser. 
Godt næringsapparat. 
Kompetente ansatte. 
Plan- og 
utredningstjenesten er 
en vesentlig ressurs. 

Begrensede 
utviklingsressurser. Ikke 
egen planavdeling. Eget 
næringsfond. Direkte 
arbeid opp mot 
næringsliv 

Begrensede 
utviklingsressurser. Ikke 
egen planavdeling. 
Direkte arbeid opp mot 
næringsliv 

Begrensede 
utviklingsressurser. 
Direkte arbeid opp mot 
næringsliv 

Utviklings-
kultur 

Må utvikle bedre 
utviklingskultur og være 
en god samarbeids-
partner. Samhandling 
mellom kommune og 
lokalsamfunn er i stadig 
utvikling. 

Lite helhetlig 
samhandling mellom 
kommune/innbygger 
(tillit, forventninger og 
ansvar). Toppinitierte 
prosjekter. 

Fokus på problemer 
framfor styrker. 
Utviklingskrefter men 
lite helhetlig 
samhandling mellom 
kommune/innbygger/ 
næringsliv (tillit, 
forventninger og 
ansvar). Få 
utviklingsarenaer. 

For lite involvering av 
ansatte. Sterke 
utviklingsaktører i 
næringslivet. 
Litehelhetlig 
samhandling 
kommune/innbygger/ 
næringsliv (tillit, 
forventninger og ansvar) 

Hovedtrekk fra åpne svar om utfordringer i samfunnsutvikling. (fra spørreundersøkelsen) 
 Bedre intern 

samhandling og 
utnytting av interne 
ressurser. Bedre 
innbyggerinvolvering.  

Liten kompetanse, 
økonomi og ledelse i 
kommunen – dette gir 
lite handlingsrom til å 
være langsiktig. For 
dårlige på samhandling 
intern og med 
innbyggerne. For dårlig 
på næring og 
folkehelse.  

Manglende 
planleggingskompetans
e internt. Bedre 
planlegging og 
gjennomføring av tiltak 
– for lite ressurser til 
dette i dag. 

Inkluder innbyggere og 
lokalsamfunn i større 
grad. Stedsutvikling må 
styrkes.  

Planverk      
Kommune-
planens 
samfunnsdel 

Vedtatt 2014 Vedtatt 2013 Vedtatt 2004 Vedtatt 2012 

Kommune-
planenes 
arealdel 

Vedtatt 2009 Vedtatt 2011 Vedtatt 2011 Vedtatt 2013 

Folkehelse-
plan* 

Vedtatt 2013 Ikke egen strategi/plan 
men omtalt i 
samfunnsdelen  

Vedtatt 2014 Vedtatt 2014  

Klima og 
energiplan  

Klima- og energiplan 
vedtatt 2010 

Ikke egen plan, omtalt i 
samfunnsdelen.  

2009 Vedtatt 2015 

Næringsplan 2009-2011, samt arbeid 
med strategisk 
næringsplan for Inn-
Trøndelag** 

2006-2009 Ikke utviklet Vedtatt 2013 

* Spesielt Inderøy trekker fram i gruppeintervjuene at det gjenstår en del med å realisere tiltakene i planverket.  
** Høringsutkast til Strategisk Næringsplan for INN-TRØNDELAG 2015-2018 ligger til grunn 
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7. ROLLEN SOM DEMOKRATISK ARENA  
I dette kapitlet vises lokalpolitisk oppslutning og stemmegivning samt oppfatninger om 
lokaldemokratiet blant politikere, ledere og ansatte i Inn-Trøndelagskommunene. 
Spørreundersøkelsen er gjengitt i eget vedlegg. 

7.1 Innledning 
Demokrati handler om påvirkningsmuligheter på egen hverdag og om å ta ansvar for det 
lokalsamfunnet en er en del av. Fem kriterier vurderes å være sentrale for at kommunene 
skal kunne ivareta sin rolle som demokratisk arena (Ekspertutvalget 2014): 

• Høy politisk deltakelse 
• Lokal politisk styring 
• Lokal identitet 
• Bred oppgaveportefølje  
• Statlig rammestyring 

7.1.1 Høy politisk deltakelse 
I kommunestyrevalg stemmer 60 - 80 prosent av innbyggerne. I perioden 1955-1983 var 
valgdeltakelsen i landet mellom 70 og 80 prosent. Deretter gikk valgdeltakelsen ned ved 
hvert valg fram til 2003, til 59 prosent. I de tre valgene etter 2003 har valgdeltakelsen 
vært over 60 prosent. 

7.1.2 Lokal politisk styring 
For at de politiske organene skal kunne fatte vedtak, er det nødvendig med god saks-
forberedelse fra administrasjonen. Dette krever kapasitet og kompetanse til å utrede 
saker av varierende kompleksitet, som også kan være lite hyppig forekommende eller 
unike. Politikernes rolle har endret seg fra å behandle enkeltsaker til strategiske 
beslutninger som omhandler utvikling av kommunen, styring og kontroll av kommunal 
virksomhet, herunder eierstyring av interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler. 
Kravene til gode verktøy for å utøve politikerrollen har derfor økt. 

For å unngå inhabilitet er det i forvaltningssaker en fordel med avstand mellom saks-
behandler og den/ de som har partsinteresse. I mindre lokalsamfunn hvor alle kjenner 
alle, er det heller ikke så enkelt å finne erstatter som kan tre inn i tilfelle inhabilitet. Tillit 
til at beslutninger er upartiske er et av de viktige kjennetegnene med et velfungerende 
samfunn.  

7.1.3 Lokal identitet 
Lokal identitet er viktig for å mobilisere til en ekstrainnsats for lokalsamfunnet. 
Baldersheim fant i sin studie (Baldersheim 2003) at identiteten var sterkere knyttet til 
bydelen, byen eller bygda enn til kommunen.  
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Frisvoll og Almås (2004) introduserte begrepet interkommunal identitet, som mente var 
fundamentet alle vellykkede sammenslåinger bygde på. Innbyggerne føler seg i samme 
båt, de mente videre det var mulig i en viss utstrekning å bygge en slik felles identitet 
gjennom interkommunalt samarbeid og andre tiltak. Se for øvrig kapitel 9.4.1 for en 
bredere gjennomgang av begrepet. 

7.1.4 Bred oppgaveportefølje 
Med bred oppgaveportefølje har kommunen muligheter til å samordne og utvikle 
helhetlige løsninger, og slik være både prioriteringseffektiv og kostnadseffektiv. Med 
dette menes optimalisert prioritering av ulike formål og optimalisert kostnadsnivå i 
produksjon og administrasjon i kommunen.  

7.1.5 Statlig rammestyring 
Rammestyring er en forutsetning for at kommunen kan være en demokratisk arena og 
fatte vedtak ut ifra lokale prioriteringer.  

Rettsliggjøring kan føre til detaljstyring. Faglige standarder legges til grunn for tilsynene 
som om de var formelt regelverk, og innskrenker derfor i praksis den enkelte kommunes 
handlingsrom (Difi 2010). 

7.2 Valgdeltakelse og politisk sammensetning 
I tabellen nedenfor har vi satt opp valgdeltakelsen i kommunestyrevalget for årene 2003-
2015. Mosvik og Inderøy kommuner gikk etter valget i 2007 sammen og dannet 
nåværende Inderøy kommune. 

Tabell 7.1: Valgdeltakelse kommunestyrevalget i 2003, 2007, 2011 og 2015, Inn-
Trøndelagskommunene, Nord-Trøndelag og Norge (Kilde: SSB). 

Kommune 2003 2007 2011 2015 
Steinkjer 57,8 59,5 62,8 58,6 
Verran 60,5 60,9 60,3 58,6 
Snåsa 64,4 64,7 70,7 72,2 
Inderøy   69,0 66,0 
Mosvik 70,1 73,1   
Inderøy 65,3 69,8   
Nord-Trøndelag - 61,9 63,7 60,8 
Norge 59,0 61,2 64,2 60,0 

Deltakelse i kommunestyrevalg ligger konsekvent noe lavere enn deltakelse i 
Stortingsvalg. Trenden har vært negativ siden 1967, selv om det i 2007 og 2011 var en 
svak økning på landsbasis (Christensen 2013). Tabellen viser at valgdeltakelsen i årene 
2003 og 2007 var høyest i daværende Mosvik kommune, med daværende Inderøy på 
andreplass. Etter valget i 2007 gikk kommunene sammen inn i den nye Inderøy 
kommune. Steinkjer lå ved de to samme valgene lavest.  

I Snåsa gikk valgdeltakelsen betydelig opp ved valget i 2011, og fortsatt noe opp i 2015. 
Etter opprettelsen av nåværende Inderøy, har valgdeltakelsen i den nye kommunen ligget 
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litt under Snåsa, mens Steinkjer og Verran har ligget noe lavere. I 2015 er det 13,6 
prosentpoeng forskjell mellom valgdeltakelsen i Snåsa og kommunene Steinkjer og 
Verran. Christensen (2013) finner at mesteparten av forklaringskraften for valg-
deltakelse ligger på individnivå, og at egenskaper ved kommunene spiller en rolle først 
og fremst på marginene.  

Vi velger å se på den partipolitiske sammensetningen i de fire kommunene for de fire 
siste kommunestyrevalgene. Kommuneloven stiller som minimumskrav at 
kommunestyret i en kommune med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere skal ha minst 
27 representanter. Steinkjer har 47 representanter i inneværende periode. For 4K med 
ca. 33 100 innbyggere vil det fortsatt ikke være krav om flere enn 27 representanter. 

7.2.1 Valgperiode 2003-2007 
Tabell 7.2: Partipolitisk sammensetning i kommunestyret i valgperioden 2003-2007 (Kilde: 

SSB). 

Kommune 
Ap Frp H Krf SP SV V Lokale 

lister 
Andre 
lister 

Sum 
repr 

Sum 
lister 

Steinkjer 16 5 4 1 11 6 4   47 7 
Mosvik 4   1 5 1 1  1 13 6 
Verran 10 2 1 1 5 3 2 1  25 8 
Inderøy 10 1 3 1 7 3 2   27 7 
Snåsa 7 1 1  8 1 2 1  21 7 

Vi ser at representanter fra seks til åtte lister kom inn i kommunestyrene. I de tre minste 
kommunene var det lokale lister som også fikk representasjon. Arbeiderpartiet er det 
største partiet i tre av kommunene, Senterpartiet er det største i to av kommunene med 
en representant mer enn Arbeiderpartiet.  

7.2.2 Valgperiode 2007-2011 
Tabell 7.3: Partipolitisk sammensetning i kommunestyret i valgperioden 2007-2011 (Kilde: 

SSB). 

Kommune 
Ap Frp H Krf SP SV V Lokale 

lister 
Sum 
repr 

Sum 
lister 

Steinkjer 17 7 3 1 14 3 2  47 7 
Mosvik 4  2 1 4 1 1  13 6 
Verran 9 2  1 4  2 1 19 6 
Inderøy 7 2 3 1 11 2 1  27 7 
Snåsa 8  1  9 1 2  21 5 

Vi ser at representanter fra fem til sju lister kom inn i kommunestyrene. I Verran var det 
en lokal liste som også fikk representasjon. Arbeiderpartiet er det største partiet i to 
kommuner og Senterpartiet det største i to, med hhv fire og en representant mer enn 
Arbeiderpartiet. I Mosvik hadde de to største partiene lik representasjon, Senterpartiet 
mistet et mandat sammenlignet med valget i 2003. 

Verran reduserte antallet kommunestyremedlemmer fra 25 representanter i forrige 
periode til 19 i denne perioden. 
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7.2.3 Valgperiode 2011-2015 
 Tabell 7.4: Partipolitisk sammensetning i kommunestyret i valgperioden 2011-2015 

(Kilde:SSB). 

Kommune 
Ap Frp H Krf SP SV V Sum 

repr 
Sum 
lister 

Steinkjer 18 4 4 1 16 2 2 47 7 
Verran 7 1   6  5 19 4 
Snåsa 8  1  8 1 3 21 5 
Inderøy 10 1 3 1 13 2 1 31 7 

Vi ser at representanter fra fire til sju lister kom inn i kommunestyrene i 2011. 
Arbeiderpartiet er det største partiet i to kommuner. I «nye» Inderøy ble Senterpartiet 
det største partiet. I Snåsa hadde de to største partiene lik representasjon etter at 
Senterpartiet mistet et mandat sammenlignet med valget i 2007. 

 Kommunestyret i «nye» Inderøy har 31 representanter, fire flere enn «gamle» Inderøy. 

7.2.4 Valgperiode 2015-2019 
Tabell 7.5: Partipolitisk sammensetning i kommunestyret i valgperioden 2015-2019 (Kilde: 

SSB). 

Kommune 
Ap Frp H Krf MDG SP SV V Sum 

repr 
Sum 
lister 

Steinkjer 17 2 3 1 2 19 2 1 47 8 
Verran 7 1 1   7  3 19 5 
Snåsa 10  1   7 2 1 21 5 
Inderøy 9  2 1 1 15 2 1 31 7 

Vi ser at representanter fra fem til åtte lister kom inn i kommunestyrene. Senterpartiet er 
det største partiet i to kommuner og i en kommune fikk Arbeiderpartiet størst 
oppslutning. I Verran ble det lik representasjon mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 
Senterpartiet økte med et mandat sammenlignet med forrige periode. Det er ingen 
endringer i mandatantallet i kommunestyrene fra forrige periode. 

7.2.5 Sammensetning kommunestyret i en sammenslått 
kommune 

Ved kommunesammenslåinger viser det seg at antall representanter i det nye kommune-
styret er like stort som i det største av de som slår seg sammen, eller større (Brandtzæg 
2009). Vi har derfor tatt utgangspunkt i samme antall kommunestyremedlemmer som 
Steinkjer har i dag. I tillegg har vi foretatt beregninger ut ifra et kommunestyre med 59 
medlemmer. Dette for å vise utslag av å ha noen flere kommunestyremedlemmer. 
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Tabell 7.6:  Partipolitisk sammensetning i en ny kommune med 47 eller 59 representanter. 
Basert på kommunestyrevalget 2015, alternativt basert på gjennomsnittet av 
kommunestyrevalgene 2003-2015 (Kilde: Egne utregninger). 

Kommune 
Ap Frp H Krf MDG SP SV V Sum 

repr 
Sum 
lister 

4K 2015 17 2 3 1 1 19 2 2 47 8 
4K 2015 22 2 4 1 2 23 3 2 59 8 
4 K 2003-2015 19 5 4 1  12 4 2 47 7 
4 K 2003-2015 23 6 5 2  15 5 3 59 7 

Senterpartiet vil bli det største partiet, med utgangspunkt i den faktiske stemmegivningen 
ved kommunestyrevalget i 2015, med en eller to flere representanter enn Arbeiderpartiet. 
Alle partiene som i dag er representert vil få sete. Høyre, Miljøpartiet De Grønne og 
Sosialistisk Venstreparti vil alle øke med ett mandat ved 59 representanter sammenlignet 
med 47. Arbeiderpartiet vil øke med fem mandater og Senterpartiet fire. 

For å fange opp eventuelle svingninger har vi beregnet sammensetningen av 
kommunestyret på basis av gjennomsnittet av stemmegivingen ved de fire 
kommunestyrevalgene i perioden 2003 - 2015. Miljøpartiet De Grønne vil falle ut av 
dette beregnede kommunestyret, siden det er først ved valget i 2015 at de har fått 
betydelig oppslutning. Arbeiderpartiet vil bli det største partiet med syv eller åtte flere 
mandater enn Senterpartiet. Fremskrittspartiet blir det tredje største partiet med fem eller 
seks mandater, mot to om stemmegivningen i 2015 legges til grunn. Senterpartiet får sju 
eller åtte færre plasser i kommunestyret når beregningen gjøres på basis gjennomsnittlig 
stemmegiving i perioden 2003-2015. 

I de fire kommunene er det til sammen 118 som har sete i kommunestyret. Dersom vi 
bruker antallet innbyggere som fordelingsnøkkel, vil Steinkjer, i et kommunestyre med 
47 representanter, få 31. Verran og Snåsa får hhv fire og tre representanter, og Inderøy 
ni. Forholdet mellom kommunene i representasjon endres ikke ved å øke antallet, men 
det åpner for at flere kan delta i kommunestyrets beslutningsprosesser. I disse 
beregningene er det lagt til grunn at det er lik interesse i befolkningen for å bli valgt inn 
i kommunestyret og at det ikke skjer kumuleringer som endrer på den geografisk 
representasjonen på listene. I 4K er det en risiko for at de to minste kommunene får få 
representanter i politiske organer. Det er det politiske miljøet, og partiene selv, som må 
legge til rette gode nominasjonsprosesser og bevisste representantvalg for å sikre bred 
representasjon. Kommunene bør også drøfte om kommunedelsutvalg kan være et tiltak 
for å ivareta lokal medbestemmelse og desentralisert beslutningsmyndighet. 

7.3 Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 
I spørreundersøkelsen som ble gjennomført har folkevalgte og ansatte i kommunene tatt 
stilling til påstander om dagens situasjon i kommunene. Det er fire spørsmål rettet mot 
lokaldemokratiet i egen kommune. I tillegg er det et åpent spørsmål der respondenten 
med egne ord skulle svare på om det var noen utfordringer med lokaldemokratiet i 
kommunen, og eventuelt hvilke det er.  
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Skalaen 1-6 ble brukt, med 1 som helt uenig og 6 som helt enig. For å få en enkel oversikt 
har vi valgt å slå sammen 1-3 til uenig og 4-6 til enig. Kategorien alle omfatter de tre 
gruppene politikere, ledere og ansatte. 

7.3.1 Lokaldemokrati – ulike aspekter 
Figuren nedenfor viser at både folkevalgte og ledere er godt fornøyd med hvordan 
demokratiet i egen kommune fungerer. 

 
Figur 7.1: Lokaldemokratiet i min kommune fungerer bra – andel enig (Kilde: Vår 

spørreundersøkelse). 

Både politikere og ledere i Inderøy er mer fornøyd med hvordan lokaldemokratiet 
fungerer enn politikere og ledere er i de øvrige kommunene. Politikere og ledere i 
Steinkjer er samstemte, men noe mindre fornøyd enn i Inderøy.  

I Verran er det sprik i oppfatningen mellom politikere og ledere. 88 prosent av lederne 
er enige at lokaldemokratiet fungerer bra, mens 62 prosent av politikerne har svart dette. 
Politikerne i Verran er de som er minst fornøyd med hvordan lokaldemokratiet fungerer.  

Figuren nedenfor viser at vel en tredjedel av politikerne i Steinkjer og Inderøy er enige 
i at det politiske handlingsrommet i egen kommune er lite, mens i Verran er det nesten 
tre fjerdedeler av de folkevalgte som mener handlingsrommet er for lite. 

Størst sprik i oppfatning mellom politikere og ledere er i Inderøy, hvor over halvparten 
av lederne mener det politiske handlingsrommet er for lite, mens vel en tredjedel av 
politikerne mener det. 
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Figur 7.2:  Det politiske handlingsrommet i egen kommune er lite – andel enig (Kilde: Vår 

spørreundersøkelse). 

 

 
Figur 7.3:  Kommuneadministrasjonen har kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode 

beslutningsgrunnlag for folkevalgte – andel enig (Kilde: Vår 
spørreundersøkelse). 

Vel halvparten av politikere i Snåsa mener kommuneadministrasjonen har kompetanse 
og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for folkevalgte, mens 92 prosent 
av politikerne i Inderøy mener dette. I Inderøy er politikere og ledere samstemt i sine 
vurderinger, mens i Snåsa mener ledere i større grad enn politikere at de kan levere gode 
beslutningsgrunnlag for folkevalgte. 
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Figur 7.4:  Det er sjelden saker knyttet til habilitet er til vurdering i politiske organ – andel 

enig (Kilde: Vår spørreundersøkelse). 

I alle fire kommunene mener politikere i større grad enn ledere at det er sjelden saker 
knyttet til habilitet er til vurdering i politiske organ. Folkevalgte og ledere i Steinkjer og 
Inderøy svarer omtrent likt med henholdsvis 81 prosent for politikere og 69 prosent for 
ledere i Steinkjer og tilsvarende 78 prosent og 64 prosent i Inderøy. 

I Snåsa mener en tredjedel av lederne at det er sjelden med habilitetsspørsmål i politiske 
organ, mens 38 prosent av politikerne mener det er sjelden. I Verran mener halvparten 
av politikerne at det er sjelden med spørsmål om habilitet i politiske organer, mens 43 
prosent av ledere mener det. En skulle anta at mindre kommuner opplever inhabilitet 
oftere enn større kommuner.  

7.3.2 Utfordringer knyttet til lokaldemokratiet  
Vi har også stilt spørsmål om den enkelte mener at det er utfordringer knyttet til 
lokaldemokratiet i egen kommune og eventuelt hvilke utfordringer det er. Det er ingen 
type tema som synes dominerende i svarene. Vi velger noen utsagn for å illustrere hva 
respondentene har vært opptatt av. 

Noen er opptatt av habilitet, vi finner slike utsagn men i begrenset omfang: «I små lokal 
samfunn hvor alle kjenner alle. Mange har flere hatter etc» og «Mange folkevalgte er 
også kommunalt ansatte, dette er utfordrende i forhold til den «usynlege» habilitet.» 

Andre har valgt å kommentere interkommunalt samarbeid som en utfordring. En 
kommentar går på én type selskapsform: «Ja, i forhold til alle våre IKS ‘er». Andre er 
mer generelle: «Ingen store utfordringer, men andelen Interkommunale selskap og andre 
tverrkommunale organiseringer setter den politiske påvirkningen under press og er 
bekymringsfullt.» Denne tar med seg interkommunale løsninger generert: «Slik det er nå 
mener jeg det fungerer og at folket blir hørt gjennom valgte politikere. Mer bekymret for 
hvordan demokratiet ved interkommunale løsninger påvirkes.»  
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Rammen for å drive politikk, kan oppfattes trang av ulike årsaker. «Anstrengt kommune-
økonomi rammer lokaldemokratiet. Lite handlingsrom. Lite attraktivt å være politiker.», 
sier en respondent og noen få andre har vært inne også på økonomiske forhold. 

Kompleksiteten i kommunalt demokrati berøres av noen respondenter. Vi tar med et par 
kommentarer: «Mer generelt er at for mange av innbyggerne bare er villig til å engasjere 
seg på bakgrunn av enkeltsaker, og ikke har så stor interesse for å se samfunns-
utviklingen under ett, og bidra til å velge mellom goder og onder, noe som er helt 
nødvendig.» «Kommunen består av mange komplekse fagområder som det tar tid å bli 
kjent med og å forstå. Det må være krevende for de folkevalgte å rekke å sette seg inn i 
sine hovedutvalgsområder. 4 år er kanskje litt kort tid noen ganger.» 

7.4 Oppsummering 
I Snåsa har valgdeltakelsen ved kommunestyrevalg i perioden 2003-2015 vært over 
landsgjennomsnittet, og høyere enn i de øvrige tre kommuner. Inderøy ligger også over 
landsgjennomsnittet, mens Steinkjer har hele perioden ligget litt lavere enn 
landsgjennomsnittet. Verran har ligget like over landsgjennomsnittet, men falt under i 
de to siste valgene.  

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vekslet om flertall i de fire kommunene, hvor det 
stort sett har det vært representanter fra fem til sju lister i de fire kommunestyrene. Antall 
kommunestyremedlemmer er i perioden 2015-2019 fra 19 til 47 i de fire kommunene.  

Basert på historiske valgresultater har vi estimert mandatfordeling for 4K. Partienes 
oppslutning i kommunestyrevalgene har endret seg i perioden 2003 – 2015, og dette 
påvirker mandatfordelingen i 4K. Basert på de forutsetninger vi har lagt til grunn, vil 
alle partier representert i denne valgperioden få sete i kommunestyret i 4K. 

Politikere og ledere i de fire kommunene er fornøyd med hvordan lokaldemokratiet 
fungerer. Politikerne i Verran er minst fornøyd. 

Politikere og ledere i de fire kommunene er i liten grad enig i at det politiske 
handlingsrommet i egen kommune er lite. Politikere og ledere i Verran og Snåsa er i 
større grad enige om at handlingsrommet er lite enn de to øvrige kommunene. 

Politikere og ledere i de fire kommunene er gjennomgående fornøyd med kommune-
administrasjonens kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag. 
Politikerne i Snåsa framstår som minst fornøyd. 

Det er sjeldnere saker knyttet til habilitet til vurdering i politiske organ i Steinkjer og 
Inderøy enn i Verran og Snåsa, i alle fire kommunene mener politikere det er sjeldnere 
enn lederne. 
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8. INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
I dette kapittelet ser vi nærmere på i hvilken grad interkommunale samarbeid kan være 
av betydning for valg av selvstendighet eller sammenslåing.  

8.1 Innledning 
Vi har tidligere i rapporten drøftet oss fram til at Verran, og dels Snåsa, allerede har og 
vil få størst utfordringer i sin tjenesteproduksjon. Vi ser nærmere på det interkommunale 
samarbeidet som kommunene deltar i, og drøfter om en utvidelse av interkommunale 
samarbeid kan løse de utfordringene kommunene står overfor både i dag og i årene 
framover.  

8.2 Interkommunale samarbeid i Inn-Trøndelag 
Kartleggingen av interkommunalt samarbeid bygger på tidligere utredninger og er 
supplert med oppdatert informasjon hos kommunene. Som oversikten viser er det 
mellom 20 og 40 samarbeid i hver kommune. I tabellen er samarbeidene summert opp 
innenfor ulike tema/ områder.  

Tabell 8.1:  Interkommunalt samarbeid. 
  Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Totalt 
Administrativt samarbeid 8 7 5 7 9 
Barnevern 1 1 1 1 2 
Beredskap 2 2 2 2 2 
Brannvesen  1 1 1 1 1 
Energi  1 1 1 1 
Helse 8 8 7 9 11 
Kompetanse, utdanning og 
opplæring 3 3 1 3 4 
Næringsutvikling 3 3 1 3 4 
Regionråd og annet politisk 
samarbeid 5 2 1 2 5 
Reiseliv, natur og kultur 5 1 4 1 5 
Renovasjon 3 2 1 2 4 
Totalt 39 31 25 32 45 

Det er innenfor helseområdet og administrasjon det er etablert flest samarbeids-
ordninger. Innen helse er det 11 samarbeid bl.a. om PP-tjenester, legevakt, krisesenter 
og miljørettet helsevern. Samarbeidsmodellene er både IKS, §28 og tjenestekjøp mellom 
kommunene. 

Innenfor administrasjon er foruten rådmannsutvalget, revisjon, regnskapskontor og 
skatteoppkrever, IKT tjenester. Samarbeidene er basert på vertskommunemodellen 
hjemlet i KL §§ 27-28, og IKS. Innkjøpssamarbeidet INVEST er organisert som 
kommunalt foretak. 

Snåsa kommune trådte ut av Indre Namdal regionråd i 2014 og er nå en del av Inn-
Trøndelag samarbeidet. I tabellen er det gitt en oversikt over antall samarbeid som er 
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selskapsorganisert (IKS/ AS). I kolonnen til høyre framgår antallet kommunale 
deltakere/eiere utenom de fire kommunene.  

Tabell 8.2: Sentrale IKS og AS kommunene er medeiere i. 

Interkommunalt samarbeid 
Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Samarbeids-

partnere 
Kroa Produkter AS    x 1 
Reko AS x x  x 1 
Brannvesenet Midt IKS x x x x 4 
IKT Indre Namdal IKS   x  5 
Innherred interkommunale 
legevakt IKS    x 4 
Innherred Renovasjon IKS    x 8 
Interkommunalt arkiv 
Trøndelag IKS x x  x 36 
KomRev Trøndelag IKS x x x x 26 
KomSek Trøndelag IKS x x x x 18 
Lierne Nasjonalparksenter 
IKS x  x  4 
PPT Inderøy og Leksvik IKS    x 1 
Indre Trondheimsfjord 
Havnevesen x x  x 4 
 Totalt 10 7 7 11  

Det er et krav til IKS’er at det skal være minst to eiere. Det innebærer at enkelte selskaper 
enten må endre selskapsmodell (f.eks. KF), eller det må inn minst en eier til (kommune/ 
fylkeskommune) ved endre kommunestruktur. Dette vil ikke vær en problemstilling for 
disse fire kommunene ved en eventuell sammenslåing. Tjenester kan for øvrig også 
innlemmes i den ordinære kommunale virksomheten. 

Det kan være interessant å drøfte hvilke kostnader samarbeid og selskapsdeltakelse 
innebærer. I tabellen nedenfor har vi forsøkt å kategorisere samarbeid og eierform basert 
på tabell 8.1 

Tabell 8.3:  Samarbeid fordelt på samarbeids-/ selskapsform. 
  Steinkjer Verran Snåsa Inderøy 
AL 1 1 1 1 
AS 4 3 2 4 
Forening/lag/innretning 3 2 2 2 
IKS 6 5 5 8 
Kommunalt foretak (KF) 2 2  1 
Kommunelovens § 27 2 2 1 2 
Kommunelovens § 28 a   1  
Kommunelovens § 28 b 2 2 1 2 
Kommunelovens § 28 c 2 2 1 2 
Organisasjonsledd 3 3 3 2 
Politisk samarbeidsorgan 3 1  1 
Prosjekt 3 3 2 3 
Samarbeid  1 1   
Sekretariatet 2 2 2 2 
Stiftelse 1 1 1 1 
Ukjent organisering 2 1  1 
Utvalg 2  2  
Totalt 39 31 24 32 
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Vi ser at IKS skiller seg ut som den foretrukne samarbeidsorganiseringen.  

8.3 Kommunenes oppfatning av det interkommunale 
samarbeidet 

I spørreundersøkelsen som ble gjennomført, har folkevalgte og ansatte i kommunene tatt 
stilling til en rekke påstander om dagens situasjon i kommunene. Det var til sammen fem 
spørsmål om interkommunalt samarbeid.  

Skalaen 1-6 ble brukt, med 1 som helt uenig og 6 som helt enig. For å få en enkel oversikt 
har vi valgt å slå sammen 1-3 til uenig og 4-6 til enig. Kategorien alle omfatter de tre 
gruppene politikere, ledere og ansatte. 

 
Figur 8.1: Dagens interkommunale samarbeid er uproblematisk i forhold til demokratisk 

styring, koordinering, oppfølging og kontroll – andel enig (Kilde: Vår 
spørreundersøkelse). 

Grovt sett mener over halvparten av politikere og ledere i de fire kommunene at dagens 
interkommunale samarbeid er uproblematisk i forhold til demokratisk styring, koordi-
nering, oppfølging og kontroll. Inderøy ligger i overkant av de øvrige kommunene. 

Figur 8.2 viser at politikere i større grad enn ledere foretrekker interkommunalt 
samarbeid framfor kommunesammenslåing. Forskjellen mellom politikeres syn og 
lederes syn er størst i Snåsa og minst i Verran. 
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Figur 8.2: Lokaldemokratiet i min kommune fungerer bra – andel enig (Kilde: Vår 

spørreundersøkelse). 

80 - 90 prosent av politikerne i Snåsa og Inderøy foretrekker interkommunalt samarbeid, 
50-60 prosent av politikerne i Steinkjer og Verran foretrekker det.  

 
Figur 8.3: Det interkommunale samarbeidet er så omfattende at samarbeidsulempene 

begynner å bli større enn fordelene - andel enig (Kilde: Vår 
spørreundersøkelse). 

I alle kommuner mener ledere at ulempen er større enn fordelene i noe større grad enn 
politikere. I Snåsa er det størst forskjell på hvordan politikere og ledere oppfatter 
vektingen mellom fordeler og ulemper i interkommunalt samarbeid. 43 prosent av ledere 
i Verran mener at ulempene begynner å bli større enn fordelene. 
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Figur 8.4: Det går en grense for hvor omfattende det interkommunale samarbeidet kan 

være før en kommunesammenslåing blir mer fordelaktig – andel enig (Kilde: 
Vår spørreundersøkelse). 

Politikerne i Snåsa er i mindre grad enn politikere i de øvrige kommunene enig i at det 
går en grense for hvor omfattende det interkommunale samarbeidet kan være før en 
kommunesammenslåing blir mer fordelaktig.  

  
Figur 8.5: Mesteparten av de nye oppgavene Regjeringen foreslår å overføre til 

kommunene må løses gjennom interkommunalt samarbeid– andel enig (Kilde: 
Vår spørreundersøkelse). 

Politikere i Verran, Snåsa og Inderøy er mer enige enn lederne i egen kommune at 
mesteparten av de nye oppgavene Regjeringen foreslår å overføre til kommunene må 
løses gjennom interkommunalt samarbeid. I Steinkjer er det motsatt, ledere er mer enige 
enn politikere i at interkommunalt samarbeid må ta de mesteparten av de nye oppgavene. 
I Inderøy er det minst forskjell mellom hva politikere og ledere mener. 
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8.4 Kan interkommunale samarbeid erstatte 
kommunereformen? 

Om et utvidet interkommunalt samarbeid kan erstattet kommunesammenslåing bør to 
spørsmål i hvert fall kunne besvares positivt. Det første er om det er effektivt å bruke 
interkommunale samarbeid. Det andre spørsmål er om folkevalgt styring blir ivaretatt 
tilfredsstillende. Dette drøfter vi med basis i teori og forskning. 

8.4.1 Transaksjonskostnader 
Økonomen Ronald Coase skrev en artikkel i 1937 som har utviklet seg til teorien om 
transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader er kostnader som oppstår som følge av 
aktiviteter forbundet med eksempelvis avtaleinngåelse eller kontroll med en leverandør. 
Her vil transaksjonskostnadene være forbundet med oppfølging av interkommunale 
selskaper, ressursene som brukes for å innhente rapportering fra selskapene, skrive 
eierskapsmeldinger, utarbeide og behandle samarbeidsavtaler politisk osv.  

Dersom Steinkjer som vertskommune organiserer en felles tjeneste for samarbeid i 0-
alternativet, eller den samme tjenesten tilrettelegges i 4K, vil styring- og 
ledelseskostnader være omtrent like22. Forskjellen i kostnadene mellom interkommunale 
samarbeid i 0-alterntativet og 4K kan forenkles til summen av transaksjonskostnader i 
0-alternativet. Dette er kostnader som følger med oppfølging tjenestene, 
eierskapsmelding, kostnader knyttet til oppfølging av samarbeidsavtalen, 
møtegodtgjørelser i folkevalgt nemnd, styrer osv. Interkommunale samarbeid vil 
følgelig være mer kostnadskrevende å organisere enn 4K alternativet.  

8.4.2 Erfaringer om folkevalgt styring 
Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) har utredet hvordan norske kommuner 
ivaretar hensynet til god folkevalgtstyring for virksomhet som er organisert som egne 
kommunale selskaper. Rapporten drøfter formål og innholdet i styringen av kommunalt 
eide selskaper, og hvilke virkemidler kommunen som eier har til å realisere formålene. 
Vi vil trekke fram noen momenter fra rapporten (Bjørnsen et al, 2015). 

Undersøkelsen viser at ordfører vanligvis representerer kommunen i general-
forsamlingen, mens rådmannen og formannskap er viktige kontaktpunkt før og etter 
møtene. Kommunestyret har en overordnet og strategisk rolle, og er sjelden involvert i 
selskapsspesifikke strategier eller resultatkrav. Styrene i selskapene er også ofte 
politisert.  

Undersøkelser viser at kontrollutvalgene arbeider planmessig og omfattende, men den 
samlede vurderingen av politisk kontroll er ganske negativ. Et flertall mener 
selskapsformen medfører at folkevalgte mister innflytelse.  

                                                      

22 Vi legger til grunn at tjenestenivå ikke endres som følge av organisasjonsmodell. 
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For å få gjennomgått eierskapspolitikken med hvert kommunestyre anbefaler NIBR bl.a. 
å inkludere eierskapsmelding og eierstrategier i kommuneplanens samfunnsdel. Det vil 
skape en bedre forståelse for eierskap gjennom forankring i brede politiske prosesser 
med behandling i folkevalgte organer. Eierskapspolitikken blir dermed også tilgjengelig 
i det offentlige rom. 

8.5 Oppsummering 
Tabell 8.4:  Andel enige i at dagens interkommunale samarbeid er uproblematisk i forhold 

til demokratisk styring, koordinering, oppfølging og kontroll. 
  Steinkjer Verran Snåsa Inderøy 
Positive, Politikere 58% 54% 50% 69% 
Positive, Ledere 67% 50% 55% 65% 

Over halvparten i alle kommunene mener at dagens interkommunale samarbeid er 
uproblematisk i forhold til demokratisk styring, koordinering, oppfølging og kontroll. 
Politikerne i Snåsa er minst enig i dette, deretter kommer politikerne i Verran og 
Steinkjer. Politikerne i Indrøy ser minst problemer knyttet til interkommunalt samarbeid. 

Politikerne foretrekker interkommunalt samarbeid foran kommunesammenslåing i større 
grad enn lederne. Lederne i Steinkjer og Verran er minst enig i dette. 

Politikere og ledere i de fire kommunene er i liten grad enige i at det interkommunale 
samarbeidet er så omfattende at samarbeidsulempene begynner å bli større enn 
fordelene, ledere er jevnt over mer enige i utsagnet. I Snåsa er det stor sprik mellom 
politikere og lederes syn, lederne i Verran er mest enig i at ulemper begynner å bli større 
enn fordelene. 

Politikere i Snåsa er minst enig i at det går en grense for hvor omfattende det 
interkommunale samarbeidet kan være før en kommunesammenslåing blir mer 
fordelaktig. Det er stort sprik mellom politikernes og ledernes svar i Snåsa. 

Politikere og ledere i Inderøy er i stor grad enig om at mesteparten av de nye oppgavene 
Regjeringen foreslår å overføre til kommunene må løses gjennom interkommunalt 
samarbeid. Politikere i Steinkjer, og ledere i Verran og Snåsa er minst enige i dette. 

Flere av kommunens respondenter svarer at de opplever et demokratisk underskudd i 
styringen av interkommunale samarbeid, og dette resultatet samsvarer med funn fra 
forskningen. Vertskommunesamarbeid legger til rette for mer direkte folkevalgt 
innflytelse enn IKS, og kommunene kan velge vertskommunesamarbeid med folkevalgt 
nemd (KL § 28-1c) der det er viktig med direkte folkevalgt styring. I verts-
kommunesamarbeid kan samarbeidskommunene gi vertskommunen instruks om 
utøvelse av delegert myndighet.  

En teoretisk tilnærming tilsier at samarbeid som strategi vil øke kostnaden til 
tjenesteproduksjonen og slik sett redusere de samlede ressursene som benyttes i direkte 
tjenesteproduksjon. Sett fra hver kommunene vil det å inngå i et samarbeid framstå som 
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bedre enn alternativet som er å produsere i egen regi. I 0-alternativet vil interkommunale 
samarbeid være løsningen, men samlet for regionen vil ytterligere samarbeid være 
ineffektivt sammenlignet med 4K. I tillegg kommer ulempene på fragmenteringen i 
styringen mange samarbeid innebærer. En kan også se for seg at storebror i samarbeidene 
ikke ser seg tjent med omfanget, bl.a. som følge av transaksjonskostnadene det innebærer 
Det vil følgelig være en grense for når interkommunale samarbeidsløsninger blir så 
omfattende at de ikke lenger er et alternativ.  
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9. LOKALE MÅL, SÆRTREKK OG 
KOMMUNALE UTFORDRINGER OG 

I dette kapitlet beskrives og diskuteres lokale mål, særtrekk og utfordringer. 

9.1 Innledning 
Avstander og kommuneøkonomi til å følge opp lokale mål, har bidratt til dagens 
kommunestruktur med et svært variabelt innbyggergrunnlag. Sørensen (2012) er her en 
blant mange forfattere som utdyper en meget sterk sammenheng mellom inntekter og 
tilfredshet med lokal tjenesteproduksjon. For å få en mer kostnadseffektiv 
kommunestruktur som leverer bedre tjenester, har god myndighetsutøvelse og mest 
mulig direkte demokrati, har regjering og storting satt i gang en omfattende 
kommuneform. Denne er grundig beskrevet på regjeringen nettsider. I tillegg har dagens 
regjering varslet økende krav til kommunene om bl.a. kvalitet og rettssikkerhet og at 
kommunene står ved et veiskille med hensyn på storsamfunnets vilje til å gi betydelige 
tilskudd til små kommuner i distriktene.  

Landets 428 kommuner er under sterkt press og de må nå på kort tid utrede og vedta 
strategien videre innen første halvår 2016. En kommunesammenslåing berører både 
kommunal og privat virksomhet i en berørt kommune. Lokalpolitikere, administrasjon 
og ulike tjenester fra vugge til grav på en side. Brukerne av tjenestene og ønskene om å 
bo i en kommune med god samfunnsutvikling på en annen side. I en utredning som denne 
kan vi ikke belyse alle forhold. Basert på tidligere kunnskap og vår datainnsamling, må 
vi konsentrere oss om de mest sentrale forholdene, der det kan bli vesentlige 
konsekvenser av å stå videre alene eller slå seg sammen med andre kommuner.  

I dette kapitlet ser vi først nærmere på lokale og regionale forhold, inkl. særtrekk ved 
kommunene, før vi går inn i en samlet drøfting av økonomi og mulighetene til god 
kommunal oppgaveløsning innen selvstendighet- og sammenslåingsalternativet.  

• Lokale målsettinger, avstander og funksjonell region 
• Andre særtrekk i Inn-Trøndelagskommunene  
• Økonomisk grunnlag for videre drift 
• Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 
• Samfunnsutvikling  
• Demokrati 

9.2 Lokale målsettinger, avstander og funksjonell 
region 

Et grunnleggende mål med landets organisering i kommuner, er at man lokalt kan 
tilpasse tjenestetilbudet til lokalbefolkningens preferanser. De overordnede preferansene 
mellom kommuner er imidlertid ganske like. De handler om basistjenester av god 
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kvalitet og god utvikling i lokalsamfunnene. Dette er tilfelle også i Inn-Trøndelags-
kommunene, med sitt entydige sentrum (Steinkjer), større tettsteder (Straumen og Malm) 
og mindre tettsteder og bygder. 

En eventuell Inn-Trøndelag kommune, bestående av Steinkjer, Verran, Snåsa og 
Inderøy, vil bli en stor kommune med betydelige avstander. Til sammen er det 4860 
kvadratkilometer areal i disse fire kommunene. Per i dag er det kun tre Finnmarks-
kommuner som er større i areal i Norge. 

Frykt for negativ lokal utvikling er en faktor som har stoppet mange kommune-
sammenslåinger (Brandtzæg 2014), og det er derfor en utfordring å vise konkret hvordan 
man har tenkt å bidra til utvikling i alle områder av en ny kommune gjennom lokalisering 
av arbeidsplasser og andre tiltak. Utfra avstander og beliggenhet for kommunehus, er 
dette trolig mest viktig for Snåsa. 

I NIBRs inndeling av kommuner i funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder er Snåsa plassert 
sammen med Steinkjer, Verran og Inderøy (Gundersen og Juvkvam 2013). Blant 
kriteriene er minst 10 prosent utpendling til senteret i regionen eller reisetid under 45 
minutter. Snåsa oppfyller ingen av delene, men har marginalt mer pendling til/fra 
Steinkjer enn til/fra Namdalen. Reisetiden er kun tre minutter høyere enn 45 minutter 
mellom kommunesentrene, slik at Snåsa plasseres i Steinkjerregionen ut fra reisetid 
(Gundersen og Juvkvam 2013). Avstandene for øvrig ser ut til å bli om lag 20 minutters 
reisetid fra Steinkjer og ut til dagens kommunesenter i hhv. Inderøy og Verran, når 
planlagte vegprosjekter er realisert i 2017.  

Bygda Verrabotn er 7-8 mil fra Steinkjer men bare 3-4 mil fra Rissa, kommunesenteret 
i Rissa kommune og muligens i et nytt sammenslått Leksvik/Rissa kommune. En 
grensejustering er her ønsket lokalt og vil gjøre avstandsproblematikken enklere for en 
ny sammenslått kommune bestående av Steinkjer og et Verran uten Fram-Verran 
(Inderøy kommune) og Verrabotn (Rissa/Leksvik kommune). Kun Skjelstad/Verra-
stranda vil i så fall ha bebyggelse som er lengre fra rådhuset på Steinkjer enn den lengste 
avstanden er i dag mellom rådhuset på Steinkjer og bebyggelse lengst unna dette 
rådhuset i Steinkjer. 

9.3 Vekstevne som selvstendige eller sammenslåtte 
kommuner 

SSBs befolkningsframskrivinger er etter vår mening forholdsvis optimistisk med tanke 
på veksten i Steinkjer og Inn-Trøndelagsregionen fram mot 2040. Blant annet er det 
beregnet vekst i yngre voksne og antall barn i Steinkjer, Snåsa og Inderøy. Når antall 
eldre med stor grad av sikkerhet øker betydelig, så blir følgene samlet befolkningsvekst 
i disse kommunene. SSBs beregninger for Verran skiller seg ut med sterk negativ vekst. 
Dette har vi sett nærmere på ut fra flyttestatistikk, næringsstatistikk og egen 
datainnsamling om næringsutvikling. På bakgrunn av denne gjennomgangen, som viser 
nedgang i tradisjonelle næringer og rekrutteringsproblemer for stillinger med krav om 
spesialisert kompetanse. Selv med en viss vekst i kommunal oppvekst og omsorg, vil 
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trolig resultatet bli nedgang i arbeidsplasser i Verran, Snåsa og Inderøy. Når vi i tillegg 
tar hensyn til redusert reisetid mellom Verran og Steinkjer i framtida, må vi kunne anta 
større flyt på denne strekningen og større mulighet for god utvikling i Verran. Vi har 
derfor justert veksten noe opp for yngre voksne (med tilhørende barn) i Verran på 
bekostning av Steinkjer i våre beregninger.  

For den kommunale drift har den sannsynlige veksten en del praktiske konsekvenser. 
For det første ser det ut til at andelen eldre over 75 år øker betydelig mer i Inderøy, 
Verran og Snåsa enn i Steinkjer. For det andre ser det ut til å bli en solid vekst i antall 
barn. Om veksten i en yngre og mest mobile delen av befolkningen skal nås, kreves det 
imidlertid lokale arbeidsplasser og tilrettelegging for økt utpendling. Her viser vi anslag 
på nødvendig utvikling i kapittel 3. I disse tabellene er den kommunevise fordelingen i 
befolkning, arbeidsplasser og pendling, mindre sikker enn den samlede utviklingen i på 
regionnivå. Framskrivingene kan sies å dekke to scenarier for framtidig utvikling: 

• En selvstendighetslinje med godt lokalt tjenestetilbud og et godt 
interkommunalt samarbeid om aktuelle oppgaver, inkl. nærings- og 
samfunnsutvikling. 

• Kommunesammenslåing for de fire kommunene med balansert utvikling i 
kommunale arbeidsplasser, tjenestetilbud og tiltak som fremmer nærings- 
og samfunnsutvikling i alle 4 kommuner. I dette alternativet kan 
kommunale arbeidsplasser være noe færre, basert på at samlede 
kommunale inntekter kan gå noe ned mellom 2030 og 2040, men at dette 
kompenseres ved økt innsats for å utvikle private arbeidsplasser. 

Slik økonomien i kommunene nå ser ut til å bli, kan selvstendighetslinjen bli preget av 
kutt i tjenestetilbud og sterkere vekst i interkommunale ordninger. Siden Steinkjer er i 
sentrum vil trolig de fleste slike arbeidsplasser bli lokalisert i Steinkjer. Selv med 
brukbare kommunikasjonsmuligheter/pendlingsmuligheter, vil dette trekke i retning av 
sentralisering av befolkningen over tid. 

Det samme kan skje ved sammenslåingsalternativet på grunn av f.eks. økt arbeids-
giveravgift og mindre vekst i privat sektor og behov for samlokalisering for å styrke 
fagmiljø og mulighet for kostnadsbesparelser.  

9.3.1 Komplementaritet – sentrum/distrikt 
I et verdiskapingsperspektiv oppstår komplementaritet ved at ulike aktører klarer å 
utnytte hverandres ressurser og kunnskap til å oppnå økt kvalitet og effektivitet. Ved 
kommunesammenslåing legges det til rette for økt samhandling og større kompetanse-
miljøer. Bortfall av kommunegrenser gir også et bedre grunnlag for en mer helhetlig 
vurdering av ressursbruk og organisering. Dette vil redusere transaksjonskostnadene til 
kommunene. Samtidig vil det være behov for lokal tilpasninger for å sikre gode tjenester 
til innbyggerne  

Næringsfordelingen bærer for det første et klart preg av sentrum/distrikt. Steinkjer har 
f.eks. et av landets største kjøpesenter og er handelssentrum hvor en rekke tilbud som 
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tidligere kun var rundt storbyene, har etablert seg i Steinkjer de siste årene. Eksempler 
på dette er Coop Obs, Biltema, Clas Ohlson, Jula, osv, butikker som styrker 
handelsnæringen i regionen i forhold til tilbudet i Trondheimsregionen f.eks. Med 
forventet innbyggergrunnlag i regionen, kan handelen forventes å fortsatt øke i Steinkjer. 
Økningen i sentrum går imidlertid noe på bekostning av utkantbutikker, en utvikling som 
vil fortsette.  

Steinkjer, Inderøy og Snåsa er landbrukskommuner hvor det kan forventes fortsatt sterk 
nedgang i arbeidsplasser i framtida. I regionen er det imidlertid sterke fagmiljø som 
jobber for næringen, slik at denne kan utvikle seg best mulig. En slagkraftig satsing her 
kan være enklere å få til med sammenslåtte fagmiljø innen kommunene, enn når 
fapersonene er spredt rundt i hver kommune. 

Det er noe ulik status for industri og tilgjengelig næringsareal i de fire kommunene. Med 
knapphet på slikt areal i Steinkjer, kan en kommunesammenslåing gi bedre mulighet til 
å styre arealkrevende virksomhet ut av Steinkjer til fordel for handel og tjenesteytende 
virksomhet i sentrum. I sørenden av Inn-Trøndelagskommunene, på Røra, har 
kommunene f.eks. areal som kan brukes for å tiltrekke seg virksomhet som ellers ville 
etablert seg i Levanger/Verdal eller lengre sør i Trøndelag. Arbeidsplasser her er mulig 
å pendle til fra alle de fire kommunene. I Verran har kommunene etableringsmuligheter 
for næringsliv med behov for dypvannskai 

Aldersfordelingen er ikke helt lik i de fire kommunen i perioden 2015-2040. Dette kan 
gi en mulighet for at en større kommune kan samordne ressurser og delvis flytte noe 
ressurser til områder det er størst behov. Når det gjelder eldre over 80, kommer den store 
økningen i alle kommuner etter 2020. Her er det en forholdsvis jevn økning i antall 
personer i alle kommuner i perioden 2015-2040.  

9.3.2 Regionalisering og andre endringer i offentlig virksomhet 
Fra regjeringshold og i underliggende statsetater er det en rekke prosesser som kan ha 
konsekvenser for Inn-Trøndelagskommunene. I Trøndelagsutredningen (Nord- og Sør-
Trøndelag fylkeskommune 2015) går man gjennom dette fra fylkeskommunenes sin 
side, mens man i Sand et al. (2015a) viser effekter på nærings- og samfunnsutvikling av 
pågående omorganisering i statlig sektor i tillegg til ulike alternativer for 
fylkeskommunal organisering. Dagens politiske ledelse i de to fylkeskommunene, 
jobber videre med en mulig sammenslåing og har i intensjonsplanen foreslått en 
balansert utvikling for de tilhørende arbeidsplassene i Steinkjer og Trondheim, bl.a. med 
plassering av administrativ ledelse i Steinkjer og ønsker om ledelse av fylkes-
mannsembet fra Steinkjer.23 Politisk ledelse derimot, foreslås lagt til Trondheim. Den 
videre prosess her er innrettet mot behandling av sammenslåing eller ikke i fylkestingene 
i april 2016. 

                                                      

23 http://www.ntfk.no/Documents/Intensjonsplan15.pdf 
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Konsekvenser for kommunestruktur av fylkenes organisering eller lokalisering av 
fylkeskommunale eller statlige arbeidsplasser er ikke veldig tydelige. Sammenslåing til 
et Trøndelagsfylke med politisk ledelse i Trondheim, kan f.eks. gi et fylke med større 
politisk fokus på felles utfordringer i Trøndelag. Med befolkningstyngden i 
Trondheimsregionen, kan dette gi fokus på utfordringer i denne regionen. Slik sett kan 
det bli mer viktig å for enkeltkommuner å følge opp sine utfordringer mot det regionale 
og statlige nivået, enten som sammenslått kommune eller med en koordinert stemme 
etter enighet mellom flere kommuner. 

Et tema som regjeringen har foreslått er eventuell flytting av oppgaver innen bl.a. videre-
gående skoler ned til store og robuste kommuner. For Inn-Trøndelagskommunene kan 
dette bli mer aktuelt med 4K fordi også Verran er med i inntaksområdet for Steinkjer 
videregående skole. Snåsa derimot er med i inntaksområdet for Grong videregående 
skole, mens Mære landbruksskole og Inderøy videregående har spesiallinjer i fylket, slik 
at det uansett vil være koordineringsutfordringer innen administrasjon for videregående 
skole. 

9.3.3 Regionalpolitisk posisjon 
Store endringer i kommunestruktur generelt i Norge og eventuelt sør og nord for Inn-
Trøndelagskommunene kan ha sterkere betydning enn hva som skjer på regionalt nivå. 
Regionalt er strukturen i dag preget av at man har etablert samkommuner som alternativ 
til kommunesammenslåing (Sand et al 2007, Sand et al. 2013). Regjeringen har vedtatt 
at samkommunens må avvikles innen 1.1.2020. Om deltakerkommunene velger å slå seg 
sammen eller å fortsette samarbeidet gjennom vertskommunesamarbeid osv., er et åpent 
spørsmål. Resultater fra innbyggerundersøkelsene i Nord-Trøndelag, våren 2015, viser 
her at folket i samkommunene i stor grad er delt på midten i spørsmål om positiv eller 
negativ til kommunesammenslåing (Opinon 2015). Unntaket er Verdal hvor betraktelig 
flere er negative enn positive og for så vidt også Namsos hvor det er størst andel positive 
(Opinion 2015). Vi merker oss også at enkeltkommuner i Indre Namdal har en stor andel 
negative til kommunesammenslåing. Eventuelle endringer i Indre Namdal vil neppe ha 
stor betydning for Inn-Trøndelagskommunene. Med bakgrunn i svært mange politikeres 
syn på innbyggergrunnlag som et sentralt argument i seg selv i ulike spørsmål, er det her 
større grunn til å ta opp betydningen av at andre kommuner kan komme opp på Steinkjer 
kommunes størrelse. 

I Namdal har alle kommunene med til sammen 37700 innbyggere, posisjonert seg i et 
felles samarbeid. Samarbeidet har helt klart Namsos som klart definert sentrum, men det 
er ikke aktuelt å slå sammen alle kommuner pga. svært store avstander. I Indre Namdal 
(6500 innbyggere) vurderes et mindre omfang av sammenslåing. I Ytre Namdal er dette 
pr. i dag mer åpent (10000 innbyggere). Flatanger vurderer om de kan bli stående igjen 
alene (1100 innbyggere), eller om de må gå sammen med kommuner i Midtre Namdal 
samkommune (19000 innbyggere). Om disse kommunene rundt Namsos velger å slå seg 
sammen, kan dette gi en kommune med maksimalt 20000 innbyggere.  
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Sør for Steinkjer kan tilsvarende skje for Verdal og Levanger. Disse kommunene har et 
omfattende samarbeid som det vil koste mye å løse opp i. Om de velger å slå seg sammen 
vil de ha et innbyggergrunnlag på 34300 innbyggere, som kan brukes som maktfaktor i 
regionale spørsmål. Når det er sagt, så har samkommunen gjort det tidligere også, se. 
Sand et al. (2007) og Sand et al. (2013). I disse to evalueringene av samkommune-
forsøkene er et av funnene fra intervjuene at fylkeskommune og stat legger minst like 
stor vekt på samstemte kommuner (og deres innbyggergrunnlag) som en sammenslått 
kommune med sitt innbyggergrunnlag. Enkeltkommuner er imidlertid ikke enige i alle 
spørsmål, og her kan gjennomslag bli enklere for en sammenslått kommune. Våre 
intervjuer i forbindelse med denne utredningen, viser i stor grad det samme mønsteret. 

Inn-Trøndelagskommunene jobber bl.a. med å bli mer strategisk i samarbeidet enn det 
de de kaller det tidligere sak-til-sak-samarbeidet (Inn-Trøndelagskommunene 2015). 
Dette innebærer bl.a. forslag om felles veilednings- og støtteapparat for næringslivet og 
forslag om en sterkere politisk felles satsing. I samfunnsanalyse Inn-Trøndelag (Vik 
2014), gjøres en vurdering av strategiske valg for Inn-Trøndelagskommunene opp mot 
spesielt Trondheimsregionen. Det påpekes bl.a. at Inn-Trøndelagskommunene er langt 
fra Trondheimsregionen, og at det er lettere for Levanger/Verdal å dra nytte av veksten 
i Trondheimsregionen. Det påpekes også at en egen strategi om arbeidsplassvekst er 
krevende, men kan være lettere å få til om kommuner fra Levanger til og med Snåsa er 
med på en felles satsing om utvikling i sentrale strøk av regionen. Siden det ikke virker 
å være aktuelt å slå sammen alle kommuner i området, fra Levanger-Snåsa, mener vi det 
kan bli vanskelig å samles om en slik felles strategi. I en del regionale spørsmål vil det 
derfor kunne bli ekstra viktig å være en stor kommune med en klar stemme i debatter 
mot en tilsvarende stemme fra det som kan bli relativt store kommuner sør og nord for 
Inn-Trøndelagskommunene. I tillegg blir det viktig å gå inn i allianser med kommuner i 
Namdal, som også har sterke interesser i at arbeidsplasser og tjenestetilbud heller blir 
lagt til Steinkjer enn sør for Steinkjer. 

9.4 Særtrekk og spesielle forhold 

9.4.1 Identitet og sted 
I kommunestrukturdebatter dukker begrepet identitet ofte opp. For å forstå begrepet skal 
vi nå kort beskrive hvordan teorien forklarer det.  

• Identitet kan forstås som en vedvarende stedsbasert prosess som også 
påvirkes og formes av impulser og tilknytninger utenfra, framfor å være 
«naturlig» og fast (Panelli 2004).  

• Identitet innebærer at aktører utøver meninger og handlinger gjennom 
kroppslig tilstedeværelse, innenfor sosiale prosesser og historisk kontekst 
(Panelli 2004).  

• Identitet kan forstås på ulike måter, for eksempel som stabil og autonom, 
eller som helt fri. Man kan også forstå identitet som en forhandling 
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mellom hva man har å forholde seg til, og hvordan man velger å gå videre 
med dette utgangspunktet.  

Menneskers tanker og følelser overfor steder oppfattes av mange som like virkelige og 
materielle som stedet selv (Castree 2003). Det benyttes gjerne en empatisk tilnærming 
for å få innsikt i disse subjektive følelsene og verdiene. Et sted, f.eks,. et lokalsamfunn 
eller en kommune, kan forstås som knyttet til selve formasjonen av menneskers og 
gruppers identitet, som del av menneskers karakter.  

Og hva er et sted? Castree (2003) viser til tre hovedforståelser av stedsbegrepet:  

• location; et spesifikt punkt på jordoverflata,  
• sense of place; menneskers subjektive følelser overfor steder, og grunnlag 

for individers og gruppers identitetsdannelse, samt  
• locale; settingen for hverdagslivets praksis og interaksjon. 

Når man skal belyse identitetstilknytninger til et sted, kan man fokusere både på røtter 
og mangfoldet av tilknytninger til ulike steder (Castree 2003, Lønning 2007). «Lokal» 
identitet kan oppleves forskjellig av menneskene på stedet, og folk utenfra som danner 
seg idealiserte forestillinger om stedet (Castree 2003, Panelli 2004). 

Ulike perspektiv på samfunnsutvikling - hvem eier «sannheten»?  
Erfaringer omkring sted spiller en viktig rolle i konstruksjoner av individuell- og 
gruppeidentitet (Entrikin 1991). Steder har en eksistensiell betydning for mennesker. 
Steders fysiske kontekst kan forstås som innrammingen for spesifikke hendelser og 
erfaringer som har betydning for hvordan mennesker lever og forstår livet. Steder endrer 
seg, og skaper nye forutsetninger for menneskers erfaringer, forståelser og fortellinger 
om egne liv (Clandinin og Rosiek 2007). Grunnholdninger knyttet til sted er 
retningsgivende for handlinger, og vil bidra til å forme stedets framtid (Lønning 2007). 
Det kan derfor være viktig å se menneskers subjektive og «materielle realiteter» i 
sammenheng (Entrikin 1991, Halfacree 2004, Squire et al. 2008, Daiute og Lightfoot 
2004, Lønning 2007).  

Gjennom intervjuene om samfunnsutvikling framkom det diskusjoner om hvorvidt 
kommunesammenslåing bør besluttes på grunnlag av rasjonelle og økonomiske faktorer, 
eller om identitet og subjektive faktorer er vel så viktig. Det framkom også at det tidvis 
kan være krevende å føre diskusjoner om kommunesammenslåing, fordi det eksisterer 
sterke normer, eller diskurser, for hva det er akseptabelt å mene.  

Befestede oppfatninger av virkeligheten framstår som rasjonelle og sanne (Jacobs 2004). 
Alternative stemmer og fortellinger kan ha tungt for å bli hørt, når slike fortellinger har 
fått fotfeste. Folk er opptatt av egen hverdag og sine livsprosjekter, og har i liten grad tid 
og krefter til å beskjeftige seg med diskusjoner omkring felles utfordringer (ibid.). 
Offentlig engasjement i sivilsamfunnet forutsetter at samfunnet i perioder, og gjennom 
visse hendelser, makter å skape refleksjoner omkring felles utfordringer og moral. 
Historiske og spesifikke hendelser, men også myter, kan skape en offentlig debatt som 
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mobiliserer mennesker. Det kan åpne opp for viktige sosiale tema og gi marginaliserte 
grupper en stemme.  

Spørsmålet om kommunesammenslåing berører både objektive «fakta» og subjektive 
oppfatninger om hva en er tjent med. Det er en type hendelse som krever en bred og 
inkluderende debatt, som i seg selv kan bidra til øke engasjementet for 
samfunnsutvikling, uavhengig av framtidig kommunestruktur. 

9.4.2 Utvikling nedenfra: Governance og Citizenship 
Denne utredninger viser at kommunene er svært opptatt av å få til en bedre 
kommunikasjon med innbyggere, frivillighet og næringsliv og bygge opp under gode 
krefter og utviklingsprosesser i lokalsamfunnene.  

Begrepet governance beskriver statens endrede rolle (Bryden 2006, Hubbard et al. 2002, 
Shucksmith 2008, Woods 2006), og viser til at offentlige institusjoner ikke styrer 
hierarkisk og alene lenger («government»). Styring skjer heller i samarbeid mellom 
aktører i offentlig, privat og frivillig sektor. Det medfører uklare grenser mellom 
offentlig og privat sektor, og at staten går inn i en rolle som koordinator og tilrettelegger 
framfor å være styrings- og beslutningsmyndighet (Shucksmith 2008). Governance kan 
skape et sammenfiltret hierarki og fleksible allianser, som er forvirrende for innbyggerne 
(ibid.). Spørsmål omkring hvem som får delta i ulike beslutningsprosesser kan reises. 
Makt er i dette perspektivet mindre knyttet til å «ha makt over noen», men dreier seg 
heller om å ha kapasitet til å handle og oppnå mål, en arbeidsform som blir omtalt som 
kapasitetsbygging. (Shucksmith 2008).  

Governance har mye til felles med begrepet endogen utvikling (se for eksempel 
Shucksmith 2008, Teigen 1999, Woods 2006), som innebærer en forståelse av at sted og 
identitet skapes gjennom dialog mellom det lokale og ekstra-lokale. Det dreier seg om 
kapasitetsbyggende prosesser basert seg på lokal bestemmelse, ressurser, deltakelse og 
lederskap, samt å etablere eksterne koblinger som skal gjøre det mulig å handle 
(Shucksmith 2008, Woods 2006). Et viktig aspekt er at forholdet mellom enkelt-
menneskers plikter og rettigheter overfor staten endres, såkalt citizenship (Woods 2006). 
Citizenship utøves som oftest på lokalt nivå, og signaliserer lokal tilhørighet. Det 
vedrører innbyggernes lovpålagte og uttalte plikter og rettigheter, men også ulike 
underforståtte forhold og normer. Det konstitueres gjennom hvordan individer, grupper 
og ulike instanser definerer identitet og lokalsamfunn, og er dermed delvis kulturelt 
betinget. Det endogene prinsippet om utvikling «nedenfra og opp» krever et aktivt 
citizenship. Det innebærer at innbyggerne deltar aktivt, tar ansvar for sted og 
lokalsamfunn og trer inn i nye lederroller (ibid.).  

Kommunene i denne undersøkelsen knytter mye usikkerhet til hvordan man skal få til 
dreiningen mot sterkere utvikling nedenfra, bortsett fra i Steinkjer, hvor det er utviklet 
en egen arbeidsmetode for å støtte opp under utviklingsarbeid i grendene. Med en 
kommunesammenslåing kan man se for seg at kampen om oppmerksomhet og ressurser 
i grensamfunnene øker. 
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9.4.3 Framtidig utvikling av bygdene  
Et tema som gjerne er viktig i diskusjoner om kommunesammenslåing er forholdet 
mellom sentrum og grender/lokalsamfunn i kommunen. Vil grendene ivareta sin 
livskraft i en sammenslått kommune? Dette temaet blir bl.a. ofte nevnt i spørre-
undersøkelsen blant politikere og ansatte i kommunene.  

De siste tiåras dyptgripende økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingsprosesser har 
endret noen av våre forestillinger om bygd og mennesker. Den nye bygda er mer 
utydelig, variert og mangfoldig. Bygdene er blitt mer heterogene i forhold til næringsliv 
og befolkning, og kjennetegnes ved ulike holdninger, verdier, levesett, livsstil, og 
konsum (Almås m.fl. 2008, Berg og Lysgård 2004, Halfacree 2004, Lønning 2007). Fra 
å være kjennetegnet av produksjon og arbeid, har bygda i likhet med byen i stor grad 
blitt en arena for konsum og rekreasjon (Almås m.fl. 2008, Lønning 2007). Det har blitt 
vanskelig å trekke markante skiller mellom hva som egentlig utgjør bygd og by, og 
bildene av bygda kan forstås som flytende framfor fast definert (Almås m.fl. 2008, Berg 
og Lysgård 2004). 

Denne utredningen bekrefter betydningen av å ivareta dagens lokalsamfunn, men 
kommunene besvarer i liten grad hvordan det skal la seg gjøre i framtida. Beskrivelsene 
av utvikling nedenfra synes å være en del av svaret. Det blir dermed viktig å konkretisere 
en slik utvikling i hver enkelt kommune, uansett om rammen er en videreføring eller 
endring av dagens kommunestruktur.  

9.4.4 Regionalpolitiske virkemidler 
Utover et mulig tap av Namdalstilskudd for Snåsa kommune på lang sikt, er det i første 
rekke arbeidsgiveravgift som kan endres betydelig med en sammenslått kommune. 
Virkemidler innen landbruk og distriktspolitikk for øvrig er det pr. i dag ikke grunn til å 
anta en vesentlig endring i på grunn av sammenslåing av Inn-Trøndelagskommunene.  

Arbeidsgiveravgiften er pr. i dag vedtatt uendret for alle områder av landet fram til neste 
revisjon i 2021, uavhengig av kommunesammenslåing eller ikke. Dette betyr at 
kommunale ansatte og privat næringsliv i Verran, Snåsa og Inderøy kan få økt 
arbeidsgiveravgift fra og med 2021 om kommunene blir sammenslått med Steinkjer og 
den nye satsen blir som i Steinkjer, 14,1 prosent.  

Med dagens lønnsgrunnlag i kommunal sektor basert på statistikk fra SSB, kan utslaget 
bli om lag 22 mill.kr for kommunal sektor i en sammenslått kommune med full avgift. 
Med dagens lønnsgrunnlag i privat sektor basert på statistikk fra SSB, kan utslaget bli 
økte kostnader i privat sektor på opptil 6 mill kr i Verran, 8 mill kr i Snåsa og 15 mill kr 
i Inderøy. I disse enkle beregningene er det ikke tatt med at en del bedrifter ikke har rett 
på lavere arbeidsgiveravgift fra før, og det er heller ikke tatt med muligheten for 
kompensasjon gjennom bagatellmessig støtte ved plassering i sone 1a. Selv om utslagene 
kan bli noe mindre i praksis, viser disse beregningen at arbeidsgiveravgift er et viktig 
tema for en sammenslått kommune.  
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9.4.5 Samisk kultur og språk er viktig i Snåsa 
Regjeringen har uttalt seg om samisk språk på sine hjemmesider og i brev til Kåfjord 
kommune.24 Regjeringen skriver her at de vil vektlegge at samiske språkbrukere ikke 
skal komme dårligere ut som følge av endringer i kommuneinndelingen, at Sametinget 
vil bli konsultert ved lov- og forskriftendringer og at de har satt ned et utvalg som skal 
styrke samiske språk, og sikre gode tjenester for den samiske befolkningen. 
Departementet vil også utrede midlertidige løsninger hvis det blir aktuelt å iverksette 
sammenslåingen av kommuner i forvaltningsområdet før det er tatt stilling til 
språkutvalgets forslag.  

9.4.6 Allmenningsrettigheter 
I alle de fire kommunen er det statsallmenning som forvaltes av det lokale fjellstyret som 
kommunestyret oppnevner. Dette er sterkest i fokus i Snåsa der over halvparten av 
kommunens areal er statsallmenning. 

Redusert pris og jaktadgang for lokalbefolkningen er her et tema som har vært diskutert 
i svært mange kommuner i forbindelse med sammenslåing. Regjeringen har uttalt seg 
om dette på sine hjemmesider.25 Regjeringen skriver at jordbrukstilknyttede rettigheter i 
statsallmenning vil ikke berøres av endringer i kommunestruktur, da disse rettighetene 
er knyttet til eiendom, og ikke til kommune i eksisterende lovverk. Rettighetene til jakt 
og fiske i statsallmenninger ligger til de som det siste året og fremdeles er fast bosatt i 
Norge. I tillegg skilles det mellom utenbygds- og innenbygdsboende når det gjelder pris 
og adgang til småviltjakt, fiske og villreinjakt. Kgl. res. 24 juli 1964 bestemte at en for 
småviltjakt, villreinjakt og fiske skulle la kommunegrensene fra 1956 gjelde i spørsmålet 
om kretsen av innenbygdsboende. Denne forståelsen av innenbygdsboende har blitt 
videreført og planlegges videreført av dagens regjering. Det framgår ikke av selve 
fjelloven at rettighetene til storviltjakt ligger til innenbygdsboende. Det er allikevel i 
forskrift åpnet for å gjøre en fordeling mellom innenbygds- og utenbygdsboende dersom 
det er nødvendig å regulere antall jegere. I brev fra Miljøverndepartementet datert 7. 
april 2008 fastslås at det er de til enhver tid gjeldende kommunegrenser som i dette 
tilfellet avgjør hvem som defineres som innenbygdsboende. Dette framgår av 
«Veiledning til forskrift av 3. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i stats-
allmenning».  

Gjennomgangen viser at retten til jakt på storvilt kan bli påvirket av hva som er de til 
enhver tid gjeldende kommunegrenser. Dette er det imidlertid opp til det lokale fjellstyret 
å bestemme. Oppnevning av fjellstyre og antall fjellstyrer kan bli endra av Statskog ved 
en eventuell kommunesammenslåing der det blir flere enn en statsallmenning i samme 
                                                      

24 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/FAQ---sporsmal-
og-svar/id762533/#Samisk_sprak. 
25 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/landbruks--og-matministerens-svar-pa-skriftlig-sporsmal-
om-eventuelle-kommunesammenslaingers-betydning-for-forvaltningen-av-rettigheter-i-
statsallmenning/id2422920/ 
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kommune. En kommunestrukturendring kan derfor føre til at antall fjellstyrer blir 
redusert. Det kan føre til svakere representasjon av lokalkjente og bruksberettigede i 
fjellstyre i en ny storkommune. 

En sammenslåing vil ikke ha konsekvenser for rettigheter i bygdeallmenninger, da disse 
rettighetene er knyttet opp mot gårdsbruk/eiendommer, jf. lov om bygdeallmenninger.26  

9.5 Økonomi  

9.5.1 Økonomisk status 
Gjennomgangen av kommunenes økonomiske situasjon og utfordringsbilde viser at flere 
av kommunene er presset økonomisk. Dagens økonomiske handlingsrom er begrenset. 
Situasjonen til de aktuelle kommunene – med unntak av Steinkjer, er ikke ulik det mange 
andre distriktskommuner på samme størrelse opplever. Kommuneøkonomien er sårbar i 
spesielt Snåsa og ikke minst Verran, til tross for både småkommunetilskudd og 
kraftinntekter.  

Tabell 9.1:  Sentrale økonomiske og finansielle nøkkeltall 2014. Korrigerte frie inntekter i 
prosent av landsgjennomsnittet. Finansielle nøkkeltall i prosent av brutto drifts-
inntekter. Kilde: KOSTRA/KMD27 

 
Korr. frie 
inntekter 

Netto 
driftsresultat 

Disposisjons-
fond 

Netto 
lånegjeld 

Netto 
finansutgifter28 

Steinkjer 96 0,7 6,1 49,5 3,7 
Verran  106 -0,7 0,7 82,6 5,4 
Snåsa 109 -1,6 6,0 92,9 6,8 
Inderøy 102 3,0 6,6 83,4 5,1 
Nord-Trøndelag 100 1,1 3,8 77,8 5,2 
Hele landet 100 1,3 6,3 74,0 3,6 

Tabell 9.1 viser her sentrale økonomiske og finansielle nøkkeltall for kommunene. I 
2014 hadde de aktuelle kommunene, med unntak av Steinkjer, et inntektsnivå som lå 
over landsgjennomsnittet. Bare Inderøy hadde et netto driftsresultat over det anbefalte 
nivået på 1,75 prosent. Steinkjer, Snåsa og Inderøy hadde et disposisjonsfond om lag på 
nivå med landsgjennomsnittet. Verran hadde et disposisjonsfond på bare 0,7 prosent 

                                                      

26 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-19-59. 
27 Det er klare sammenhenger mellom de ulike nøkkeltallene. Dersom kommunen klarer å 
forholde seg til et gitt mål på netto driftsresultat, vil dette gi muligheter for å nå målet om en 
økonomisk buffer i form av et gitt nivå på disposisjonsfondet. Nivået på finansutgifter og 
lånebelastning (netto lånegjeld) er også tett knyttet sammen. Dersom kommunen klarer å holde 
nede nivået på lånegjelden, vil også rente og avdragsbelastningen (finansutgifter) bli lavere. 
28 Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling 
av lån. Rente- og avdragbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen 
fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av lån vil ikke 
framkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og det her bare tas hensyn til 
transaksjoner i driftsregnskapet. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på 
finansielle plasseringer (aksjer etc) som er definert som omløpsmidler i balansen – både realisert 
og urealisert tap/gevinst. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen. 
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2014. Samtlige av kommunene, med unntak av Steinkjer, hadde en gjeldsgrad over 
landsgjennomsnittlig nivå. Alle de aktuelle kommunene hadde høyere finansutgifter (her 
målt som netto renter og avdrag) enn landsgjennomsnittet i 2014. Verran og Snåsa synes 
å mest stram driftsbalanse og dermed de største økonomiske utfordringene. De foreslåtte 
endringene i inntektssystemet kan vise seg å få størst negative utslag for de minste 
kommunene. 

9.5.2 Kommuneøkonomien videre 

Den økonomiske framtiden til kommunene svært uforutsigbar og i stor grad prisgitt to 
forhold. Det første er kommunenes evne til å oppnå økning i innbyggertallet. 
Innbyggertallet er nemlig en viktig parameter i inntektssystemet. Så lenge kommunene 
ikke oppnår samme folketallsøkning som landet for øvrig, vil de isolert sett få en stadig 
mindre andel av de statlige overføringene til kommunen. Over tid vil dette gi betydelige 
utfordringer og behov for økonomiske innstramminger. Hvilke konsekvenser en mer 
anstrengt økonomi kan få, er ikke lett å forutsi. Konsekvensene vil bli påvirket både av 
de statlige rammebetingelsene, men like mye også av de politiske veivalgene som tas i 
den enkelte kommune.  

Det andre forholder inntektssystemet som regjeringen sikter på å gå gjennom i løpet av 
reformperioden. De har varslet en vurdering av smådriftsulemper, og hvorvidt 
kommunestørrelse lengre kan ses på som en ufrivillig kostnad for kommunene. Dette 
spørsmålet har vært diskutert flere ganger, blant annet i Borgeutvalgets utredning. 
Utvalget viste blant annet til at full kompensasjon for smådriftsulemper svekker 
insentivene til frivillige kommunesammenslåinger. Tanken bak argumentasjonen er at 
kommunene gjennom kommunereformen har fått lagt til rette for å slå seg sammen og 
på den måten frigjøre seg fra smådriftsulempene, slik at dette ikke lenger kan sees på 
som en ufrivillig byrde og ekstrakostnad kommunene ikke selv kan påvirke.  

I dag kompenseres kommunene for kostnadsforskjeller i tjenesteproduksjonen, i tillegg 
til at det gis tilskudd som er begrunnet med regionalpolitiske målsetninger. Dette 
omfatter Nord-Norge- og Namdalstilskudd, småkommunetilskudd og distriktstilskudd 
Sør-Norge. Utforming og omfang av de regionalpolitiske tilskuddene vil bli vurdert som 
en del av gjennomgangen av inntektssystemet. Skulle hele eller store deler av de 
regionalpolitiske tilskuddene forsvinne, vil det kunne ha dramatiske konsekvenser for 
kommunene i Inn-Trøndelag.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i løpet av året sende ut et 
høringsforslag om nytt inntektssystem for kommunene. Statsråden har i skriv fra ultimo 
oktober 2015 kunngjort at «Et nytt inntektssystem må fortsatt ta hensyn til at Norge har 
spredt bosetting. Regjeringen vil imidlertid vurdere endringer som innebærer at 
inntektssystemet ikke i samme grad som i dag kompenserer for at små kommuner 
frivillig velger å stå alene.» Lederen i kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget 
har senere varslet at «Regjeringen vil trolig foreslå å fjerne basistilskuddet» og 
«geografisk avstand vil bli et viktigere kriterium for tilskudd, ikke bare at kommunen 
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har få innbyggere.» Vi ser det ellers som rimelig sannsynlig at også småkommune-
tilskuddet kan bli redusert i den forestående revisjonen av inntektssystemet. Begge disse 
forholdene – at inndelingstilskuddet kommer til å bli beregnet med bakgrunn i verdier 
for 2016 og at inntektssystemet trolig kommer til å generere lavere rammetilskudd til 
småkommuner fom. 2017, bør isolert sett trekke i retning av at flere kommuner ser det 
som mer økonomisk gunstig å slå seg sammen. 

Som fortsatt egen kommune vil man naturlig nok ikke motta økonomiske virkemidler 
knyttet til reformen (inndelingstilskudd, engangsstøtte og reformstøtte). Om man ender 
opp med å slå seg sammen etter reformperioden, har regjeringen varslet at kommunene 
i så fall vil møte svakere økonomiske virkemidler. Blant annet beregnes inndelings-
tilskuddet med 2016-verdier for aktuelle tilskuddselementer, herunder et basistillegg på 
vel 13 mill. kr. De politiske signalene går på lavere basistillegg fom. 2017. Dette vil 
gjøre det ekstra vanskelig å styrke soliditeten og evnen til å håndtere uforutsette utgifter 
og/eller mindreinntekter i kommuner med få innbyggere. 

9.5.3 Inntektseffekter av sammenslåing 
Vi har beregnet inndelingstilskudd og kommunale inntekter for sammenslåings-
alternativet, 4K. Inndelingstilskuddet er basert på at i 2016 kvalifiserer Verran og Snåsa 
til småkommunetilskudd, mens Steinkjer og Inderøy får distriktstilskudd Sør-Norge. I 
tillegg mottar Snåsa kommune Namdalstilskudd. 

Tabell 9.2  Dokumentasjon av beregnet inndelingstilskudd. 1000 2016-kr. 

 

Skatte-% Små-
kommune-

tilskudd 

Distrikts-
tilskudd  
Sør-No 

Namdals 
tilskudd 

Basis-
tillegg 

Sum 
inndelings-

tilskudd 
Steinkjer 74,2  10 783   13 180  
Verran 52,3 5 475   13 180  
Snåsa 69,6 5 475  3 636 13 180  
Inderøy 74,8  6 130  13 180  
4K 73,2 10 950 20 781 3 636 39 540 50 258 

For å beregne økonomiske konsekvenser av kommunesammenslåing, har vi bl.a. 
fokusert på endringene over inntektssystemet. Videre har vi sett på potensialet for inn-
sparing og mulige stordriftsfordeler knyttet til administrasjon. Tabellen under 
oppsummerer de viktigste effektberegningene for strukturalternativet. Utslagene er vist 
i mill. kr og i prosent av brutto driftsinntekter for summen av aktuelle kommuner.  

Tabell 9.3: Oppsummering av effektberegninger. I mill. kr og i % av brutto driftsinntekter 
2014. 

Alternativ I mill. kr 
I % av brutto 

driftsinntekter 
Økonomiske virkemidler (éngangsmidler) 70,0 2,8 % 
Effekt frie inntekter år 1-15 (årlig) 4,3 0,2 % 
Effekt frie inntekter etter år 20 (årlig) -45,9 -1,8 % 

Tabellen viser at sammenslåingsalternativet vil 70 mill. kr i engangsmidler og en 
styrking av rammetilskuddet på 4,3 mill. kr pr. år i 15 år. Etter nedtrapping av det årlige 
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inndelingstilskuddet på 50 mill kr mot år 20, vil sammenslåingsalternativet ha 46 mill kr 
lavere inntekter enn summen av de fire kommunene. Dette må håndteres med 
innsparinger eller økte inntekter. Innsparingspotensialet innen felles administrasjon kan 
ligge i på om lag 23 mill. kr på lang sikt. Eiendomsskatten kan potensielt økes opp mot 
maksimalt nivå og gi tilførsel på flere mill. kr. Resterende må trolig tas som 
nedskjæringer innen tjenesteområdene. Dette vil være fullt mulig å gjøre i en kommune 
med driftsinntekter over 2,5 mrd. kr. Dette kan imidlertid kreve samlokalisering av 
spesialiserte tjenester og sentralisering av kommunale arbeidsplasser. 

Kommunene befinner seg i ulike soner for differensiert arbeidsgiveravgift. Steinkjer er 
i sone 1, Verran og Inderøy i sone 2, mens Snåsa er i sone 3. I kommuneproposisjonen 
for 2016 kom følgende avklaring for arbeidsgiveravgiftssats og kommunesammenslåing: 
Satsen i en sammenslått kommune blir videreført innenfor de «gamle» kommune-
grensene som om det fortsatt var to eller flere kommuner, fram til neste revisjon med 
virkning fra 2021. Om alle fire kommuner blir i sone 1 fra 2021, kan dette gi 22 mill. kr 
i økte kostnader basert på dagens lønnsgrunnlag (kilde: SSB/Kostra). I så fall er det en 
ytterligere innsparing som må til. 

9.5.4 Andre økonomiske forhold 
Nord-Trøndelag fylkeskommune eier pr. i dag 100 prosent av NTE Holding AS, 
selskapet som eier distribusjonsnettet for strøm og det aller meste av kraftproduksjon i 
Nord-Trøndelag. Totalt fikk Nord-Trøndelag fylkeskommune i 2014, utbetalt omlag 170 
mill. kr i utbytte/avkastning, 6,2 mill kr i konsesjonskraft og 2, 8 mill. kr garantiprovisjon 
(Sand 2015). Kommunene i Nord-Trøndelag hadde inntektsvirkninger tilsvarende en 
utbetaling på 90 mill. kr i 2014 fordelt på hovedsakelig eiendomsskatt men også noe 
konsesjonsavgift og fordelsutbetaling for konsesjonskraft til Steinkjer (Sand 2015). 
Disse sistnevnte midlene vil gå til kommunene som før, det store spørsmålet er hva som 
skjer med eierskapet og utbyttet.  

I forbindelse med mulig fylkessammenslåing av Trøndelagsfylkene, har det lenge vært 
diskutert hva som bør skje med eierskapet hvis det går i retning av sammenslåing. Det 
mest aktuelle har vært overføre eierskapet til kommunene i dagens Nord-Trøndelag. 
Diskusjonen har gått på i hvilken grad eierskapet skal fordeles etter antall innbyggere i 
hver kommune eller om også kraftproduksjon i hver kommune eller et fastledd for hver 
kommune også skal telle med. Slik selskapets Eierskapsutredning viser, er det imidlertid 
flere muligheter, bl.a. med mellomliggende aksjeselskap som eiere og med aksjeselskap 
hvor det også kommer inn private eiere (Wiersholm 2015). Mellomliggende 
aksjeselskap er her mest aktuelt ved mange kommuner som eiere, mens mange 
kommunesammenslåinger kan øke muligheten for at enkeltkommuner får direkte 
eierskap i NTE. Inn-Trøndelagskommune har 24 prosent av innbyggerne i Nord-
Trøndelag og kan derfor potensielt få et betydelig utbytte fra NTE. Det kan imidlertid 
bli føringer på bruk av utbytte, f.eks. tilsvarende som fylkeskommunen bruker pengene 
i dag. Usikkerheten er stor og etter vår mening er det ikke grunnlag for å komme med 
anslag på eventuelle utbytteinntekter for Inn-Trøndelagskommune av å få overført 
eierandeler i NTE.  
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9.6 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 
Vi mener Verran og Snåsa i 0-alternativet på enkelte tjenesteområder vil erfare at 
tilstrekkelig kapasitet kan bli utfordrende. Bakgrunnen for dette er bl.a. stor grad av 
sårbarhet med små fagmiljøer. Små fagmiljøer vil også medføre habilitetsproblematikk 
(for liten distanse). Disse utfordringene kan løses ved interkommunale samarbeid og/ 
eller avtale med nabokommunen om settekommune. Den økonomiske soliditeten blir 
trolig svekket som følge av omstilling. Snåsa og Verran er også mer sårbare for 
omlegginger i kommunefinansieringen, i hvert fall slik den er utformet i dag. 

Med dagens ansvars- og myndighetsområder er Steinkjer på en størrelse som tilsier at de 
vil kunne løse oppgaver og omstilling i årene som kommer. De er store nok til å oppnå 
effektiv tjenesteproduksjon. 

Med mindre fagenheter, stabsfunksjoner osv har trolig ikke Inderøy det samme 
effektivitetspotensialet som Steinkjer. Vi har derfor vurdert det til noe lavere enn 
Steinkjers. Reduserte rammer reduserer kommunens mulighet til valgfrihet på tjenestene 
i kommunen.  

Lokal kunnskap og lokalt skjønn er vesentlige for dagens kommuner, og gjelder alle fire 
kommunene. Nærhet er viktig i mange sammenhenger og vi tror dette er spesielt viktig 
i Snåsa mht. ivaretakelse av sør-samiske interesser, men det gjelder også de øvrige 
kommunene. Alle kommuner har sine spesielle områder som vil bli ivaretatt ved lokalt 
forankret beslutningsmyndighet. I mindre kommuner vil ofte avstanden til forvaltningen 
være kortere enn i større kommuner med mange saksbehandlere på samme område.  

For Steinkjer mener vi de samlede effektene ved 4K-alternativet vil være positivt på 
noen områder, mens andre områder kan velferdstjenestene bli redusert. Dette skyldes 
harmonisering av tjenesteproduksjonen, og ikke minst at en storkommune må ivareta 
utkantområdene. Det økonomiske grunnlaget til kommunen bestemmes i et framtidig 
inntektssystem. Vi mener det for Steinkjer er mest riktig å angi uendret effekt samlet sett 
for kommunen på alle kriterier under velferdstjenester og som myndighetsutøver. 

For Verran mener vi kommunen i 4K vil sikres velferdstjenester på en bedre måte på alle 
kriteriene. Bakgrunnen for dette er at kommunens demografiske og sosioøkonomiske 
utvikling vil medføre betydelige utfordringer i årene framover dersom kommunen består 
som i dag. Det samme mener vi vil gjelde Snåsa. Konklusjonene for disse to kommunene 
er ikke bare rosenrøde i 4K. Det vil følge ulemper med 4K-alternativet som økte reisevei 
til kommunale tjenester. Utøvelse av lokalt skjønn vil trolig i mindre grad bli utøvet slik 
det blir i dag. Dagens desentrale tilbud i disse kommunene kan også bli effektivisert. 
Dette gjelder områder som skole og barnehage. Men samlet vurdert mener vi 
velferdstjenestene og rettssikkerheten i kommunal tjenesteproduksjon blir høyere enn 0-
alternativet 

Når det gjelder Inderøy mener vi de vil komme bedre ut på kriteriene relevant 
kompetanse og valgfrihet. I 4K har de en fysisk plassering og attraktivitet som gjør at de 
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kan nyte godt av utviklingen i en storkommune. På mindre fagfelt er de sårbare og disse 
styrkes i 4K. Dagens lokale prioriteringer vil som for Verran og Snåsa svekkes.  

Felles for Inderøy, Verran og Snåsa er at det totale antallet stillinger i offentlig sektor 
over tid svekkes sammenlignet med 0-alternativet. Det kan svekke tilflyttingen til de 
tidligere kommunene.  

Mht. målsettinger med kommunereformen er Snåsa mer negativ til mål enn de tre øvrige 
kommunene. I Verran framstår politikere som mer positive enn folkevalgte i de øvrige 
kommunene. Ledere i Verran framstår som mindre positive enn ledere i de andre 
kommunene.  

9.7 Samfunnsutvikling 

9.7.1 Kommunens utfordringer med tanke på langsiktig og 
helhetlig utvikling i regionen. 

Samfunnsutviklingsarbeid i kommunene vil alltid veies opp mot driftsoppgavene til en 
kommune, noe også intervjuene viser.  

Økonomiske midler til å finansiere tiltak i samfunnsutvikling nevnes ikke som hoved-
utfordring i noen av kommunene, men heller muligheten til å få organisert seg selv til å 
gjøre noe med det, et godt samspill med eksterne aktører, tid til å gjøre noe med det selv, 
tid til å enten lede utviklingsoppgaver eller støtte andre til å lede dem. Samfunnsutvikling 
går på andre ting enn tjenesteutvikling og den taper ofte for driftsoppgavene til 
kommunene når det må prioriteres. Alle kommunene nevner at tjenestene de leverer 
oppleves som gode og at enhetene som leverer dem er fokusert på å stadig forbedre seg 
– altså har en god utviklingskultur.  

Steinkjer kommune har tatt innover seg kommunens rolle for å utvikle lokalsamfunnene 
og arbeider med å definere denne tydelig. De andre kommunene har et annet forhold til 
sine lokalsamfunn.  

Kommunenes utfordringer for en langsiktig og helhetlig samfunnsutvikling ligger først 
og fremst i hvilket handlingsrom de er i stand til å skaffe seg, samt hvordan man evner 
å samhandle med næringsliv og sivilsamfunn. Kommunene har sine egne ulike 
utfordringer, men langsiktige strategier for samfunnsutviklingen er en felles utfordring 
hvor man på næringsarbeidet har startet en prosess (samt i flere tjenesteområder), men 
som det på andre områder (for eksempel areal, miljø, stedsutvikling) ikke er kommet 
like langt.  

9.7.2 I hvilken grad er det mulig å forene ulike utviklingsbehov i 
en felles kommune? 

Kommunene har litt ulike tilnærminger til kommunens rolleutøvelse mot næringsliv, 
lokalsamfunn og innbyggere. Nærhet til kommunehuset trekkes fram i Verran, Snåsa og 
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Inderøy både som en fordel og ulempe. Administrasjonen har en bred kunnskap om det 
som skjer i kommunen. På den måten kan man være til hjelp i næringsarbeidet på en 
annen måte enn i Steinkjer. Det nevnes flere eksempler på at kommunen (politikere og 
administrasjon) bidrar aktivt i næringsarbeidet, mens dette bli i større grad håndtert av 
næringsselskapet i Steinkjer. 

Steinkjer skiller seg mye fra Verran og Snåsa og til dels fra Inderøy med tanke på 
kapasitet til å planlegge og gjennomføre samfunnsutviklingsarbeid. Planleggings-
oppgaver som løses av en egen plan- og utredningstjeneste i administrasjonen løser de 
andre kommunene av rådmann og han stab. Det gjør at man i mye større grad ligger i 
forkant av utfordringene på plansiden.  

Handlingsrommet for samfunnsutvikling henger godt sammen med kommunestørrelsen, 
men det er ikke gitt at det er den eneste forklaringen. Alle kommuner nevner at det ligger 
muligheter i å mobilisere andre utenfor kommuneorganisasjonen, men håndterer dette 
på ulike måter. Hvordan man planlegger og organiserer møter mellom kommunen og 
eksterne aktører vil ha innvirkning for hvordan disse tar eller ikke tar ansvar for 
samfunnsutvikling. Dette kan synes som en utfordrende oppgave for alle kommunene. 

Gitt at handlingsrommet for planlegging og oppfølging er essensielt i samfunns-
utviklingen vil man i en sammenslått kommune være i god stand til å arbeide mer 
strategisk og systematisk med samfunnsutvikling dersom man velger å innrette 
organisasjonen etter det.  

9.7.3 Fordeler og ulemper ved å styrke kommunenes rolle som 
utviklingsaktør gjennom kommunesammenslåing kontra 
en videreutvikling av det eksisterende samarbeidet.  

Spørsmålet om hvilke effekter en sammenslåing vil ha på samfunnsutviklingsarbeidet 
var i intervjuene vanskelig å ta stilling til da det omfatter så mye. Svarene blir derfor 
ikke direkte sammenlignbare, men de reiser en del problemstillinger det er verdt å ta med 
seg videre.  

Alle kommuner peker på at fagmiljøene kan bli bedre i 4K, men er samtidig tydelige på 
at det er den økonomiske virkeligheten som vil være den avgjørende faktoren for en 
eventuelle sammenslåing. Man peker på det samarbeidet man allerede har gjennom 
arbeidet med strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag, men er ikke veldig tydelige på 
at dette er en tjeneste som har fordeler av sammenslåing, om man ser bort fra Steinkjer 
som mener den organiseringen man har er i stand til å håndtere førstelinjetjeneste og 
strategiske prosjekter av en viss størrelse.  

Verran, Snåsa og Inderøy uttrykker bekymring med tanke på representativitet i det 
demokratiske systemet, samtidig nærhet til politikere og administrasjon som disse ser på 
som en fordel i flere sammenhenger. 
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Levedyktige lokalsamfunn må ha god nok tilgang til kommunale tjenester, og på sikt er 
man bekymret for at sentraliseringsmagneten i en sammenslått kommune blir for sterk, 
og således utarmer de små samfunnene som eksisterer i kommunene i dag.  

Alle kommuner uttrykker at identiteten til innbyggerne i størst grad knyttes til bostedet, 
ikke kommunenavn eller grense, men at dette er noe som må behandles med respekt i en 
sammenslåing. Steinkjer har i dag tatt grep for å styrke lokal identitet og bolyst for sine 
grender. En sammenslåing vil medføre et større antall grender og innsatsen på dette bør 
opprettholdes. Disse grendene vil måtte forholde seg til en ny kommuneorganisasjon og 
gjennom dette ligger det store muligheter til å forbedre det Verran, Snåsa og til dels 
Inderøy opplever som en utfordring i dag, nemlig manglende avstand mellom 
kommuneorganisasjonen og grendene. En tydeligere forståelse av kommunens rolle i 
samfunnsutviklingen vil styrke lokalsamfunnenes egen utviklingskraft. Dette kan være 
lettere å operasjonalisere når kommuneadministrasjonen selv ikke er en vesentlig del av 
lokalsamfunnet.  

Vi mener det ligger et stort potensiale i samarbeid om samfunnsutviklingsfunksjonen til 
kommunene. Verran og Snåsa har i stor grad for et løft på planarbeidet i seg selv, men 
alle kommunene kan dra fordeler gjennom en mer helhetlig strategisk tilnærming til 
næringsutvikling, arealbruk. Kommunene har arbeidet med en strategisk næringsplan for 
Inn-Trøndelag som har beskrevet bakgrunnsinformasjon og som i noen grad tar for seg 
strategiske mål og tiltak. Det ligger en utfordring i, men og en stor mulighet, i å skape 
en god ansvarsdeling og forankring av det strategiske arbeidet mellom det administrative 
og politiske miljø og næringslivet selv. 

9.7.4 Andre forhold 
Som nevnt tidligere er regionalpolitisk makt også en faktor som må vurderes. 
Sammenslåing av de fire kommunene kan gi en kommune med større regionalpolitisk 
tyngde enn hva Steinkjer har alene. Dette gir bedre muligheter for gjennomslag i f.eks. 
spørsmål om lokalisering av fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser. Dette er et 
vesentlig forhold som kan bidra til bedre regional vekst enn om kommunene er 
fragmentert og ikke klare å samle seg i viktige spørsmål. 

9.8 Demokrati 
Spørreundersøkelsen viser at politikere, ledere og ansatte vurderer de lokaldemokratiet i 
kommunene ulik. Felles for alle kommunene er at flertallet av de som har besvart 
undersøkelsen mener lokaldemokratiet fungerer godt i kommunen. Valgdeltakelsen i 
kommunene er ulik. En målsetting i demokratiperspektivet er høy deltakelse. Vi har sett 
at valgdeltakelsen i Steinkjer og Verran har ligget under både fylkes og landssnittet de 
siste tre kommunestyrevalgene, men Snåsa og Inderøy har relativt høy deltakelse. Det er 
vanskelig å mene om valgdeltakelsen vil øke eller reduseres i 4K. I arealrike kommuner 
kan dette være en utfordring. Samtidig kan 4K bidra til økt deltakelse i både valg, ved at 
desentrale områder mobiliserer for å sikre egne interesser.  
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Reiseavstander til et kommunesenter i Steinkjer kan bidra til redusert representasjon fra 
distriktene, og det er en risiko for at noen grupper kan falle ut, f.eks. småbarnsforeldre. 
Ny teknologi kan bidra til å øke deltakelsen, f.eks. gjennom elektronisk stemmegivning 
og bruk av nettbaserte konferanseløsninger som Skype. For å sikre lokalpolitisk styring 
må kommunen har både kompetanse og kapasitet i kommuneadministrasjonen. Fra 
spørreundersøkelsen vet vi at politikere i de to minste kommunene er mindre tilfreds 
med sine administrasjoner enn Steinkjer og Inderøy. Vi har også vist at de økonomiske 
utfordringene til disse to kommunene øker framover. For særlig Verran og Snåsa vil det 
derfor bli en avveining mellom krav og forventninger til beslutningsgrunnlaget opp mot 
dere evne og vilje til å prioritere administrative årsverk. Videreføring av dagens 
kommunestruktur vil trolig tvinge fram mer kostnadseffektive administrative funksjoner 
som interkommunale samarbeid på utvalgte områder. 

Den lokale identiteten er knyttet til stedet innbyggerne bor og vi har vurdert denne som 
god i alle kommunene. Vi kan ikke se at Inn-Trøndelag er en identitet eller kan bli det i 
framtiden for de fire kommunene. Kommunene har fellestrekk og særegenheter som 
både binder dem sammen, men som også skaper skiller. Det har ikke vært vår oppgave 
å vurdere om det kan skapes en lokal identitet der flere kommuner inngår. Vi tror at store 
deler av bl.a. Snåsa har en sterkt lokal identitet, og den vil bestå uavhengig av 
kommuneorganisering. Denne utfordringen gjelder også Inderøy og Verran. 
Gjennomføres 4K må kommunene både akseptere og respektere at lokal identitet som 
både en hemmende effekt i reformarbeidet og framtidig kommunesamarbeid, i 4K vil 
det derfor stå sentralt å legge til rette for hvordan lokal identitet kan utnyttes som ressurs 
i en storkommune.  

Interkommunalt samarbeid vil øke om Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy består som 
egne kommuner. Med Steinkjer som klart sentrum har disse kommunene 33 120 
innbyggere i en region med store avstander. Gjennom Inn-Trøndelagssamarbeidet har 
kommunene felles tjenester for skatteoppkreving, IKT og lønn/regnskap. Disse er 
organisert som vertskommunesamarbeid i hhv. Verran, Steinkjer og Inderøy. I tillegg 
arbeider Inn-Trøndelagssamarbeidet for et felles næringsapparat og felles regional-
politisk strategi. Lokalt mener man det interkommunale samarbeidet fungerer godt og at 
man kan øke samarbeidet uten at dette gir for store styringsutfordringer på administrativ 
så vel som politisk side. Dette står i motsetning til Ekspertutvalget som mener slike 
samarbeid gir store styringsutfordringer og demokratisk underskudd. 

Ekspertutvalget har også definert bred oppgaveportefølje som kriterie for demokratisk 
arena. Mindre kommuner vil ha større utfordringer med å ta på seg ny oppgaver, og vi 
har også vist at Snåsa og Verran trolig både har og fortsatt vil ha store utfordringer på 
noen av tjenesteområdene kommunen har ansvar for i dag. En veldig aktuell løsning på 
dette er interkommunale samarbeid. Ulempen med interkommunalt samarbeid er svekket 
demokrati slik både kommunene selv har påpekt. Ved videreføring av dagens 
kommunestruktur bør derfor kommunene vurdere organisering av både de samarbeid de 
deltar i dag, og ikke minst hvilken organiseringer de skal velge i nye samarbeid. 
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For å styrke lokaldemokratiet i 4K mener vi kommunen bør drøfte hvordan dette best 
kan ivaretas. Vi mener kommunedelsutvalg er en veldig aktuell organisering, men da må 
utvalget få reell politisk makt. Det kan være lokal avgjørelsesmyndighet i eksempelvis 
utmarkssaker og lokale prioriteringer av tjenestetilbudet. Det må gjøres innenfor 
rammen av en felles kommune.  
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10. DISKUSJON OG ANBEFALING 
I dette kapitlet går gjennom lokale oppfatninger om kommunestruktur og diskuterer 
fordeler og ulemper med selvstendighet og sammenslåing for de fire kommunene. 
Avslutningsvis gir vi anbefalinger for videre arbeidet med kommunereform i regionen. 

10.1 Sammenslåing eller selvstendighet? 
Vi innleder dette kapitlet med oppfatninger fra lokalpolitikere, kommunale ledere og alle 
som har svart på spørreundersøkelsen. I figurene vi her presenterer viser vi kun andelen 
positive blant de som har tatt stilling til spørsmålet. Andelen negative blir følgelig 100 
minus andelen positive. I gruppen alle er politikere og kommunale ledere også med, men 
her dominerer øvrige ansatte. Videre detaljer fra undersøkelsen er i et eget vedlegg. 

 
Figur 10.1: Andel som er positive til sammenslåing (Kilde: Vår spørreundersøkelse). 

Figur 10.1 viser andelen som er positive til sammenslåing til 4K. Steinkjer har flest 
politikere (69 prosent) som er positive til sammenslåing. Nesten like mange (63 prosent) 
av politikere i Verran er også positive. I Snåsa er 1/3 av politikerne er positiv og i Inderøy 
er 10 prosent positiv av de politikere som har svart.  

Kommunale ledere er gjennomgående mest positiv til sammenslåing til 4K. Her skiller 
Inderøy seg ut med at kommunale ledere er likt fordelt mellom positiv eller negativ til 
sammenslåing med Steinkjer, Verran og Snåsa. 

Ansatte generelt er mindre positive enn de kommunale lederne. Kun ansatte i Steinkjer 
og Verran har et flertall med positive til sammenslåing. Blant ansatte i Snåsa og Inderøy 
er det andelen positive mellom 30 prosent og 40 prosent. Ansatte er med andre ord mer 
positive til 4K enn lokalpolitikerne i disse to kommunene.  
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Figur 10.2: Andel positive til å fortsette som egen kommune (Kilde: Vår 

spørreundersøkelse). 

Figuren 10.2 viser andelen positive til at kommunen fortsetter som selvstendig kom-
mune. Vi ser at politikere i Inderøy er mest positiv, men de er også klart positiv i Snåsa 
og Steinkjer. I Verran er det et knapt flertall blant politikere som er positive å stå alene.  

Kommunale ledere er gjennomgående mindre positiv til fortsatt selvstendighet i forhold 
til politikerne. Her skiller Inderøy seg ut med at kommunale ledere er klart mest positiv, 
mens kommunale ledere i Verran er klart mest negativ til at kommunen går videre som 
i dag. 

Ansatte generelt plasseres seg mellom politikerne og de kommunale lederne. Med 
unntak av Verran er et klart flertall positiv til å fortsette som egen kommune. I Verran er 
det et knapt flertall blant de ansatte som er negative å fortsette som egen kommune.  

Under systematiserer vi argumentene i tråd med faktorene Ekspertutvalget påpeker som 
viktig å drøfte. I tillegg tar vi med lokale mål og særtrekk i hver kommune. Med 
funksjonell region mener vi her først og fremst en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. 
Dette måles ved å se på pendlingsmønsteret inn/ut av kommunen eller regionen. 
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10.2 Steinkjer 
I tabellen nedenfor har vi forsøkt å systematisere sentrale fordeler og ulemper for 
Steinkjer kommune av fortsatt selvstendighet vs sammenslåingsalternativet 4K i et 
framtidsperspektiv. 

Tabell 10.1:  Selvstendighet eller sammenslåing for Steinkjer kommune. 
 Selvstendighet Sammenslåing 4K 
Lokale mål om vekst i 
ulike deler av kommunen 

Satsing på skoler, 
infrastruktur og bolyst i 
bygdesentra kan fortsette 

Mulig ulempe pga. 
effektiviseringsbehov og 
drakamp om ressurser 

Innbyggergrunnlag Bra i dag og kan vokse 
betydelig fram mot 2040 

50 % økning i 2018 men 
svakere andel på sikt 

Funksjonell region 24 % innpendling i dag 
24 % utpendling i dag 
Økende pendling framover 

15 % innpendling i dag 
22 % utpendling i dag 
Økende pendling framover 

Økonomi Solid med bl.a. effektiv 
administrasjon og 
disposisjonsfond 

Solid på kort sikt, må 
effektivisere på lang sikt 

Tjenesteproduksjon Uendret Uendret kvalitet men kan bli 
lengre reiseveg for 
ansatte/brukere  

Myndighetsutøvelse God habilitet og retts-
sikkerhet 

Uendret 

Samfunnsutvikling God kompetanse og kraft til 
å påvirke både lokalt og 
regionalt/nasjonalt 

Kan bli mer felles satsinger 
og mindre lokale tiltak 

Demokrati Nærhet til å ivareta ulike 
deler av Steinkjer men økt 
interkommunalt samarbeid 

Politisk engasjement i 
utkantene kan trekke 
ressurser fra sentrum 

Særtrekk Sentrum i regionen med 
sterke bygder/grender. 
Raus kommune i samarbeid. 

Fortsatt sentrum i regionen.  
 

Innbyggergrunnlaget er tilstrekkelig i begge alternativene for Steinkjer. Som funksjonell 
region ser vi at inn- og utpendling kun blir marginalt bedre med 4K. Hovedårsaken til 
dette er Inderøys omfattende pendling til og fra Levanger/Verdal. 

For Steinkjer er det flere alternative sammenslåingsmuligheter (med en eller flere 
enkeltkommuner) enn selvstendighet og 4K. Men skepsisen til samarbeid er stor spesielt 
i Inderøy, men også i Snåsa er det betydelig betenkeligheter med sammenslåing med 
Steinkjer. Det mest aktuelle alternativet kan derfor være sammenslåing med Verran.  

Sammenslåing med andre enn Inn-Trøndelagskommunene, er neppe aktuelt for Steinkjer 
med de rammebetingelser som eksisterer i dag.  
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10.3 Verran 
I tabellen nedenfor har vi forsøkt å systematisere sentrale fordeler og ulemper for Verran 
kommune av fortsatt selvstendighet vs sammenslåingsalternativet 4K i et framtids-
perspektiv. 

Tabell 10.2:  Selvstendighet eller sammenslåing for Verran kommune. 
 Selvstendighet Sammenslåing 4K 
Lokale mål om vekst i ulike 
deler av kommunen 

Det er neppe ressurser til 
ytterligere satsing på skoler 
og bolyst  

En av flere utkanter som må 
kjempe om ressurser 

Innbyggergrunnlag Tynt i dag og vil trolig gå ned 
mot 2040 

Sammen med Steinkjer er 
innbyggergrunnlaget på 
plass  

Funksjonell region 30 % innpendling i dag 
37 % utpendling i dag 
Ny veg og økende pendling 

15 % innpendling i dag 
22 % utpendling i dag 
Ny veg og økende pendling 

Økonomi Svak og tåler neppe 
innstramminger eller 
renteøkning 

Solid på kort sikt, må 
effektivisere på lang sikt 

Tjenesteproduksjon Uendret eller svakere enn i 
dag 

Uendret kvalitet men kan bli 
lengre reiseveg for 
ansatte/brukere  

Myndighetsutøvelse Habilitetsproblemer må løses 
i interkommunale samarbeid 

God habilitet og 
rettssikkerhet 

Samfunnsutvikling Prosjektfinansiert og lite 
systematisk i daglig drift 

Kan bli mer felles satsinger i 
regionen 

Demokrati Nærhet til ulike deler av 
kommunen men økt 
interkommunalt samarbeid 

Færre lokalpolitikere og flere 
områder som vil ha inn sine 
folkevalgte 

Særtrekk 10,6 % i arbeidsgiveravgift 
Industrikommune 

14,1 % arbeidsgiveravgift 
Verrabotn går til Rissa 

Innbyggergrunnlag blir tilstrekkelig og funksjonell region blir god med sammenslåing 
Steinkjer eller 4K, sammenlignet med å bli stående alene.  

Verran kommune har mange fellestrekk med kommuner som har søkt sammenslåing 
tidligere pga. svak økonomi, forbedringer i kommunikasjon til sentrum i regionen og 
store omstillingsutfordringer for den videre drift.  

For Verran sin del er det trolig et svært aktuelt alternativ å være den eneste kommunen 
som slår seg sammen med Steinkjer. Drakampene om ressurser vil bli færre og det kan 
bli enklere å få til god utvikling i store deler av Verran, sammenlignet med alternativ der 
flere kommuner slås sammen. Verran vil også få betydelig utfordringer ved å fortsette 
som egen kommune, og vil bli svært avhengig av å få til interkommunale samarbeid med 
andre kommuner. Omfanget av dette må i så fall økes betydelig sammenlignet med i dag, 
med de transaksjonskostnader og styringsutfordringer dette kan medføre. 
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10.4 Snåsa 
I tabellen nedenfor har vi forsøkt å systematisere fordeler og ulemper for Snåsa 
kommune av fortsatt selvstendighet vs sammenslåingsalternativet 4K i et 
framtidsperspektiv. 

Tabell 10.3:  Selvstendighet eller sammenslåing for Snåsa kommune. 
 Selvstendighet Sammenslåing 4K 
Lokale mål om vekst i 
ulike deler av kommunen 

Større satsing på skoler, 
infrastruktur og bolyst kan bli 
vanskelig 

En av flere utkanter som må 
kjempe om ressurser 

Innbyggergrunnlag Tynt i dag og vil falle i årene 
som kommer 

Godt sammen med Steinkjer 

Funksjonell region 10 % innpendling i dag 
28 % utpendling i dag 
Økende pendling framover 

15 % innpendling i dag 
22 % utpendling i dag 
Økende pendling framover 

Økonomi Sårbar for kutt i tilskudd til 
små distriktskommuner 

Solid på kort sikt men med 
effektiviseringsbehov på lang 
sikt 

Tjenesteproduksjon Uendret, men økende 
interkommunalt samarbeid 

Uendret kvalitet men kan bli 
lengre reiseveg for 
ansatte/brukere  

Myndighetsutøvelse Habilitetsproblemer er et 
økende problem 

God habilitet og rettssikkerhet 

Samfunnsutvikling Beholder noe administrasjon. 
Neppe ressurser til 
systematisk satsing 

Kan bli mer felles satsinger og 
mindre lokale tiltak. Risikerer 
nedgang 

Demokrati Nærhet til å ivareta ulike deler 
av Snåsa, men økt 
interkommunalt samarbeid 

Færre lokalpolitikere og flere 
områder som vil ha inn sine 
folkevalgte 

Særtrekk Langt fra Steinkjer. 
Samekultur og utmark/fjell 
6,4 % arbeidsgiveravgift 

Langt fra Steinkjer. 
Samekultur og utmark/fjell 
14,1 % arbeidsgiveravgift 

Innbyggergrunnlag blir tilstrekkelig, men kriteriet funksjonell region blir ikke vesentlig 
bedre ved sammenslåing til 4K, sammenlignet med å bli stående alene. Innpend-
lingsandelen viser at Snåsa ligger i ytterkanten av et regionalt bo- og arbeidsmarked. 
Dette kan gi en negativ utvikling hvis arbeidsplasser legges til Steinkjer eller andre steder 
minst like langt fra Snåsa.  

Kommunen kan velge å gå videre alene ved å styre basistjenestene selv (oppvekst og 
pleie/omsorg) men ha økende grad av interkommunalt samarbeid om andre oppgaver. 
Omfanget av samarbeid må i så fall økes betydelig sammenlignet med i dag, med de 
transaksjonskostnader og styringsutfordringer dette kan medføre. 

Alternativ kan kommunen igjen gå mot Grong og Indre Namdal. Basert på valget om å 
samarbeide sørover fra 2014, må en slik helomvending baseres på betraktelig bedre 
regionalpolitiske virkemidler av å være i Namdalen framfor del av en sammenslått 
kommune med full arbeidsgiveravgift. Når det gjelder selvstendighetsalternativet, vil en 
eventuell svekkelse i det samlede nivået på regionale virkemidler eller utgiftsutjevningen 
legge ytterligere press på kommunen evne til å yte velferdstjenester. Dette er en risiko 
man må ta med i den videre betraktning. 
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10.5 Inderøy 
I tabellen nedenfor har vi forsøkt å systematisere fordeler og ulemper for Inderøy 
kommune av fortsatt selvstendighet vs sammenslåingsalternativet 4K i et 
framtidsperspektiv. 

Tabell 10.4:  Selvstendighet eller sammenslåing for Inderøy kommune. 
 Selvstendighet Sammenslåing 4K 
Lokale mål om vekst i ulike 
deler av kommunen 

Større satsing på skoler og 
bolyst kan bli vanskelig 

En av flere utkanter som må 
kjempe om ressurser 

Innbyggergrunnlag Tynt i dag men vil kunne øke 
forsiktig i årene som kommer 

Godt sammen med Steinkjer 

Funksjonell region 30 % innpendling i dag 
52 % utpendling i dag 
Økende pendling framover 

15 % innpendling i dag 
22 % utpendling i dag 
Økende pendling framover 

Økonomi Ok på kort sikt med 
inndelingstilskudd, sårbar på 
lengre sikt 

Solid på kort sikt men med 
effektiviseringsbehov på lang 
sikt 

Tjenesteproduksjon Uendret, men færre skoler 
økende interkommunalt 
samarbeid 

Uendret kvalitet men kan bli 
lengre reiseveg for 
ansatte/brukere  

Myndighetsutøvelse Akseptabel habilitet og 
rettssikkerhet 

Noe bedre habilitet og 
rettssikkerhet 

Samfunnsutvikling Neppe ressurser til 
systematisk satsing 

Kan bli mer felles satsinger 
og mindre lokale tiltak 

Demokrati Nærhet til å ivareta ulike 
deler av Inderøy, men økt 
interkommunalt samarbeid 

Færre lokalpolitikere og flere 
områder som vil ha inn sine 
folkevalgte 

Særtrekk Landbruks – og bokommune 
mellom flere byer. 10,6 % 
arbeidsgiveravgift 

Attraktiv bokommune med 
nærhet til flere sentra. 
14,1 % arbeidsgiveravgift 

Innbyggergrunnlag blir tilstrekkelig og funksjonell region blir bedre ved sammenslåing 
til 4K, sammenlignet med å bli stående alene. Kommunen har betydelig pendling til/fra 
Levanger/Verdal, men pendlingen til/fra Steinkjer er marginalt høyere. Eventuell 
sammenslåing med Verdal ser ikke aktuelt ut fra signaler fra politisk ledelse i Verdal. 

Kommunen har inndelingstilskudd i mange år etter sammenslåingen med Mosvik, men 
den må allerede nå begynne å stramme inn. Dette tyder på et omfattende effektiviserings-
behov som må løses uansett hvilket alternativ man går for.  

10.6 Anbefaling og konklusjon 
Kommuneformarbeidet betyr at nærhet og tilhørende oppfølging av lokale mål må 
avveies mot hensyn til økonomisk grunnlag for god tjenesteproduksjon og myndighets-
utøvelse samt et mest mulig direkte demokrati. Blant Inn-Trøndelagskommunen er det 
her klare forskjeller i fordeler og ulemper mellom fortsatt selvstendighet og sammen-
slåing.  

Steinkjer har god økonomi og et godt innbyggergrunnlag for videre selvstendighet. 
Kommunen har også god kompetanse innen nærings- og samfunnsutvikling vekstevne 
og det å slå seg sammen med kommuner med svak økonomi har neppe vesentlig 
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betydning for tjenestetilbudet i kommunen. For Steinkjer er det viktig å få større 
innbyggergrunnlag for å kunne holde på posisjonen som en av kommunene med flest 
innbyggere i fylket eller Trøndelag. Dette taler for at kommunen bør legge ressurser i 
det å få samlet flere innbyggere i en større kommune. 

Verran virker å være det området som kan få de største fordelene av en sammenslåing 
med Steinkjer eller flere kommuner. Vi anbefaler derfor å se nærmere på om en slik 
sammenslåing bør gjøres i forbindelse med det pågående reformarbeidet. Om inntektene 
for kommunen strammes til, er det sannsynligvis små muligheter for å bestå som egen 
kommune. I tillegg er det viktig å få avklart framtidig sats på arbeidsgiveravgift, om 
Verrabotn flyttes til Rissa og hvordan en sammenslått kommune vil jobbe for oppfølging 
av lokale mål i Verran.  

4K vil gi både fordeler og ulemper for alle kommuner. Større slagkraft i felles satsinger, 
men mindre nærhet og lokal oppfølging av mål. På lang sikt må 4K spare betydelige 
beløp innen administrasjon og på tjenesteområder pga. mindre rammetilskudd enn som 
summen av selvstendige kommuner, men dette bør la seg gjøre i en så stor kommune. 
Risikoen for utkantene med dette, er at tjenestetilbud og arbeidsplasser reduseres der 
befolkningsgrunnlaget er lavest. Bedre kommunikasjonsmuligheter til sentrum er derfor 
viktig for Snåsa, som ligger lengst fra Steinkjer. I tillegg bør kommunene se nærmere på 
hvordan man kan styrke lokaldemokratiet i 4K. Vi mener kommunedelutvalg er en 
aktuell organisering, men da må utvalget få reell politisk makt med avgjørelses-
myndighet i eksempelvis utmarkssaker og lokale prioriteringer av tjenestetilbudet.  

Per i dag ser det ut til at 4K er lite sannsynlig, og at det heller går i retning av økende 
interkommunalt samarbeid for Snåsa og Inderøy. Snåsa er langt fra Steinkjer mens 
Inderøy har nylig gjennomført en sammenslåing og ser ut til å mene det får være bra i 
denne omgang. I tillegg er Inderøy delt mellom å gå sørover eller nordover hvis de må 
slå seg sammen med noen. Snåsa har store inntekter pr. innbygger og fordeler med lav 
arbeidsgiveravgift som egen kommune. Inderøy kan spe på inntektene med eiendoms-
skatt, men fortsatt er økonomien i disse to kommunen vanskelig.  

Det å fortsette som selvstendig kommune med et tynt befolkningsgrunnlag kan gi mange 
utfordringer. En sentral utfordring blir hvilke betingelser man vil møte i forhandlinger 
om interkommunale ordninger. En annen blir om økonomien blir god nok til forsvarlig 
drift og politisk handlingsrom i framtida. Dagens regjering signaliserer ganske tydelig at 
kommuner som velger å bestå som selvstendige kommune med få innbyggere vil få 
mindre tilskudd. I et framtidsperspektiv er det viktig å få vurdert hvordan Arbeiderpartiet 
og eventuelle konkurrerende regjeringer vurderer temaet. Skal kommunene gjøre gode 
valg om struktur, må det her komme tydelige signaler også fra dette partiet.  

I Verran kommune er det stor risiko for at kommunen ikke har god nok økonomi til å 
levere tilstrekkelig kvalitet på lovpålagte tjenester de kommende årene. Med kortere 
reisetid med ny veg til Malm og at Verrabotn går til Rissa, mener vi det her ligger til 
rette for videre jobb med kommunesammenslåing med Steinkjer og evt. flere kommuner. 
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I Snåsa er økonomien noe bedre enn i Verran samtidig som avstandene til Steinkjer er 
betydelig større for flertallet av innbyggerne i kommunen. En stor andel kommunale 
ledere er positive til sammenslåing mens 2/3 av politikere og øvrige ansatte er negative. 
Om sammenslåing skal bli aktuelt for Snåsa, mener vi det er behov for sterkt fokus på 
bedre kommunikasjonsmuligheter mellom Snåsa og Steinkjer samt bevaring av lokal 
identitet og tjenesteproduksjon i Snåsa. Kommunikasjon gjelder spesielt forlengelse av 
Trønderbanen med pendlertog på strekningen Grong–Snåsa–Steinkjer–Trondheim, men 
også vedlikehold og opprusting av FV 763. 

I Inderøy kommune ønsker politikerne fortsatt selvstendighet. Økonomien er utford-
rende og man tåler sannsynligvis ikke nedskjæringer i tilskudd til enkeltkommuner her 
heller, før det kan bli vanskelig å levere gode nok tjenester. I likhet med Snåsa, mener vi 
det det er behov for sterkt fokus på lokalt tjenestetilbud i Inderøy for at en sammenslåing 
med andre kommuner kan være aktuell. 

 



 135 

LITTERATURLISTE 
Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M. (2008): «Omstridde bygder». I 

Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M. (red.), Den nye bygda. 
Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

Angell, E. Aure, M. Lie, I. Nygaard, V. og Ringholm, T. (2013): Attraktive 
lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. Norut-Alta Rapport 
2013: 7. 

Angell, E. Aure, T. Ringholm og J. Bro (2015): Brikker som mangler. Kunnskap om 
næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse. Norut-Alta Rapport 
2015: 4. 

Baldersheim H., P.A. Pettersen, L.E. Rose og M. Øgård (2003): Er smått så godt? Er 
stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning. Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Forskningsrapport 1/2003. 

Berg, N. G. og Lysgård, H. K. (2004): ”Ruralitet og urbanitet – bygd og by.” Plan. 
Kompendium i LAN 245, Lokalsamfunn og næringsutvikling. Del 1. Vår- 07. 
Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

Bjørnsen, Hild Marte, Klausen, Jan Erling, Winsvold, Marte, (2015), Kommunale 
selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, NIBR-rapport 
2015:1, Norsk institutt for by- og regionforskning 

Brandtzæg, B.A. 2009. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008. Erfaringer 
og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund. Telemarksforsking. 
Rapport nr. 250. 

Brandtzæg, B.A. (2014). Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer 
og innspill fra frivillige sammenslåinger. TF-Notat nr. 35/ 2014. 
Telemarksforsking. 

Bryden, J. M. (2006): «Changes in Rural Policy and Governance: The Broader 
Context». I Copus, A. K. (ed.), Continuity or Transformation? Perspectives on 
Rural Development in the Nordic Countries. Proceedings of a 2 day Workshop 
hosted by Nordregio, Stockholm, October 10th and 11th 2006. 

Castree, N. (2003): «Place: connections and boundaries in an interdependent world». I 
Holloway, S. L., Rice, S. P. og Valentine, G. (eds.), Key Concepts in 
Geography. Los Angeles, London, New Delhi og Singapore: Sage Publications. 

Christensen, D.A, S. Arnesen, G. Ødegård og J. Bergh (2013): Valgdeltakelsen ved 
kommunestyrevalget 2011. Institutt for samfunnsforskning rapport 2013:01. 

Clandinin, D. J. og Rosiek, J. (2007): «Mapping a Landscape of Narrative Inquiry: 
Borderland Spaces and Tensions». I Clandinin, D. J. (ed.), Handbook of 
Narrative Inquiry. Mapping a Methodology. Thousand Oaks, London, New 
Delhi: Sage Publications. 

Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement. Kommuneproposisjonen 
2016 - Prop. 121 S (2014-2015) 



136 

Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement. Kommunereformen – nye 
oppgaver til større kommuner. Meld. St. 14 (2014-2015). 

DIFI (2010): Statlig styring av kommunene. Rapport 2010:4 Direktoratet for 
forvaltning og IKT. 

Distriktssenteret (2014): Kunnskap og erfaringer fra prosesser med 
kommunesammenslåing. Rapport fra Kompetansesenter for distriktsutvikling, 
datert 9.9.2014. 

Ekspertutvalget (2014): Kriterier for god kommunestruktur. Sluttrapport desember 
2014. Kommunal og moderniseringsdepartementet. 

Entrikin, J. N. (1991): The Betweenness of Place. Towards a Geography of Modernity. 
Houndmills, Baskingstoke, Hampshire RG21 2XS og London: Macmillian 
Education Ltd. 

Frisvoll, S.og R. Almås (2014): Kommunestruktur mellom fornuft og følelser. 
Betydning av tilhørighet og identitet i spørsmål om kommunesammenslutning. 
Bygdeforskning R-05/04.  

Gundersen, F. og D. Juvkam (2013): Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-
regioner. NIBR-rapport 2013:1. Norsk Institutt for by- og regionforskning, Oslo. 

Halfacree, K. (2004): «Rethinking ’Rurality’». I Champion, T. og Hugo, G. (eds..), 
New Forms of Urbanization. Beyond the Urban-Rural Dichotomy. England: 
Ashgate. 

Haugum, M (2014:)) Statusvurdering av småkommuner - dokumentasjon av 
gjennomføring. TFoU 2014:6 

Hellevik, O. (1991): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 5. utgave. Oslo: 
Universitetsforlaget. 

Hubbard, P., Kitchin, R., Bartley, B. & Fuller, D. (2002): Thinking Geographically. 
London: Continuum. 

Jacobs, R. N. (2004): «Narrative, civil society and public culture». Part 1, Narrative 
and culture, i Andrews, M., Schlater, S. D., Squire, C. og Treacher, A. (eds.), 
The Uses of Narrative. Explorations in Sociology, Psychology, and Cultural 
Studies. New Brunswick (U.S.A.) og London (U.K.): Transaction Publishers. 

Jakobsen, D.I. 2010. Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 
§27. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2015. Inndelingstilskuddet. Brev til 
Kjetil Lie datert 26.11.2015. 

Langørgen, A og Aaberge, R. (2003), Sammenslåing av kommuner – Gevinster å 
hente, Samfunnsspeilet 2/ 2003,  

Langørgen, A og Aaberge, R. (2006), Inntektselastisiteter for kommunale tjenester, 
SSB rapport 10/ 2006, Oslo-Kongsvinger 



 137 

Langørgen, A, Pedersen, S, Aaberge, R. (2010), Stabilitet i kommunenes økonomiske 
atferd 2001-2008, SSB rapport 25/ 2010, Oslo-Kongsvinger 

Leknes, Einar, Gjertsen, Arild, Tennås Holmen, Ann Karin, Lindeløv, Bjarne, Aars, 
Jacob, Sletnes, Ingun, Røiseland, Asbjørn (2013), Interkommunalt samarbeid. 
Konsekvenser, muligheter og utfordringer. Rapport IRIS -2013/008. Stavanger: 
International Research Institute of Stavanger as. 

Lunnan, Ø., A. Ulstad, A. Haraldsen og A.G. Wold (2014): Kommunereformen. 
Rapport felles utredning for kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, 
Verran, Steinkjer, Snåsa og Namdalseid. Rapport fra Arbeidsgruppa for 
kommunereformutredning i de 8 kommunene, datert 14.9.2015 

Lønning, D. J. (2007): Fridomen til å skapa: alternative historier om nyskaping og 
bygdeutvikling. Doctor philosophiae thesis. Ås: Universitetet for miljø- og 
biovitenskap. 

NAV (2015): Bedriftsundersøkelse Nord-Trøndelag. Notat fra NAV Nord-Trøndelag. 

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune (2015): Trøndelagsutredningen. 
Utredningsrapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag fylkeskommune, datert 1.11.2015. 

NOU (1992): Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. NOU 1992:15. 

Nordtug, J. & R. Sand (2000): Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett. 
Steinkjer - Trondheim på 1 time. NTF-notat 2000:2, Nord-Trøndelagsforskning, 
Steinkjer. 

NOU 2005:13 (2005). Fordeling, forenkling, forbedring. Inntektssystemet for 
kommuner og fylkeskommuner.  

Opinion (2015): Innbyggerundersøkelse om kommunereform I Nord-Trøndelag. 
Presentasjonsnotat, datert 9.4.2015. 

Panelli, R. (2004): Social Geographies. From Difference to Action. London, Thousand 
Oaks, New Delhi: SAGE Publications. 

Regjeringen 2014: Veien mot en ny kommune: Veileder for utredning og prosess.  

Riksrevisjonens Dokument 3: 7 (2012-2013). Riksrevisjonens undersøking av 
kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål. 

Sand, R., R. Lysø og J. Aasetre (2007): Evaluering av Innherred samkommune. 
Rapport 2007:1. Trøndelag Forskning og Utvikling, Steinkjer. 

Sand, R. (2008): Trønderbanen til Grong? En analyse av markedsgrunnlag, 
miljøvirkninger og regionale virkninger av å forlenge Trønderbanen nordover. 
Notat 2008:7, Trøndelag Forskning og Utvikling, Steinkjer 

Sand, R.; Steen, M. Carlsson, E. og S.K. Nilsen (2010): Langtidseffekter av 
omstillingsprogram. TFoU-rapport 2010:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og 
Utvikling AS.  



138 

Sand, R., I.M. Bakken, J.M. Vaag Iversen og H. Sivertsen (2013): Følgeevaluering av 
Midtre Namdal Samkommune. Revidert sluttrapport. Rapport 2013:4, Trøndelag 
Forskning og Utvikling, Steinkjer. 

Sand, R., M. Lerfald, G. Nossum og M. Stene (2015a): Steinkjer som 
administrasjonssenter. Samfunnsvirkninger av endringer i fylkeskommunal og 
regional statsforvaltning. Rapport 2015:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og 
Utvikling AS. 

Sand, R., Carlsson, E., M. Røhnebæk og T. Andersen (2015b): Samfunnsanalyse Rana-
regionen. Rapport 2015:5, Trøndelag Forskning og Utvikling, Steinkjer. 

Shucksmith, M. (2008): «Desintegrert bygdeutvikling? Utvikling nedanfrå i ei usikker 
verd». I Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M. (red.), Den nye bygda. 
Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

Skålholt, A. & Batt-Rawden, K.B. (2008): Regionenes kamp? Om tilflyttingsprosjekter. 
ØF-rapport 19/2008, Lillehammer, Østlandsforskning. 

SSB/Statistisk Sentralbyrå: Diverse statistikk hentet fra www.ssb.no. 

Sørlie, K., M. Aure og B. Langset (2012): Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og 
flyttemotiver de første årene på 2000-tallet. NIBR-rapport 2012:22 Norsk 
institutt for by- og regionforskning. 

Sørensen, R. (2012): Hvorfor har vi så mange kommuner? MAGMA Econas tidsskrift 
for økonomi og ledelse. Publisert: 5/2012 s. (66-71)  

Squire, C. (2008): «Experience-centred and culturally-oriented approaches to 
narrative». I Andrews, M., Squire, C. og Tamboukou, M. (eds.), Doing 
Narrative Research. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage.TBU 
(2015). Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi. Mai 2015. KMD 

TBU (2015). Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi. Mai 2015. KMD 

Teigen, H. (1999): Regional økonomi og politikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Tørring, R. & Vennes, W. 2015. Endring kommunestruktur – suksessfaktorer og 
utfordringer i prosessen fram til vedtak. PwC 2015. 

Vareide & Nygaard (2014): Regionalt samspill og vekst i lys av Attraktivitetsmodellen. 
TF-notat nr. 27/2014, Bø, Telemarksforskning. 

Vik, L.H. (2014): Samfunnsanalyse Inn-Trøndelag, Sintef-rapport A26579. 
Trondheim: Sintef.  

Vinsand, G og M. Langset (2012): Revidert status for interkommunalt samarbeid i 
Nord-Trøndelag. NIVI-rapport 2012:2. 

Wiersholm (2015): Eierskapsutredning 2015. Modeller for fremtidig eierskap I NTE. 
Utredning fra Advokatfirmaet Wiersholm AS. Oslo, 13. April 2015. 



 139 

Woods, M. (2006): «Political articulation: the modalities of new critical politics of 
rural citizenship». I Cloke, P., Marsden, T. og Mooney, P. H., Handbook of 
Rural Studies. London, Thousand Oaks og New Delhi: Sage Publications. 

Ørbeck, M. (2014) Norske byregioner - Utvikling i, og samspill mellom, byene og 
deres omland. Lillehammer/Hamar, Østlandsforskning.  

Yin, R.K. (1994): Case study Research. Design and Methods, (2. utg.) London. Sage 
Publications. 


	FORORD
	INNHOLD
	FIGURLISTE
	TABELLER
	SAMMENDRAG
	Utredningens fokus
	Økonomi
	Velferdsproduksjon og myndighetsutøvelse
	Samfunnsutvikler
	Demokratiforvaltning
	Sammenslåing av kommunene
	Interkommunalt samarbeid
	Kommunevise oppsummering og anbefaling

	1. INNLEDNING
	1.1 Bakgrunn for utredningen
	1.2 Kort om Inn-Trøndelagskommunene
	1.3 Om kommunereformen og sammenslåing
	1.3.1 Ekspertutvalgets kriterier for kommunestruktur
	1.3.2 Tidsløp og sammenslåingsprosessen
	1.3.3 Nye oppgaver

	1.4 Formål og problemstillinger i utredningen
	1.5 Rapportens innhold

	2. DATAINNSAMLING OG METODE
	2.1 Innledning
	2.2 Dokumentanalyse og eksisterende data
	2.3 Spørreundersøkelse til ansatte og politikere i Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer
	2.4 Intervju
	2.4.1 Gruppeintervju om samfunnsutvikling
	2.4.2 Suppleringsintervju

	2.5 Økonomiske analyser
	2.6 Vurdering av kvalitet på data og metoder

	3. BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG AVSTANDER
	3.1 Innledning
	3.2 Avstander
	3.3 Befolkning- og sysselsettingsutvikling
	3.4 Utvikling i ulike bransjer og næringer
	3.5 Framskrivinger
	3.6 Oppsummering

	4. ØKONOMI
	4.1 Innledning
	4.2 Kommunenes økonomiplaner
	4.3 Økonomisk status
	4.3.1 Korrigerte frie inntekter
	4.3.2 Finansielle nøkkeltall

	4.4 Direkte støtte kommunesammenslåinger
	4.5 Inntekter for en sammenslått kommune
	4.5.1 Illustrasjonsberegninger for effekten på frie inntekter

	4.6 Andre økonomiske effekter ved sammenslåing
	4.6.1 Sone for arbeidsgiveravgift, distriktspolitisk virkeområde og landbrukstilskudd
	4.6.2 Eiendomsskatt og kommunal prissetting
	4.6.3 Konsesjonskraft

	4.7 Mulige effektiviseringsgevinster ved sammenslåing
	4.7.1 Mulige effektiviseringsgevinster på administrasjon
	4.7.2 Mulige effektiviseringsgevinster på tjenesteområder

	4.8 Demografi og kommuneøkonomi
	4.9 Oppsummering og drøfting økonomi

	5. VELFERDSPRODUKSJON OG MYNDIGHETSUTØVELSE
	5.1 Innledning
	5.2 Velferdsproduksjon – dagens status
	5.2.1 Oppvekst og utdanning
	Grunnskolen

	5.2.2 Sosial, helse og barnevern
	Sosialtjenester
	Pleie- og omsorgstjenester
	Kommunehelse
	Rus/ Psykiatri

	5.2.3 Tekniske tjenester

	5.3 Resultater fra spørreundersøkelsen – dagens status
	5.3.1 Kvaliteten i tjenestetilbudet
	5.3.2 Økonomisk soliditet
	5.3.3 Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse
	5.3.4 Tilstrekkelig distanse
	5.3.5 Håndtering av nye oppgaver og nye utfordringer
	5.3.6 Åpne spørsmål om nye oppgaver og framtidige utfordringer

	5.4 Brukereffekter ved sentralisert tjenestetilbud
	5.5 Potensiale og utfordringer framover; 0 - alternativet
	5.5.1 Demografisk utvikling
	Steinkjer
	Verran
	Snåsa
	Inderøy


	5.6 Potensiale og utfordringer – 4K sammenlignet med 0 - alternativet
	5.6.1 Demografisk utvikling
	5.6.2 Effektiv tjenesteproduksjon
	5.6.3 Kapasitet, kompetanse og valgfrihet
	5.6.4 Lokalisering og distanse
	5.6.5 Økonomisk soliditet
	5.6.6 Svar fra spørreundersøkelsen
	5.6.7 Oppsummering 4K alternativet


	6. SAMFUNNSUTVIKLINGSARBEID
	6.1 Innledning og metode
	6.2 Generelle utfordringer i samfunnsutviklingen.
	6.3 Utviklingsledelse og utviklingskompetanse
	6.4 Økonomi, tid og kultur for utvikling
	6.5 Samfunnsutviklingsrollen i 4K
	6.6 Oppsummering om samfunnsutviklingsarbeid

	7. ROLLEN SOM DEMOKRATISK ARENA
	7.1 Innledning
	7.1.1 Høy politisk deltakelse
	7.1.2 Lokal politisk styring
	7.1.3 Lokal identitet
	7.1.4 Bred oppgaveportefølje
	7.1.5 Statlig rammestyring

	7.2 Valgdeltakelse og politisk sammensetning
	7.2.1 Valgperiode 2003-2007
	7.2.2 Valgperiode 2007-2011
	7.2.3 Valgperiode 2011-2015
	7.2.4 Valgperiode 2015-2019
	7.2.5 Sammensetning kommunestyret i en sammenslått kommune

	7.3 Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen
	7.3.1 Lokaldemokrati – ulike aspekter
	7.3.2 Utfordringer knyttet til lokaldemokratiet

	7.4 Oppsummering

	8. INTERKOMMUNALT SAMARBEID
	8.1 Innledning
	8.2 Interkommunale samarbeid i Inn-Trøndelag
	8.3 Kommunenes oppfatning av det interkommunale samarbeidet
	8.4 Kan interkommunale samarbeid erstatte kommunereformen?
	8.4.1 Transaksjonskostnader
	8.4.2 Erfaringer om folkevalgt styring

	8.5 Oppsummering

	9. LOKALE MÅL, SÆRTREKK OG KOMMUNALE UTFORDRINGER OG
	9.1 Innledning
	9.2 Lokale målsettinger, avstander og funksjonell region
	9.3 Vekstevne som selvstendige eller sammenslåtte kommuner
	9.3.1 Komplementaritet – sentrum/distrikt
	9.3.2 Regionalisering og andre endringer i offentlig virksomhet
	9.3.3 Regionalpolitisk posisjon

	9.4 Særtrekk og spesielle forhold
	9.4.1 Identitet og sted
	Ulike perspektiv på samfunnsutvikling - hvem eier «sannheten»?

	9.4.2 Utvikling nedenfra: Governance og Citizenship
	9.4.3 Framtidig utvikling av bygdene
	9.4.4 Regionalpolitiske virkemidler
	9.4.5 Samisk kultur og språk er viktig i Snåsa
	9.4.6 Allmenningsrettigheter

	9.5 Økonomi
	9.5.1 Økonomisk status
	9.5.2 Kommuneøkonomien videre
	9.5.3 Inntektseffekter av sammenslåing
	9.5.4 Andre økonomiske forhold

	9.6 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse
	9.7 Samfunnsutvikling
	9.7.1 Kommunens utfordringer med tanke på langsiktig og helhetlig utvikling i regionen.
	9.7.2 I hvilken grad er det mulig å forene ulike utviklingsbehov i en felles kommune?
	9.7.3 Fordeler og ulemper ved å styrke kommunenes rolle som utviklingsaktør gjennom kommunesammenslåing kontra en videreutvikling av det eksisterende samarbeidet.
	9.7.4 Andre forhold

	9.8 Demokrati

	10. DISKUSJON OG ANBEFALING
	10.1 Sammenslåing eller selvstendighet?
	10.2 Steinkjer
	10.3 Verran
	10.4 Snåsa
	10.5 Inderøy
	10.6 Anbefaling og konklusjon

	LITTERATURLISTE
	Vedleggene.pdf
	Spørreskjema til ansatte og politikere – utredning av kommunereformen Inn-Trøndelag
	Vedlegg 2.pdf
	VEDLEGG 2: KART OG TABELLER



