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Orkdal - benevnelse som by

Ordførerens innstilling
Med hjemmel i kommunelovens § 3.5 vedtar kommunestyret at Orkdal kommune skal benevnes som by fra
01.03.2014.
Begrunnelse:
Orkdal kommune har ca. 11.500 innbyggere og Orkanger er klart et bymessig tettsted med handels- og
servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse slik kommuneloven forutsetter og de formelle kriteriene er dermed
oppfylt. Orkdal kommune ønsker å vokse og utvikle seg videre når det gjelder bosetting, næringsetableringer og
som regionsenter. I denne sammenhengen vil det være riktig å bruke benevnelsen by for å markere at Orkdal,
sammenlignet med andre kommuner i vår region, står i en særstilling når det gjelder tilbud om arbeidsplasser i
kommunen og handles- og servicefunksjoner. Ved markedsføring av kommunen som bosted eller etableringssted,
må alle kommunens fortrinn presenteres og det vil være en fordel å kunne vise til at deler av kommunen er
bymessig utbygd og at kommunen benevnes som by.

Bakgrunn for saken
I kommuneloven står følgende:
§ 3. Kommuneinndeling, Kommunenavn. By.
1. Hver kommune hører til ett fylke. Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune.
2. Endring i den kommunale og fylkeskommunale inndeling avgjøres etter regler fastsatt i lov.
3. Endring i en kommunes navn avgjøres av Kongen.
Før navnespørsmålet avgjøres skal uttalelse innhentes fra den eller de berørte kommuner.
4. Fylkeskommunen skal ha samme navn som fylket.
5. Kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen har
bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse.
Departementet kan fravike bestemmelsen i første ledd dersom tungtveiende grunner tilsier det

Vurdering
Kommentar:
Orkdal tilfredsstiller de kravene som loven anfører og det vil derfor være anledning til å bruke betegnelsen by.
Dette er det kommunestyret som avgjør og vedtaket trenger ingen godkjenning fra andre myndigheter. Et vedtak
om å bruke by som betegnelse innebærer ingen praktiske endring for kommunen og det vil være riktig både å
bruke betegnelsene by og kommune om hele Orkdal. Det er hele kommunen som blir en bykommune sett i
forhold til kommunelovens bestemmelser og da er ikke navnet på kommunen noe tema i denne sammenhengen. I

kommentarene til kommuneloven står det at lovens ordlyd ikke er til hinder for at kommunen velger å kalle deler
av kommunen for by, men i forhold til kommuneloven er det hele kommunen som blir en bykommune.
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