
Møteinnkalling

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 26.05.2014
Tidspunkt: 12:00

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin 
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 97660648.  
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Innhold

PS 31/14 Skatteoppkreverfunksjonen 2013

RS 2/14 Salg av kommunale boliger Grovin 11A - 11D.

PS 32/14 Kommunens uttalelse i navnesak 2009/2 Overhalla 
kommune - Bruksnavn for gårdsnummer 32/1 
Oppdal/Opdal.

PS 33/14 Navnesak for tettstedene Overhalla/Ranemsletta og 
Hunn/Skage

PS 34/14 Årsregnskap 2013

PS 35/14 Årsberetning 2013

PS 36/14 Søknad om tilskudd - Melamartnan SA
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/1971-12

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Skatteoppkreverfunksjonen 2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 31/14 26.05.2014

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2013 Overhalla kommune til 
orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2013 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.

Hjemmel for vedtaket er: 
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Vedlegg:

1. Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Overhalla kommune
2. Årsrapport 2013 fra Skatteoppkreveren i Overhalla kommune
3. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 5.5.14 – sak 011/14

Saksopplysninger

Skatteoppkreverfunksjonen 2013 ble behandlet i kontrollutvalget som sak 011/14 den 5.5.14 og 
Kontrollutvalgets vedtak fremmes som innstilling i saken.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2014/3328-1

Saksbehandler:

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Salg av kommunale boliger Grovin 11A - 11D.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 32/14 12.05.2014
Overhalla kommunestyre 2/14 26.05.2014

Rådmannens innstilling

1. Kommunal bolig med 4 leiligheter, Grovin 11A – 11D selges. Inntekter fra salget dekker 
takstkostnader og meglertjeneste.
Netto salgssum avsettes til ubundet investeringsfond.
Salg av Grovin 11A-11D 06701. 6030. 26559. 1471
Meglerhonorar 02700. 6030. 26559. 1471

2. Rådmann gis fullmakt til å vurdere og gjennomføre videre salg av de kommunale boligene 
Grovin 13, 15 og 17 ved ledighet og over tid.

3. Rådmannen får fullmakt til vurdere lukket salg til takst før eventuell utlegging på åpent 
marked, med utgangspunkt i faglige tilrådinger fra kommunens tjenesteapparat.

Behandling i Overhalla formannskap - 12.05.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 12.05.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat
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Kart:

Saksopplysninger

Boligsosial handlingsplan pkt 4.1 har oversikt over kommunens boliger som leies ut til definerte 
målgrupper.

Utnyttelse av boligmassen er vurdert i forhold til målgrupper som må ha bolig og eventuelt 
annet tjenestetilbudet i tillegg. Hensiktsmessig beliggenhet for boliger ut fra tjenestebehov hos 
beboere, er viktig på linje med at kommunen har boliger av hensiktsmessig type og rett antall 
boliger. Det er naturlig å gjøre fortløpende justeringer i kommunens boligtilbud i tråd med 
endringer i behov og etterspørsel, sett i sammenheng med behov for tjenester fra kommunens 
tjenesteapparat.

Kommunestyret vedtok senest i februar salg av to boliger i Ranemsområdet. Salg av enebolig
ved OBUS er nylig gjennomført, mens eneboligsalg i Krabbstuvegen så langt ikke er fullført. I 
tillegg er tre mindre eneboliger i Grovin tidligere vurdert til å kunne selges ved ledighet.

Vurdering

Kommunens tjenesteapparat har i fellesskap vurdert ikke bare boligtilbudet, men sammensatte
løsninger for den enkeltes behov for samordnede tjenester.
I forbindelse med framtidig utnyttelse av den gamle barnehagetomta etter flytting av 
Ranemsletta barnehage, åpner det seg ved nybygging på denne tomta muligheter for i større grad 
å etablere kommunale botilbud med behov for nærhet til eksisterende hjelpeapparat. Dette vil en 
komme tilbake til når planlegging av behov og mulige løsninger er kommet lengre.
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Mer salg av boliger i Grovin-området er ytterligere aktualisert ut fra vedvarende lav etterspørsel 
etter leie i målgruppen. Det er registrert interesse fra privat aktør for kjøp av de fire 
sammenhengende leilighetene i Grovin 11A til 11D. Leilighetene er for tiden ledige. Privat 
aktør ser for seg renovering, eventuelt ombygging som tilbud til utleiemarkedet. 

Eneboligen Grovin 12 ble etter tidligere vedtak i boligsosial plan solgt for ca ett år siden. Som 
nevnt i den saken vil det framover også kunne være aktuelt å selge Grovin 13, 15 og 17 
(tilsvarende, små eneboliger).

Salg av kommunale boliger bør være i tråd med Husbankens anbefalinger for boliganskaffelse 
for vanskeligstilte og kommunens boligsosiale handlingsplans føringer om eie eller leie egen 
bolig:

Overhalla kommune vil gjennom sin boligpolitikk medvirke til at vanskeligstilte gis mulighet til å eie 
egen bolig. Det er viktig å skille mellom kommunens boligpolitikk og kommunens pleie- og 
omsorgspolitikk. Kommunen kan hjelpe til å skaffe bolig ved for eksempel finansieringsordninger. Dette 
er i tråd med sentrale politiske føringer og brukerinteresser. Egen bolig medfører personlig frihet og 
uavhengighet og skaper likeverd i lokalsamfunnet. Det stimulerer til økt ansvar for eget liv og egen 
økonomi. 
Derfor vil kommunen så langt mulig medvirke til egen bolig slik som
 selveierleilighet, enkeltstående eller i bofellesskap
 leilighet i borettslag
 boliger bygget av kommunen som selges til beboere med tilstrekkelig boevne 
Boligene kan beheftes med klausul om gjenkjøpsrett for kommunen ved salg.

Salg av kommunale boliger kommer som resultat av kontinuerlig gjennomgang av boligmasse 
og tjenestetilbud i tillegg til utvist interesse for noen av boligene. 

Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at de fire sammenhengende leilighetene i Grovin 
11A til 11D selges nå. Rådmann anbefaler i tillegg at det gis fullmakt til å selge eneboligene 
Grovin 13, 15 og 17 ved ledighet og over tid.

Salg gir kapital for nyinvesteringer i forbindelse med forestående utnyttelse av kommunens 
gamle barnehagetomt og bidrar dermed til en fortløpende tilpasning av boligtilbud til framtidig 
etterspørsel og hensiktsmessige løsninger.

Salg gjennomføres på grunnlag av boligsalgsrapport for å få et godt nok grunnlag og forutsigbar 
forvaltning av kommunens eiendommer. Meglertjeneste benyttes etter behov for å gjennomføre 
salg.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2013/10169-4

Saksbehandler:

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Kommunens uttalelse i navnesak 2009/2 Overhalla kommune - Bruksnavn for 
gårdsnummer 32/1 Oppdal/Opdal.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 33/14 12.05.2014
Overhalla kommunestyre 32/14 26.05.2014

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune avgir uttalelse i navnesak 2009/2 i Overhalla kommune:
Skrivemåten for navnet til gårdsnummer 32/1 i Overhalla skal være Opdal.

2. Følgende bestemmelser tas inn i delegasjonsreglementet: 
Det delegeres til formannskapet å behandle kommunens rett til å uttale seg når vedtak etter 
§ 5 i Lov om stadnamn blir gjort av andre vedtaksorgan enn kommunen, jfr. lovens § 6.
Vedtak hvor kommunen er vedtaksorgan behandles av kommunestyret.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 12.05.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 12.05.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 17.12.2013 Oppstart av navnesak 2009/2 Kartverket, vedlagt
U 27.01.2014 Oppstart av navnesak 2009/2 

gårdsnavn for gårdnummer 32, og 
bruksnummer 1, 9, 15 og 37.

Overhalla Historielag, 
grunneiere

I 20.02.2014 Uttalelse Guri Opdal, vedlagt
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Saksopplysninger

Skrivemåten Oppdal ble vedtatt for gårdsnummer 32/1 27.2. 1996 i navnesak 1995/20.
Ved behandlingen fikk grunneiere ikke anledning til å uttale seg, og de ble heller ikke gjort kjent 
med vedtaket slik at de fikk klaget på vedtaket.
Etter henvendelse fra en av grunneierne i 2009, ble vedtaket fra 1996 kjent ugyldig og opphevet.
Ny behandling ble utsatt på grunn av mulige endringer i stedsnavnloven.

Kartverket har vedtaksrett for bruksnavn, men kommunen har uttalerett, samt grunneiere og 
lokale organisasjoner med særlig tilknytning.
Kommunen har ansvar for kunngjøring og innhenting av høringsuttalelser.
Alle uttalelser oversendes stedsnavntjenesten for tilråding før Kartverket gjør vedtak.

Historielaget har ikke avgitt uttalelse.
En av grunneierne, Guri Opdal har i sin uttalelse sagt at hun ønsker at hennes eiendom skal 
beholde sin opprinnelige stavemåte med en p.
Hun mener det ikke er noen som helst grunn for at hennes slektsgård i Overhalla skal skrives på 
samme måte som tettstedet Oppdal i Sør-Trøndelag.
For henne er det både av praktisk og personlig betydning at gårdsnavnet har samme stavemåte 
som slektsnavnet.
Kommunens navnekomite støtter grunneiers uttalelse.

Vurdering

Offentlig skrivemåte av navnet har vært Opdal (matrikkel 1886 og GAB/Matrikkel/Grunnboka) 
og Oppdal på offentlige kart. 
Hovedregel for normering etter lov om stadnamn er å ta utgangspunkt i nedarvet lokal uttale og 
normere i samsvar med gjeldende rettskrivingsprinsipper. Det skal også tas hensyn til tidligere 
normeringspraksis så lenge den ikke kommer i konflikt med loven. Grunneiers ønske om 
skrivemåte av bruksnavn skal tillegges særlig vekt. Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt 
være retningsgivende for skrivemåten av navnet i andre funksjoner.

Bruksnavnet Opdal/Oppdal ble skrevet med en p, også på offentlige kart fram til vedtaket i 
1996. 
Når grunneiers ønske om skrivemåte skal tillegges stor vekt, ses det ikke grunnlag for ikke å 
støtte initiativet og uttalelsen fra henne.
Rådmann anbefaler derfor at bruksnavnet skrives med en p – Opdal og avgir slik uttalelse i 
navnesaken.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2013/7430-45

Saksbehandler:

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Navnesak for tettstedene Overhalla/Ranemsletta og Hunn/Skage

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 34/14 12.05.2014
Overhalla kommunestyre 33/14 26.05.2014

Rådmannens innstilling

1. a) Tettstedet Overhalla/Ranemsletta skal ha navnet Ranemsletta.
b) Skilting langs Fv. 17 vest for Reina v/Statoil og øst for avkjørsel til Ranem Gård.

2. a) Tettstedet Hunn/Skage skal ha navnet Skage.
b) Skilting langs Fv. 17 vest for Reinbjørkorsen og øst for Hammerkorsen/Belgvoll. 
    Skilting langs Fv. 434, Melavegen, øst for Hunn boligfelt.

3. Navnene Overhalla/Ranemsletta og Hunn/Skage godkjennes med forbehold om 
godkjennelse av skrivemåten ved uttalelse fra stedsnavntjenesten i Midt-Norge

Behandling i Overhalla formannskap - 12.05.2014

Behandlet.

Asbjørn Hagerup (AP) fremsatte følgende endringsforslag til rådmannens pkt. 1a:

“Tettstedet Overhalla/Ranemsletta skal ha navnet Overhalla”.

Det ble foretatt punktvis avstemming slik:

Det ble først stemt over rådmannens forslag til vedtak 1a, opp mot Asbjørn Hagerup (AP) sitt 
endringsforslag til pkt.1a.
Asbjørn Hagerup sitt endringsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.  
Deretter ble det stemt over rådmannens forslag, 1b som ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over rådmannens forslag, pkt. 2a som ble enstemmig vedtatt, deretter ble det stemt 
over rådmannens forslag 2b som også ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt slik:

Side�11



4. Navnene Overhalla og Skage godkjennes med forbehold om godkjennelse av skrivemåten 
ved uttalelse fra stedsnavntjenesten i Midt-Norge.

Innstilling i Overhalla formannskap - 12.05.2014:

Rådmannens forslag til vedtak med Asbjørn Hagerup (AP) sitt endringsforslag, vedtas.

Dokumenter i saken, høringsuttalelser vedlegges

Type Dato Tittel Adressat

I 01.08.2013 Skage og Hunn i Overhalla 
kommune

Nils Jørgen Gaasvik

I 06.08.2013 Skage og Hunn i Overhalla 
kommune

Nils Jørgen Gaasvik

I 20.08.2013 Stedsnamna Skage og Hunn Nils Jørgen Gaasvik
I 21.08.2013 Stedsnamna Skage og Hunn Nils Jørgen Gaasvik
I 21.08.2013 Stedsnamna Skage og Hunn Nils Jørgen Gaasvik
I 27.08.2013 Stedsnamna Skage og Hunn Nils Jørgen Gaasvik
I 18.09.2013 Opprop - respekt for eldre 

stedsnamn i Overhalla
Brynjar Mørkved

I 08.10.2013 Tettbebyggelsenavn i Overhalla Kartverket
I 11.11.2013 Vedtak i navnesak i Orkdal 

kommune
Åse Ferstad

S 21.11.2013 Reising av navnesak for tettstedene 
Overhalla/ Ranemsletta og 
Hunn/Skage.

I 21.11.2013 Vedr saksbehandling etter §3 Nils Jørgen Gaasvik
I 20.12.2013 VS: Overhalla kommune - sak 

2013/7430-10 - navnesak -
saksdokumenter

Brynjar Mørkved

I 19.12.2013 SV: Overhalla kommune - sak 
2013/7430-10 - navnesak -
saksdokumenter

Brynjar Mørkved

U 20.12.2013 SV: Overhalla kommune - sak 
2013/7430-10 - navnesak -
saksdokumenter

'Brynjar Mørkved'

X 13.01.2014 Møtereferat navnekomiteen 
10.1.2014. Navn på tettsted.

X 17.01.2014 Særutskrift - Reising av navnesak 
for tettstedene Overhalla/ 
Ranemsletta og Hunn/Skage.

S 17.01.2014 Reising av navnesak for tettstedene 
Overhalla/Ranemsletta og 
Hunn/Skage.

U 17.02.2014 Reising av navnesak for tettstedene 
Overhalla/Ranemsletta og 
Hunn/Skage. Høring.

Stedsnavntjenesten i Midt-Norge 
m.fl.

X 17.02.2014 Særutskrift - Reising av navnesak 
for tettstedene 
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Overhalla/Ranemsletta og 
Hunn/Skage.

I 18.02.2014 Uttalelse fra Anne Mørkved på 
facebook

Guri Kjelbergnes

I 24.02.2014 SV: Overhalla kommune - sak 
2013/7430-10 - navnesak -
saksdokumenter

Nils Jørgen Gaasvik

I 17.02.2014 Annonse i NA vedr navnesak Idar Arntsen
I 28.03.2014 Stadnamnsak: Hunn - Skage Jakob Bjerkem
I 28.03.2014 Høring i navnesak Brynjar Mørkved
I 31.03.2014 Henstilling om utsetting av 

høringsfrist i navnesak fra 01.04.14 
til 01.06.14.

Berit Groven

I 31.03.2014 Reising navnesak for tettsteder, 
høringsuttalelse

Reiselivsforeningen v/Hagerup 
Asbjørn

I 31.03.2014 Uttalelse Wenche Frogn Sellæg og Johan 
Sellaeg

I 31.03.2014 Vil minne om at i samband med 
gatenamnendring under mi tid i 
kommunestyre vill eg halde på 
Ranemsletta som sentrumsnamn. No 
er dette endra i tråd med den tid si 
haldning hos bl.a Jørn Sandnes. 
Namnet Skage bør sjølvsagt brukast 
på kjerka og soknet. Da ...

Magne Rønning

I 01.04.2014 Uttalelse. Inge Bjørn Storøy
I 27.03.2014 Høringsuttalelse. Nord-Trøndelag kulturvernråd
I 01.04.2014 Uttalelse Harry.Opdal
I 01.04.2014 Høringsuttalelse Anne Mørkved
I 01.04.2014 Uttalelse Trygve Olsen
I 01.04.2014 Uttalelse Erling Haugdal
I 01.04.2014 Uttalelse Opdal, Ulrik
I 03.04.2014 Uttalelse Magne Rønning
I 02.04.2014 Uttalelse Berit Groven
I 02.04.2014 Uttalelse Roar Skille
I 02.04.2014 Uttalelse Svein Eriksen
I 02.04.2014 Uttalelse Ola Risnes
I 01.04.2014 Uttalelse Thun, Kolbjørn
I 10.04.2014 Vedr navn i Overhalla sentrum Skogmo Industripark v/Guri 

Hegge
I 27.03.2014 Uttalelse Overhalla historielag
U 25.04.2014 Navnesak i Overhalla kommune. 

Navn på tettstedene 
Ranemsletta/Overhalla og 
Hunn/Skage.

Stedsnavntjenesten i Midt-Norge

S 30.04.2014 Navnesak for tettstedene 
Overhalla/Ranemsletta og 
Hunn/Skage
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Saksopplysninger

Saken er tidligere behandlet i kommunestyret 16.12.2013 med følgende vedtak:

1. Overhalla kommune reiser navnesak iht. Lov om stadnamn, § 5 for tettstedene 
Ranemsletta/Overhalla og Hunn/Skage.
Ingen av stedene har registrert tettstedsnavn i Sentralt stedsnavnregister (SSR).
Navnesakene følger saksbehandlingsregler iht. Lov om stadnamn, §§ 4-6 og §10. 

2. Overhalla kommune reviderer de offisielle tettstedsgrensene for de to stedene.

Behandling i kommunestyret 10.2.2014 med følgende vedtak:

1. Tettstedet Overhalla/Ranemsletta skal ha navnet Ranemsletta. Skilting langs Fv. 17 vest for 
Reina v/Statoil og øst for avkjørsel til Ranem Gård.

2. Tettstedet Hunn/Skage skal ha navnet Skage. Skilting langs Fv. 17 vest for Reinbjørkorsen 
og øst for Hammerkorsen/Belgvoll. Skilting langs Fv. 434, Melavegen, øst for Hunn
boligfelt.

3. Navnesaken legges ut til høring i samsvar med stedsnavnloven.

Høringsuttalelser:
Anne Mørkved
Carl Ivar Storøy, Ole Formo, Ole Martin Skilliås, Brynjar Mørkved
Nord-Trøndelag kulturvernråd
Overhalla historielag
Skogmo industripark
Overhalla reiselivsforening
Overhalla Handel og Serviceforening

Opprop signert 233 personer fra:
Carl Ivar Storøy, Ole Formo, Brynjar Mørkved, Kjell Ivar Vannebo, Ole Martin Skilliås, 
Brynjulf Risnes
Støttet av:
Kolbjørn Thun, Ola Risnes, Svein Eriksen, Herdis og Roar Skille, Berit Groven, Magne 
Rønning, Ulrik Opdal, Erling Haugdal, Trygve Olsen, Harry Opdal, Inge Magne Storøy, 
Wenche Frogn Sellæg og Johan Sælleg.

Alle uttalelser støtter navnet Hunn, med unntak av historielaget som ved avstemning ikke støtter 
forslaget om at “navnet på kirkested og tettsted i Skage sogn skal være Hunn”.
Uttalelsene til Overhalla/Ranemsletta er delt og støtter begge navnene.

Uttalelser til Hunn/Skage:
Uttalelsene er begrunnet i hht intensjonene i Lov om stadnamn: Ta vare på stadnamn som 
kulturminne og namnevern: Eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan 
tradisjon på staden dersom ikkje særlige grunnar talar for det.

Uttalelser til Overhalla/Ranemsletta:
Uttalelsene er begrunnet i hht intensjonene i Lov om stadnamn: Ta vare på stadnamn som 
kulturminne og namnevern: Eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan 
tradisjon på staden dersom ikkje særlige grunnar talar for det.

Side�14



De andre støtter navnet Overhalla pga oppfølging av tidligere skiltendring tidlig på 1990-tallet 
hvor formålet var markedsføring av aktivitet og næringsliv i Overhalla. Også viktig at Overhalla
som navn er stedfestet dersom det blir framtidig kommunesammenslåing

Stedsnavntjenesten i Midt-Norge har fått tilsendt alle høringsuttalelser og vil gi sin uttalelse til 
skrivemåten etter at uttalelsene er tatt med i vurderingen.
Kommunestyrets vedtak må derfor gjøres med forbehold om deres uttalelse til skrivemåten.

Saksbehandlingsregler
I høringsuttalelsene er det framsatt påstand om at kommunen ikke har vedtaksrett for stedsnavn 
som omfattes av §3-navnevern og namnsetjing.
Når kommunestyret har vedtatt at det skal reises sak etter§5, mener de at vedtaket er ugyldig og 
må oppheves fordi denne paragrafen omhandler fastsetjing av skrivemåten.

Problemstillingen er avklart i notat fra kulturdepartementet, og med Nils Jørgen Gaasvik fra 
Kartverket, og tilsier at kommunen har vedtaksrett.

Kulturdepartementet notat av 6.4.2011 til Statens kartverk vedrørende saksbehandlingsregler 
knyttet til nedarvet stedsnavn og navnevern.
Reglene om navnevern og navnesetting i §3 er navnebruksregler, og vurdering av om et 
stedsnavn omfattes av §3 skal være et ledd i saksbehandlingen av den enkelte fastsettelsessak. 
Saksgangen følger derfor de ordinære saksbehandlingsreglene i §§4-6, slik at kommune, 
fylkeskommune eller Kartverket er ansvarlig vedtaksorgan etter reglene i § 6.
Eventuell klage på slike vedtak behandles etter vanlige klageregler i loven.

Det vil si at en organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn kan klage. 
Klagenemda har godkjent mange forskjellige organisasjoner, også facebook-grupperinger.

Tettsted
I høringsuttalelsene er tettstedsbegrensning omtalt med hensyn til hva dette begrepet står for, og 
at kommunen ikke har innflytelse på dette.
I Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin standard for regionale inndelinger er definisjon for tettsted
beskrevet med antall personer som bor der, avstand mellom husene, men med skjønnsmessige 
avvik. 
Denne definisjonen brukes i deres statistikk med hensyn til folketelling, og er et geografisk 
område med en dynamisk avgrensning. Det medfører at antall tettsteder og deres yttergrenser vil 
endre seg over tid avhengig av befolkningsutvikling.
Disse tettstedene har navn, ikke bare nummer i SSB statistikker.

I 1980 ble det i Overhalla kommune gjort et arbeid i forhold til inndeling i grunnkretser og 
tettsted, sannsynligvis etter statlig pålegg i regi av SSB.
Kommunen ble inndelt i 13 grunnkretser og to tettsteder.

Av de 13 grunnkretsene finner en:
0101 Vestre Skage
0102 Hunn
0103 Nordre Skage
0107 Ranum
0108 Amdal
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Tettsteder:
7161 Skage, som omfatter krets 0102
7162 Ranemsletta, som omfatter krets 0107-0108

I ettertid er to andre tettsteder registrert:
7163 Svalia
7164 Skogmo

Så har vi begrepet tettsted som stedsnavn, definert i SOSI-standard (Samordnet Opplegg for 
Stedfestet Informasjon). 
Denne standarden omhandler alt som legges inn på kart: bygninger, veger, så vel som stedsnavn.
Standarden for stedsnavn er inndelt i kodenavn, f.eks Terrengformer, Vannkontur og 
Bebyggelse/eiendom.
Under kodenavn Bebyggelse/eiendom ligger stedsnavn som by, tettsted, tettbebyggelse, 
poststed.
Denne standarden er ikke definert med hensyn til antall personer eller avstand mellom hus. 

Det er likevel naturlig å tenke at en snakker om det samme:
Navngitt tettsted i henhold til SSB sin standard, har det samme navnet som stedsnavn registrert i 
Sentralt stedsnavnregister.

Fra før er følgende registrert i registeret:
Sentralt stedsnavnregister (SSR):
Ranemsletta: Navn på tettbebyggelse, navnestatus godkjent (G)
Overhalla: Kommunenavn, navnestatus godkjent (G)
Overhalla: Bygdelag, bygd, navnestatus godkjent (G)
Skage: Bygdelag, bygd, navnestatus vedtatt (V)
Skage: Gard, navnestatus vedtatt (V)
Hunn: Gard, navnestatus vedtatt (V)
Hunn: Tettbebyggelse, navnestatus vedtatt (V). Vedtaket er gjort for gårdsnavnet 
(primærnavnet).

I høringsuttalelsene er det framsatt påstand om at det allerede er navn på de to tettstedene, jfr 
registeret.
Begge stedene har navn på tettbebyggelse, mens ingen av dem har navn definert som tettsted.
I SOSI-standard er definisjonen:
Stedsnavn tettbebyggelse: Mindre, bebygd område uten sentrumskarakter, f.eks. boligområde.
Stedsnavn tettsted: Mindre, bymessig bebygd område med sentrumskarakter.

Omskilting
Ranemsletta:
Skilt ble endret fra Ranemsletta til Overhalla i 1993 etter samarbeid mellom kommunens 
næringsavdeling og reiselivet.
Skiltendringen ble ikke politisk behandlet, bare korrespondanse mellom Statens vegvesen og 
kommunen.

Hunn:
Ikke funnet kommunal skriftlig dokumentasjon på når skiltendringen fra Hunn til Skage ble 
gjennomført.
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Ved henvendelse til Statens vegvesen er det opplyst at det må ha skjedd før 1974. De finner ikke 
skriftlig dokumentasjon.
Muntlig kilder har opplyst at det må ha skjedd på 60-tallet, men de greier ikke å huske nøyaktig.
Formålet med omskilting fra Hunn til Skage er ukjent.

Postnummer ble innført i Norge i mars 1968, og omskilting i forbindelse med det kunne være en 
forklaring, men muntlige kilder har opplyst at Skage “alltid” har vært poststed. 
Første poståpneriet var på Skage gård. 
Omskilting fra Hunn til Skage kom før Lov om stadnamn var vedtatt og trådd i kraft.

Ved personlig henvendelser, og i høringsuttalelser er det uttalt at de gamle skiltene stod i øst ved 
avkjøring til Solvoll eller ved gamle Shell. I vest ved brua over Myrelva, kalt Grovbrua. 

Markedsføring av Overhalla kommune
Omskilting av Ranemsletta til Overhalla ble gjort for å få en bedre og enklere markedsføring av 
Overhalla med de kvaliteter kommunen har. De som stod bak mente at navnet Ranemsletta ikke 
nådde ut.
Formålet med Lov om stadnamn er å ta vare på stadnavn som kulturminne og medvirke til 
kjennskap og aktivt bruk av navna.
Ved omskiltingen ble formålsparagrafen ikke hensynstatt.

Det bør være en målsetting å samordne markedsføring og skilting med vedtatte stedsnavn slik at 
dette ikke kommer i strid med Lov om stadnamn, selv om det kan være en utfordring på grunn 
av vegvesenets regler for skilting.

Vurdering

Det skal vedtas stedsnavn på to tettsteder som allerede har stedsnavn på tettbebyggelse, 
henholdsvis Hunn og Ranemsletta og som er registrert i SSB som tettsted med navn Skage og 
Ranemsletta.

Lov om stadnamn trådde i kraft 18.5.1990, mens § 3 om namnevern og namnsetjing  først trådde 
i kraft 1.8.2006.

I saksbehandling av stedsnavn må en vurdere om stedsnavnene omfattes av § 3 og gis
saksbehandling deretter - Eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan tradisjon 
på staden dersom ikkje særlege grunnar talar for det.

Overhalla/Ranemsletta:
Det er mye historisk dokumentasjon på at kommunesenteret i Overhalla, og dermed tettstedet 
heter Ranemsletta. Ranem kirke stod på det gamle tingstedet Ranemsletta. Dette er ikke 
omtvistet, selv om stedet i dag også blir kalt Sletta og Overhalla. 
Vi snakker om gamle nedarva navn, slik at navnelovens paragraf om navnevern må vurderes i 
saksbehandlingen. Det vil derfor være strid med formålsparagrafen og navnevernparagrafen
dersom stedsnavnet for tettstedet ikke samsvarer med det eldre nedarva navnet Ranemsletta.
Utvikling i navnebruken for tettstedet, tilsier ikke at det er grunnlag for å vurdere annen 
navnsetting.

Loven er også klar på at vedtatt navn skal tas i bruk. Skiltingen langs fylkesvegen må derfor 
endres. 
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Tettstedet er omkranset av gårdene Svenning, Ranem, Haugom og Hildrum, og har fått areal fra 
flere gårder. Dagens skilting står i øst ved Ranem gård og i vest ved Statoil, hvor Haugom og 
Hildrum gård er grunneiere.
Skiltingen må være i henhold til bebyggelse. Dagens skilting samsvarer med dette og bør 
videreføres.

SSB dokumentasjon fra 1980 om grunnkretser og tettsteder i Overhalla har denne 
avgrensningen:

  
Hunn/Skage
Det er mottatt høringsuttalelser på at omskiltingen fra Hunn til Skage, sannsynligvis på 60-tallet 
var et navnerøveri. De sier at endring av navnet til Skage overstyrer flere århundre med vanlig 
språkbruk i soknet. 
Hunn var opprinnelig også soknenavnet, men dette er dokumentert skiftet til Skage i 1507, og 
deretter kirkenavnet også.
Navnet Hunn er svært gammalt.
Det er gamle skriftlige kilder som beskriver gravhaugene på Hunn.
De mener at navneformene Nordgåran, Sørgåran og Vestgåran understreker dette.
Nord-, sør- og vest- er tatt i bruk med utgangspunkt i Hunn som sentrum i soknet. 

Nord-Trøndelag kulturvernråd vurderer å påklage vedtaket dersom kommunestyret ikke endrer 
sitt vedtak. De sier at gamle navn er kulturminner som skal ivaretas på lik linje med andre 
kulturminner. 
De mener det er beklagelig at det ikke er tatt tak i navneforvirringen som oppstod på grunn av 
omskiltingen til Skage, noe som medførte at mange trodde stedsnavnet var Skage.

Både Skage og Hunn kan forstås som navn brukt på det en i dagligtalen har oppfattet som
tettstedet. Skage stasjon, 7860 Skage, Hunn skole, Hunn boligfelt. Eksemplene er flere på begge 
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navn. Skiltingen ble endret for ca 50 år siden. Sentrumsområdet har endret karakter de siste 
tiårene.

Det er heller ikke tvil om at vi snakker om gamle nedarva navn, slik at navnelovens paragraf om 
navnevern må vurderes i saksbehandlingen. Det gjelder både Hunn og Skage. I denne saken er 
det ikke snakk om at ett av navnene skal gå ut av bruk, men det er spørsmål om hvilket navn 
som skal benyttes som tettstedsnavn og om hvilken geografisk avgrensning en skal ha på 
navnebruken. Slik sett kan en mene at det ikke er snakk om å bytte ut navn, og at 
navnevernparagrafen vil bli ivaretatt både om en velger Skage eller Hunn som tettstedsnavn.

Samlet sett kan en se at det finnes gode argumenter for begge navn brukt som tettstedsnavn. Det 
er ulike aspekter ved historisk navnebruk som kan vektlegges ulikt. Det finnes slik sett ingen gitt 
fasit på hvilket navn som må velges som tettstedsnavn. I et slikt skjønnsspørsmål er det derfor 
naturlig ut fra lokaldemokratisk tankegang at det ligger til kommunestyret å fatte vedtak om 
navnebruken, etter at alle interesserte har fått mulighet til å komme med innspill og synspunkter.

SSB dokumentasjon fra 1980 om grunnkretser og tettsteder i Overhalla har denne 
avgrensningen:

Rådmannen vil etter en samlet vurdering tilrå at kommunestyrets tidligere vedtak 10.02.14 om å 
bruke Ranemsletta og Skage som tettstedsnavn opprettholdes.

Skilting av tettstedet må være i henhold til bebyggelse, og bør for Skage være langs fv. 17 vest 
for Reinbjørkorsen og øst for Hammerkorsen/Belgvoll, og på Melavegen øst for Hunn boligfelt. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/821-8

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsregnskap 2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 35/14 12.05.2014
Overhalla kommunestyre 34/14 26.05.2014

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommunes årsregnskap for 2013 godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på kr 706.092,29

2. Mindreforbruket avsettes til “Generelt disposisjonsfond”. 

3. Besparelse innenfor flyktningetjenesten på kr 1.366.781,95 overføres fra “Generelt 
disposisjonsfond” til “Statstilskudd flyktninger”.

4. Følgende budsjettjustering gjennomføres:
Art Ansvar Tjeneste Beløp
19310 8100 89900 -706.092,29
15400 8100 89900 706.092,29
25905012 706.092,29
25600002 -706.092,29
25600002 1.366.781,95
25600100 -1.366.781,95

Behandling i Overhalla formannskap - 12.05.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 12.05.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

Saksopplysninger

Kommuneloven med tilhørende forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 
fylkeskommuner) gir føringer for hvordan kommuneregnskapet skal registreres, dokumenteres, 
presenteres og behandles. I tillegg skal en forhold seg til god kommunal regnskapsskikk. 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske 
oversikter og noteopplysninger. 

Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt og 
avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar i påfølgende år. Kontrollutvalget skal avgi 
uttalelse til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. 

Driftsregnskapet 
Overhalla kommunes årsregnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 
på kr 706.092,29 etter bruk og avsetninger av interne finanstransaksjoner. 

Årets mindreforbruk fremkommer som følge av merinntekt på skatt og rammetilskudd, mindre 
finansutgifter og en total besparelse på rammeområdene. Det er avsatt noe mer til bundne fond 
(øremerkede ordninger) og overført mer til investering enn budsjettert. 

Flyktningetjenesten budsjetteres med balansering av inntekter og utgifter. Budsjetterte 
integreringstilskudd som mottas blir avsatt til disposisjonsfond. Fondet skal videre brukes til å 
dekke de utgifter en har med ordningen. Endelig regnskap for ordningen viser samlede 
merinntekter på kr 1.366.781 i driftsregnskapet, som påvirker regnskapsresultatet positivt. 
Hadde en tidligere hatt tilstrekkelig oversikt over endelige integreringstilskudd og refusjoner 
knyttet til flyktningebosettingen i 2013, ville disse merinntektene gjennom en budsjettjustering 
blitt foreslått avsatt til fond til bruk i senere år. 

Rådmannen anbefaler derfor at kr 1.366.781 overføres fra “generelt disposisjonsfond” til 
“statstilskudd flyktninger” (intern overføring). 

Fagområdene jf regnskapsskjema 1B viser en samlet besparelse på kr 423.251 i forhold til 
budsjett. For mer detaljert beskrivelse vises det til årsmelding og virksomhetsrapport for 2013.

Investeringsregnskapet
Årets finansieringsbehov i investeringsregnskapet viser at en totalt har hatt en besparelse i 
forhold til budsjett på kr 63.000. Framdriften har samlet sett vært tilnærmet planen med et avvik 
på 63.000. Det er lånt ut kr 4 millioner til Startlån og betalt kr 2,8 millioner i avdrag. Videre er 
det avsatt kr 299.000 mer investeringsfond.

Før “strykninger” (saldering) viste investeringsregnskapet et overskudd på kr 1.680.000,-. 
Overskuddet ble saldert ved redusert bruk av lån. 

Balanseregnskapet
Arbeidskapital er et begrep som blir bruk i forbindelse med vurdering av likviditeten. For 
Overhalla har den gått ned senere år, men for 2013 har en fått en bedring. Arbeidskapital er 
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differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. I begrepene ligger premieavvik og 
ubrukte lånemidler. Korrigerer en for disse er kommunens arbeidskapital tilnærmet null ved 
årsskifte. Dette viser at kommunen har en svak likviditet og er avhengig av at låneopptak til 
investeringer tas opp før investeringskostnadene påløper. 

Fondsbeholdningen består av bundne og ubundne drifts- og investeringsfond. Total har 
kommunen en fondsbeholdning på kr 19 millioner, som er en samlet styrkning på ca kr 6
millioner. 
Kommunens langsiktig gjeld har økt betydelig de siste årene. Samlet gjeld er på kr 232
millioner, hvorav kr 20 millioner er knyttet til Startlån. Gjelden vil øke i de kommende år.  
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/2776-2

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsberetning 2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 36/14 12.05.2014
Overhalla kommunestyre 35/14 26.05.2014

Rådmannens innstilling

Overhalla kommunes årsberetning for 2013 vedtas. 

Behandling i Overhalla formannskap - 12.05.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 12.05.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger

Årsberetningen fremlegges uten særskilt kommentar utover det som er beskrevet i 
årsberetningen.

Vurdering

Det vises til vurderingene i vedlagte årsberetning for 2013.  
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2014/2560-1

Saksbehandler:

Johan Ludvik Lund

Saksframlegg

Søknad om tilskudd - Melamartnan SA

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 24/14 08.04.2014
Overhalla formannskap 37/14 12.05.2014
Overhalla kommunestyre 36/14 26.05.2014

Rådmannens innstilling

1. Søknaden fra Melamartnan SA om tilskudd til årets arrangement avslås. Dette begrunnes 
i kommunens tidligere eierskap og økonomiske støtte til utvikling av arrangementet og 
infrastrukturtiltak knyttet til dette, samt tidligere intensjoner og vedtak om overføring av 
arrangementet til et eget selskap i privat regi med videre drift uavhengig av kommunal 
støtte.

2. Opparbeidede eiendeler fra tidligere arrangement overføres vederlagsfritt til nytt selskap 
Melamartnan SA.

Behandling i Overhalla formannskap - 08.04.2014

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.

Hjemmel: Fvl. § 6e
Begrunnelse: Leder av arrangementet

Formannskapet foreslo enstemmig og utsette saken i påvente av en mer konkretisering av 
søknaden vedrørende investeringsbehov.

Vedtak i Overhalla formannskap - 08.04.2014, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 

Saken utsettes i påvente av en mer konkretisering av søknaden vedrørende investeringsbehov.
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Behandling i Overhalla formannskap - 12.05.2014

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.

Hjemmel: Fvl §6 e
Begrunnelse: Leder av arrangementet

Overhalla AP v/Asbjørn Hagerup foreslo å innvilge et tilskudd på kr. 50.000,- til 
investeringer til årets arrangement.
Tilskuddet dekkes av kommunens disposisjonsfond.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Overhalla formannskap - 12.05.2014, enst.:

Overhalla AP v/Asbjørn Hagerup sitt forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 28.03.2014 Søknad om tilskudd - Melamartnan 
SA

I 07.05.2014 Fwd: Tilleggsinfo Melamartnan Trond Stenvik

Saksopplysninger

Melamartnan har vært arrangert 3 ganger tidligere i kommunal regi (2008-10-12). I 2014 er det 
første gang Melamartnan SA står på egne ben. Overhalla kommunestyre vedtok 23.04.12 
følgende i forkant av Melamartnan i 2012:

Overhalla kommune stiller seg positiv til å delta på eiersiden i selskapet med en eierandel på kr
1.000. Det nye selskapet Melamartnan SA overtar videre eierskap til arrangementet
Melamartnan når årets arrangement er overstått.

Kommunestyret vedtok 18.06.2012 i tillegg følgende støtte til utvikling av løsninger for vann-
og strømforsyning til Melamartnan:

Overhalla kommune stiller seg positiv til at det gjennomføres infrastrukturtiltak på
Melen og bidrar samlet med kr. 200 000 forutsatt at prosjektet gjennomføres som
planlagt. (…)

Melamartnan gikk i 2010 med et overskudd på ca kr. 230.000.

Kommunen har nå mottatt søknad fra Melamartnan SA om tilskudd på kr. 50.000 til årets 
arrangement som holdes fredag 3. og lørdag 4. oktober. Melamartnan SA søker også om at 
eiendeler og utstyr blir vederlagsfritt overdratt til eierselskapet og martnasarrangementet.
Siden oppstarten av den moderne Melamartnan i 2008 har martnaskomiteen investert i materiell 
og utstyr og opparbeidet et varelager. Dette er per definisjon Overhalla kommunes eiendom 
ettersom kommunen har vært eier av martnan i oppstartårene.

Melamartnan SA og martnaskomiteen ber om at eiendeler og utstyr blir overdratt vederlagsfritt 
til eierselskapet og martnasarrangementet.

Dette gjelder:
- Materiell og utstyr som boder, gjerder mm
- Faste installasjoner som el-installasjoner, vanntilførsel, golv og «tak» i siloer, innredning 

i Kafe Fjøset
- Overskudd av forbruksmateriell som er innkjøpt til martnan 2008-2012

Det har i løpet av tre martnasarrangementer blitt investert for 1,2 – 1,5 mill. kroner i materiell og 
utstyr samt faste installasjoner.

Vurdering

Ut fra de tre tidligere gjennomførte arrangementer har Overhalla kommune god tro på at det nye 
private selskapet Melamartnan SA kan skape et godt arrangement, både innholdsmessig og 
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økonomisk. Nytt eierselskap synes godt etablert og motivert for videreføring av martnan. I tråd 
med tidligere vedtatte intensjoner om videreføring av Melamartnan i privat regi, ser rådmannen 
det som naturlig at eiendeler og utstyr fra kommunens eierskap til arrangementet kan overføres 
vederlagsfritt til Melamartnan SA. Dette representerer en vesentlig verdi og vil gi nytt 
eierselskap et godt fundament for videreføring av arrangementet. 

Samlet sett har kommunen dermed bidratt med ressurser til utprøving og utvikling av konseptet, 
til utvikling av infrastruktur og til oppbygging av verdier i selskapet. For årets arrangement 
bidrar kultursjef Johan Ludvik Lund som programansvarlig for arrangementet.

Etter en helhetlig vurdering og ut fra tidligere intensjoner om videreføring i privat regi, vil 
rådmannen foreslå at søknaden om tilskudd kr. 50.000 til årets arrangement avslås. Melamartnan 
har tidligere vist at arrangementet har livets rett og bør derfor, slik rådmannen ser det, kunne 
utvikles og drives videre på selvstendig grunnlag.
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