
 

 

  

 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Overhalla kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.avd. 

Dato: 21.12.2015 

Tidspunkt: 10:00 (MERK TIDSPUNKT) 

 

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 976 60 648.   

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 

 

Det blir servert lunsj, kaffe og kake. 

 

 

 

Per Olav Tyldum 

Ordfører 

 

         Torunn Grønnesby 

         Formannskapssekretær 

Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold  

PS 82/15 Referater til kommunestyremøte 21.12.15  

PS 83/15 Valg av medlem og varamedlem til lakseutvalget for 

Namsenvassdraget for perioden 2015-2019 

 

PS 84/15 Valg av medlem til styret for Hildremstunet borettslag 

for perioden 2015-2019 

 

PS 85/15 Valg av legatstyrer for perioden 2015 - 2019  

PS 86/15 Valg av medlemmer og varamedlem til Konovatnet 

fellesvannverk 

 

PS 87/15 Valg av beredskapsråd for perioden 2015 - 2019  

PS 88/15 Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd 

vedr. eiendomsskatt 

 

PS 89/15 Valg av tilflyttingsnemd for perioden 2015 - 2019  

PS 90/15 Valg av heimevernsnemnd for 1.1.16 til desember 2019  

PS 91/15 Valg av klagenemnd for perioden 2015-2019  

PS 92/15 Høringsuttalelse på konsekvensutredning legevakt og 

legevaktstelefon 

 



PS 93/15 Etappevis renovering av helsesenteret - finansiering  

PS 94/15 Revisjon av selskapsavtale Krisesenter i Nord-Trøndelag  

PS 95/15 Friskliv Overhalla  

PS 96/15 Nye veg- og adressenavn i Overhalla kommune  

PS 97/15 Forprosjekt brannstasjon-finansiering  

PS 98/15 Kommunal planstrategi for valgperioden 2016-2020  

PS 99/15 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 

kulturbygg.Prioritering av spillemidler for 2016. 

 

PS 

100/15 

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-

2019 og revisjon av handlingsprogrammet 

 

PS 

101/15 

Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016- 2019, 

med tilhørende prioriterineger 

 

PS 

102/15 

Sykkelstrategi for Overhalla kommune 2015-2020  

PS 

103/15 

Flyktningetjenesten - Rapport 2015  

PS 

104/15 

Orgel Ranem kirke - søknad om tilskudd  

PS 

105/15 

Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering  

PS 

106/15 

Søknad om tilskudd og avtale med Visit Namdalen SA  

PS 

107/15 

Videreføring av Namsen Vannområde  

PS 

108/15 

Møteplan for 1. halvår 2016  

PS 

109/15 

Årsbudsjett 2016  

PS 

110/15 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9427-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Referat til kommunestyremøte 21.12.15 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla kommunestyre 82/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Referatet vedlegges møteboka. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

 



Dokumenter i saken vedlegg: 

1. Kontrollutvalgets årsplan 2016 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Vedlagt følger referater: 

 

1) Kontrollutvalget behandlet og vedtok sin møteplan/årsplan for sin virksomhet 2016 den 

16.11.15 – Kontrollutvalgets årsplan oversendes til orientering. 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9280-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av medlem og varamedlem til lakseutvalget for Namsenvassdraget for 

perioden 2015-2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 14/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 83/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015 

Behandlet.  

 

Følgende ble valgt for perioden 2015-2019: 

 

Medlem:  Ordfører Per Olav Tyldum 

Varamedlem:  Asbjørn Hagerup 

 

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo gjenvalg på at ordfører velges som medlem og at Johan 

Tetlien Sellæg (SP) velges som nytt varamedlem. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015, enst.: 

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunene Namsos, Grong, Høylandet og Overhalla har tidligere gjort vedtak om å opprette et 

lakseutvalg for Namsenvassdraget. Lakseutvalget består av 5 representanter (1 fra hver 

kommune og 1 fra Namsenvassdragets grunneierforening). I tillegg innkalles representanter fra 



fylkesmannens miljøvernavdeling og lokale veterinærmyndigheter til alle møter i utvalget som 

konsulative medlemmer uten stemmerett. Andre organ og personer kan innkalles ved behov. 

 

Hovedoppgavene til lakseutvalget er: 

 

 samordning for kommunene i spørsmål knyttet til lakseforvaltning i Namsenvassdraget 

 avgi rådgivende uttalelser til kommunene i laksespørsmål 

 koordinering- og samarbeidsorgan mellom kommune og overordnede forvaltningsorgan, 

samt mellom kommunene og grunneier- og næringsinteresser 

 ivareta lakseforvaltningsoppgaver som ev. blir delegert til kommunalt nivå 

 arbeide for delegering av forvaltningsoppgaver til lokalt (kommunalt/interkommunalt) 

organ 

 bidra til samarbeid mellom lakseinteressene i elv og sjø 

 

Følgende ble valgt for perioden 2015-2019: 

 

Medlem:  Ordfører Per Olav Tyldum 

Varamedlem:  Asbjørn Hagerup 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9289-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av medlem til styret for Hildremstunet borettslag for perioden 2015-

2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 15/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 84/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015 

Behandlet. 

 

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo gjenvalg på Teknisk sjef. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015, enst.: 

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunen eier 3 leiligheter i Hildremstunet borettslag og det skal velges et medlem til styret 

for å ivareta kommunenes interesser. 

 

Teknisk sjef ble valgt som kommunens representant for perioden 2011-2015. 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9301-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av legatstyrer for perioden 2015 - 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 16/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 85/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015 

Behandlet.  

 

Anna Himos legat: 

Styret skal bestå av Ordføreren og to personer oppnevnt av kommunestyret. 

 

Følgende ble valgt for 2011-2015: 

 

1. Sheila W. Ramsvik 

2. Jann Oluf Skogmo 

 

Styre for A.D. Lunds skogfond: 

A.D. Lunds Skogfond er opprettet ved testamente av skoginspektør A.D. Lund datert 

18.03.1900 og ved testamentering av 14.11.04. 

 

Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 

1. Per Olav Grande 

2. Åge Øiaas 

3. Kari Mørkved Hustad 

Per Olav Grande har gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg, men ønsker fritak. 

 

Styre for Josefine og Ludvig Strømhyldens minne: 

Det skal velges et styre på 3 medlemmer, hvorav 2 kvinner – en fortrinnsvis fra Kvatninggrenda. 

 

 



Følgende ble valgt for perioden 2011 – 2015: 

 

1. Solveig Grande Flaat 

2. Tor Inge Aune 

 

Tor Inge Aune ble innvilget fritak i perioden og det er foretatt suppleringsvalg til styre etter at vi 

ble gjort oppmerksomme på at det skal velges 3 medlemmer til styre. Følgende er valgt pr. dd.: 

 

1. Geir Inge Grande 

2. Elisabeth Hildrum 

3. Solveig Grande Flaat 

 

Solveig Grande Flaat har søkt om fritak og fått innvilget fritak fra nytt valg 2015. 

Styre for Hildrums legat: 

Legatet skal bestå av 5 personer som velges av kommunestyret. ―Medlemmer av Hildrums 

familie som er bosatt i Overhalla, Namsos skal på like fot med andre hederlige og aktverdige 

borgere fra Overhalla kommune gis anledning til å bli innvalgt i styret‖. 

 

Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 

 

Medlemmer: 

 

1. Annlaug Sellæg Asbøll, leder 

2. Ragnhild Bentzen 

3. Lasse Jenssen  

4. Elisabeth Faksdal  

5. Jakob Hildrum 

 

Varamedlemmer: 

 

1. Per Helge Haugdal 

2. Ola Landsem 

 

 

Behandlingen i valgstyret 7.12.15: 

 

Anna Himos legat: 

 

Ordfører Per Olav Tyldum foreslo gjenvalg. 

 

Styre A.D. Lunds skogfond: 

 

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo som nytt medlem og leder, Arne Flaat (SP), som 

erstatter Per Olav Grande, ellers foreslo han gjenvalg på øvrige medlemmer. 

 

Styre for Josefine og Ludvig Strømhyldens minne: 

 

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo som nytt medlem som erstatter Solveig Grande Flaat, 

Siv Åse Strømhylden(SP), ellers foreslo han gjenvalg på øvrige medlemmer. 

 

 

 



Styre for Hildrums legat: 

 

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo som nytt medlem som erstatter Annlaug Sellæg Asbøll, 

Jo Morten Aunet(H), ellers foreslo han gjenvalg på øvrige medlemmer. 

 

Innstilling i Overhalla (SP)valgstyre - 07.12.2015, enst.: 

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det skal velges medlemmer til følgende legatstyrer: 

 

 Anna Himos legat 

 Styre A.D. Lunds skogfond 

 Styre for Josefine og Ludvig Strømhyldens minne 

 Styre for Hildrums legat 

 

 

Anna Himos legat: 

Styret skal bestå av Ordføreren og to personer oppnevnt av kommunestyret. 

 

Følgende ble valgt for 2011-2015: 

 

1. Sheila W. Ramsvik 

2. Jann Oluf Skogmo 

 

Styre for A.D. Lunds skogfond: 

A.D. Lunds Skogfond er opprettet ved testamente av skoginspektør A.D. Lund datert 

18.03.1900 og ved testamentering av 14.11.04. 

 

Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 

1. Per Olav Grande 

2. Åge Øiaas 

3. Kari Mørkved Hustad 

Per Olav Grande har gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg, men ønsker fritak. 

 

Styre for Josefine og Ludvig Strømhyldens minne: 

Det skal velges et styre på 3 medlemmer, hvorav 2 kvinner – en fortrinnsvis fra Kvatninggrenda. 

 

Følgende ble valgt  for perioden 2011 – 2015: 

 

1. Solveig Grande Flaat 

2. Tor Inge Aune 



 

Tor Inge Aune ble innvilget fritak i perioden og det er foretatt suppleringsvalg til styre etter at vi 

ble gjort oppmerksomme på at det skal velges 3 medlemmer til styre. Følgende er valgt pr. dd.: 

 

1. Geir Inge Grande 

2. Elisabeth Hildrum 

3. Solveig Grande Flaat 

 

Solveig Grande Flaat har søkt om fritak og fått innvilget fritak fra nytt valg 2015. 

 

Styre for Hildrums legat: 

Legatet skal bestå av 5 personer som velges av kommunestyret. ―Medlemmer av Hildrums 

familie som er bosatt i Overhalla, Namsos skal på like fot med andre hederlige og aktverdige 

borgere fra Overhalla kommune gis anledning til å bli innvalgt i styret‖. 

 

Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 

 

Medlemmer: 

 

1. Annlaug Sellæg Asbøll, leder 

2. Ragnhild Bentzen 

3. Lasse Jenssen  

4. Elisabeth Faksdal  

5. Jakob Hildrum 

 

Varamedlemmer: 

 

1. Per Helge Haugdal 

2. Ola Landsem 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9305-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av medlemmer og varamedlem til Konovatnet fellesvannverk 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 17/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 86/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015 

Behandlet. 

 

Jo Morten Aunet (H) fremsatte forslag på Johan Saugestad (H)som nytt medlem som erstatter 

Johnny Rian, ellers foreslo han gjenvalg av øvrige medlemmer. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015, enst.: 

Jo Morten Aunet (H) sitt forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Konovatnet fellesvannverk ledes av et styre på 2 medlemmer fra Overhalla kommune og 2 

medlemmer fra Grong kommune. Det skal foretas valg på 2 nye medlemmer og 1 varamedlem 

fra Overhalla kommune. 

 

Følgende ble valgt for perioden 2015 – 2019: 

 

Medlemmer: 

 

1. Johnny Rian 

2. Arne Risvik 

 

Varamedlem: 

 



1. Gidsken Sellæg Asbøll 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9306-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av beredskapsråd for perioden 2015 - 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 22/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 87/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015 

Behandlet.  

 

Følgende ble valg for perioden 2011 – 2015: 

 

1. Ordfører 

2. Rådmann 

3. Teknisk sjef 

4. Kommuneoverlege 

5. Skog- og miljøvernsjef 

6. Fagsjef oppvekst 

7. Fagsjef helse 

8. Økonomisjef 

9. Kultursjef 

10. Lensmannen 

11. Områdesjef for heimevernet 

12. Overhalla Røde Kors Hjelpekorps 

13. Representant for kvinners frivillige beredskap 

14. Veterinær 

15. Sivilforsvaret 

 

Valgstyret foreslo gjenvalg. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015, enst.: 

Valgstyrets forslag til vedtak vedtas. 

 

 



 

 

 

Saksopplysninger 

Det skal velges et beredskapsråd som skal fungere som samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål. 

 
Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale, statlige 

myndigheter og frivillige organisasjoner på kommuneplan, og er et forum for gjensidig 

informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte etat /institusjon. Beredskapsrådet 

er i tillegg et rådgivende organ for kriseledelsen i håndtering av en krisesituasjon. 
 

Følgende ble valg for perioden 2011 – 2015: 

 

1. Ordfører 

2. Rådmann 

3. Teknisk sjef 

4. Kommuneoverlege 

5. Skog- og miljøvernsjef 

6. Fagsjef oppvekst 

7. Fagsjef helse 

8. Økonomisjef 

9. Kultursjef 

10. Lensmannen 

11. Områdesjef for heimevernet 

12. Overhalla Røde Kors Hjelpekorps 

13. Representant for kvinners frivillige beredskap 

14. Veterinær 

15. Sivilforsvaret 

 

Viser også til vedlagte gjeldende kriseplan for Overhalla kommune. 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9347-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 20/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 88/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015 

Behandlet.  

 

Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 

 

Sakkyndig nemnd 

 

Medlemmer 

Leder:             Frank Jensen 

Nestleder:     Merete Aune 

Medlem:         Inge Olav Rosendal 

 

Varamedlemmer 

 

1. vara:         Tove Heggås 

2. vara:         Otto Moa 

3. vara:         Grete Kveli Nilsen 

 

 

Sakkyndig klagenemnd 

 

Medlemmer 

 

Leder:             Magne Lysberg 

Nestleder: Lise Vannebo 

Medlem:         Erlend Lande Lilleberre 



 

Varamedlemmer 

 

1. vara:        Anna Rian 

2. vara:        Per Jostein Risvik 

3. vara:        Margrethe Schilliås 

 

Grete Kveli Nilsen og Anne Rian har flyttet fra kommunen. 

 

Behandlingen i valgstyret 7.12.15: 

 

Valgstyret foreslo gjenvalg, men Jo Morten Aunet (H)foreslo valg av nytt varamedlem for Grete 

Kveli Nilsen i sakkyndig nemnd, Ann Helen Skistad og Johan Tetlien Sellæg (SP) foreslo nytt 

varamedlem for Anna Rian i sakkyndig klagenemnd, Ove Vannebo. Per Jostein Risvik blir nytt 

1. varamedlem, Margrethe Skilleås blir nytt 2. varamedlem og Ove Vannebo velges som 3. 

varamedlem i sakkyndig klagenemnd. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015, enst.: 

Valgstyrets forslag med Jo Morten Aunet (H) og Johan Tetlien Sellæg (SP) sine forslag til nye 

varamedlemmer vedtas. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Som K-sak 87/09 vedtok kommunestyret eiendomsskattevedtekter (vedlagt), og foretok valg av 

sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd i tråd med vedtektenes §1: 

‖§1-1 I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf. eiendomsskatteloven § 33 velger 

kommunestyret én sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette 

eiendommer i Overhalla kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte 

besiktigelsesmenn. Den sakkyndige nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder 

og ett medlem). I tillegg velges minimum tre varamedlemmer. 

Den sakkyndige ankenemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett 

medlem). I tillegg velges minimum tre varamedlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder for hver sakkyndig nemnd og ankenemnd. 

Valgperioden følger kommunevalgperioden. 

 

§1-2 Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt 

Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem av sakkyndig nemnd eller ankenemnd, 

er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. 

Et medlem er inhabil til å delta i taksten når medlemmet 

a) selv eier, panthaver eller leieboer til eiendommen, 

b) er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller nedstigende 

linje eller så nær som søsken, 

c) er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller fostermor 

eller er fosterbarn til eier, 

d) er verge for en person som nevnt under a), 

e) er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, Sparebank, stiftelse 

eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen, 

f) er medlem av formannskapet 



 

Likedan er et medlem inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet 

til å svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet. 

Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil. 

 

§1-3 Medlemmer av den sakkyndige nemnd og sakkyndig ankenemnd plikter å stille til alle 

møter i de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall.  

 

§1-4 Sakkyndige. 

 Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende 

uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre 

områder når dette anses nødvendig. 

 De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett.‖ 
 

 

 

 

 

 

 

Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 

 

Sakkyndig nemnd 

 

Medlemmer 

Leder:             Frank Jensen 

Nestleder:     Merete Aune 

Medlem:         Inge Olav Rosendal 

 

Varamedlemmer 

 

1. vara:         Tove Heggås 

2. vara:         Otto Moa 

3. vara:         Grete Kveli Nilsen 

 

 

Sakkyndig klagenemnd 

 

Medlemmer 

 

Leder:             Magne Lysberg 

Nestleder: Lise Vannebo 

Medlem:         Erlend Lande Lilleberre 

 

Varamedlemmer 

 

1. vara:        Anna Rian 

2. vara:        Per Jostein Risvik 

3. vara:        Margrethe Schilliås 

 

Grete Kveli Nilsen og Anne Rian har flyttet fra kommunen. 



 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9293-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av tilflyttingsnemd for perioden 2015 - 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 21/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 89/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015 

Behandlet.  

 

Følgende ble valgt for perioden 2011 – 2015: 

 

1. Åse Ferstad, leder 

2. Klaus Fuglum 

3. Solvår Rustad Rian, nestleder 

4. Ivar S. Aune 

5. Otto Moa 

 

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo nytt medlem, Cathrine Fuglum erstatter Klaus Fuglum, 

øvrige gjenvelges. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015, enst.: 

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det skal foretas valg av tilflyttingsnemd i kommunen for inneværende periode. 

 



Medlemmene i tilflyttingsnemden er og skal være en ressurs i kommunen og skal bl.a. bistå 

politi/lensmann ved en eventuell evakuering og ved behov for en rask innlosjering og 

forpleining av mennesker i en krisesituasjon. For nærmere konkretisering av oppgaven og 

oversikt for øvrig, vises det til kommunens kriseplan. 

 

Følgende ble valgt for perioden 2011 – 2015: 

 

1. Åse Ferstad, leder 

2. Klaus Fuglum 

3. Solvår Rustad Rian, nestleder 

4. Ivar S. Aune 

5. Otto Moa 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9353-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av heimevernsnemnd for 1.1.16 til desember 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 18/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 90/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015 

Behandlet. 

 

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo nytt medlem, Marianne Øyesvold (SP) som erstatter 

Ove Vannebo, ellers gjenvalg av Ove Lidbom. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015, enst: 

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det skal velges 2 medlemmer til Heimevernsnemd for inneværende valgperiode. 

 

 

Fra forskrift til Lov om Heimevernet: 
E. Instruks for kommunal heimevernsnemd 
 
22. I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemd med rådgivende myndighet. I en 
kommune skal det opprettes flere slike nemnder når kommunestyret vedtar dette etter anmodning fra 
distriktssjefen. 
23. Medlemmer 
a) Nemnda skal ha som medlemmer: 
- to medlemmer oppnevnt av kommunestyret 
- ett medlem fra den lokale politimyndighet. 



b) Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer. 
24. Nemndas oppgaver 
a) Nemnda representerer de sivile myndigheter i kommunen og skal fremme samarbeidet mellom disse 
og heimevernsområdene i kommunen. 
b) Nemnda kan uttale seg i saker av spesiell viktighet for Heimevernet når nemnda anser dette 
nødvendig. 
c) Nemnda skal spesielt behandle de personellsaker som det er gitt egne bestemmelser for under 
heimevernslovens §§ 4, 5 og 6. Ved behandlingen av slike saker skal vedkommende områdesjef delta. 
d) Ved tilsetting av områdesjef skal nemnda uttale seg om søkere. Er det flere nemnder i 
heimevernsområdet skal nemnda der søkeren har bopel uttale seg. 
e) Det skal føres møtebok hvor nemndas vedtak inntas. Møtebokens innhold skal bare gjøres kjent for de 
som har tjenestlig behov for dette. Når nemnda ikke er samlet til møte, oppbevares møteboken normalt 
hos politiets representant. 
25. Områdesjefens ansvar overfor heimevernsnemndene 
Områdesjefen skal delta i nemndas møter som rådgiver når nemnda behandler saker nevnt under pkt. 
24 c). Områdesjefen skal for øvrig delta når nemnda spesielt har anmodet om dette. 
Områdesjefen skal holde nemnda orientert om viktige saker som angår nemndas arbeid. 

 
Følgende ble valgt for perioden 2011 – 2015: 

1. Ove Lidbom 

2. Ove Vannebo 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9355-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Valg av klagenemnd for perioden 2015-2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla valgstyre 19/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 91/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Hjemmel for vedtaket er: Forvaltningslovens § 28, 2. ledd 

 

Behandling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015 

Behandlet.  

 

Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 

Medlemmer:  

 

1. Magne Lysberg, leder 

2. Bjørn Iversen 

3. Martha Mo 

4. Astrid Selnes 

5. Kjell Solli 

 

Varamedlemmer:  

 

1. Wenche F. Sellæg 

2. Berit Glømmen 

 

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo gjenvalg. 

Innstilling i Overhalla valgstyre - 07.12.2015, enst.: 

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Valg av klagenemnd skjer i h.h.t Forvaltningslovens § 28, 2. ledd, som lyder:  

For enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner 

og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget eller særskilt 

klagenemnd oppnevnt av dette.  

 

Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret og 

fylkestinget. Vedkommende statlig organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold 

til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.  

Loven gir ikke bestemmelse om hvor mange medlemmer/varamedlemmer klagenemnda 

skal ha og det er dermed fritt opp til kommunestyret å bestemme.  

I 1994, som K-sak 36/94 vedtok kommunestyret at det skulle oppnevnes en særskilt 

klagenemnd på 5 medlemmer med varamedlemmer. 

 
Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 

Medlemmer:  

 

1. Magne Lysberg, leder 

2. Bjørn Iversen 

3. Martha Mo 

4. Astrid Selnes 

5. Kjell Solli 

 

Varamedlemmer:  

 

1. Wenche F. Sellæg 

2. Berit Glømmen 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/7898-2 

Saksbehandler: 

 Bente Eidesmo 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Høringsuttalelse på konsekvensutredning legevakt og legevaktstelefon 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 73/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 92/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Overhalla kommunes uttalelse på høring om konsekvensutredning legevakt og legevaktstelefon 

vedtas som foreslått i saksfremstillingen. 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

I 08.10.2015 Konsekvensutredning legevakt og 

legevaktstelefon - høring 

MNS Administrasjon 

S 08.10.2015 Høringsuttalelse på 

konsekvensutredning legevakt og 

legevaktstelefon 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 



Midtre Namdal samkommune (MNS) har på vegne av kommunene i Namdalen ansvar for legevakt 

og legevaktstelefon. Samarbeidet er formalisert i avtaler mellom hver enkelt kommune og MNS. 

MNS har på sin side avtale med HNT om drift av legevaktstelefon og leie av lokaler og utstyr.  

 

MNS har på oppdrag fra samkommunestyret laget en konsekvensutredning som tar for seg 

konsekvenser for legevakt etter etablering av kommunale ø-hjelp døgntilbud (KØHD), 

implementering av ny akuttmedisinforskrift samt andre aktuelle problemstillinger knyttet til 

legevakten som nye legevaktslokaler. 

Kommunene og samarbeidsutvalget for legevakt har vært løpende informert om arbeidet både 

skriftlig i nyhetsbrev og muntlig i møter.  

 

Utredningen (se vedlegg) er til høring i kommunene, faginstanser, involverte fagforeninger og andre 

interessenter.  

Det bes om innspill både til tema og forslag som tas opp i utredningen, men også om forhold som 

ikke tas opp og som bør vektlegges ev. utredes videre. Det bes spesielt om tilbakemeldinger på 

følgende forhold/forslag: 

 
1. Oppdatering av prosedyreperm-flere områder i prosedyrepermen fra 2010 må revideres og 

prosedyrer for LINA tas inn. Endringer som følge av KØHD må tas inn, det samme gjelder 

kommuneopplysninger. 

2. Innspill til arbeidet med nye og permanente legevaktslokaler herunder  

a. om det skal arbeides videre med forslaget om observasjonsseng(er) knyttet til felles legevakt  

b. bruk av ny teknologi  

c. krav til lokalers fysiske utforming for at de skal være funksjonelle, moderne og for å kunne ivareta 

sikkerhet for helsepersonell og pasienter.  

3. Behov for/synspunkter på utvikling av legevaktsamarbeidet til å gjelde større del av døgnet/uken, 

felles bakvaktsordninger osv.  
4. Kompetanseutfordringer for felles legevakt og implementering av ny akuttmedisinforskrift av 20. 
mars 2015. 

5. Forslaget om å nedsette en arbeidsgruppe til å utrede videre utvikling av felles legevakt, jfr. pk.   

9.4 i utredningen.  

6. Forslaget om ny betalingsnøkkel, jfr. pk. 8.2 i utredningen.  

 

 

 

 

 

Vurdering og forslag til høringsuttalelse fra Overhalla kommune 

 

Pkt. 1 Felles prosedyreperm 

 

Eksisterende prosedyreperm ble siste gang revidert i 2010 og er i dag en prosedyreperm for bare 

kommunene i MNS. Det er opprettet et samarbeidsutvalg for legevakta med representanter fra 

alle regionene, som er kommet langt med denne revideringen. Det foreslås i konsekvens-

utredningen at prosedyrepermen skal gjelde for alle LINA-kommunene og at den gjøres 

tilgjengelig elektronisk, noe som støttes.  

Det anbefales at KØHD, nytt nasjonalt legevaktnummer og at rutiner ved gjennomføring av 

LINA-vakt inkluderes i prosedyrepermen. 

Oppdatering av prosedyrepermen bør skje fortløpende. 

 

Rådmannen oppfatter det positivt at det er igangsatt et arbeid med å revidere dokumentasjon 

som omfatter legetjenesten samlet sett.  

 



 

Pkt. 2 Nye og permanente legevaktslokaler 
Namdalskommunene er invitert av helse Nord-Trøndelag HF og deltar i en idefase om å tilrettelegge 

for nye og fremtidsrettede lokaler i nytt bygg i sykehuset Namsos. 

 

Utredningen inviterer til å kommentere om; 

a) Om det skal arbeides videre med forslaget om observasjonsseng(er) knyttet til felles 

legevakt  

b) Bruk av ny teknologi  

c) Krav til lokalers fysiske utforming for at de skal være funksjonelle, moderne og for å 

kunne ivareta sikkerhet for helsepersonell og pasienter.  

 

Før det settes i gang noe videre arbeid om eventuell oppretting av observasjonssenger knyttet til 

felles legevakt, må det foreligge en tydelig rolleavklaring med hensyn til om dette er en 

oppgave/ansvar som er tillagt kommunehelsetjenesten. Rådmannen ser i utgangspunktet ikke at det 

er tilfelle og at det dermed kan stilles spørsmål ved om kommunene bør påta seg en slik oppgave. 

 

Rådmannen viser for øvrig til at nåværende legevaktslokaler er provisorier som har behov for 

modernisering og oppdatering, og på denne bakgrunn vurderes dette som en riktig prosess å delta i. 

Kommunenes ansvar for organisering og tilrettelegging av øyeblikkelig hjelp døgntjeneste inklusive 

legevakt og medisinsk nødmeldetjeneste går fram av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, §3-2 

første ledd pkt. 3 og § 3-5. 

 

Med dette som utgangspunkt vil rådmannen anbefale at det oppnevnes kommunerepresentanter som 

sammen med kommuneoverlegen får ansvar for å delta i og gjennomføre planlegging av nye 

legevaktslokaler i samarbeid med helse Nord-Trøndelag HF. 

 

Løsningene som framkommer i planleggingen må inneholde både faglige og økonomiske 

vurderinger som blir en del av beslutningsgrunnlaget når arbeidet er avsluttet. 

 

Det med å ta i bruk ny teknologi er svært viktig, som eksempel på aktuell teknologi er lyd/bilde. Det 

å supplere dagens teknologi med bilde via en PC vil styrke samarbeidet mellom kommunene og 

legevakt. Denne teknologien er svært viktig pga store avstander i Namdalen. I dag har kommunene 

telefonkonsultasjon med legevakt, men konsultasjonen får en ny dimensjon og kvalitet når bilde tas i 

bruk.  

 

 

Pkt. 3, 4 og 5 Forventninger til legevakt  

Det er i utredningen vist til tilbakemeldinger fra kommunene om forventninger til de kommunale 

legevakttjenestene i sammenheng med at øyeblikkelig hjelp døgntilbud er opprettet. 

Det vises også til de forventninger som følger av nye forskriftskrav i forhold til kompetanse og 

kvalitet i den kommunale legevakttjenesten. 

 

Andre forhold som vil understrekes i denne høringen er å framskaffe og øke kunnskapen om 

legevakttjenestene, hvordan de oppfattes av innbyggerne og kartlegge kontaktrater for bruken av 

tjenesten. 

Denne kunnskapen må i neste omgang brukes til å finne mål og strategier for en moderne og 

velfungerende legevakttjeneste for alle, men ikke for alt. 

På grunnlag av forskning framkommer at mer enn 25 prosent av alle legevaktkonsultasjoner dreier 

seg helt eller delvis om såpass enkel problematikk at pasientene ved enkle tiltak kunne håndtert det 

selv, herunder kontakte fastlege. 

Dette tilsier at det kan vurderes tiltak for å påvirke og endre innbyggernes bruk av legevakttjenesten 

over til allmennlegetjenesten/fastlegen. 



Interkommunale legevakttjenester har hatt en sterk fremmarsj de siste årene, og dette innebærer også 

større legevaktdistrikt med lange avstander for mange av innbyggerne. Det er tydelig at avstand 

påvirker folks bruk av tjenestene. 

Overhalla kommune mener at dagens organisering av legevakttjenestene i Namdalsregionen kan 

evalueres og vurderes om det kan være grunnlag for endringer. 

 

 

Pkt. 6 Forslag om ny betalingsnøkkel 
Utredningen peker på at dagens betalingsnøkkel for legevaktstelefon er komplisert å følge opp både 

for HNT og MNS og har aldri fungert etter intensjonen. 

Overhalla kommune legger til grunn at det nye forslaget til fordeling av kostnadene i 

legevakttjenestene innebærer en forenkling og samtidig videreføring av prinsippene i dagens ordning 

som bygger på en fordeling mellom fast grunnbeløp og folketall. 

 

Rådmannen vil ellers vise til at utredningen forutsetter at det skal gjennomføres ulike 

utredningsoppgaver, og vil i den forbindelse peke på at det er viktig at medvirkning og 

deltakelse fra kommunenes helse og omsorgstjenester sikres. 

Helse og omsorgsledere sammen med kommuneoverlegen kan lede og gjennomføre dette 

arbeidet. 

 

Miljømessig vurdering 

Det er i denne saken ikke grunnlag for å kommentere miljømessige utfordringer. 

 

Rådmannen innstiller om å vedta denne uttalelsen som kommunens svar på høring om 

konsekvensutredning legevakt og legevaktstelefon. 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2015/9196-1 

Saksbehandler: 

 Johan Grongstad 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Etappevis renovering av helsesenteret - finansiering 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 75/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 93/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Overhalla kommune vedtar renovering etappe 1 av helsesenteret som beskrevet i saken 

innenfor en kostnadsramme på kr 4.600.000 eks mva. 

2. Følgende finansiering foretas: 

 

Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 

Utgift 02300 6030 19051 0493 4 600 000 

Mva. 04290 6030 19051 0493 1 150 000 

Lån 09100 8100 88000 0906 -4 600 000 

Mva. 07290 8000 85010 0906 -1 150 000 

 

 

 

 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Helsesenteret har vært bygget ut i flere etapper de siste tiårene. Bygningsmassen er av relativ 

god standard, men tidens tann begynner å virke også her, spesielt utvendig. Ikke minst på 

taktekkingen begynner det å bli stort behov for vedlikehold.  

For at helsesenteret skal være en bygningsmasse som kommunen skal ha nytte av i mange år til 

fremover, må det gjøres betydelige oppgraderinger de nærmeste årene. 

 

Helsesenteret er 4.600 m² (BTA) fordelt over fire byggetrinn (1977, -97, -97 og -03) og er bygd 

i tegl. 

 

I forbindelse med endel taklekkasjer som har vært de siste årene har vi nå tatt en 

bygningsteknisk gjennomgang av tak, isolering, ventilasjon og satt dette i sammenheng med de 

rapportene som er utarbeidet tidligere. Teknisk sett bærer bygget preg av et stort etterslep på 

vedlikehold av fasade, tak og takrenner, og dette vil vi nå gjøre noe med.  

I den vedtatte klima og miljøplanen er det også forutsatt oppgradering fra en rød D til en gul C 

innen 2016, dvs. både mer fornybar energi (fra rød til gul oppvarmingskarakter) og lavere 

energiforbruk (fra D til C energikarakter). Dette er et betydelig løft i rehabiliteringssammenheng 

og krever store tiltak. 

 

For å ha kontroll med tiltak, økonomi og gjennomføring ser vi det som best å ta rehabiliteringen 

i flere etapper. 

Første etappe man da ser for seg omfatter renovering av takflaten, rengjøring av eksisterende 

steintak, etterisolering av tak, bytte av ventilasjonsaggregater og bytte av gjenstående vinduer 

mot nord (noen vinduer ble skiftet i 2010, men 13 stk gjenstår). I lys av de gode erfaringene vi 

har opplevd med solcelleanlegget på nye OBUS legges det også opp til montering av 250 m
2
 

med solcellepaneler.  

Deler av takflaten som skal skiftes er å betrakte som kritisk og et helt nødvendig tiltak og det er 

kun et tidsspørsmål før mer vann kommer igjennom (flattakene er mest kritisk). 

 

Oppsummert blir etappe 1 da som følger: Renovering av tak med skifte av takbelegg på deler og 

vask og flikk på resterende takflate. Etterisolering av nesten alle tak med ca. 30cm 

(blåseisolasjon), bytte av fire ventilasjonsaggregater til aggregat med vesentlig høyere 

varmegjenvinningsgrad, rengjøring av eksisterende stein tak med utskifting av sprukne takstein, 

bytte av 13 stk. gjenstående vinduer mot nord og montering av solcelleanlegg. 

 

Det er tidligere blitt utarbeidet en energiattest den 30.09.2010 av Siv.ing. Anders Overrein AS, 

der Helsesenteret kommer ut med energiklasse rød D.  

 

Følgende tiltak er opplistet som aktuelle i den energiattesten: 

 

Tiltak         Status pr 2015 

Tiltak 1: Energioppfølgingssystem (EOS)    Utført   

Tiltak 2: Isolering av yttertak/mot kaldt loft    Noe er utført   

Tiltak 3: Eliminering av kuldebro     Ikke utført   

Tiltak 4: Nye tettelister rundt ytterdører / balkongdører  Ikke utført 

Tiltak 5: Innstilling av driftstider i ventilasjonsanlegg  Utført 

Tiltak 6: Isolering av rør, ventiler, pumper etc.   Ikke utført 

Tiltak 7: Gjenvinning av kondensatorvarme    Ikke utført 

 

Enova søkes om støtte til tiltakene så vedtak er gjort. Det er pr dags dato usikkert hvilke beløp vi 

kan få i støtte. 

 



Vurdering 

Vi har delt opp renoveringen i flere etapper da vi mener dette vil være mest hensiktsmessig i 

forhold til de elementene som berøres og den praktiske gjennomføringen. 

 

 Etappe 1: Renovering av tak, etter isolering av tak, bytte av fire ventilasjonsaggregater, 

rengjøring av eksisterende sten tak, bytte av gjenstående vinduer mot nord og montering 

av solcelleanlegg. 

 Etappe 2: Vurdere og foreslå ny hovedvarmekilde og energibruk forøvrig, noe som også 

samsvarer med klima og miljøplan. Det er forøvrig et krav om at oljefyren blir byttet ut i 

løpet av 2017. Gråvanns-gjenvinner, solfanger, varmepumpeløsninger og biokjel, vil 

være en naturlig del av de vurderingene som blir tatt i denne etappen. 

 Etappe 3: Bytte av gjenstående vinduer, ca. 120 stk. pluss dører. Vegger inkl. kuldebro 

mot tak bør da også etterisoleres. 

 

Vurderingen av inndeling i etapper er gjort ut fra kriterier om hva som vil være en håndterlig 

gjennomføring og hvilke elementer som vil være hensiktsmessig å behandle i sammenheng. En 

etappevis gjennomføring vil gjøre det enklere å se oppnådde gevinster av de ulike tiltakene før 

en går videre med ytterligere tiltak. Gjennomføringen må også ta hensyn til en døgnkontinuerlig 

drift. 

 

Energiøkonomisering (ENØK) 

 Ved å bytte ut ventilasjonsaggregatene vil man gå fra en virkningsgrad på ca. 58 % til en 

virkningsgrad på ca. 82 %. Dette vil føre til et redusert energibehov på ca. 190 000 – 

200 000 kWt/år. I anbudsfasen vil man også se på om man klarer å løfte virkningsgraden 

ytterligere opp mot 85%, noe som vil gi stort utslag på redusert energibehov.  

Dette vil si at vi bytter fire av fem ventilasjonaggregater. Det siste aggregatet er fra 2010 

og har en virkningsgrad på 72 %. Selv her vil man spare betydelig energi ved å skifte ut 

dette (pga stort luftvolum), men vi mener likevel dette ikke er hensiktsmessig å gjøre i 

denne omgangen ut fra en kost-/nyttevurdering. 

 Ved montering av 250 m
2
 solcellepanel vil man oppnå en årlig fornybar energitilførsel 

på ca. 34000 kwh.  

 Ved å etterisolere takene med ca. 30 cm vil vi også oppnå en betydelig effekt på 

varmetap. Innsparingen er ikke vurdert i detalj, men all erfaring viser oss at man kan 

regne med en effekt for tiltaket på ca. 25-35 kwh pr m2 med 30cm tilleggs isolasjon. 

 Dagens forbruk på oljefyren er 600-1000 l/året. Blir byttet i etappe 2. 

 Ved å gå fra de vinduene som er montert i 1977 og over til ny type vindu med en u-verdi 

på 0,8 vil dette utgjøre mye på energibehovet til bygget. Vinduer fra 1977 har en u-verdi 

på ca 2,5 og 3W/m²K. Regner man forskjellen i % mellom 0,8 og 3,0 er den betydelig.  

 

Ved å gjøre disse utbedringene vil man etter hvert kunne løfte bygget fra en Rød D og opp mot 

et framtidsrettet energimerke lysegrønn C (innen 2018) og kanskje til og med opp på en 

lysegrønn B. Som et kjernebygg i kommunens helsetilbud framover bør man ha en langsiktig 

horisont på å investere i et kvalitetsmessig solid bygg. 

 

Legger man sammen kalkulert energireduksjon ser man raskt at man vil kunne få et 

innsparingspotensial på angitte arbeider i trinn 1 på trolig over 300 000 kwh årlig. Ser man dette 

opp mot årlige kapitalkostnader på om lag kr 170.000 (+/- ut fra rentenivå) og mulighet for 

tilskudd, fremstår investeringen som beskrevet i trinn 1 som både økonomisk og miljømessig 

fornuftig. 

 

Bygningsmassene har følgende ventilasjons aggregater: 



Ventilasjon 

Lokasjon Kapasitet Sist byttet 

Bygg A Legesenter 5000 m
3
 1 997 

Bygg B Rød avd. 5000 m
3
 1 998 

Bygg C Sykeheim 18000 m
3
 2 010 

Bygg C Kjøkken 9300 m
3
 2 003 

Bygg D Laksvoll 8000 m
3
 2 003 

      

 

Bygningsmassen har følgende strømforbruk: 

Strømforbruk i kWt 

Lokasjon 2014 2013 2012 

SYKEHEIM 468 782 470 230 488 876 

SYKEHEIMEN 

KJELKRAFT 626 208 518 527 744 253 

HELSESENTER 128 171 129 995 129 922 

LAKSVOLL 105 151 105 527 104 878 

Sum forbruk pr år 1 328 313 1 224 280 1 467 930 

 

 
Bygningsmasse Overhalla helsesenter 

 

 

 

Miljømessig vurdering 

Klima og miljøplan 2014-2019 sier klart at vi skal ha en høy grad av fornybare energikilder og 

lave klimautslipp. Det står tallfestet at elforbruket i kommunen skal ned med 20 % innen 

utgangen av 2017. De energimessige gevinstene vil være betydelige ved å gjennomføre denne 

renoveringen av helsesenteret. 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2015/9329-2 

Saksbehandler: 

 Trond Stenvik 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Revisjon av selskapsavtale Krisesenter i Nord-Trøndelag 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 76/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 94/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Overhalla kommune vedtar revidert selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter som 

vedlagt. 

2. Som representant til representantskapet velges _________, med _________ som 

vararepresentant. 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

 

Rådmannen trekker pkt. 2 i sitt forslag til vedtak da valg er foretatt tidligere. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med endringsforslag, vedtas. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Revidert selskapsavtale datert 20.11.2015. 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret behandlet selskapsavtale for krisesenteret i sitt møte den 23.9.2013 og fattet 

følgende vedtak: 

“Overhalla kommune vedtar selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter som vedlagt, med 

en justering hvor siste setning (begrensninger vedr. ansattes representant) i § 8 tas ut.” 

 

På forberedende stiftelsesmøte 17.06.13, fattet kommunene i Nord-Trøndelag et 

prinsippvedtak om at ny selskapsform for nytt krisesenter i Nord-Trøndelag blir et 



interkommunalt selskap (IKS), jf lov av 29.01.1999 nr.06 om interkommunale selskap. Videre 

ble man i stiftelsesmøte 22. november 2013 enig om en selskapsavtale. 

 

Denne selskapsavtalen er en avtale som alle kommunene må godkjenne og vedta, samt 

signere før oversending til Foretaksregisteret. Tidligere utsendte avtale har vist seg ikke å 

være godkjent, i hovedsak grunnet at tak for låneopptak ikke var presisert (se § 12). Det er for 

øvrig også lagt inn at Osen, Tydal og Selbu skal delta på eiersiden, og eierandelene er justert i 

forhold til dette og justerte innbyggertall pr 1.1.2015 (§ 5), - noe som også blir ryddigere når 

innskudd skal fordeles. Antall deltagere i representantskap er tatt med i § 7. Ut over dette, er det 

kun mindre endringer. 

 

Som følge av ovennevnte, skal Overhalla kommune også oppnevne en representant til 

representantskapet. Representantskapet er IKS´ets øverste myndighet. Kommuner som eier 

mindre/mer enn 5 % i selskapet skal velge en representant med personlig 

vararepresentant. Overhalla kommune sin eierandel i selskapet er 2,6 %. 

 

Det er utsendt forslag på revidert selskapsavtale for Nord-Trøndelag IKS, se vedlegg. 

 

Verdal kommune og Steinkjer kommune har utarbeidet et tilbud om å være vertskommune for 

lokalisering av det nye krisesenteret i Nord-Trøndelag. Lokalisasjon vil bli avklart primo 

2016. 

Vurdering 

IKS som selskapsform for det nye krisesenteret i Nord-Trøndelag ivaretar eierskap og 

organiseringen av det interkommunale samarbeidet på en god måte. 

Forslag til vedlagte selskapsavtale vurderes som dekkende for de forpliktelser Overhalla 

kommune påtar seg, som følge av dannelsen av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. 

 

Overhalla kommunestyre oppnevner en representant med personlig vararepresentant til 

representantskapet. I forrige behandling av selskapsavtale ble ordfører Per Olav Tyldum valgt 

som representant, med varaordfører som vararepresentant. 

 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2013/5142-9 

Saksbehandler: 

 Bente Eidesmo 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Friskliv Overhalla 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 77/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 95/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Frisklivsarbeidet i kommunen videreføres med organisering og tilbud som beskrevet i 

saken. Budsjettmessige konsekvenser behandles som en del av årsbudsjettet for 2016. 

2. Effekter av tilbudene skal fortsatt jevnlig evalueres med tanke på kontinuerlig forbedring 

av tilbud og metodikk, med sikte på å oppnå størst mulige varige effekter for den enkelte 

bruker av tilbudene. Rapportering av resultater beskrives årlig i kommunens 

årsberetning. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok 23.09.13 å etablere et frisklivprosjekt i Overhalla fra høsten 2013. 

Kommunestyret evaluerte prosjektet etter ett års drift med forventninger om en plan for 

overføring fra prosjekt til drift fra 2016. 

Ved oppstart ble det etablert en prosjektgruppe og ansatt en frisklivkoordinator i 20 % stilling 

for prosjektperioden.  

Etter 2,5 år er det gjort gode erfaringer som prosjektgruppen anbefaler kommunestyret å 

videreføre i drift fra 2016. Aktivitetene som er gjennomført er også beskrevet i vedlagt 

prosjektrapport. 

 

Tiltak 



Hovedtiltaket har vært ―frisklivresepten‖. Det er en resept på livstilendring for aldersgruppen 

20-67 år, med motiverende helsesamtaler med frisklivkoordinator og treningstilbud med 

fysioterapeut i 12 uker. Henvisningen til tilbudet kan gjøres av fastlegen, annet helsepersonell 

eller en kan søke selv. 

Henvisningen rettes til frisklivkoordinator som vurderer behovet og tilbyr en frisklivresept. I 

prosjektperioden har det vært mange henvisninger og en kan vise til god deltakelse på 

frisklivsresepten; 13 deltakere høst 2013, 11 deltakere vår 2014, 14 deltakere høst 2014, vår 

2015 og høst 2015, til sammen 66 deltakere i prosjektperioden. 

 

Frisklivsentralen har også gjennomført ulike læring og mestringskurs som: 

 Bramatkurs (16 + 14+ 10 deltakere) 

 Røykesluttkurs (5 deltakere) 

 Lungeskole (11 deltakere) 

 Diabetesskole (7 deltakere) 

 Depresjonsmestringskurs (KID) voksne (11 deltakere) 

 

Lungeskolen ble arrangert i samarbeid med Fosnes kommune. 

 

Når en summerer antall deltakerne fra alle tilbudene har 140 mottatt et frisklivtilbud i 

prosjektperioden. 

 

I tillegg til disse kursene er det også laget et program for et gruppetilbud til de som har kreft, ―å 

leve med kreft‖. Prosjektgruppen anbefaler også å utdanne instruktør for kurs i 

depresjonsmestring (KID) til barn/unge, slik at en kan gi et gruppetilbud til barn/unge som sliter 

med depresjon. 

 

Økonomi 

Overhalla kommune har i prosjektperioden (2013-2015) mottatt til sammen kr. 496 500 i 

tilskudd fra helsedirektorat og fylkesmannen.  

 

Vurdering 

Samhandlingsreformen og den nye lovgivningen gir føringer om at kommunene skal bli bedre 

på folkehelse- og frisklivsarbeid for å forebygge sykdom, redusere lidelser og dermed minske 

bruken av helsetjenester/sykehus. Tiltakene i frisklivprosjektet gir et godt svar på denne 

utfordringen og er en god begynnelse i det å jobbe mer primær-, sekundær-, og tertiær-

forebyggende.  

 

Innen friskliv er det for så vidt enkelt å lage tiltak. Det som er mest utfordrende er å 

dokumentere målbare resultater av disse tiltakene på lang sikt. Vil tiltakene virke sånn at vi kan 

si at det i fremtiden forebygger sykdom? Vi vet at det å endre livstil er et vanskelig prosjekt, 

særlig det med å få til en varig endring.  

 

Frisklivprosjektet kan vise til gode og målbare resultater for deltakerne på frisklivresepten på 

kort sikt. Det er utført en kondisjonstest før og etter reseptperioden (se testresultater i 

prosjektrapporten). Men hva med resultater på litt lengre sikt? Frisklivkoordinator har sendt ut 

forespørsler til deltakerne i ettertid for å få tilbakemelding om de fortsetter med aktivitetene 

alene. En får mange positive tilbakemeldinger, men det er også mange som ikke svarer og da 

kan en få tanker om at en ikke har lyktes der. Mange er ærlige på at 12 uker blir for kort periode 

og noen av disse har fått tilbud om en ny reseptperiode denne høsten. Det blir da spennende å 

høre deres evaluering på kort og litt lengre sikt. 

 



Når det gjelder læring- og mestringskursene kan en ikke dokumentere effekten på en annen 

måte enn at en får tilbakemeldinger fra brukerne om at de har hatt nytte av å lære mer om 

sykdommen for å kunne leve bedre med sykdommen. Det er noen gode historier der deltakerne 

uttrykker at de har fått et nytt liv etter kursene. Det kan være at de har lært om hvordan ta 

medisiner, at det finnes andre medisiner, at de kan delta på ei treningsgruppe hos 

fysioterapeuten, hvilke tiltak de kan gjøre til rett tid for å unngå forverring av sykdom osv. 

 

Prosjektgruppen har stor tro på tiltakene og anbefaler kommunen en videreføring til ordinær 

drift fra 2016. 

 

Ut fra Overhallas kommunestørrelse og ressurser mener vi at friskliv er noe vi må tenke innen 

alle enhetene på helse. Det er med andre ord ikke noe en frisklivsentral med egne ansatte skal 

holde på med på siden av det de andre i helsetjenesten gjør. Det er viktig med en helhet der en 

utfordrer hverandre til å satse på friskliv i stedet for reparering i ettertid, og å få denne ønskede 

vridningen til å gjennomsyre hele organisasjonen.  

 

Noen eksempler på hvordan en kan jobbe videre på hver enhet: 

 Akuttavdelingen ved sykeheimen har flere sykepleiere som tar ansvar for læring- og 

mestringskurs innen lunge/kols og kreft. 

 Hjemmetjenesten har sine treningsuker med hverdagsrehabilitering til sine brukere. 

 Tjeneste for funksjonshemmet skal også trene sine brukere i hverdagsmestring, hvordan 

lære å leve og bo. 

 Psykisk helsetjeneste har utdannet instruktører innen kurs i depresjonsmestring og 

fortsetter med dette gruppetilbudet. Tjenesten har også opprettet ei gruppe med fysisk 

aktivitet for sine brukere. 

 Helsestasjonen skal utdanne en instruktør i kurs i depresjonsmestring for barn/unge og 

skal starte gruppetilbud når det er klart. Helsestasjonen har mange tiltak innen 

primærforebygging til barn/unge/foreldre og som kanskje er den viktigste arenaen for 

utvikling av ytterligere gode friskliv tilbud. 

 Fysio- og ergoterapitjenesten er en viktig aktør for alle tjenestene innen helse. Den 

kommunale fysioterapeuten vil ta ansvar for treningsgruppene to ganger pr uke vår og 

høst som hører til i frisklivresepten. I tillegg planlegger fysioterapeuten grupper med 

fysisk aktivitet til barn/unge som trenger et tilpasset tilbud. 

 Legetjenesten har i dag en diabetessykepleier som i lang tid har hatt gruppetilbud til de 

med diabetes, som under prosjektet har laget en plan for gruppetilbud til de med 

nyoppdaget diabetes 2. 

 Kjøkkenet og kjøkkensjefen har sammen med diabetessykepleier arrangert bramat-kurs 

(kosthold).  

 

Eksemplene viser at prosjektet har engasjert store deler av organisasjonen i friskliv og 

rådmannen anbefaler at denne organiseringen videreføres til drift fra 2016. 

 

Økonomi 

Alle tilbudene innen friskliv organiseres innen dagens drift utenom ressurs til 

frisklivkoordinator. Det anbefales at den enheten som bidrar med frisklivkoordinator gis ressurs  

tilsvarende 20% sykepleier. Dette ligger inne i rådmannens forslag til budsjett 2016 og videre. 

 

Rådmannen ser det slik at frisklivsarbeidet i kommunen er i en god utvikling og bør videreføres. 

Effekter av tilbudene skal fortsatt jevnlig evalueres med tanke på kontinuerlig forbedring av 

tilbud og metodikk, med sikte på å oppnå varige effekter for den enkelte bruker av tilbudene. 

Rapportering av resultater tas inn årlig i kommunens årsberetning. 

 



 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2011/1665-97 

Saksbehandler: 

 Annbjørg Eidheim 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Nye veg- og adressenavn i Overhalla kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 80/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 96/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Forslag til adressenavn på veger og hytteområder i Overhalla kommune kunngjøres i hht. 

stadnamnlovens regler og oversendes stedsnavnkonsulentene for innhenting av uttalelse til 

skrivemåten. 

Overhalla kommune. Adressenavn 2015 

    

Adressenavn Type Status Beliggenhet 

Vassbotnvegen Vegnavn Vedtatt av 

Høylandet 

kommune 

Nord for Eidsvatnet 

Ryggahaugvegen Vegnavn Forslag Nord for Ryggahøgda 

    Storgrønningen Adresse hytteområde Godkjent Vestenden av Storgrønningen 

Beatasetran Adresse hytteområde Godkjent Nordøst for Hanshaugen 

Hammersetran Adresse hytteområde Vedtak Nordvest for Værnbuvatnet 

Værnbusetran Adresse hytteområde Vedtak Nordøst for Lomtjønna 

Steinssetran Adresse hytteområde Vedtak Sør for Einarsvatnet 

Eriktjønna Adresse hytteområde Vedtak Sørøst for Øvre Brokvatnet 

Karidalsbergvatnet Adresse hytteområde Ikke registrert Sør for Storsøyen 

Sellegbergvatnet Adresse hytteområde Ikke registrert Nordøst for Vesteråvatna 

Vesteråfeltet Adresse hytteområde Ikke registrert Vest for Vesteråvatna 

Storsøyen  Adresse hytteområde Vedtak Vest for Vesteråvatna 

Litlsøyen Adresse hytteområde Vedtak Nord for Storsøyen 

Sandtjønna Adresse hytteområde Ikke registrert Vest for Litlsøyen 

Haugtjønna Adresse hytteområde Vedtak Vest for Vestervatnet 

Smørauga Adresse hytteområde Vedtak Sør for Namsen, på 

Namsosgrensa 

Finntjønna Adresse hytteområde Ikke registrert Vest for Skagaheia 

Lomtjønna Adresse hytteområde Ikke registrert Øst for Finntjønna 

Larssetran Adresse hytteområde Vedtak Nordvest for Værnbuvatnet 

Liasetran Adresse hytteområde Vedtak Sør for Liakammen 

   



Sagvatnet Adresse hytteområde Ikke registrert Sør for Homstad 

Ryggasetran Adresse hytteområde Vedtak Sørøst for Vesteråvatnet 

Aunahaugen Adresse hytteområde Vedtak Nord for Svarliaunet 

Koltjønna Adresse hytteområde Ikke registrert Vest for Tømmersjøen 

Nyseterslættet Adresse hytteområde Ikke registrert Sør for Einarsvatnet 
 

 

 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

 

Det ble fremlagt en redigert oversikt over adressenavn 2015 der det var tilføyd 3 nye navn: 

 
Midterhaugan Adresse hytteområde Vedtak Nordvest for park.plass Solem 7160260 641635 

Svorttjønna Adresse hytteområde Vedtak Nord for park.plass Solem 7160740 642000 

Litlfjellet Adresse hytteområde Ikke registrert Nordøst for park.plass Solem 7160190 642690 

 

Den redigerte lista sendes som vedlegg ifbm. kommunestyrets  behandling. 

 

I tillegg foreslo formannskapet å endre benevnelsen på ―Sellegbergvatnet‖ til Sellægbergvatnet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med formannskapets endringsforslag, vedtas. 

 

 

 

 

Dokumenter i saken, vedlagt 

Type Dato Tittel Adressat 

Adressenavn 2015 i Overhalla kommune 

 

 

 

Saksopplysninger 

Adresseringsprosjektet i Overhalla kommune er fullført mht. adresser i bebygde strøk og 

hytteadresser der vi har vedtatte hytteadressenavn. 

Det viser seg at vi mangler noen hytteadressenavn og disse må vedtas før adresseringen kan 

sluttføres. 

For hytter blir adressen et områdenavn, f.eks. samme navn som navnet på vatnet hyttene ligger 

ved. Eksempel på tidligere vedtatt hytteadressenavn er Vestervatnet. 

Det er laget forslag på manglende navn etter samme prinsipp. Ligger hyttene ved Lomtjønna, er 

Lomtjønna lagt fram som forslag til adressenavn. 

 

De fleste av navna er allerede registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), men da som navn på 

f.eks. vatn, eller terrengdetalj. 



Registrerte navn har godkjent skrivemåte eller vedtatt skrivemåte. 

 

Status Godkjent(G) brukes for skrivemåter av navn som omfattes av reglene i lov om stadnamn, 

som var i offentlig bruk (på kart, vegskilt eller annen offentlig dokumentasjon) før ikrafttreden 

av lov om stadnamn den 1.7.1991, og der det ikke seinere er gjort et vedtak etter reglene i loven. 

(Mange navn har en uproblematisk og udiskutabel skrivemåte slik at det ikke er nødvendig å ta 

opp navnesak for å få fastsatt korrekt skrivemåte etter lov om stadnamn.) Disse navna vil bli 

stående med status G. 

Alle skrivemåter som har vært i offentlig bruk før lov om stadnamn trådte i kraft 1.7.1991, har 

pr. definisjon status “godkjent” inntil det ev. blir gjort vedtak etter lov om stadnamn. 

 

Vedtatt(V) brukes for navnevedtak etter lov om stadnamn for et enkelt stedsnavn. Når en 

skrivemåte for et stedsnavn har fått status V, skal denne skrivemåten brukes etter eget initiativ i 

all offentlig sammenheng. 

 

Nye hytteadressenavn 

Framlagte forslag har skrivemåte identisk med registrering i SSR. 

Noen navn er ikke registrert. 

Karidalsbergvatnet og Sellegbergvatnet er begge registrert som Bergvatnet, men har ulike navn i 

dagligtale for å skilles fra hverandre. 

Et adressenavn skal være unikt, og derfor kan adressenavnet ikke være Bergvatnet for begge 

plassene. 

Selleg har vedtatt skrivemåte som navn på bruk. 

Sellægsetran har godkjent skrivemåte. 

Bruksnavnet ble behandlet og vedtatt ved gjennomgang av navnene på økonomisk kartverk i 

1996. 

 

Vesteråfeltet er navn på et hyttefelt. 

 

Sandtjønna, Finntjønna, Lomtjønna, Sagvatnet og Koltjønna er ikke registrert, men har en 

uproblematisk og udiskutabel skrivemåte. 

 

Nyseterslættet er ikke registrert. Lenger sør ligger Nyseterslættjønna med vedtatt skrivemåte. 

Ved den behandlingen ble Nysæterslettjørna avslått. 

 

Ved tidligere behandling av adressenavn er Storsøyen og Litlsøyen vært diskutert. 

Storsøyen og Litlsøyen er vedtatte navn, Storsøyn og Litlsøyn ble avslått ved denne 

behandlingen. 

Kartverket er vedtaksorgan for naturnavn, f.eks navn på vatn. 

 

Nye vegnavn 

Eiendommen Setran på nordsida av Eidsvatnet har innkjøring fra kommunal veg i Høylandet 

kommune, nå vedtatt vegnavn Vassbotnvegen. 

Dette vegnavnet må også vedtas i Overhalla kommune siden adressen ligger på eiendom i 

Overhalla. 

 

Det er bygd nye boliger på Ryggahaugen nord for Ryggahøgda. 

Grunneier og navnekomite mener vegen skal hete Ryggahaugvegen fordi den ender opp på 

Ryggahaugen. 

 

Offisielle adressenavn vedtas av kommunen iht. stadnamnlova § 5 og behandles iht. lovens 

regler.  



 

 

Vurdering 

Når navnesak er tatt opp skal saken kunngjøres før det fattes endelig vedtak. 

Lokale organisasjoner har uttalerett i saker som gjeld stadnavn organisasjonen har særlig 

tilknyting til.  

Før vedtak om skrivemåten, skal navnekonsulentene gi tilråding. 

 

Adressenavn er stedsnavn etter definisjonen i lov om stadnamn, § 2. 

Skrivemåten fastsettes derfor ut fra regelverket i lov om stadnamn, § 4: 

”Der ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn 

takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande 

rettsskrivingsprinsipp for norsk og samisk.” 

 

Rådmann anbefaler at nye hytteadressenavn og vegnavn i Overhalla kommune kunngjøres iht. 

stadnamnlovens regler og oversendes stedsnavnkonsulentene for innhenting av uttalelse til 

skrivemåten. 

 

Når høringsfrist og uttalelser er mottatt, legges adressenavnene fram til endelig behandling. 

 

Følgende adressenavn legges til kunngjøring og oversendelse: 

Overhalla kommune. Adressenavn 2015 

Adressenavn Type Status Beliggenhet 

    

Vassbotnvegen Vegnavn Vedtatt Nord for Eidsvatnet 

Ryggahaugvegen Vegnavn Forslag Nord for Ryggahøgda 

    Storgrønningen Adresse hytteområde Godkjent Vestenden av Storgrønningen 

Beatasetran Adresse hytteområde Godkjent Nordøst for Hanshaugen 

Hammersetran Adresse hytteområde Vedtak Nordvest for Værnbuvatnet 

Værnbusetran Adresse hytteområde Vedtak Nordøst for Lomtjønna 

Steinssetran Adresse hytteområde Vedtak Sør for Einarsvatnet 

Eriktjønna Adresse hytteområde Vedtak Sørøst for Øvre Brokvatnet 

Karidalsbergvatnet Adresse hytteområde Ikke registrert Sør for Storsøyen 

Sellegbergvatnet Adresse hytteområde Ikke registrert Nordøst for Vesteråvatna 

Vesteråfeltet Adresse hytteområde Ikke registrert Vest for Vesteråvatna 

Storsøyen  Adresse hytteområde Vedtak Vest for Vesteråvatna 

Litlsøyen Adresse hytteområde Vedtak Nord for Storsøyen 

Sandtjønna Adresse hytteområde Ikke registrert Vest for Litlsøyen 

Haugtjønna Adresse hytteområde Vedtak Vest for Vestervatnet 

Smørauga Adresse hytteområde Vedtak Sør for Namsen, på 

Namsosgrensa 

Finntjønna Adresse hytteområde Ikke registrert Vest for Skagaheia 

Lomtjønna Adresse hytteområde Ikke registrert Øst for Finntjønna 

Larssetran Adresse hytteområde Vedtak Nordvest for Værnbuvatnet 

Liasetran Adresse hytteområde Vedtak Sør for Liakammen 

Sagvatnet Adresse hytteområde Ikke registrert Sør for Homstad 

Ryggasetran Adresse hytteområde Vedtak Sørøst for Vesteråvatnet 

   



Aunahaugen Adresse hytteområde Vedtak Nord for Svarliaunet 

Koltjønna Adresse hytteområde Ikke registrert Vest for Tømmersjøen 

Nyseterslættet Adresse hytteområde Ikke registrert Sør for Einarsvatnet 
 

  
    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2015/9223-1 

Saksbehandler: 

 Johan Grongstad 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Forprosjekt brannstasjon - finansiering 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 82/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 97/15 21.12.2015 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre forprosjekt for brannstasjon. Dette innenfor 

en kostnadsramme på 240 000 eks. mva. 

2. Følgende finansiering foretas: 

 

 

Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 

Utgift 02700 6030 33950 0472  240 000 

Mva. 04290 6030 33950 0472   60 000 

Lån 09100 8100 88000 0906 -240 000 

Mva. 07290 8000 85010 0906 -60 000 

 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

  



Saksopplysninger 

Brannstasjonen i Overhalla er av eldre dato og bygningen er ikke helt tilpasset dagens krav og 

forventninger knyttet til bruk og bygningsmessige kvaliteter. Det er en rekke utfordringer 

knyttet til stasjonen blant annet innenfor hms (helse, miljø og sikkerhet).  

Siden stasjonen ble tatt i bruk for mange år siden har det skjedd mye rundt kravene til hms og 

brannberedskapsutstyr til mannskapet. Det har også skjedd mye innenfor det bygningstekniske 

knyttet til enøk. 

Brannstasjonen er befart flere ganger og flere hms-avvik er registrert, noen av alvorlig grad, 

andre av mindre alvorlig karakter. 

Noen av de punktene som er hms-relaterte er manglende garderobeløsninger og mulighet til å 

vaske klær etter utrykninger. I dag skiftes det klær i samme rom som brannbilene står, 

dusjmuligheter finnes ikke. Det er heller ikke kjønnsdelte garderobeløsninger. 

Andre momenter som vi er kjente med er plassmangel grunnet samlokalisering med vann- og 

avløpstjenesten samt vaktmesterteamet.  

 

Behov for en vaskeplass som kan brukes hele året til vasking av slanger og annet utstyr, er også 

noe som bør oppfylles. Det er arbeidet med ulike løsninger for å få et bygg som tilfredsstiller 

kravene i forhold til HMS, men en har ikke kommet til noen enkel løsning på utfordringene.  

 

Det er også registrert et stort energiforbruk knyttet til brannstasjonen, noe som har sitt grunnlag i 

oppvarming i utdaterte konstruksjoner. Brannbilene er avhengig av å ha godt med plussgrader 

vinterstid slik at vanntanker og utstyr har en viss varme i tilfelle det er veldig kaldt ved 

utrykning. 

 

I samsvar med tidligere vedtak er det bestilt ny brannbil. Denne leveres i april 2016. Det siste 

året er det også satt i drift en (for oss) ny tankbil. Det er også inngått brannsamarbeid med 

Grong og Høylandet siste halvåret. At vi nå ser på brannstasjonens kvaliteter vil da være en 

naturlig del av det å rigge opp en ny brannløsning både med organisering, brannredskaper og 

brannstasjon. 

 

Vurdering 

Med bakgrunn i nødvendige hms-tiltak, uegnete løsninger og enøkmomenter så bør det 

gjennomføres et forprosjekt hvor en ser på følgende punkter: 

 Gjennomgang av hva som trengs for at vi kan renovere eksisterende brannstasjon slik at 

den kan oppfylle de ulike bruker og eier interessenes totalbehov. 

 Vurdering på eventuelt å etablere en ny brannstasjon kontra å rehabilitere den gamle. 

 Alternative tomter for plassering av eventuelt ny brannstasjon. 

 Energikilder til eksisterende bygg og eventuell ny brannstasjon vurderes. 

 Samkjøre behovene for brann- og redningstjenesten, vann- og avløpstjenesten og 

vaktmesterteamet i ei felles kartlegging. 

 

Forprosjektet bør inneholde alle fasene i prosjekteringen frem til vedtak for gjennomføring av 

hovedprosjekt. 

 

Miljømessig vurdering 

Eksisterende bygg har en veldig dårlig ENØK-løsning. Bygningen er dårlig isolert, samt at det 

kun er elektrisk oppvarming av hele bygget. Snittforbruket på temperert areal er 207 kWt/m
2
 

gjennom de tre siste årene. Kravet til passiv-hus i slike bygg er 90 kWt/m
2
, og en ser også gode 

muligheter til å kunne komme vesentlig bedre ut. Alternative energikilder til eksisterende bygg 

vil være en naturlig del av forprosjektet. 



 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2015/9378-1 

Saksbehandler: 

 Åse Ferstad 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Kommunal planstrategi for valgperioden 2016-2020 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 83/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 98/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Det vedtas oppstart med utarbeidelse av kommunal planstrategi for valgperioden 2016-

2020. 

 

2. Arbeidet med planstrategien legges til administrasjonen, i samråd med formannskapet. 

 

3. Det tas sikte på å vedta kommunal planstrategi innen oktober 2016.  

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Særutskrift Kommunal planstrategi 2012-2015 

 

Saksopplysninger 

Kommunens første planstrategi ble utarbeidet for perioden 2012-2015, og vedtatt av kommune- 

styret 11.2.2013.   

 

Jf. Plan- og bygningslovens § 10-1 1.avsnitt: “Kommunestyret skal minst én gang i hver 

valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 

samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og 

en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.” 



 

Det skal vurderes både interne og eksterne utfordringer, og utviklingstrekk som kan få 

betydning for kommunes strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. Herunder, ta stilling til 

om kommuneplanen eller deler av den skal revideres, og om det er behov for å igangsette arbeid 

med nye arealplaner i valgperioden. I tillegg skal det vurderes om eksisterende arealplaner bør 

revideres eller oppheves. Planstrategien kan dermed gi signaler om hvilke private planinitiativ 

som kan ventes å få positiv mottakelse. 

 

Planstrategien er ikke formelt bindende og kan endres eller fravikes hvis det er gode grunner for 

det. Det kan iverksettes planarbeid som ikke er omtalt i planstrategien. En kommunal 

planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre 

planarbeidet.  

 

For å få en bred forankring er det viktig at synspunkter fra statlige og regionale organer, 

nabokommuner og befolkning er kjent når kommunestyret skal vedta strategien. Omfang og 

tidspunkt for medvirkning er ikke fastlagt i loven, og det er opp til kommunen å bestemme når 

medvirkning skal skje i planprosessen. Det er heller ikke noe krav om kunngjøring av oppstart 

av planarbeidet.  

 

En kommunal planstrategi har ikke direkte rettsvirkning i forhold til innbyggerne og gir ikke 

hjemmel for å avslå søknader etter plan- og bygningsloven. 

 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del av 

oppstart av arbeidet med kommuneplanen.  

 

 
 

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen, jf. brev datert 29.4.2015 fra 

kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Kommunereformen ble satt i gang i 2014 og varer fram til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. 

januar 2018. I denne perioden legger departementet opp til to ulike løp: 

1) For kommuner som gjør kommunestyrevedtak om sammenslåing i løpet av høsten 2015, 

vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå 

i løpet av våren 2016. Disse sammenslåingene kan tre i kraft fra 1.januar 2018. 

2) Det legges opp til at øvrige kommuner gjør vedtak om sammenslåing innen 30.juni 

2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny 

kommunestruktur våren 2017. Departementet legger til grunn at sammenslåingene vil 

iverksettes senest fra 1. januar 2020.  

 

Den pågående kommunesammenslåingsprosessen i Overhalla vil trolig ikke være avgjort før 

senest innen mai/juni 2016. Et eventuelt vedtak om sammenslåing vil kunne medføre vesentlige 



endra forutsetninger for den kommunale planleggingen, og dermed utarbeidelse av kommunal 

planstrategi. Velger Overhalla å slå seg sammen med andre kommuner, så vil det være nyttig å 

samarbeide om et felles kunnskapsgrunnlag som drøfter utviklingstrekk og utfordringer for de 

berørte kommuner.   

 

Vurdering 

I og med at en eventuell kommunesammenslåingsprosess ikke er avgjort per i dag, anbefales det 

vedtatt en oppstart av kommunal planstrategi 2016-2020. Dette begrunnes i at første fase av 

planarbeidet vil omfatte en bred kartlegging av status og hva som er de viktigste prioriteringer 

for Overhalla sin del. Det antas at denne kunnskapsinnhentingen likevel må gjøres av alle 

sammenslåingskommuner, dette som en del av en felles planstrategi. Kommunens arbeid med å 

utarbeide planstrategien vil foregå parallelt med kommunereformprosessen, og en vil kunne 

endre/tilpasse omfang, innhold og framdrift hvis det blir nødvendig.  

 

Det er utarbeidet et forslag til regional planstrategi for Trøndelag, og som nå er ute på høring 

fram til 15.12.15. Ideelt så burde utarbeidelse av kommunens og fylkeskommunens planstrategi 

foregå parallelt, og ses i sammenheng. I tillegg er det gitt nye nasjonale forventninger, vedtatt 

ved kongelig resolusjon 12.juni 2015, og som skal legges til grunn for de kommunale og 

regionale planstrategiene. Forventningene er kort sammenfattet i tre punkter; -Gode og effektive 

planprosesser, -Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og -Attraktive og klimavennlige by- og 

tettstedsområder. Forventningsdokumentet er ikke uttømmende for alle oppgaver og hensyn som 

kommunene og fylkeskommunene skal ivareta etter plan- og bygningsloven, og må derfor ses i 

sammenheng med gjeldende regelverk og veiledning.  

   

Formålet med en kommunal planstrategi for valgperioden 2015-2019, er å få avklart hvilke 

planoppgaver kommunen skal prioritere i perioden for å møte kommunens behov. Den skal 

bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være 

mer omfattende enn nødvendig.  

 

Aktuelle tema for å beskrive utviklingstrekk og utfordringer som grunnlag for å vurdere 

planbehovet: 

 Befolkningsutvikling og sammensetning 

 Levevilkår og folkehelse 

 Næringsliv og sysselsetting 

 Boligbygging 

 Miljø og klima 

 Transport og infrastrukturbygging 

 Langsiktig arealbruk, herunder revisjon av kommuneplanens arealdel (2007) 

 Kommunal tjenesteyting og forvaltning og utfordringene framover innenfor kommunens 

tjenesteområder, her under interkommunalt samarbeid 

 Kommunal økonomi 

 

Organisering og framdriftsplan 

Rådmannen anbefaler at arbeidet med planstrategien legges til administrasjonen, i samråd med 

formannskapet. 

 

Kommunestyret vedtar oppstart av planstrategi  desember 2015 

Evaluering av gjeldende kommuneplan med arealdel januar 2016 

Varsle oppstart av planarbeid     februar 2016 

Utarbeide forslag til planstrategi    februar - juni 2016 



Høring av planstrategi, etter vedtak i formannskapet juni - august 2016 

Vedtak kommunestyret     september 2016   

  

 

  

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2015/7246-3 

Saksbehandler: 

 Annbjørg Eidheim 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. 

Prioritering av spillemidler for 2016. 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 85/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 99/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kapittel 11.1 – Prioritert handlingsprogram i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 

kulturbygg rulleres i henhold til innkomne søknader og kommunale føringer for behandling 

av disse. 

2. Ut fra dette prioriteres søknad om spillemidler for 2016 slik: 

Prioritet Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum 

Ordinære søknader    

1 Overhalla Jeger- og 

fiskeforening 

Restaurering 

leirduebane 

476 000 190 000 

2 Namdal 

motorsportklubb 

Regionalt 

Motocrossanlegg 

3 329 000 600 000 

3 Overhalla idrettslag Renovering 

kunstgressbane 

2 360 000 944 000 

4 Overhalla Jeger- og 

fiskeforening 

Blakkhaugen 

jaktskytebane-

Utbygging 

304 000 108 000 

5 Overhalla Skytterlag Gimle 

skytterbane-

Ombygging til 

elektronisk bane 

454 000 182 000 

6 Namdal 

Motorsportklubb 

Råbakken 

barnebane 

motocross 

767 000 306 000 

7 Namdal 

Motorsportklubb 

Råbakken 

servicebygg for 

motocross og 

snowcross 

2 043 000 810 000 

Nærmiljøanlegg    

1 Sautergata 

velforening 

Renovering 

balløkke, 

skotthyllbane, 

skøyteis 

168 000 84 000 

 



 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

Dokumenter i saken, vedlagt 

Type Dato Tittel Adressat 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ved revisjon av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg skal dette gjøres iht.  

plan - og bygningslovens § 11-4. 

Årlig rullering av kapittel 11- Prioritering av årets søknader om spillemidler, vedtas av 

kommunestyret.  

Idrettsrådet i kommunen er startet opp igjen, og gjennomgang og prioritering av spillemidler 

skal behandles av dem. 

Dette er ikke gjort i år fordi det ikke passet inn i møteplanen, men søknadslisten er oversendt 

medlemmene for gjennomgang. Det er mottatt tilbakemelding på at fjorårets prioritering bør 

fortsettes, samt tilbakemelding på intern prioritering mellom søknadene til Namdal 

motorsportklubb. 

 

Søknader 

Det er i år mottatt 8 søknader om spillemidler, derav en for nærmiljøanlegg fra Sautergata 

velforening (Ferjemannsvegen).  

For kulturbygg er det ikke mottatt søknader. 

 

Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum 

Fornyede søknader 

Overhalla Jeger- og 

fiskeforening  

Restaurering leirduebane 476 000 190 000 

Overhalla Jeger- og 

fiskeforening 

Blakkhaugen 

jaktskytebane-Utbygging 

304 000 108 000 

Namdal 

Motorsportklubb 

Regionalt 

Motocrossanlegg 

3 329 000 600 000,  

(600 000 i 2015) 

Overhalla Skytterlag Gimle skytterbane-

Ombygging til 

elektronisk bane 

454 000 182 000 

Overhalla idrettslag Renovering 2 360 000 944 000 



kunstgressbane 

Nye søknader 

Sautergata 

velforening 

Renovering balløkke, 

skotthyllbane, skøyteis 

168 000 84 000 

Namdal 

Motorsportklubb 

Råbakken barnebane 

motocross 

767 000 306 000 

Namdal 

Motorsportklubb 

Råbakken servicebygg 

for motocross og 

snowcross 

2 043 000 810 000 

 

Vurdering 

Kapittel 10 i kommunedelplanen – Vurderingsgrunnlag for prioritert handlingsprogram skisserer 

kommunens føringer for prioritering av søknader om spillemidler: 

 
Vurderingsgrunnlag for prioritert handlingsprogram 

Aktivitets- og anleggssituasjonen er grunnlaget for tiltak som blir foreslått i handlingsprogrammet. 

 

Handlingsprogrammet er kommunens prioritering av anlegg som bør få spillemidler. 

Saksbehandling og politisk behandling bør gjenspeile en forutsigbarhet med hensyn på prioritering for å 

sikre utbygging og aktivitet etter en vedtatt tidsplan.  

Men uforutsette hendelser og tilfeller vil rokere på dette prinsippet. Anleggseier/driver må kunne endre 

tidligere prioriteringer eller komme med nye behov ved den årlige rulleringen.  

Ved utsending av årlig informasjon om spillemidler og søknad om disse, skal gjeldende prioritert 

handlingsprogram vedlegges. 

 

Idrettsanlegg 

Idrettsanlegg til konkurranse- og treningsbruk er bra dekket i Overhalla. Innspillene som er kommet 

viser behov for rehabilitering/oppussing, og det er uttalt så sterkt at det må legges til rette slik at 

eksisterende anlegg blir vedlikeholdt og utviklet. 

   

Friluftsområder 

Ved den generelle arealplanleggingen i kommunen er det behov for å sikre areal til friområder i 

sentrums- og tettbygd strøk, og rundt skoler og barnehager. Likeens areal for tilrettelegging av 

trafikksikker adkomst til nærmiljøområder, og areal til adkomst og turutgangspunkt med muligheter for 

parkering. 

 

Friluftsinteressen i Overhalla viser at det er behov for utbedring av eksisterende stier og øke 

tilgjengeligheten mellom områder i nærheten av hverandre og forbedre merking og bekjentgjøring til 

aktuelle brukere. 

Turutgangspunktene må gjøres tilgjengelig med godt vedlikehold av veger og parkeringsplasser, samt 

skilting. 

Brukervennligheten av områdene bør økes med bedre informasjon og toaletter ved parkeringsplassene.   

Det er stor trafikk av hunder i skiløypene, og økende behov for tilrettelegging av separate hundeløyper 

de første 200 meterne fra turutgangspunktene. 

 

Det er viktig å fortsette arbeidet med holdningsskapende arbeid i forhold til bruk av naturen. 

Forebyggende tiltak som blant anna god informasjon, salg av bålved og oppfordringer til å ha med 

sitteunderlag, har som regel stor lokal effekt. 

 

 

Saksbehandling av søknader: 

Føringene legges til grunn ved prioritering av søknader. Høringsuttalelser ved siste revidering av 

kommunedelplanen støtter retningslinjene. 

 



Aktivitets- og anleggssituasjon skal være grunnleggende for prioritering av spillemidler, men 

forutsigbarhet i prioritering skal sikre utbygging og aktivitet iht. forventet tidsplan. Uforutsette 

hendelser kan rokere på prinsippet. Anleggseier kan også omprioritere eller komme med nye 

behov ved årlige rullering av kommunedelplanen. 

 

Hvor tiltak ellers står likt, kan aktivitets- og anleggssituasjonen være avgjørende for hvem som 

prioriteres fram. Tidligere tildeling av spillemidler kan også vektlegges, men kan slå negativt ut 

for lag og foreninger som er aktive og skaper mye aktivitet. 

 

Søknad behandles ikke av fylkeskommunen uten at den er godkjent med hensyn på gitte 

bestemmelser fra kulturdepartementet: 

1. Anlegget skal være med i kommunal plan  

2. Den skal ha fem vedlegg: 

 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjent plan 

 Detaljert kostnadsoverslag 

 Finansieringsplan med dokumentasjon av finansieringen 

 Plan for forvaltning, drift vedlikehold og utvikling 

 Dokumentasjon på rett til bruk av grunn 

 

Søknader for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg prioriteres i hver sin liste.  

 

 

 

Søknader for 2016: 

Overhalla Jeger- og Fiskeforening søker om restaurering av leirduebanen på Fuglår for femte 

gang. 

Ved søknad for femte gang, tildeler fylkeskommunen spillemidler. 

Det er ikke grunn for prioritering etter annet enn forutsigbarhet i forhold til alder på søknad og 

bør prioriteres først. 

 

Namdal motorsportklubb søker om bygging av regionalt motocrossanlegg i tilknytning til 

eksisterende anlegg i Råbakkan.  

Ved behandling av spillemiddelsøknader for 2015, ble prosjektet tildelt halve søknadssummen. 

Fjorårets førsteprioritering av Råbakken motocrossbane bør følges opp når de nå søker for tredje 

gang for å få innvilget resten.  

 

Overhalla idrettslag søker om renovering av kunstgressbanen. Arbeidet er gjennomført i løpet av 

2015 dette pga. en tilstandsrapport som tilsa nødvendig renovering så raskt som mulig. 

Søker for andre gang, men søknaden bør prioriteres opp pga. stort behov og mye bruk av banen. 

Var også høyt prioritert ved fjorårets behandling. 

 

Overhalla skytterlag søker om tilbygg og utvidelse av Blakkhaugen jaktskytebane for fjerde 

gang. 

Forutsigbarhet i forhold til alder på søknad, tilsier høg prioritering, men vil komme etter 

motocrossbanen og kunstgressbanen pga. anleggssituasjonen.  

Anlegget har i dag ikke kapasitet til å ta mot flere skyttere. 

 

Overhalla skytterlag søker om ombygging av innendørsbanen på Gimle til elektronisk bane. 

Ombyggingen omfatter også trappeheis for at banen skal tilfredsstille krav til universell 

utforming. Søker for andre gang og var i fjor prioritert sist som ny søker. Vil kvalifisere til 

opprykk foran nye søknader. 

 



Namdal Motorsportklubben har to nye søknader som gjelder barnebane motocross og 

servicebygg. 

Prosjektene er viktig for å gi godt tilbud til alle aldersklasser og øke servicenivået for brukerne. 

Klubben ønsker at barnebanen prioriteres foran servicebygget fordi den skal ferdigstilles neste 

år. 

 

Sautergata velforening søker om renovering av balløkka for fotball og islegging vinterstid. Det 

skal også bygges skotthyllbane.  

Søker for første gang og er eneste søker på nærmiljøanlegg. 

Banen har ligget brakk i mange år, men med nye barnefamilier i nabolaget, skal den renoveres 

og tilrettelegges for skøyteis. Anlegget er et viktig nærmiljøanlegg. 

 

 

Ut fra dette foreslås søknad om spillemidler for 2016 prioritert slik: 

 

Prioritet Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum 

Ordinære anlegg 

1 Overhalla Jeger- og 

fiskeforening 

Restaurering 

leirduebane 

476 000 190 000 

2 Namdal 

motorsportklubb 

Regionalt 

Motocrossanlegg 

3 329 121 600 000 

3 Overhalla idrettslag Renovering 

kunstgressbane 

2 360 000 944 000 

4 Overhalla Jeger- og 

fiskeforening 

Blakkhaugen 

jaktskytebane-

Utbygging 

304 000 108 000 

5 Overhalla Skytterlag Gimle 

skytterbane-

Ombygging til 

elektronisk bane 

182 000 454 000 

6 Namdal 

Motorsportklubb 

Råbakken 

barnebane 

motocross 

767 000 306 000 

7 Namdal 

Motorsportklubb 

Råbakken 

servicebygg for 

motocross og 

snowcross 

2 043 000 810 000 

Nærmiljøanlegg    

1 Sautergata 

velforening 

Renovering 

balløkke, 

skotthyllbane, 

skøyteis 

168 000 84 000 

 

Anleggssituasjon i Overhalla viser at det går bra i forhold til idrett, skyttersport, motorsport og 

friluftsliv. Det er aktivitet innenfor alle områder med nybygging og oppgradering av 

eksisterende anlegg. 

 

OBUS – uteområde. 

Uteområdet på OBUS er ikke planlagt, og bør forankres i samarbeid med idrettslaget. En 

målsetting vil kunne være å delfinansiere prosjekter her med spillemidler (selvsagt avhengig av 

endelig valg av formål for området). 

 



Friluftsliv. 

Det er mye bruk av stier og skiløyper. Videre tilrettelegging av f.eks. forbindelse mellom 

løypenett er etterspurt og ønskelig. 

I forhold til folkehelse ble det i Overhalla kommune vedtatt gratis parkering ved turområdene 

fra 2014.  

 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2015/6825-10 
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Saksframlegg 
 
 

 

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av 

handlingsprogrammet 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 86/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 100/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1) Forslag til Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019, med forslag til revidert 

handlingsprogram, datert 25.11.2015, godkjennes. 

 

2) Det søkes om trafikksikkerhetsmidler for følgende tiltak langs/på kommunal veg i 2016: 

1. Gang- og sykkelveg kryss fv17/Svenningsbrona, ny avkjørsel OBUS (barneskolen) 

2. Planlegging/vurdering av gang- og sykkelveg langs Skjørlandsvegen (tidligere benevnt 

Bjørnesvegen). 

 Finansiering av kommunens egenandel (50 %) samordnes med behandling av vegplan 

 2016-2019. 

 

3) Overhalla kommune prioriterer følgende to viktigste tiltak langs fylkesveger i kommunen, 

med tanke på trafikksikkerhet: 

1. Fv.439 Ranem bru, påhengt gangbane, og en utredning av ny Ranem bru. 

2. Fv.760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang. 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015,enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2016-2019 med handlingsprogram. Datert  

  25.11.2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Framlagt forslag til Trafikksikkerhetsplan 206-2019 med handlingsprogram er en rullering av 

tekstdelen, mens handlingsprogrammet er revidert ut fra gjennomførte og nye tiltak. 

 

Trafikksikkerhetsutvalgets arbeidsutvalg (AU) har gjennomført to møter (vår og høst) i 2015.  

Mottatte innspill som mottas gjennom året blir tatt opp i AU, samt gjennomgått med tanke på 

status for tiltak som er gjennomført, iverksatt eller planlagt utført. 

 

Lokale lag og velforeninger, butikker, skoler og barnehager ble i forbindelse med rullering av 

planen tilskrevet per brev, og invitert til å komme med innspill. 

 

Det er registrert 19 innspill/henvendelser i løpet av nov. 2015. Disse er tatt inn under 

vurderinger, og hvor innspillene er vurdert/kommentert nærmere. 

 

Av andre aktuelle saker det arbeides med er blant annet å utarbeide en helhetlig sykkelstrategi 

med tiltaksplan. I tillegg er en i startfasen til et forprosjekt for tiltaket gang- og sykkelveg 

mellom Overhalla – Namsos. (jfr. kom-sak 48/15) 

 

Status trafikksikkerhetsmiddelsøknad 2015: 

Kommunestyret vedtok finansiering av egenandelen i sak 6/15 til følgende tiltak i 2015: 

 Fv.434 Gang- og sykkelveg fra planovergang Namsosbanen til Hunn boligfelt. 

 Kommunal veg til Barlia, veg, gang- og sykkelveg og vegbelysning fra kryss fv.17 t.o.m. 

avkjørsel Overhalla Næringsbygg/barnehage.  

 

Omsøkte tiltak ble ikke tildelt midler fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg, med henvisning til at 

begge tiltakene kunne gis som innspill til forestående rullering av fylkesvegplanen som starter 

opp i 2016. Dette er korrekt med hensyn til gang- og sykkelveg langs fv.434, mens tiltaket langs 

kommunal veg til Barlia er et tiltak langs kommunal veg, og skal derfor vurderes med tanke på 

tilskudd fra den fylkeskommunale trafikksikkerhetspotten.   

 

Det kan opplyses at Fylkets trafikksikkerhetsutvalg fikk inn søknader på over 12 mill. kr. fra 

kommunene i 2015, og har en pott på 2 mill. kr. til fordeling.  

 

Tiltakene er ikke iverksatt/realisert da kommunestyret forutsatte ved finansiering av kommunes 

egenandel at en gjennomføring forutsatte 50 % tilskudd fra fylkets trafikksikkerhetsmidler. 



Tiltakene vil bli vurdert og prioritert i forbindelse med behandling av kommunens vegplan for 

perioden 2016-2019. 

 

Når det gjelder fv.434 Gang- og sykkelveg fra planovergang Namsosbanen til Hunn boligfelt, så 

ble det rettet en ny henvendelse til fylkeskommunen, om kommunen kan gis tillatelse til å 

gjennomføre tiltaket selv. Fylkeskommunen har gitt tillatelse til at kommunen gjennomfører 

tiltaket i egenregi. Dette innebærer en kommunal finansiering av tiltaket i sin helhet, samt 

planlegging og bygging. Tiltaket vil ikke få fylkeskommunale midler, men det vil være naturlig 

at fylkeskommunen overtar drift- og vedlikeholdsansvaret når den er ferdigbygd.  

I tillegg ble det opplyst at tiltaket ikke ville bli prioritert til å få trafikksikkerhetsmidler, da 

tilskudd til fysiske tiltak i hovedsak gjelder på kommunal veg. Tiltaket vil heller ikke bli 

prioritert i ny fylkesvegplan, da det er flere gang- og sykkelveger i fylket som vil få høyere 

prioritet per i dag.    

 

Vurdering 

Kommunen har hatt stort fokus på trafikksikkerhet de siste årene, og har gjennomført flere tiltak 

i tråd med en målrettet trafikksikkerhetsplan. Men for å få gjennomført tiltak langs/på fylkes- 

kommunal veg, så er kommunen i stor grad avhengig av at tiltakene blir prioritert i fylkes- 

vegplansammenheng og blir tatt inn i handlingsprogrammet. Alternativet er at kommunen 

finansierer tiltaket i sin helhet og forestår planlegging og bygging etter tillatelse fra vegeier.       

 

Vurdering av innkomne innspill: 

1) Vegbelysning fra jernbaneovergang på Øysvollen til Gansmo/Moan fv.434. Ønsker at 

tiltaket ses i sammenheng med vegbelysning på Melen. 

Vurdering/kommentar: Tiltaket har ligget inne som prioritert tiltak i kommunens 

trafikksikkerhetsplan siden 2008, og vegbelysning på Melen ble tatt inn som eget tiltak i 

handlingsprogrammet i 2013. Statens vegvesen har gitt en tilbakemelding i 2011, at det ikke 

vil bli bygd nye anlegg eller gitt tilskudd til tiltak langs fylkesveger plassert i 

funksjonsklasse C og D før tidligst i 2014. Prosjektet står på en liste som gjelder tiltak i 

Fylkesvegplanperioden 2014-2017. Når det gjelder å slå sammen disse to tiltakene til ett 

trafikksikkerhetstiltak på fv.434, så vil dette være uproblematisk og vil bli fremmet som et 

tiltak i forbindelse med fylkesvegplanarbeidet som starter i 2016.  

 

2) Av- og påstigning skolebuss: Fv. 401 Skilting av nedsatt fartsgrense ved Grøte. 

Vurdering/kommentar: Avventer tilbakemelding fra statens vegvesen.  

 

3) Kryssutforming Svalivegen/Krabbstuvegen, rydding ved kryss inn til barnehagen, farlig 

kryss skilting mm. 

Vurdering/kommentar: De fleste tiltak er nå gjennomført. Det er montert ensidig bom på 

gang- og sykkelveg ved kryss Svalivegen/Krabbstuvegen, foretatt rydding, skilt farlig kryss 

vil bli satt opp. Kommunalt vedtak om å gjøre Svalivegen til forkjørsveg, er oversendt 

statens vegvesen for endelig avgjørelse. Det gjenstår en utbedring/utforming av kryss 

Svalivegen/ Krabbstuvegen. Hvis nytt boligområde i Hildresåsen blir realisert så vil kryss 

Svalivegen /Krabbstu bli nærmere vurdert som en del av dette prosjektet. Tiltak i krysset 

avventes til det foreligger endelige planer for et eventuelt nytt boligfelt.  

 

4) Utvidelse av 50 km-sonen /fv.17) fra Ranemsvollen t.o.m. innkjørsels Gimle/OBUS. 

Vurdering/kommentar: Avventer tilbakemelding fra statens vegvesen. 

  

5) Forlengelse av rekkverk gang- og sykkelveg bru Myrelva. 



Vurdering/kommentar: Statens vegvesen har gitt tilbakemelding at de ønsker å gjøre tiltak, 

men har ikke midler per i dag. Tiltaket er registrert og vil bli utført i løpet av 2015/2016. 

 

6) Autovern fv.401 ved bekkedal Haugen keramikk. 

Vurdering/kommentar: Se pkt. 5. 

 

7) Fartshumper i Langlia ved barnehagen + skilt med barn leker, ønskes. 

Vurdering/kommentar: Velforeningen i Skage Vest er bekymret for økt trafikkbelastning i 

forbindelse med bygging av ny barnehage med 140 plasser, da det er mange som henter og 

bringer barn kjører via Langlia per i dag. En etablering av fartshumper i Langlia kan kanskje 

bidra til å styre en større del av trafikken til krysset fv.17/fv.431. Tiltaket tas inn som nytt 

fysisk tiltak på kommunal veg i handlingsprogrammet og vurderes nærmere i forbindelse 

med bygging av ny barnehage. Når det gjelder skilt med barn leker, så mottas det flere 

henvendelser om mulighet for å sette opp denne type skilt i boområder med små barn. 

Tidligere hadde kommunen en type enkelt barn leker skilt som kunne settes opp på 

eksisterende stolper og lignende (ved kommunal veg). Skiltene ble satt opp av velforeninger 

og plassert i samråd med kommunen. Et permanent barn leker skilt med fundament har en 

kostnad på mellom 3000-4000 kr + kostnader med oppsetting. Barn leker skilt kommer i 

kategorien private skilt, og er ikke er offentlig skilt. Praksis de senere årene har vært at de 

fleste som har etterspurt denne type skilt, er gitt anledning til å sette opp skiltet under 

forutsetning av at de har kostet dette selv. Et skilt med barn leker er imidlertid et enkelt 

trafikksikkerhetstiltak som kan ha effekt på hastigheten i boområder, og kommunen vil 

derfor kjøp inn en type enklere barn leker skilt som kan deles ut til velforeninger etter en 

nærmere behovsvurdering og plassering.  

      

8) Utredning/vurdering av alt. løsninger for gang-/sykkelveg Skjørlandsvegen (tidligere 

benevnt Bjørnesvegen) 

Vurdering/kommentar: Ble tatt inn som nytt tiltak i handlingsprogrammet for 2015-2018 på 

grunn av trafikkfarlig skoleveg. Gratis skoleskyss er innvilget. Tiltaket vil i første omgang 

omfatte en utredning/vurdering av alternative løsninger for myke trafikanter langs 

Skjørlandsvegen, fra kryss fv.17 til boligbebyggelsen før Overhalla Betongbygg as. 

Strekningen er sterkt trafikkert av tyngre kjøretøy og mange ansatte ved fabrikken. I og med 

at det også kan søkes om trafikksikkerhetsmidler til planlegging av tiltak, så tilrås det å 

fremme tiltaket i kommunens søknad i 2016.  

 

9) Av-, og påstigning skolebuss: Ved kryss fv.760/fv.440 (Litj-Skogmo) og på Øysletta (øst for 

sentrum). 

Vurdering/kommentar: Brev sendt statens vegvesen om anmodning til å bygge en av- og 

påstigningsrampe ved kryss fv.760/fv.440, samt vurdere aktuelle steder på Øysletta (fv.401).  

 

10) Espen Sæternes: Gratis skoleskyss Litj-Skogmo (fv.440).(ses i sammenheng med pkt.9) 

Vurdering/kommentar: Sæternes har på vegne av flere foreldre søkt om gratis skoleskyss for 

de barna som ikke har krav på gratis skyss per i dag (6 barn). Søknaden er begrunnet i smal 

veg uten belysning (fv.440), og kryssing av fv.17 ved Skogmo Gjestgiveri hvor det ikke er 

skiltet overgang, eller gangfelt. Det er gitt en foreløpig tilbakemelding til Sæternes, og hvor 

det ble opplyst at det er politisk bestemt hvilke strekninger som skal ha gratis skoleskyss. 

For de strekningene som har fått innvilget skyss av kommunen, så har dette vært begrunnet i 

farlig veg. Ingen har fått innvilget skyss på grunn av avstand (nært opptil 2 eller 4 km). I og 

med at dette omhandler en eventuell endring av reglene for fri skoleskyss, så må dette 

politisk behandles før det kan gis en endelig avgjørelse. AU har behandlet innspillet i møte 

25.11.15, og vil tilrå at tidligere skiltvedtak (26.1.12) blir opprettholdt og at det ikke åpnes 

opp for gjennomkjøring av tyngre kjøretøy. En eventuell bygging av- og påstigningsrampe 



for skolebuss ved fv.760. I tillegg gjøres det en ny vurdering av krysningspunkt over fv.17 

ved Skogmo Gjestgiveri i samråd med vegmyndighetene. Vegbelysning kan også gi økt 

trafikksikkerhet og dette tiltaket tas inn som nytt punkt vegbelysning langs fv.440 Litj-

Skogmo.  

 

11) Fv.17 Svartvollen. Ønske om merket fotgjengerovergang og /eller overgang/undergang fra 

boliger sør/øst for fv.17. 

Vurdering/kommentar: AU har i møte 25.11.15 vurdert innspillet og drøftet eventuelle tiltak 

som kan bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter i dette området. Utfordringen er å få 

gode krysninger av fv.17 slik at eksisterende gang- og sykkelveg kan benyttes. I tillegg har 

en utfordringer med av- og påstigning av skolebuss for 1.klassinger. Dette er midlertidig løst 

ved skolestart dette året. Det tas kontakt med statens vegvesen/fylkeskommunen for å få 

vurdert nytt tilrettelagt(e) kryssingssted, eventuelt andre tiltak som vil bidra til økt 

trafikksikkerhet. Eventuelle tiltak vil være en naturlig del av forprosjektet Gang- og 

sykkelveg Overhalla - Namsos, men tas inn som et eget punkt under gang- og sykkelveger 

langs fylkesveg.  

  

12) Fv.17. Ryggahøgda-Hammerkorsen. Nedsetting av fartsgrense fra Nordøygården til 

Hammerkorsen, dvs. fortsettelse av 70 km-sone fra Lyngsnes gartneri til Hammerkorsen. 

Vurdering/kommentar: AU har i møte 25.11.15 drøftet saken og vil tilrå at det rettes en 

anmodning til statens vegvesen om en forlengelse av særskilt fartsgrense 70 km/t på hele 

stekningen fra Lyngsnes gartneri og t.o.m. Hammerkorsen. 

 

13) Ønsker skilt barn leker på grunn av problemer med for høy fart. Flere 30 km-soneskilt både 

i Korsnesvegen og Ferjemannsvegen. Vegbelysning. Holdningsskapende arbeid med tanke 

på fart, fartskontroller. Det bør være retningslinjer for lagring av snø og rundballer langs 

veg. Oppfordre og hjelpe til med kutting av tre langs vegen. 

Vurdering/kommentar: Skilt barn leker er kommentert i pkt. 7. For å få ned farten og 

respektere skiltingen er det viktig med holdningsskapende arbeid blant alle kjørende i 

boområdet, og bør være tema både for velforeningen og større arbeidsplasser. Når det 

gjelder å sette opp flere 30 km-soneskilt, så er dette vurdert tidligere i forbindelse med 

vedtak om soneskilting i området. Ett soneskilt skal i utgangspunktet være tilstrekkelig, og 

skal gjelde på alle veger innen for et område. Når det gjelder lagring av snø og rundballer, så 

er det vegtrafikkloven og eventuelt bestemmelser til reguleringsplaner som gjelder. Tiltak 

eller lagring innenfor siktsoner i kryss (0,5 m over planum veg), eller byggegrenser skal ikke 

forekomme uten tillatelse fra vegeier. Busker og trær på privat grunn som hindrer sikt, skal 

beskjæres eller fjernes av grunneier. Rydding av vegetasjon i siktsoner kryss er tatt inn som 

et eget punkt i handlingsprogrammet. Kommunen vil prioritere å gi informasjon om dette 

både via hjemmesida og på andre sosiale medier. Snølagring i kryss er et tema som 

kommunen tar opp med de som er leid inn til brøyting av kommunale veger, og skal i 

utgangspunktet ikke forkomme. Ved stort snøfall kan det allikevel oppstå at det blir 

dårligere sikt en kortere periode, men skal i følge brøyteinstruksen være fjernet innen 1 – 3 

døgn. Vegbelysning tas inn som et nytt fysisk tiltak vegbelysning langs kommunal veg.  

 

14) Sikkerhet og universell utforming av kommunal veg rundt Amdal-Lian. Til dels dårlig 

standard på grunn av grunnforholdene. Trafikkfarlig sted er det spesielt der det raste ut 

tidligere i sommer.  

Vurdering/kommentar: Innspill fra Gammelstua barnehage tas opp med vegansvarlig, og 

vurderes nærmere med tanke på aktuelle tiltak som kan bedre trafikksikkerheten på vegen, 

og spesielt der det har rast ut tidligere. 

  



15) Ved avkjørsel til Ringvegen fra Storskogmovegen er det umulig å se evt. fotgjengere/myke 

trafikanter når det er mørkt. Og i samme avkjørsel er det uoversiktlig fra høyre når man skal 

fra Ringvegen. Mangler gatelys i Ringvegen. Mangler ferdigstillelse av Storskogmovegen. 

Ved avkjørsel fra Storskogmovegen til fv.17 er det uoversiktlig fra venstre på grunn av 

busker/trær. Det bor 23-25 barn under 18 år her. 

Vurdering/kommentar: En opprusting av Storskogmovegen (breddeutvidelse, forsterkning, 

asfaltering og vegbelysning) ble gjennomført i 2012, og er ferdigstilt. Når det gjelder 

siktforhold i kryss Storskogmovegen/Ringvegen, så vil det bli rettet en henvendelse til 

grunneiere om beskjæring/rydding på egen eiendom. Dette vil også gjelde for krysset 

Storskogmovegen/rv.17. Vegbelysning i Ringvegen tas inn som nytt fysisk tiltak 

vegbelysning langs kommunal veg. 

 

16) Gang- og sykkelveg langs fv.434 fra jernbaneovergang tom innkjørsel Hunn boligfelt, og 

forlenget nedsatt 50 km-sone retning Melen, fartshumper. 

Vurdering/kommentar: Det er gitt en foreløpig tilbakemelding på henvendelsen, og hvor det 

ble opplyst at kommunen ikke har myndighet til å iverksette fartsreduserende tiltak uten 

tillatelse fra vegeier. Når det gjelder fartshumper på fv.434, så er dette vurdert tidligere av 

statens vegvesen og vedtak om ikke å iverksette tiltak er meddelt søker per brev. Kommunen 

har bedt fylkeskommunen vurdert å forlenge nedsatt 50 km-sone retning Melen. De har gitt 

tilbakemelding at Statens vegvesen ønsker tilsendt en direkte søknad som er mer presis på 

hva kommunen ønsker. I tillegg opplyser de at det er viktig å ivareta skiltrespekten til folk, 

og at det derfor vil være lite aktuelt å utvide dagens 50 km/t-strekning mot Melen siden det 

ikke er bebyggelse langs vegen her. Fartsgrense 50 km/t brukes i tettbygd strøk. 

Fylkeskommunen gir imidlertid kommunen tillatelse til å bygge en gang- og sykkelveg, i 

tråd med vedtatt reguleringsplan, jfr. pkt. trafikksikkerhetsmidler i saksopplysningen. Om 

det er aktuelt for kommunen å gjennomføre tiltaket i egenregi må vurderes opp mot andre 

viktig tiltak både i vegplan og trafikksikkerhetsplan.  

 

17) OBUS og Hunn skole Trafikksikkerhet   

Trafikksikkerhet ved skolene i forbindelse med skolebusser og bringe/henting av barn. 

Vurdering/kommentar: Strakstiltak vurderes med tanke på å få en bedre trafikkregulering og 

strukturering av kjørearealer. Tiltaket tas inn som fysiske tiltak på kommunal veg. AU tilrår 

at det tas kontakt med en fagkyndig/konsulent for å se på mulige løsninger ved begge 

skolene. For OBUS sin del gjelder dette rundkjøring v. Gimle og ny parkeringsplass v. 

barneskolen. 

 

18) Heving av fv.17 ved Sandhaugen / Bjøra 

Vurdering/kommentar: AU drøftet saken i møte den 25.11., og tilrår at det tas inn som et 

eget punkt i handlingsprogrammet under fysiske tiltak langs fylkesveg. Dette begrunnes i at 

vegen har blitt stengt 2 ganger per år på grunn av flom i de senere årene. En stenging av 

vegen vil kunne medføre uønska hendelser, da fv.17 er en viktig transsportåre både når det 

gjelder utrykningskjøretøy, skoleveg og næringsliv. Et tiltak for å få hevet vegen bør bli 

prioritert og utført i nær framtid. På grunn av et våtere og villere klima, er det heller ingen 

grunn til å tro at det vil bli færre flommer i årene framover. 

 

19) Endring av tiltak opplærings- og informasjonstiltak i barnehagene 

Vurdering/kommentar: Det foreslås fra barnehagene at de gamle punktene i 

handlingsprogrammet går ut og erstattes med følgende nye punkt: 1. ―Tarkus‖-beltedyr som 

gir barn trafikkopplæring. Er et opplegg fra Trygg Trafikk som brukes i barnehagene hele 

året. Spesielt fokus på refleks og bilbelte. 2. Praktisk trafikkopplæring i forbindelse med 

turer og aktiviteter generelt. De nye punktene vil være i tråd med den trafikksikkerhets- 

aktiviteten barnehagene gjennomfører per i dag, og nye tiltak tas inn i handlingsprogrammet.   



 

----------- 

 

Tiltak som er tatt inn i handlingsprogrammet vil bli vurdert og utredet nærmere i forbindelse 

med en eventuell realisering og finansiering, samt søknad om trafikksikkerhetsmidler. I tillegg 

er det en samordning mellom kommunens Vegplan og kommunens Trafikksikkerhetsplan, noe 

som kan medføre en forskyvning av allerede innmeldte tiltak.  

 

Når det gjelder fartsreduserende tiltak, som blant annet nedsetting av særskilt fartsgrense, 

forlengelse av soner med mer, så er disse tiltakene ikke tatt inn i handlingsprogrammet. 

Henvendelser angående dette vil bli fortløpende vurdert og eventuelt oversendt statens vegvesen 

for endelig avgjørelse (skiltmyndighet). I tillegg vil enkelte mindre tiltak (manglende autovern, 

rekkverk mm) bli vurdert fortløpende i planperioden.  

 

Det foreslås følgende endringer i handlingsprogrammet opplærings- og informasjonstiltak, etter 

innspill fra skolene og barnehagene: 

 Barnehagene 

Tiltak tatt ut:  - Økt bruk av hjelm, bilbelte og refleks. 

   - Øke medlemskap i Barnas Trafikklubb. 

   - Barnehagenes ―skolestartere‖ besøker politistasjon og   

     brannstasjon  i Namsos. 

 Nye tiltak tatt inn: - ―Tarkus‖-beltedyr som gir barn trafikkopplæring. 

    - Praktisk trafikkopplæring i forbindelse med turer og aktiviteter  

      generelt. 

 

 Grunnskolen 

Tiltak tatt ut:  Tiltak U-trinnet ―Ikke tøft å være død‖ tas ut da tiltaket ikke er  

   gjennomført på flere år, og det ikke er planer for å videreføre det.  

Endra tiltak:  - Tiltak Bedre sykkelopplæring endres til: Trafikkopplæring i hht  

     læreplanens krav. 

   - Tiltak 5.-7. trinn Trafikkdag endres til: 5.-7. trinn Trafikkdag i  

     samarbeid med foreldreutvalgene. 

 

Det foreslås ingen endring i overvåknings- og kontrolltiltak i forbindelse med revisjon av 

handlingsprogrammet. 

 

Det foreslås følgende endringer i handlingsprogrammet fysiske tiltak: 

 Fysiske tiltak på kommuneveg 

 Tiltak tatt ut:   Ingen. 

 Nye tiltak tatt inn:  - Fartshumper Langlia ved ny barnehage (vurderes nærmere i  

      forbindelse med bygging av ny barnehage). 

    - OBUS og Hunn skole. Trafikkregulering og strukturering av  

      områder som benyttes til bringe-/henteordning og skolebuss. 

    

 Fysiske tiltak på fylkesveg 

 Tiltak tatt ut:   Fv.17 utbedring av svinger ved Fuglem (Sandhaugen)   

    utbedres/forlenges til og med bakketopp før Røttesmoflata.  

    Avkjørsler vurderes i denne sammenheng. Tiltak på strekningen er 

    utført av statens vegvesen.  

 Nytt tiltak tatt inn: Fv.17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra. 

 

 Fysiske tiltak gang- og sykkelveg langs kommunal veg 



 Tiltak tatt ut:  Ingen.  

 Nytt tiltak tatt inn: Ingen. 

 

 Fysiske tiltak gang- og sykkelveg langs fylkeskommunal veg 

 Tiltak tatt ut:  Ingen. (foretatt en samordning av etapper gang- og sykkelveg til  

    Namsos, jfr. klima- og miljøplan)  

 Nytt tiltak tatt inn: Fv.17 Tilrettelegginga av kryssingssteder ved Svartvollen. 

 

 Fysiske tiltak vegbelysning langs kommunal veg (uprioritert) 

 Tiltak tatt ut:  Ingen. 

 Nye tiltak tatt inn: - Vegbelysning Korsnesvegen/Ferjemannsvegen. 

    - Det gjøres en kartlegging av kommunale boligfelt, og hvor det  

      mangler vegbelysning – før det gjøres en endelig prioritering av  

      tiltak med tanke på trafikksikkerhet. 

     

 Fysiske tiltak vegbelysning langs fylkeskommunal veg 

 Tiltak tatt ut:  Ingen. (samordning av vegbelysning Øysvollen og på Melen)  

 Nytt tiltak tatt inn:  Fv.440 Litj-Skogmo. 

  

Miljømessig vurdering 

Når nye fysiske tiltak er gjennomført, så vil dette ha en generell positiv virkning på miljøet. En 

tilrettelegging av gang- og sykkelveger vil gi en positiv klima- og miljøeffekt i forhold til 

persontransport, samt at det vil gi en positiv effekt i folkehelseperspektiv. 

 

Ved etablering av framtidig vegbelysning forutsettes det at det blir valgt energieffektiv LED-

belysning, jfr. kommunens klima- og miljøplan. En høyere anskaffelseskostnad vil oppveies av 

lavere energiforbruk og lengre levetid. 

 

Konklusjon: 

Forslag til revidert Trafikksikkerhetsplan og handlingsprogram for perioden 2016-2019, er 

oppdatert etter en vurdering av innkomne innspill/henvendelser. I tillegg er trafikksikkerhets- 

tiltak langs/på kommunalt vegnett også tatt inn i Vegplanen 2016-2019 med tanke på 

finansiering av tiltak som tilrås prioritert i forbindelse med søknad om trafikksikkerhetsmidler i 

2016.  

 

Kommunen kjøper inn enkle barn leker skilt, og som kan gis til velforeninger etter en nærmere 

vurdering av behov og plassering. 

 

Tiltak som ikke er tatt inn i handlingsprogrammet, følges opp mot aktuelle instanser, jf. 

vurderinger. Dette gjelder spesielt tiltak knyttet opp mot skilting både på kommunal og 

fylkeskommunal veg. 

 

Forlag til trafikksikkerhetsplan med revidert handlingsprogram for perioden 2016-2019, tilrås 

godkjent. 

 

Det anbefales vedtatt følgende prioriteringer av tiltak det søkes trafikksikkerhetsmidler for i 

2016: 

1. Gang- og sykkelveg kryss fv17/Svenningsbrona, ny avkjørsel OBUS (barneskolen) 

2. Planlegging/vurdering av gang- og sykkelveg langs Skjørlandsvegen (tidligere benevnt 

Bjørnesvegen). 

  

Overhalla kommune prioriterer som de to viktigste trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger: 



1. Fv.439 Ranem bru, påhengt gangbane, og en utredning av ny Ranem bru. 

2. Fv.760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang. 

 

  



 

 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2015/1307-2 

Saksbehandler: 

 Martin Lysberg 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016- 2019, med tilhørende 

prioriteringer 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 87/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 101/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Forslag til Vegplan 2016-2019, datert 25.11.2015, vedtas. 

 

2. Følgende investeringstiltak vedtas som prosjektportefølje for perioden 2016-2019, med 

gjennomføring innenfor de økonomiske rammer som økonomiplanen setter for perioden 

og innenfor prioriteringer som angitt i vegplan/årsbudsjett/økonomiplan. Veg: 

1) Nødvendig tiltak rep. eksisterende asfalt(flikk) kr. 0,50 mill. 

2) Himo-Kalvtrøa-Ombekken, strekning 1   kr. 2,62 mill. 

       Himo-Kalvtrøa-Ombekken, strekning 2   kr. 1,68 mill. 

      Himo-Kalvtrøa-Ombekken, strekning 3  kr. 3,00 mill. 

3) Skage industriområde    kr. 7,60 mill. 

4) Barlia veg, gang- og sykkelveg med  

vegbelysning      kr. 4,40 mill.  

5) Krabbstumarka boligfelt    kr. 5,00 mill. 

6) Opprusting Vannebo bru    kr. 0,65 mill. 

7) Gang- og sykkelveg, vegbelysning fra 

kryss Svenningsbrona/fv.17 fram til ny 

avkjørsel til OBUS, barneskolen   kr. 0,40 mill. 

8) Fv.434 Gang- og sykkelveg fra planovergang 

Namsosbanen til avkjørsel Hunn Boligfelt  kr. 1,00 mill. 

9) Planlegging/vurdering av mulig gang- og  

sykkelveg langs Skjørlandsvegen   kr. 0,30 mill. 

Sum kostnad     kr. 27,15 mill. 

 

3. Tiltakene prioriteres og vurderes i samband med økonomiplan og årsbudsjettering.  

Følgene tiltak vedtas utført i 2016 så langt budsjettert ramme tillater: 

Tiltak 6) Vannebo bru  

Tiltak 1) Nødvendig tiltak rep. eksisterende asfalt 

Tiltak 7) Gang- og sykkelveg, vegbelysning fra kryss Svenningsbrona/fv.17 fram til ny 

               avkjørsel til OBUS, barneskolen   

Tiltak 2) Himo-Kalvtrøa-Ombekken, strekning 1 



 

4. Vegplanen revideres årlig i planperioden med tanke på oppdatering prosjektbehov og 

prioritering av prosjekter i årsbudsjetter. 

5. Prioritering og finansiering av kommunens egenandel finansieres med låneopptak. 

Det brukes følgende kontoplan: 

A) Gang og sykkelveg, vegbelysning fra kryss Svenningsbrona/fv.17 fram til ny 

     avkjørsel til OBUS, barneskolen   

     02500.6040.33401.prosjektnr. kr. 400 000 

     08300.6040.33401.prosjektnr. kr. 200 000 

     09100.6040.33401.prosjektnr. kr. 200 000 

 

 B) Planlegging/vurdering av gang- og sykkelveg langs Skjørlandsvegen (tidligere 

      benevnt Bjørnesvegen) 

     02500.6040.33401.prosjektnr. kr. 300 000 

     08300.6040.33401.prosjektnr. kr. 150 000 

     09100.6040.33401.prosjektnr. kr. 150 000 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Forslag til Vegplan 2016-2019 

 

Saksopplysninger 

Forslag til rullering og revisjon av Vegplan 2016- 2019 med tilhørende prioriteringer, vil erstatte 

gjeldende Vegplan vedtatt 23. mai 2012.  

 

Gjennomføring av standardhevende samferdselsprosjekter er avhengig av bevilgningene i 

årsbudsjett/økonomiplan. For 2016 inneholder rådmannens budsjettforslag 2 mill kr til 

veginvesteringer. Samlet i planperioden 2016-19 inneholder rådmannens forslag til 

økonomiplan veginvesteringer på totalt 9 mill. kr, fordelt på 2 mill kr i 2016, 2017 og 2019, og 3 

mill kr i 2018 (inkl trafikksikkerhetstiltak). 

 

Gjeldende vegplan 2012-2015 prioriterte følgende investeringsprosjekter: 

Prioritering av tiltak/anlegg og kostnader i 2012: 

Skogmo boligfelt, veg og vegbelysning: kr. 2,30 mill. 

Vegbelysning OBUS/Gimle:    kr. 0,15 mill. 

Gløymem bru:     kr. 1,30 mill. 

 

Tiltak og anlegg totalt i perioden 2012-2015: 

Veg (og vegbelysning): 



1. Skogmo boligfelt, veg og vegbelysning:  kr. 2,30 mill. 

2. Himo – Kalvtrøa – Ombekken:   kr. 5,93 mill.  

3. Ballia veg og vegbelysning:   kr. 3,03 mill. 

4. Skage industriområde:    kr. 6,97 mill. 

5. Topplag asfalt OCEM:    kr. 1,02 mill. 

6. Topplag asfalt Skogmo industriområde:  kr. 1,24 mill. 

7. Krabbstumarka boligfelt:    kr. 4,54 mill. 

 

Gang- og sykkelveg: 

Ingen tiltak 

 

Vegbelysning: 

1. Vegbelysning ved Gimle/OBUS:   kr. 150 000 

2. Vegbelysning fra X Fv17 til OCEM:  kr. 700 000/945 000 

 

Bruer og større kulverter: 

Gløymem bru:      kr. 1,30 mill. 

 

Annet: 

Vegadressering:     kr. 200 000 

 

Av tiltak prioritert for perioden 2012- 2015 er følgende utført: 

 Prioriterte tiltak i 2012 er utført. 

 Tiltak og anlegg totalt, her er punkt 1, 5 og 6 er utført (Skogmo boligfelt, samt topplag 

asfalt OCEM, Skogmo Industriområde). 

 Gang- og sykkelveger, her er et prosjekt utført: Skagedalen til nytt boligfelt Skageåsen 

III. 

 Vegbelysning, punkt 1 og 2 (Gimle/OBUS og fv.17-Overhalla Betongbygg) er utført. 

 Bruer og større kulverter, her er Gløymem bru utbedret og brukontroll for alle bruer 

gjennomført. 

 Annet, vegadressering er utført på kommunale veger, skilting langs fylkesveger ikke 

utført (Statens vegvesen). Det gjenstår noe på adressering til hytter (2016). 

 

Vegplan for perioden 2016-2019 

Framlagt forslag til ny vegplan for perioden 2016-2019 er oppdatert og revidert, og viser hvilken 

standard kommunen har vedtatt i forhold til sommer-/vinterdrift og -vedlikehold, samt hvilke 

investeringstiltak som bør prioriteres framover. Foreslåtte investeringstiltak er sammenholdt 

med vedtatte prioriterte tiltak gitt i handlingsprogrammet til trafikksikkerhetsplan. Det er i 

tillegg tatt inn et punkt som viser regnskapstall for drift og vedlikehold på kommunale veger og 

belysning 2012-2014. 

 

Foreslåtte investeringstiltak er kostnadsberegnet og beskrevet hver for seg. Hvert enkelt 

vegprosjekt tas opp til politisk behandling før iverksetting.  

 

Foreslåtte prosjekter for perioden 2016-2019 viser investeringstiltak til en kostnad totalt på kr. 

27,15 mill., dvs. langt ut over de investeringsrammene som er foreslått rådmannens forslag til 

årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-19. Dette innebærer en streng prioritering av hva som 

kan gjennomføres i planperioden.  

Overhalla kommune har for øvrig avsatte fondsmidler fra tomtesalg (tidligere festetomter) til 

infrastrukturformål på industriområdene i kommunen. Vegtiltak vil kunne være et slikt tiltak. 

Dette fondet er p.t. på ca 3,5 mill kr. 

 



Tiltak og anlegg totalt:  

Veg: (Enkelte tiltak omfatter både veg, gang- og sykkelveg og vegbelysning)  

1. Nødvendig tiltak rep. eksisterende asfalt(flikk) kr. 0,50 mill. 

2. Himo-kalvtrøa-Ombekken, strekning 1   kr. 2,62 mill. 

      Himo-kalvtrøa-Ombekken, strekning 2   kr. 1,68 mill. 

      Himo-kalvtrøa-Ombekken, strekning 3  kr. 3,00 mill. 

3. Skage industriområde    kr. 7,60 mill. 

4. Barlia veg, gang- og sykkelveg, og 

vegbelysning      kr. 4,40 mill.  

5. Krabbstumarka boligfelt    kr. 5,00 mill. 

6. Opprusting Vannebo bru    kr. 0,65 mill. 

7. Gang- og sykkelveg, vegbelysning fra 

kryss Svenningsbrona/fv.17 fram til ny 

avkjørsel til OBUS, barneskolen   kr. 0,40 mill. 

8. Fv.434 Gang- og sykkelveg fra planovergang 

Namsosbanen til avkjørsel Hunn Boligfelt  kr. 1,00 mill. 

9. Planlegging/vurdering av mulig gang- og 

Sykkelveg langs Skjørlandsvegen   kr. 0,30 mill. 

Sum kostnad     kr. 27,15 mill 

 

Vegbelysning: 

All nyetablering og utskifting av armaturer til vegbelysning blir etablert med LED-belysning. 

 

Gang- og sykkelveg: 

Her prioriteres Svenningsbrona og Barlia. I tillegg kommer forprosjekt/vurdering av mulighet 

for gang- og sykkelveg langs Skjørlandsvegen.  

 

Bruer og kulverter: 

Vannebo bru prioriteres utført i 2016. Øvrige tiltak prioriteres i henhold til tilbakemelding fra 

brukontroll utført 2014. 

 

Vurdering 

Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016- 2019, datert 25.11.2015, vedtas med følgende 

investeringstiltak i perioden som foreslått i forslag til vedtak pkt. 2.  

 

Ut fra tiltakslista anbefales det at følgende tiltak blir prioritert for gjennomføring i 2016: 

Tiltak 6) Vannebo bru: 0,65 mill kr. 

Tiltak 1) Nødvendig tiltak rep eksisterende asfalt: 0,5 mill. kr. 

Tiltak 7) Gang- og sykkelveg, vegbelysning fra kryss Svenningsbrona/fv.17 fram til ny 

    avkjørsel til OBUS, barneskolen: 0,4 mill. kr. 

Tiltak 2) Himo- Kalvtrøa-Ombekken, strekning 1: 2,62 mill. kr. 

 

Disse prioriteringene er de som rent faglig menes å være viktigst å prioritere i 2016. Ut fra 

foreslått investeringsramme 2 mill. kr. til vegformål i årsbudsjettet for 2016, vil det ikke være 

mulig å gjennomføre alle disse prosjektene fullt ut, etter som de summerer seg til 4,17 mill. kr. 

Rådmannen ser det derfor slik at Tiltak 2) Himo- Kalvtrøa-Ombekken, strekning 1 ikke vil 

kunne sluttføres før i 2017 ut fra foreslått investeringsramme i økonomiplanen. 

 

Tiltak 6 (Vannebo bru) er tiltak som er viktige mht. avvik fra brukontroll.  

 



Tiltak 1 går på det å legge litt ekstra arbeid i asfaltflikking i stedet for kun å lappe hull så kan 

man f.eks. skjære opp asfalten og legge i mer, og dermed få en sterkere og mer holdbar 

reparasjon (tiltak 1). 

 

Tiltak 7 (gang-/sykkelvei, gatelys Svenningsbona) har med trafikksikkerhet å gjøre og er et 

tiltak som er hentet fra trafikksikkerhetsplanen (se egen sak). På dette tiltaket vil det bli søkt om 

trafikksikkerhetsmidler for inntil 50 % av beløpet.  

 

Tiltak 2 (Himo- Kalvtrøa-Ombekken, strekning 1) er å legge asfalt på en vei med stor 

trafikkbelastning. Vi har siste året sett at trafikken er sterkt økende pga. stor bruk av det 

populære utfartsområdet solemsstien. Her har vi siden denne ble mer tilrettelagt sett en større 

grad av veislitasje. Det er også på denne strekningen som kommunen får flest klager på 

veistandarden sett hele året under ett. 

 

Driftsbudsjett: 

Ut ifra vegplan kapittel 6 ser vi statistikk og utvikling i regnskapet fram til 2014. (Regnskapstall 

for 2015 er ikke ferdige). 

Overhalla kommune kjøper drift- og vedlikeholdstjenester på kommunale veger av private 

aktører. Kommunen må dermed innrette seg i forhold til det offentlige anskaffelsesregelverket 

som medfører at tjenester må konkurranse utsettes med jevne mellomrom. Regelverket legger 

føringer på varighet av kontrakter. 

 

Vintervedlikehold: 

Avtaleperiode inngått 2011-2016, nye avtaler må etableres våren 2016. 

Her er det inngått kontrakt med 6 lokale entreprenører . 

 

Sommervedlikehold: 

Avtaleperioden som er inngått går fra våren 2011 til våren 2016 med mulighet for forlengelse på 

ett år. Det er Glømmen Entreprenør AS som har den gjeldende kontrakten. 

 

Ut i fra statistikk og Kostra-tall (kap.6. vegplan) er det muligheter for sammenligning av 

kostnadsnivå med sammenlignbare kommuner. Endringer i kostnadsbildet skyldes i hovedsak 

klimatiske endringer, samt prisjusteringer.   

Akutte skader på veg som følge av ras, regn og utgravinger, kan få store utslag for budsjettet. I 

tillegg vil stort snøfall sent i budsjettåret kunne gi ekstra utfordringer. 

 

Det vil være av stor betydning for forutsigbarheten for drift av vegnettet om det prioriteres å ta 

kostnader med utbedring av grøfter, stikkrenner for overvann, og forsterkning av veg- 

strekninger. Det er i Overhalla en liten andel asfaltert veg i forhold til grusveg, noe som er med 

på å gi økte sommervedlikeholdskostnader. 

 

Om kommunens veger er tilfredsstillende, så vil dette åpenbart være med på å styrke 

kommunens omdømme. Alle innbyggere og bilister har til tider en eller annen oppfatning av 

vegene. De fleste ønsker at vegen skal være uten hull, støv og snø, gjerne med ny asfalt og med 

god sikt for sikker ferdsel for både trafikanter og forgjengere. 

Tilbakemeldinger/synspunkter angående veg kommer fortløpende inn via den nettbaserte 

tjenesten GataMi, telefon og publikumsbesøk. Innspill vurderes fortløpende og eventuelle tiltak 

iverksettes fortløpende så langt det er mulig. 

  

Framlagt forslag til ny Vegplan 2016-2019 gir et godt grunnlag for framtidig budsjettering, og 

tilrås vedtatt med de prioriteringer som er foreslått.  



At tiltak fra trafikksikkerhetsplanen er tatt inn i veiplanen er gjort pga. signaler fra forrige 

kommunestyre med utgangspunkt i at de kunne tenkt seg å få presentert samlet. Det er viktig å 

påpeke her er at det er en forutsetning at et trafikksikkerhetstiltak må formelt være vedtatt for at 

det skal være mulig å søke om inntil 50 % del finansiering fra ledige trafikksikkerhetsmidler.  

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Kultursjef i Overhalla 

Saksmappe: 2015/9278-1 

Saksbehandler: 

 Johan Ludvik Lund 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Sykkelstrategi for Overhalla kommune 2015-2020 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla kommunestyre 102/15 21.12.2015 

Overhalla formannskap 88/15 07.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar sykkelstrategien ―vind i håret‖ for 2015-2020. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

 

 

Vedlegg: ―Vind i håret‖ – forslag til sykkelstrategi for Overhalla kommune 2015-2020. 

 

Saksopplysninger 

Vedtak i kommunestyret september 2015: 

PS 48/15 Sykkelstrategi og gang-/sykkelveg Overhalla - Namsos – 

oppstart planarbeid og finansiering av forprosjekt 

1. Overhalla kommune har i klima- og miljøplanen som mål å bli Sykkelkommune nr. 1 i Namdalen. Det skal 

utarbeides en helhetlig sykkelstrategi med tiltaksprogram innen utgangen av 2015. 

2. Det utarbeides et forprosjekt for tiltaket; Gang- og sykkelveg mellom Overhalla – Namsos. Forprosjektet 

framlegges kommunestyret før en eventuell detaljplanlegging starter. 

3. Forprosjektet utarbeides innenfor en ramme på kr. 300 000 inkl. mva., og finansieres med bruk av 

disposisjonsfond.  

Det er mange viktige grunner til å satse på sykkel. Mer sykling ivaretar ulike samfunnsformål og gir 

gevinst for enkeltmennesker. Sykling er  

 helsefremmende 

 miljøvennlig  

 en effektiv og billig transportform for kortere avstander - vi sparer tid, areal, veinettet  

 gode opplevelser. 

Sykkel er både god samfunnsøkonomi og strategi for bærekraftig utvikling og et mer universelt utformet 

samfunn.  

 



I tråd med ovennevnte vedtak punkt 1 legger rådmannen med dette fram forslag til en første versjon av 

helhetlig sykkelstrategi med tiltaksprogram.  

 

Vurdering 

Hovedmål: Overhalla skal bli et sted hvor det er attraktivt og trygt å sykle til hverdagsaktiviteter og 

fritidsaktiviteter – og for fornøyelsens skyld! 

 
Det er utarbeidet 3 strategier for å nå målsettingen: 

1. Involvere og engasjere overhallingene i å utvikle Overhalla som sykkelkommune. 

2. Synlig tilrettelegge for enkel, trivelig og trygg hverdagssykling for alle aldersgrupper. 

3. Sykkelvennlige kommunale tjenester og arealplanlegging. 

 

På grunnlag av strategidelen er det utarbeidet en tiltaksdel som rulleres årlig som del av kommunens 

årshjul/årssyklus. Finansiering av tiltak behandles etter behov i som egne saker og i sammenheng med 

økonomiplan/årsbudsjett. 

 

Rådmannen ser fremlagte forslag til sykkelstrategi som et godt startpunkt for det videre arbeidet med 

gradvis å utvikle Overhalla som sykkelkommune nr. 1 i Namdalen.  

 

 

Miljømessig vurdering 

Kommunens klima- og miljøplan gir gode føringer for kommunens arbeid på vei mot å bli et 

lavutslippssamfunn. Stimulering og tilrettelegging for økt sykkelbruk er en del av det å utvikle 

et attraktivt lokalsamfunn som setter trivsel og folkehelse i sentrum, og som samtidig reduserer 

klimautslipp knyttet til hverdagstransport. Overhalla er en relativt kompakt kommune hvor 

hverdagssykling kan utvikles til å prege kommunen i større grad. En helhetlig sykkelstrategi gir 

kommunen et godt utgangspunkt for en langsiktig og spennende satsing på å bli en tydelig 

sykkelkommune. 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Kultursjef i Overhalla 

Saksmappe: 2015/9279-1 

Saksbehandler: 

 Johan Ludvik Lund 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Flyktningetjenesten - Rapport 2015 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 89/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 103/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret tar rapporten om bosettingsarbeidet til orientning. 

2. I tråd med anmodning fra Imdi gis rådmannen fullmakt til å bosette 17 flyktninger i 

2016, hvorav inntil 6 enslige mindreårige.  

3. For 2017 gis rådmannen fullmakt til å bosette 18 flyktninger, hvorav inntil 8 enslige 

mindreårige. 

4. Rådmannen bes iverksette planlegging med sikte på bygging av 4-6 kommunale 

utleieboliger i 2016 til bruk for bosetting av flyktninger. Boligene bygges i passivhus 

standard med høy grad av fornybare energikilder. Det søkes Husbanken om tilskudd til 

slike utleieboliger. Rådmannen rapporterer fortløpende til formannskapet om 

planarbeidet. Egen sak med konkret forslag til utbyggingsvedtak behandles av 

kommunestyret i løpet av første kvartal 2016.  

5. Rådmannen bes utarbeide en tverretatlig og helhetlig bosettingsstrategi med 

handlingsprogram for bosetting og integrering av flyktninger. Det tas sikte på politisk 

behandling i første halvår 2016. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 Rapport om bosettingsarbeidet fra flyktningetjenesten, november 2015. 

 Brev fra Imdi med anmodning om bosettinger i 2016 og 2017. 

 

 



Saksopplysninger 

Kommunestyret behandlet i sak 2014/8998-1(17.12.2014) rapport fra flyktningetjenesten om 

arbeidet med bosetting av flyktninger. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

2. Rådmannen gis i perioden 2013-15 fullmakt til å bosette inntil ti flyktninger årlig,  

hvorav inntil 5 enslige mindreårige. 

3. Det utarbeides årlig rapport til kommunestyret om bosetting av flyktninger. 

 

Som en oppfølging av dette legges det nå frem tilsvarende rapport for 2015. 

 

Formannskapet behandlet 5. mai ny anmodning fra IMDI om bosetting av 7 flere flyktninger 

enn tidligere vedtatt ramme, og vedtok slik økning av rammen. 

 

Kommunen har utover høsten mottatt flere brev fra UDI/IMDI med oppdateringer om den 

kritiske situasjonen med mottak av det høye antall asylsøkere som kommer til landet. I brev av 

5.11.15 fra IMDI ble blant annet kommuner som har bosatt det antall flyktninger de har vedtatt, 

bedt om å stille ytterligere plasser til disposisjon allerede inneværende år om mulig, særlig hva 

gjelder enslige mindreårige hvor behovet er presserende. Ekstra bosetting i 2015 kan gjøres 

enten ved å utvide antall i årets ramme eller ved å bosette i år på neste års bosettingsvedtak. 

Rådmannen orienterte i kommunestyret 23.11.15 om at en nå har sett muligheten for å bosette to 

ekstra enslige mindreårige i år og tar sikte på å gjennomføre det. En oppdatert konklusjon på 

dette nå er at det bosettes totalt 18 flyktninger i Overhalla i 2015, hvorav 7 enslige mindreårige 

og 11 ordinære (dvs. 2 flere enslige mindreårige og 1 færre ordinære enn tidligere ramme). 

 

Kommunen har mottatt ny anmodning datert 24.11.15 fra IMDI om å bosette 17 flyktninger 

inkl. 6 enslige mindreårige i 2016, og 18 flyktninger inkl. 8 enslige mindreårige i 2017. IMDI 

understreker at bosettingsbehovet for 2017 er særlig usikkert. Kommunen bes fatte vedtak som 

svar på anmodningen innen nyttår. 

Vurdering 

Som hovedkonklusjon kan man si at Overhalla kommune har kommet langt i arbeidet med 

bosetting av flyktninger i løpet av de årene rapporten omhandler. Det er etablert en langt på vei 

velfungerende flyktningetjeneste, som samarbeider tett med flere andre etater om å organisere 

bosettingens ulike sider på best mulig måte. Erfaringer blant annet fra kommunens deltakelse i 

effektiviseringsnettverket for flyktningekommuner tilsier at bosettingsarbeidet i Overhalla har 

fungert tilfredsstillende. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle vårt bosettingsarbeid videre. 

Vi har mange områder å jobbe videre med og skal ha høye ambisjoner for utviklingsarbeidet. 

Dette er et langsiktig arbeid hvor vi skal ha fokus på å bidra til selvstendighet og god integrering 

i lokalsamfunnet. 

 

På samme måte som kommunens folkehelsearbeid ikke er en oppgave for helsetjenesten alene, 

er bosettingsarbeidet med flyktninger ikke noe som flyktningetjenesten alene kan håndtere og 

løse. Å lykkes med bosettingsarbeidet krever innsats fra hele kommunen, både alle de ulike 

tjenesteområdene i kommuneorganisasjonen og andre aktører utenfor kommuneorganisasjonen, 

her under både næringsliv, frivillig sektor og den enkelte innbygger. 

 

Rådmannen ser det nå slik at vi framover bør forsterke det tverrfaglige og helhetlige arbeidet 

med bosetting av flyktninger. Dette kan blant annet gjøres ved å involvere de ulike medspillerne 

i å utvikle en felles bosettingsstrategi med handlingsprogram hvor tiltak planlegges. Vi tar sikte 

på at en slik bosettingsstrategi kan foreligge i løpet av første halvår 2016. 

 



Ny anmodning fra IMDI om bosetting i 2016 og 2017 er på omtrent samme antall som vi 

bosetter i 2015. Etter en samlet vurdering mener rådmannen dette bør være håndterlig for 

kommunen. Over tid vil vi ha en viss utskifting også av bosatte flyktninger, som av ulike 

grunner velger å flytte til andre steder for utdanning, arbeid osv. Det gir oss rom for å bosette 

nye. Det kan være utfordrende å ha tilstrekkelig antall boliger tilgjengelig til en hver tid, og 

rådmannen vil nå tilrå at vi starter planlegging av bygging av nye kommunale utleieboliger i 

2016. Når planer for dette er konkretisert, fremmes det egen sak om slik utbygging. Rådmannen 

vil underveis rapportere til formannskapet om dette planarbeidet. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte rapport. 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2015/8621-4 

Saksbehandler: 

 Trond Stenvik 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Orgel Ranem kirke - søknad om tilskudd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 90/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 104/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Overhalla kommune støtter anskaffelsen av nytt orgel som beskrevet i saken gjennom 

årlig økning av driftstilskuddet til Midtre Namdal kirkelige fellesråd med kr. 110.000, 

tilsvarende kapitalkostnader for et låneopptak på 2 mill. kr.  

2. Oppstart for utbetaling av økt årlig tilskudd avklares med Midtre Namdal kirkelige 

fellesråd ut fra framdriften i anskaffelsesprosessen. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

 

Lene Lervik Glømmen (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 

avstemming. 

 

Hjemmel: Fvl. §6e 

 

Begrunnelse: Styremedlem Namdal kirkelige fellesråd. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Overhalla kommune har mottatt søknad om økonomisk bidrag til anskaffelse av nytt og større 

orgel i Ranem kirke. Dagens orgel er fra 1975 og modent for utskrifting. 

 



Det har i lengre tid vært i virksomhet en lokal orgelkomite som har utredet krav til ny løsning og 

jobbet med en samlet finansiering av slikt orgel. Komiteen har benyttet seg av kompetanse fra 

orgelkonsulent og Riksantikvaren. Det foreligger et kostnadsoverslag på 4,75 mill. kr. eks. mva. 

for et orgel med 19 stemmer. Det opplyses at et kvalitetsorgel fra de beste orgelbyggerne vil 

kunne ha en teknisk levetid på 100-200 år. Anskaffelsesprosessen vil kunne ta 2,5-3 år før nytt 

orgel er på plass. 

 

Finansieringsplanen i søknaden: 

 

Innsamling lokalt kr    800.000 

Fra næringsliv  kr    575.000 

Fra stiftelser m.v. kr 1.000.000 

Fra kommunen kr 2.375.000 

 

Finansieringsarbeidet pågår for fullt ut fra målsettingen ovenfor, og man har kommet et godt 

stykke på vei i dette arbeidet. Nylig fikk man bl.a. tilsagn om tilskudd på kr. 800.000 fra 

stiftelsen Nordenfjeldske bykreditt. 

 

Et nytt moment som er kommet opp er muligheten for å oppnå rentekompensasjon fra 

Husbanken. Dette er en ordning som går ut ved nyttår, og det er nå sendt søknad om dette. Får 

man tilsagn om rentekompensasjon vil dette merkbart redusere kapitalkostnadene (tilsvarende 

renter for et lån på 20 år med 5 års avdragsfri periode). 

 

Rådmannen har gjennom god dialog med orgelkomiteen kommet til at det vil være 

hensiktsmessig at kirkelig fellesråd gjennomfører og finansierer anskaffelsen med netto 

lånebehov, og at kommunens bidrag gis i form av økt årlig tilskudd til kirkelig fellesråd for å 

dekke årlige kapitalkostnader for den andel av prosjektkostnaden som kommunen støtter. 

Vurdering 

Fra kommunens side vil en først og fremst gi ros til en engasjert orgelkomite som over tid har 

stått på for å avklare orgelbehovet og skaffe finansieringskilder. Dette arbeidet fortsetter for 

fullt, og en ser nå at arbeidet gir gode resultater. Ranem kirke er som middelalderkirke et 

smykke for Overhalla og Namdalen, og det synes åpenbart at en slik kulturarv må ha et orgel 

som står i stil med kirken for øvrig. Det er et stort økonomisk løft, men samtidig en investering 

med svært lang levetid om en satser på kvalitet. 

 

Rentekompensasjonsordningen vil kunne lette opprinnelig planlagt finansiering. Samtidig pågår 

det jobbing med å få inn flere kilder til finansieringen, og det bør være gode utsikter til å få dette 

på plass. 

 

Etter en samlet vurdering foreslår rådmannen at kommunen støtter anskaffelsen gjennom årlig 

økning av driftstilskuddet til Midtre Namdal kirkelige fellesråd med kr. 110.000, tilsvarende 

kapitalkostnader for et låneopptak på 2 mill. kr. som avdras over 20 år med lånebetingelser som 

kirkelig fellesråd har avklart. Kommunen har fra før et finansieringsansvar for årlig drift av 

kirkelig fellesråds virksomhet, og foreslått løsning gir økonomisk forutsigbarhet for fellesrådet. 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/3994-17 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 94/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 105/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Det nedsettes et arbeidsutvalg på 5 politikere for å gjennomgå reglementet i sin helhet. 

Som sekretær for utvalget velges formannskapssekretæren. 

 

2. Arbeidsutvalget skal gjennomgå reglementet og komme tilbake med en rapport som 

behandles politisk i mars. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

 

Ragnar Prestvik (AP) foreslo at gruppelederne velges som arbeidsutvalg. 

 

Ordfører Per Olav Tyldum foreslo at varaordfører Lene Lervik Glømmen (SP)velges som leder.  

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med Ragnar Prestvik sitt forslag til arbeidsutvalg, vedtas. 

 

Følgende velges: 

 

Varaordfører Lene Lervik Glømmen (SP),leder 

Ragnar Prestvik (AP) 

Johan Tetlien Sellæg (SP) 

Jo Morten Aunet (H) 

Jan Ståle Viken Flått(FRP) 

 

Torunn Grønnesby, Sekretær 

 

 

 

 



  

 

 

Saksopplysninger 

Folkevalgtes arbeidsvilkår ble behandlet av det avtroppende kommunestyret ved inngangen til 

ny valgperiode(jfr. vedtatt reglement), der det ble vedtatt å videreføre reglementet. 

 

Det kan nå likevel være behov for en bredere gjennomgang og evaluering av reglementet.  

En har bl.a. gjennomført en digitalisering av utsending av sakspapirer. Systematikk for dette  

bør vurderes tatt inn i folkevalgtes arbeidsvilkår.  I tillegg stilles det av og til spørsmål om 

praksis med tapt arbeidsfortjeneste. 

 

Det foreslås dermed at det nedsettes et arbeidsutvalg på 5 politikere for å gjennomgå 

reglementet i sin helhet. Som sekretær for utvalget velges formannskapssekretæren. 

 

Arbeidsutvalget skal gjennomgå reglementet og komme tilbake med en rapport som behandles 

politisk i mars.  

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2014/7485-4 

Saksbehandler: 

 Trond Stenvik 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Søknad om tilskudd og avtale med Visit Namdalen SA 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 95/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 106/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Overhalla kommune gir Visit Namdalen i 2016 et tilskudd som omsøkt på kr. 20.506 

som kommer i tillegg til årlig serviceavgift kr. 7.500 for medlemskap i Visit Namdalen 

SA. Kostnaden innarbeides i første budsjettrevisjon 2016. 

2. Overhalla kommune inngår foreslått avtale med Visit Namdalen SA. Kommunen vil 

høsten 2016 behandle som egen sak en evaluering av utviklingen i Visit Namdalen SA 

for å vurdere om medlemsskapet skal videreføres. 

3. Overhalla kommune melder seg ut av Foreningen Kystriksveien fra og med 2016. 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

I 16.09.2014 VS: Medlemskap i Visit Namdalen 

SA 

Per Olav Tyldum 

S 01.10.2014 Medlemskap i Visit Namdalen SA  

I 26.10.2015 Søknad til kommunen om tilskudd 

til Visit Namdalen SA 

VISIT NAMDALEN v/ Bente 

Snildal 

S 02.12.2015 Søknad om tilskudd og avtale med 

Visit Namdalen SA 

 



 

Vedlegg:  

 Søknad om tilskudd og avtale med Visit Namdalen SA 

 Finansiering/økonomisk tilskudd 2016 og 2017 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunene i Namdalen har mottatt søknad om tilskudd og avtale med Visit Namdalen SA. 

Selskapet søker om følgende. 

1. Kommunestyre godkjenner det framlagte forslag til AVTALE OM 

MARKEDSFØRING INNEN TURISME med Visit Namdalen SA (heretter omtalt som 

VN) 

1. De økonomiske konsekvenser av avtalen, (for Overhalla kommune) kr 28.006 for 2016, 

kr 89.523 for 2017 innarbeides i driftsbudsjettet for 2016 og og for seinere år i 

økonomiplanen – se spesifiserte beløp pr kommune i vedlegget. 

 

I oktober behandlet kommunestyret spørsmålet om medlemsskap i Visit Namdalen SA og fattet 

følgende vedtak: 

 

1. Overhalla kommune blir medlem av Visit Namdalen SA fra 2014. Årskostnad legges inn 

i årsbudsjettet 2015. 

2. Videreføring av kommunens medlemskap i Visit Namdalen SA forutsetter at selskapet 

oppnår tilslutning fra reiselivsbedrifter og kommuner i Namdalen, og at selskapet 

opparbeider en sterk markedsposisjon i regionen. 

3. Overhalla kommune vil i løpet av 2015 gjøre en samlet vurdering og valg av kommunens 

videre eierskap/medlemskap innen reiseliv og turisme, herunder engasjement i 

Foreningen Kystriksveien og Visit Namdalen SA. Kommunen vil særskilt legge vekt på 

ambisjoner og valg av løsninger hos reiselivsbedrifter i kommunen/regionen. 

 

Vedtaket ovenfor innebar at Overhalla tegnet et såkalt andels- og serviceavtale med VN, som for 

2015 innebar en andel (engangskostnad) på kr. 3.000 og en årlig serviceavtale på kr. 7.500. 

Samtidig var man kjent med at selskapets videre finansieringsplan da innebar en vesentlig 

økning i kommunenes finansiering fra 2016, når finansieringen i oppstartsfasen fra regionale 

næringsfond var ment å bli faset ut. 

 

I ny søknad fra selskapet beskriver en at medlemsvervingen har tatt lengre tid enn forventet, og 

at en derfor ser for seg en 25/75 % deling for 2016, der kommunene blir søkt om 25 % av 

påtenkt tilskuddsbeløp for 2016 og der regionale fond blir søkt om 75 %. For 2017 vil 

tilskuddsbeløpet for kommunene bli som tidligere skissert, med samlet ca 1 mill kr i kommunale 

tilskudd og andels-/serviceavgifter (økt fra ca kr 330.000 samlet i 2016). 

 

VN har en finansiering på plass t.o.m. 30.4.16. I 2017 påregner VN at en er kommet lengre mht. 

verving av andelshavere samt utvikling av nettportal og vil være inne i en driftsfase, som 

medfører at at det ikke vil søkes videre støtte fra regionale fond. 

 

Den foreslåtte kommuneavtalen kan sies opp med 1 års varsel. Utmelding og oppsigelse av 

avtalen må mottas 1 år forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for. 

 

Omsetningen i VN vil forventes å ligge på ca. kr 1 600 000,- i 2016 og 2017. Inntektene fordeler 

seg mellom serviceavtaler og offentlig tilskudd. I tillegg så kan det komme inn inntekter fra 

næringens deltakelse i tiltak som f.eks. Visit Namdalen Reiseguide (brosjyre), kampanjer og 



prosjektinntekter. Noe av inntektene skal brukes til forskjellige målrettete markedsføringstiltak. 

VN legger til grunn at det inngås en langsiktig avtale med offentlige tilskuddsytere og at 

næringen tar stilling til deltakelse i årlige markedstiltak. VN har satt seg et mål innen 2020 om 

mindre enn 50 % kommunal driftsfinansiering. 

 

VN oppgir at følgende prosesser godt i gang; 

 Engasjement av reiselivsdirektør for Visit Namdalen, 

 Utarbeidet merkevarestrategi/profilering 

 Etablering av Namdalens offisielle nettportal for reiselivet, 

www.visitnamdalen.com 

 Utgivelse av Visit Namdalen Reiseguide 2015, offisiell brosjyre for reiselivet i 

Namdalen 

 Initiering av nye reiselivsprosjekt for hele regionen. 

 

P.t. er det 60 medlemsbedrifter i VN, mens det i august 2014 var 19. I Overhalla er det 3 

reiselivsbedrifter (Haugen keramikk, Overhalla Hotel og Skogmo Gjestgiveri) p.t. som er 

medlemmer i VN. 

Visit Namdalen SA har ingen fast ansatte, og leier inn daglig ledelse fra MNS Utvikling samt 

webtjenester fra Grong Fritid. Selskapet har et styre på 5 medlemmer. Årsmøtet fastsetter årlig 

serviceavgift. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. 

 

 

Vurdering 

Invitasjonen om medlemskap i Visit Namdalen SA reiser både prinsipielle og 

praktiske/økonomiske problemstillinger som kommunen må ta stilling til. Et grunnleggende 

spørsmål er hvilket engasjement og ansvar kommunene skal ta for utvikling av 

reiselivsnæringen, satt opp mot hvilket engasjement og ansvar aktørene i næringen selv skal 

ta. Prinsipielt burde tyngden av dette engasjementet og ansvaret for drift ligge hos 

næringsaktørene selv, etter rådmannens oppfatning. Det offentliges rolle bør ideelt sett 

avgrenses til bistand til utvikling i de faser hvor det er naturlig, og hvor utviklingsarbeidet er 

basert på eierskap til prosessene hos aktørene i næringen. 

 

Rådmannen ser det i utgangspunktet som spennende og fornuftig at reiselivsaktørene i 

Namdalen vil utvikle en felles plattform for markedsføring og utvikling av de produkter og 

opplevelser Namdalen kan by på – i form av et destinasjonsselskap og portal som Visit 

Namdalen SA. Dette innebærer åpenbart et komplekst samspill mellom mange ulike aktører med 

ulike ambisjoner og strategier. Slik sett må en ha forståelse for at dette krever en viss 

langsiktighet i satsingen. Samtidig bør utviklingen baseres på aktører som selv engasjerer seg i 

det arbeidet som et slikt selskap må gjennomføre og har tro på at en kan lykkes. Det gjenstår å 

se om et slikt eierskap er tilstrekkelig til stede eller kan utvikles i nær framtid. 

 

Visit Namdalen SA bør etter rådmannens mening i nær framtid gis en mulighet til å vise om det 

lar seg gjøre å realisere de ambisjonene som er satt for selskapet. Dette krever også at 

kommunen engasjerer seg i å få lagt til rette for nødvendig informasjon om de tilbud som 

befinner seg i kommunen/regionen. Samtidig er det naturlig for kommunen å stille krav til at 

VN utvikler seg i ønsket retning og i nær framtid, slik at grunnlaget for videre drift sikres 

gjennom et tyngre eierskap fra reiselivsbedriftene og at samspillet med medlemskommunene 

styrkes. I dette bør en framover vurdere både hensiktsmessig organisering/selskapsform. 

 

Overhalla har i en årrekke vært medlem av Foreningen Kystriksveien. Dette er et selskap som på 

mange måter har et tilbud som overlapper det tilbudet Visit Namdalen SA gir, men med en noe 



annen profil, geografisk dekning og type markedsføring. Medlemskommunene betaler samlet ca 

1 mill kr i dette selskapet, noe som omtrent tilsvarer det nivået som Visit Namdalen har planlagt 

som årlig kommunal finansiering fra 2016. Overhalla kommunes kontingentandel i 

Kystriksveien 2015 var kr 53.341,- inkl. mva. For at kommunens reiselivsaktører skal kunne 

markedsføre seg gjennom Kystriksveiens kanaler (papirbasert reisehåndbok og internettportal), 

må den respektive kommune være medlem. I 2015 var det to reiselivaktører i Overhalla som 

benyttet seg av dette (Overhalla Hotel og Bjøra Camping). 

 

Som beskrevet i forrige sak i 2014 om Visit Namdalen SA, mener rådmannen at kommunen må 

velge mellom deltakelse i reiselivssatsingen i Foreningen Kystriksveien og i Visit Namdalen 

SA. Foreningen Kystriksveien har et annet geografisk fokus enn VN (FV17-kommunene 

Steinkjer, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Høylandet, Nærøy, Vikna og Leka i Nord-

Trøndelag, samt 16 kommuner i Nordland). Foreningen hovedsatsingsområde er utvikling av en 

helhetlig reiserute fra Steinkjer til Bodø. Kommunene Fosnes og Flatanger har nylig meldt seg 

ut av Foreningen Kystriksveien. 

 

Rådmannen vil nå etter en samlet vurdering tilrå at Overhalla kommune melder seg ut av 

Foreningen Kystriksveien og med det fokuserer ressursbruken på videre utvikling av Visit 

Namdalen SA. 

 

Rådmannen vil tilrå at kommunen gir tilskudd til VN for 2016 som omsøkt og inngår avtale som 

foreslått, men at saken tas opp neste høst med sikte på ny evaluering av utviklingen i selskapet 

for beslutning om videreføring av medlemsskapet. 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2011/1520-50 

Saksbehandler: 

 Åse Ferstad 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Videreføring av Namsen Vannområde 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla kommunestyre 107/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. Overhalla kommunes representant i vannområdeutvalget for Namsen vannområde er 

ordføreren, med varaordfører som vararepresentant.  

2. Overhalla kommune vedtar å bidra med et tilskudd på kr 10 000,- i 2015, 2016, 2017 og 

2018 til sekretariatet for vannområdet, samt bidra med egeninnsats jfr. budsjettforslaget.  

3. Rådmannen delegeres myndighet å oppnevne kontaktperson(er) som prosjektleder for 

vannområdet kan forholde seg til. Aktuelle kontaktpersoner er blant annet fagpersoner 

innenfor teknisk og miljø- og landbruk som skal bidra ved behov. 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Bakgrunnen for organiseringen av vannforvaltningen 

Vanndirektivet er et av EUs viktigste miljødirektiver, og banebrytende for norsk vann- 

forvaltning. Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, både 

vassdrag, grunnvann og kystvann. Forvaltningen skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordnet 

på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, tilrettelagt for bred medvirkning og sette 

konkrete og målbare miljømål. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 

trådte i kraft 1.1.2007, og implementerer EUs vanndirektiv i norsk rett.  

 

En helthetlig vannforvaltning forutsetter at vannet forvaltes der det renner – på tvers av 

kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser.  Vannregion Trøndelag er delt inn i flere 

vannområder som følger nedslagsfeltene. Namsen vannområde omfatter i stor grad de 7 

kommunene Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Grong, Overhalla og Namsos. Deler av 

Snåsa kommune drenerer også til Namsen, men i begrenset grad. I Lierne og til dels Røyrvik 

drenerer også en del grensevassdrag til Sverige, og dette vannet forvaltes av svensk vann- 

forvaltning med innspill fra Norge. Samarbeid innad i Namsen vannområde vil være viktig for 

en helhetlig forvaltning av vassdraget.  

 

Regional vannforvaltningsplan 2016-2021 

Vannforskriften krever at alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Det 

skal utarbeides sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner som setter konkrete 

miljømål for alt vann. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag var på høring i 

perioden 1.7.2014 -31.12.2014. Planen omfatter alle sektorer med myndighet som berører vann. 

Planen skal vedtas av begge fylkestingene i Trøndelag (Fylkestinget i Nord-Trøndelag 

10.12.15), og ved kongelig resolusjon innen utgangen av 2015.  

 

Regional vannforvaltningsplan setter miljømål for vannforekomstene, og krever at berørte 

sektorer følger opp med miljøforbedrende tiltak i mange vannforekomster. Gjennomføringsfasen 

er fram t.o.m. 2018, og miljømålene skal være oppnådd innen utgangen av planperioden i 2021.  

Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) er vannforekomster som er utsatt for fysiske 

endringer grunnet samfunnshensyn, f.eks. kraftregulering og bekkelukninger i landbruks- 

områder. Disse vannforekomstene får justert miljømålsetningen i forhold til inngrepets  

samfunnsnytte til godt økologisk potensiale. Kravet til vannkjemisk kvalitet skal være 

uforandret og minst god.  

 

Status for vannforekomstene i vannområdet 

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål og tiltaksanalysen til Namsen vannområde peker på 

vannkraft og inngrep som påvirker laksefisk som de to viktigste påvirkningsfaktorene. Videre er 

spredte avløp, avrenning fra landbruk, gruveforurensning og fremmede arter de viktigste 

påvirkningene på vann i vannområdet. Av de overflatevannforekomstene som er satt i risiko for 

ikke å oppnå god økologisk tilstand innen 2021 er det foreslått en rekke tiltak for å oppnå god 

tilstand i disse vannforekomstene.  

 

Organisering av og medvirkning i vannområdet 

Vannområdet har vært organisert med vannområdeutvalg av politisk valgte representanter og en 

arbeidsgruppe bestående av de fagpersoner som er aktuelle til enhver tid. Prinsippet om 

medvirkning skal ivaretas gjennom å involvere en lokal referansegruppe. Dette foreslås 

videreført:  

 Vannområdeutvalget (VOU) består av en politisk representant fra hver av kommunene, 

samt vara. Dette er henholdsvis ordfører og varaordfører i alle kommunene. Politiske 

representanter til VOU ble oppnevnt i alle kommunene i 2011, for årene 2012, 2013 og 

2014. For å sikre videreføring arbeidet i VOU må de politiske representantene til VOU 



re-oppnevnes.  Vannregionmyndigheten for Vannregion Trøndelag (Sør-Trøndelag 

fylkeskommune), Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

deltar også på møtene i VOU. Valgt leder og evt. nestleder i VOU deltar som 

representanter for Namsen vannområde i vannregionutvalget (VRU) for vannregion 

Trøndelag. 

 Arbeidsgruppa fungerer som ei arbeidende prosjektgruppe og er administrativt ansatte 

representanter fra hver kommune alt etter ulike tema og behov. De har møte- og talerett i 

VOU.  

 Berørte rettighetshavere og private og allmenne interesser skal få informasjon om og gis 

anledning til å delta i arbeidet med gjennomføringen av en helhetlig vannforvaltning 

etter Vannforskriften §§ 22 og 27, samt plan- og bygningsloven og miljø-

informasjonsloven. Ei lokal referansegruppe har representanter fra kraftbransjen, 

vannverk, oppdrettsnæring, øvrig næringsliv, lag og foreninger etc. i kommunene. De 

informeres ved å sende ut høringer osv. pr e-post og det kan gjennomføres lokale møter 

for å informere om arbeidet dersom det er interesse. De kan inviteres med på VOU-

møter om det er aktuelt.  

 

Kommunenes/vannområdets oppgaver 

Kommunen har myndighet innenfor mange områder som er relevante for vannmiljøet, og en 

betydelig del av arbeidet med den regionale vannforvaltningsplanen har foregått i vannområder 

og kommuner. Kommunene leverte tiltaksanalyser med forslag til tiltak og miljømål i 

kommunenes vannforekomster som inngikk i den regionale planen. Kommunene må i løpet av 

gjennomføringsfasen av den regionale vannforvaltningsplanen, etter inngående vurdering av 

hvert enkelt tiltak, vedta å gjennomføre de tiltakene som har positiv kost/nytte—effekt. I følge 

regional vannforvaltningsplan skal kommunene i vannområdet gjennomføre tiltak som f.eks.: 

- Kartlegging og registrering av avløp i spredt bebyggelse 

- Tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg 

- Utbedring av utilstrekkelige renseanlegg 

- Sørge for tilstrekkelig med kantvegetasjon langs vassdrag 

- Sørge for at rundballer lagres på forsvarlig måte 

- Følge opp gjødselplaner 

- Gjennomføre biotoptiltak for anadrom laksefisk 

- Overvåke vassdrag 

- Informasjonstiltak 

Vurdering 

Sekretariatet for vannområdet 

Grong kommune har hatt sekretariatet for vannområdet siden 2011, i en prosjektlederstilling på 

40 % stilling, som nå ønskes videreført i en 30 % stilling. Stillingen ønskes nå videreført i en 

noe mindre stillingsprosent. Prosjektleders oppgaver har vært og vil fortsatt være:  

- Sørge for å ha en dialog med fagpersoner fra kommunene i prosjektgruppa for 

vannområdet avhengig av tema 

- Innkalle til møter i vannområdet 

- Utarbeide forslag til medlemmer av lokal referansegruppe i vannområdet, samt holde 

kontakt med disse 

- Søke om driftsmidler, prosjektmidler og overvåkningsmidler der dette er relevant 

- Holde faglig kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling 

- Delta i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag og ha kontakt med prosjektleder for 

Vannregionen  

- Ha nødvendig kontakt med øvrige sektormyndigheter i Vannregionutvalget 

- Benytte seg av faglige verktøy som brukes i vanndirektivarbeidet, herunder vann-nett 



- Sørge for at nødvendig informasjon legges ut på vannportalen.no, i samarbeid med 

vannregionmyndigheten 

- Bistå ved administrering av overvåkningsprosjekter i vannområdet ved behov 

- Være pådriver for eventuelle samarbeidsprosjekter i vannområdet, herunder prosjekter 

relevante for gjennomføring av regional vannforvaltningsplan 2016 – 2021 

- Bidra som støttestiller ved gjennomføring av tiltak i kommunene 

- Disponere potten med overvåkningsmidler tildelt fra FM-NT i samråd med kommunene 

 

Økonomi 

Forrige prosjektperiode ble vedtatt i kommunene i 2011, for årene 2012, 2013 og 2014. Neste 

periode er regnet fra høsten 2015 til og med 2018. I en gjennomføringsfase bør ikke 

prosjektperioden være kortere. Det er budsjettert med at kommunene allerede høsten 2015 går 

inn med egne midler til drift av vannområdet.  

 

Vannområdet er garantert kr 150 000,- fra Vannregionmyndigheten årlig dersom vannområdet 

fortsatt er organisert og bidrar med egeninnsats og økonomiske bidrag fra kommunene. 

Fylkesmannen har i noen år bevilget skjønnsmidler til drift av vannområder, i en størrelsesorden 

på kr 100.000,-. Vannområdet søker også nå om skjønnsmidler, men denne potten er usikker. 

Dersom FM-NT ikke bidrar med skjønnsmidler, så vil stillingen bli redusert fra 30 % til 20 %. 

En mindre stillingsprosent begrenser arbeidet til mer prosessuelle oppgaver som å delta på AU-

møter og i VRU, og mindre oppfølging av de ulike kommunene opp mot vannregion- 

myndigheten i forhold til overvåkning og tiltak. I tillegg til driftsmidlene kan vannområdet søke 

om midler fra flere ulike fond, bl.a. om overvåkningsmidler fra fylkesmannen. Disse midlene 

har ikke noe betydning for driftsbudsjettet, men går direkte til overvåkning. Sekretariatet har fått 

tilbud fra FM-NT om å disponere en viss sum midler til overvåkning i vannområdet dersom 

sekretariatet videreføres. Sekretariatet må da ha kapasitet for å forvalte dette.  

 

Alternativ 1: 30 % stilling– med skjønnsmidler fra FM-NT: 
Utgifter 

    
Lønn prosjektleder 30 % stilling 220 000 280 000 280 000 280 000 

Kontorutgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 

Kostnader reise/kost 5 000 5 000 5 000 5 000 

Kurs/konferanse 5 000 5 000 5 000 5 000 

Bevertning på møter 5 000 5 000 5 000 5 000 

Div. prosjekter, utgifter, tiltak 15 000 5 000 5 000 5 000 

Overvåkning 50 000 50 000 50 000 50 000 

Egeninnsats i kommunene 150 000 150 000 150 000 150 000 

Total 455 000 505 000 505 000 505 000 

 

Finansiering m/FM-NT 
2015 2016 2017 2018 

Tilskudd ST-FK 150 000 150 000 150 000 150 000 

Skjønnsmidler FM-NT 50 000 100 000 100 000 100 000 

Tilskudd overvåkning FM-NT 50 000 50 000 50 000 50 000 

Namsskogan kommune 5 000 5 000 5 000 5 000 

Røyrvik kommune 5 000 5 000 5 000 5 000 

Lierne kommune 5 000 5 000 5 000 5 000 

Høylandet kommune 10 000 10 000 10 000 10 000 

Grong kommune 10 000 10 000 10 000 10 000 

Overhalla kommune 10 000 10 000 10 000 10 000 

Namsos kommune 10 000 10 000 10 000 10 000 

Egeninnsats i kommunene 150 000 150 000 150 000 150 000 

Total 455 000 505 000 505 000 505 000 



Alternativ 2: 20 % stilling – uten skjønnsmidler fra FM-NT: 

Utgifter 
    

Lønn prosjektleder 20 % stilling 150 000 150 000 150 000 150 000 

Kontorutgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 

Kostnader reise/kost 5 000 5 000 5 000 5 000 

Kurs/konferanse 5 000 5 000 5 000 5 000 

Bevertning på møter 5 000 5 000 5 000 5 000 

Div. prosjekter, utgifter, tiltak 35 000 35 000 35 000 35 000 

Utgifter overvåkning 50 000 50 000 50 000 50 000 

Egeninnsats i kommunene 150 000 150 000 150 000 150 000 

Total 405 000 405 000 405 000 405 000 

     

Finansiering u/FM-NT 2015 2016 2017 2018 

Tilskudd ST-FK 150 000 150 000 150 000 150 000 

Skjønnsmidler FM-NT 0 0 0 0 

Tilskudd overvåkning FM-NT 50 000 50 000 50 000 50 000 

Namsskogan kommune 5 000 5 000 5 000 5 000 

Røyrvik kommune 5 000 5 000 5 000 5 000 

Lierne kommune 5 000 5 000 5 000 5 000 

Høylandet kommune 10 000 10 000 10 000 10 000 

Grong kommune 10 000 10 000 10 000 10 000 

Overhalla kommune 10 000 10 000 10 000 10 000 

Namsos kommune 10 000 10 000 10 000 10 000 

Egeninnsats i kommunene 150 000 150 000 150 000 150 000 

Total 405 000 405 000 405 000 405 000 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/9330-1 

Saksbehandler: 

 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Møteplan for 1. halvår 2016 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla kommunestyre 108/15 21.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Møteplan for 1. halvår 2016 vedtas. 

 

 

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret skal vedta møteplan for 1. halvår 2016, i tillegg har vi satt opp en oversikt på 

møtene i komiteer MNS og Samkommunestyret: 

 

Rådmannens forslag: 

 

Utvalg: Januar Februar Mars April Mai Juni 

F.skapet 18 (man) 16 15 19 10 6* (man) 

K.styret 26 (tirs) 29 29 (tirs) 25 24 20 

Komiteer MNS  1  4 23 13 

Samkommunestyret  5  8 27 17 

*Mandag 6. juni pga. krav 14 dagers off. ettersyn økonomiplanen. 

 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/8893-1 

Saksbehandler: 

 Roger Hasselvold 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Årsbudsjett 2016 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla kommunestyre 109/15 21.12.2015 

Overhalla formannskap 91/15 07.12.2015 

Overhalla arbeidsmiljøutvalg 4/15 04.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

1. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jf. 

eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav a.  

2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf esktl. § 11 

første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bostad for skatteåret 

2016 er 4 promille, jf esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn 

for fritidsboliger.  

3. Takstvedtaket for eiendomsskatt i Overhalla kommune vedtatt av kommunestyret i 2010 

i sak 80/10 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2016, jf esktl. §10. 

4. Eiendomsskatten blir skrevet ut 3 ganger årlig.  

5. Kommunalt avgiftsregulativ for 2016 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn 

sammen med årsbudsjett 2016. 

6. Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på 

kr 94.305.000 for 2016. 

7. Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på kr 1.829.000. 

8. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 vedtas som foreslått. Det fordeles kr 

218.358.179 til drift jf. budsjettskjema 1A. 

 



 
 

 

 
 

Budsjettskjema 1A - drift Regnskap Budsjett Budsjett

2014 2015 2016

Skatt på inntekt og formue 72 890 694    73 140 000    79 414 000    

Ordinært rammetilskudd 127 559 753 134 627 000 143 820 000 

Skatt på eiendom 6 363 345      6 278 000      6 357 000      

Andre direkte eller indirekte skatter 391 203         358 844         390 000         

Andre generelle statstilskudd 12 327 029    15 563 600    20 275 000    

Sum frie disponible inntekter 219 532 024 229 967 444 250 256 000 

Renteinntekter og utbytte 2 788 643      1 411 245      1 549 000      

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 055 426      10 720 000    9 553 000      

Renteutg planlagte investeringer 866 000         

Avdrag på lån 7 853 375      8 740 000      9 910 000      

Avdrag planlegte investeringer 904 000         

Netto finansinnt./utg. -14 120 158  -18 048 755  -19 684 000  

Til  dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                  

Til  ubundne avsetninger 13 890 452    16 302 600    22 547 511    

Til  bundne avsetninger 1 426 371      1 743 307      1 769 125      

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 706 093         -                  -                  

Bruk av ubundne avsetninger 14 279 111    10 241 241    12 607 815    

Etårstiltak dekke med ubundne avsetninger -                  

Bruk av bundne avsetninger 779 161         211 000         245 000         

Netto avsetninger 447 542         -7 593 666     -11 463 821  

Overført ti l  investeringsregnskapet 750 000         

Til  fordeling drift 205 859 407 204 325 023 218 358 179 

Sum fordelt ti l  drift (fra skjema 1B) 199 728 421 204 325 023 218 358 179 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 6 130 985      -                  -                  

Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett

2014 2015 2016

Politiske styringsorganer -2 173 574    3 261 822 2 084 208      

Stabs- og støttefunksjoner 13 053 216    14 017 630 13 397 556    

Fagområde oppvekst 71 797 027    71 650 049 80 186 866    

Fagområde helse/sosial 74 076 871    68 312 102 72 607 775    

Fagområde kultur 12 420 738    12 099 496 13 648 805    

Fagområde teknisk 22 773 174    24 435 305 26 858 936    

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -10 237 831  -10 141 381 -12 069 967  

Midtre Namdal Samkommune 18 029 270    20 590 000    21 644 000    

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 199 738 892 204 225 023 218 358 179 



 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

 

Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett Budsjett

2014 2015 2016

Investeringer i  anleggsmidler 61 666 468    83 194 250    111 500 000 

Utlån og forskutteringer 6 172 000      2 731 000      1 750 000      

Avdrag på lån 646 665         2 656 000      2 655 000      

Dekning av tidligere års udekket 2 860 572      -                  -                  

Avsetninger 7 084 000      -                  794 000         

Årets finansieringsbehov 78 429 704    88 581 250    116 699 000 

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 53 942 275    69 485 400    95 305 000    

Inntekter fra salg av anleggsmidler 6 974 811      1 100 000      1 600 000      

Tilskudd til  investeringer -                  

Kompensasjon for merverdiavgift 10 909 877    15 508 850    13 395 000    

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 640 741      1 700 000      5 649 000      

Andre inntekter

Sum ekstern finansiering 76 467 704    87 794 250    115 949 000 

Overført fra driftsbudsjettet 750 000         

Bruk av tidligere års udisponert -                  

Bruk av avsetninger 1962000 787 000         

Sum finansiering 78 429 704    88 581 250    116 699 000 

Udekket/udisponert -                  -                  



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 20.11.2015 Årsbudsjett 2016  

 

Saksopplysninger 

For mer detaljert forklaring og vurderinger til årsbudsjettet vises det til vedlagte 

årsbudsjettdokument.  

 

I hht Kommunelovens regler skal Formannskapet innstilling til budsjett kunngjøres og legges 

ute til offentlig ettersyn i 14 dager før behandling i Kommunestyret.  

 

Selve budsjettvedtaket omfatter kun budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjettet drift) 

budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investeringer mv.) I 

tillegg er økonomiske oversikter vedlagt i budsjettdokumentet. Disse er imidlertid ikke bindende 

for kommunestyret og ikke en del av budsjettet.  

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/4070-5 

Saksbehandler: 

 Roger Hasselvold 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Revidert økonomiplan 2016-2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015 

Overhalla kommunestyre 110/15 21.12.2015 

Overhalla arbeidsmiljøutvalg 5/15 04.12.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 – 2019 vedtas. 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 07.12.2015 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 07.12.2015, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

  Revidert økonomiplan 2016-2019  

    

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Rådmannen legger med dette frem forslag til revidert økonomiplan for perioden 2016 – 2019. 

Forslaget er en framskriving av årsbudsjett for 2016, hvor en har korrigert for endringer i 

planperioden. 

 



Innstillingen fra Formannskapet, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i Kommunestyret. 

 

 

Vurdering 

Det vises til vurderingene i vedlagte forslag til revidert økonomiplan 2016-2019. 

 

 


