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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/1862-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 17/16 15.03.2016
Overhalla kommunestyre 16/16 29.03.2016

Rådmannens innstilling

Under forutsetning av at det foreligger intensjonsavtale med andre kommuner om 
kommunesammenslåing, gjennomføres det i Overhalla kommune en rådgivende 
folkeavstemning. Hensikten med folkeavstemningen er at innbyggernes oppfatning om 
eksisterende alternativer blir hørt før kommunestyrets endelige beslutning i juni.

1. Den rådgivende folkeavstemningen finner sted mandag 23. mai.
2. Valgstyret tillegges ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemningen.
3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-

2), dog med den endring at nedre grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000).
4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 15. mars 2016 dvs. at de som er 

manntallsført i Overhalla pr 15. mars 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemningen.
5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemningen.
6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg (dvs. 

servicesenteret i administrasjonsbygget og på Spar Skage), så snart det er tilgjengelig.
7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen av stemmesedler.
8. Ordinær forhåndsstemming på servicesenteret i perioden 2. mai til og med 20. mai. 

Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i 
tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.

9. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og 
stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinær 
forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen.

10. Brevstemmer mottas fra 2. mai t.o.m. valgdagen kl 21.00. På grunn av manglende 
legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte 
stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene

11. Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for forhåndsstemmegivning på institusjon 
og hjemmestemming. Stemmegivning på valgdagen foregår på de samme stedene som 
ved kommunestyrevalget 2015, dvs. ved Gimle, Øysletta grendehus og Solvoll. 
Valgstyret fastsetter tid for stemmegivningen.

12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og 
protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
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13. Det gis fullmakt til valgstyrets leder i samarbeid med administrasjonen å ta evt. 
avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning, herunder oppnevning av 
valgmedarbeidere, annonsering, frister ol.

14. Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemming regnskapsføres som 
politisk virksomhet og antas finansiert i form av innvilgede skjønnsmidler til formålet.

15. Det gjennomføres et folkemøte med informasjon om valgalternativene i løpet av april.

Behandling i Overhalla formannskap - 15.03.2016

Behandlet

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.03.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok den 2.2.2016 i sak 4/16 at Overhalla kommune opprettholder tidligere 
vedtak om å utrede videre selvstendighetsalternativet (overhalla som egen kommune) og at en i 
tillegg vil utrede alternativet med en sammenslåing med kommunene Namsos, Namdalseid, 
Fosnes og Flatanger. Utredningen kan også inkludere kombinasjoner hvor ikke alle disse 
kommunene deltar, samt kombinasjoner hvor Høylandet og/eller Grong også deltar. I vedtaket 
ble det bestemt at Overhalla kommune ønsker å starte dialog og forhandlinger om innholdet i en 
intensjonsavtale med de øvrige kommunene nevnt foran.

I etterkant av møtet 2.2.16 er det blitt avklart at også Høylandet kommune vil delta i 
forhandlinger med de nevnte kommunene om en intensjonsavtale for mulig sammenslåing av de 
ovenfor nevnte kommunene.

Et felles forhandlingsutvalg med representanter for de 6 berørte kommunene hadde sitt første 
forhandlingsmøte 8. februar. Forhandlingsutvalget har lagt en tidsplan for møter hvor en tar 
sikte på å ferdigstille en intensjonsavtale 18. mars, slik at en mulig fremforhandlet avtale kan 
være klar før påske. Det forhandles om å slå sammen til en ny kommune som har foreløpig 
arbeidstittel “Midtre Namdal +” (MN+).

I kommunestyrets vedtak i saken den 2.2.16 står følgende i punkt 7:

“Overhalla kommune tar sikte på å gjennomføre folkemøte(r) og en rådgivende folke-
avstemming basert på utarbeidet intensjonsavtale og egen utredning om selvstendighets-
alternativet i løpet av april/mai, i forkant av endelig vedtak i kommunestyret i juni.
Kommunestyret tar stilling til konkret prosess forutsatt at intensjonsavtale foreligger.”

En oppfatter at alle de berørte kommunene, med unntak av Namsos, planlegger å gjennomføre 
en rådgivende folkeavstemning.
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En folkeavstemning vil i tråd med kommuneloven være rådgivende, slik at det er 
kommunestyret som skal ta den endelige beslutningen om kommunen skal gjennomføre en 
sammenslåing eller ikke. 

En folkeavstemning vil bare være relevant om det blir fremforhandlet en intensjonsavtale om 
kommunesammenslåing, som et alternativ til å bestå som egen kommune. Det innebærer at 
dersom forhandlingene for Overhallas del ikke munner ut i en enighet om intensjonsavtale med 
andre kommuner, gjennomføres ikke en folkeavstemning.

Gjennomføring av lokale rådgivende folkeavstemninger er innarbeidet praksis i det norske 
lokaldemokratiet, selv om slike folkeavstemninger ikke er lovregulerte. Det er etablert en 
prinsippbestemmelse for lokale folkeavstemninger i kommuneloven § 39 b. Lovhjemmelen er 
generell, slik at den ikke skal oppfattes som begrensende for kommunene.

Kommunelovens § 39 b om lokale folkeavstemninger sier:
“1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale 
folkeavstemninger.

2. Kommunene og fylkeskommunene plikter å rapportere de opplysninger som departementet 
finner er nødvendig for å offentliggjøre informasjon om lokale folkeavstemninger.”

Videre sier Inndelingslova § 10 at innbyggerne bør høres før kommunestyrene gjør vedtak om 
en eventuell sammenslåing. Slike høringer kan gjøres på mange ulike måter, som ved 
rådgivende folkeavstemning, opinionsundersøkelser, innbyggerundersøkelser, møte eller 
lignende.

Valgloven har ingen bestemmelser som regulerer gjennomføringen av lokale folkeavstemninger. 
Valgmyndighetene i den enkelte kommune er selv ansvarlige for gjennomføringen. Det kan 
være naturlig å ta utgangspunkt i valglovens bestemmelser og gjøre disse gjeldende så langt de 
passer.

Kommunestyret må selv fastsette regelverket for en folkeavstemning etter kommuneloven § 39 
b, herunder regler for hvem som har stemmerett og adgangen til å klage. Det vil være naturlig å 
legge til grunn prinsippene valglovgivningen er basert på, både nasjonalt og internasjonalt.
Venezia-kommisjonen vedtok i mars 2007 "Code of good practice on referendums". Disse er 
basert på internasjonale prinsipper for valggjennomføring, og gjelder ved valg både på nasjonalt 
og lokalt nivå. Dette innebærer blant annet at kommunen bør sikre at prinsippet for allmenn 
stemmerett og hemmelig stemmegivning etterleves også ved folkeavstemninger, slik kravet er 
ved ordinære politiske valg.

Det er etter kommunelovens § 39 b rapporteringsplikt for kommunene som gjennomfører lokale 
folkeavstemninger. Statistisk sentralbyrå står for innsamling av data. Det skjer i forbindelse med 
den årlige KOSTRA-rapporteringen (Kommune-Stat-Rapporteringen), som har svarfrist i 
februar året etter at avstemmingen er avholdt.

Hvis man legger til grunn valglovens bestemmelser, bør følgende spørsmål avgjøres av 
kommunestyret:

 At det skal være folkeavstemning (jfr. kommunestyrets vedtak 2. februar 2016)
 Spørsmålet det skal stemmes over
 Valgdag (er)
 Valgstyre
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 Stemmerett
 Forhåndsstemmegivning
 Brevstemming
 Valgets gyldighet

Følgende spørsmål kan kommunestyret velge å delegere:

 Manntall
 Stemmesedler
 Stemmestyrer og valgfunksjonærer
 Stemmegivning på valgdagen
 Prøving av stemmegivning og stemmesedler, opptelling, protokollering m.v.
 Klage

Overhalla kommune er etter søknad innvilget skjønnsmidler fra Fylkesmannen med kr. 100.000 
til arbeidet i sluttfasen med kommunereformen.

Vurdering

Overhalla kommune skal “lande” prosessen med en endelig avgjørelse i kommunestyrets møte 
den 20. juni. Formannskapets behandling og forslag vedtas 6. juni. Saksfremlegget må dermed 
være ferdig for utsending den 30. mai.

Valgdag
En folkeavstemning må være så sent som mulig i prosessen, slik at mulighetene for informasjon 
til innbyggerne er så gode som mulige, men samtidig så tidlig at resultater kan bearbeides og tas 
med som en del av den endelige beslutningsprosessen. 

KS Nord-Trøndelag tilrår at 23. mai 2016 brukes som felles dag for gjennomføring av 
rådgivende folkeavstemning i de berørte kommunene i fylket. Alle kommunene som planlegger 
folkeavstemning synes å velge denne datoen. Rådmannen tilrår at også Overhalla kommune 
bruker denne datoen som dag for rådgivende folkeavstemning.

Valgstyre
Rådmannen foreslår at valgt valgstyre (utvidet formannskap) får ansvaret for å gjennomføre 
folkeavstemningen.

Stemmerett
Valgloven opererer med to sett av kriterier for å ha stemmerett som gjelder for henholdsvis 
stortingsvalg og valg til kommunestyre/fylkesting. Ved stortingsvalg har norske statsborgere 
som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er eller har vært ført i folkeregisteret
som bosatt i Norge, stemmerett.

Ved valg til kommunestyre og fylkesting har i tillegg personer som ikke er norske statsborgere, 
men for øvrig fyller vilkårene, stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt 
i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er statsborger i et annet nordisk land og er blitt 
folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. For å utøve stemmeretten må 
velgeren være innført i manntallet.

Det foreslås å legge kriteriene for stemmerett til kommunestyre/fylkesting til grunn for hvem 
som skal ha stemmerett ved folkeavstemningen. 
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Det er brukt ressurser på å engasjere og ikke minst involvere ungdom i kommunereformen og 
den fremtidige kommunestruktur, noe som en mener har vært viktig og riktig. Rådmannen 
foreslår at det ved en folkeavstemning gis stemmerett til de som i løpet av valgåret fyller 16 år 
(født i 2000). De andre berørte kommunene i vårt sammenslåingsalternativ legger også opp til 
dette i sin folkeavstemning.

Skjæringsdato for nordiske statsborgere settes til 15. mars 2016. Samme dato brukes som 
skjæringsdato for manntallsføring. Det vil si at for å ha stemmerett ved folkeavstemningen i 
Overhalla må velgeren være registrert bosatt den 15. mars.

Manntall
Det er skatteetaten som er folkeregistermyndighet i Norge og som har de opplysninger som er 
nødvendige for å lage et manntall (oversikt over stemmeberettigede personer pr. en gitt dato). 
Ved en eventuell folkeavstemning må manntall bestilles fra Skattedirektoratet direkte fra den 
enkelte kommune. Det foreslås å følge valglovens bestemmelser når det gjelder utlegging av 
manntallet til offentlig ettersyn (§ 2-6), og rådmannen tilrår at manntallet legges ut til offentlig 
ettersyn på Servicesenteret i administrasjonsbygget (for hele kommunen/alle stemmekretser). I
tillegg legges manntallet for Skage krets ut på Spar Skage (slik som ved andre valg). Det vil 
ikke være mulig å produsere og sende ut valgkort.

Krav om retting, innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet og underretning om endringer 
i manntallet anbefales å foregå i tråd med valglovens §§ 2-7 og 2-8 og behandles av valgstyret.

Bestilling av manntall skjer ved skriftlig søknad til Skatt Midt med opplysninger om hvilke 
opplysninger vi skal ha. Vi må påregne 3-4 ukers behandlingstid. Til kommuner som skal 
avholde rådgivende folkeavstemning består leveransen av:

- Uttrekk av stemmeberettigede
- Utleggingsmanntall i PDF-format
- Avkryssingsmanntall (i flere alternativ – hele kommune og kretsvis)

Stemmesedler
Stemmesedler ved folkeavstemninger kan utformes på to måter:

a) En stemmeseddel der det krysses av for ønsket alternativ (f.eks. Ja eller Nei, eventuelt 
“Overhalla som fortsatt egen kommune” eller “Sammenslåing med …”). Å la være å sette kryss 
= blank stemme.
b) En stemmeseddel for hvert svaralternativ (f.eks. en Ja, en med Nei og en blank).

Fordelen med alternativ a) er at man trenger færre stemmesedler (en pr. stemmeberettiget 
innbygger i stedet for en for hvert svaralternativ), noe som er billigere og mer praktisk. Den 
endelige utformingen av stemmesedlene og om de skal utformes i henhold til pkt. A eller pkt. B 
– og tilpasset det foreliggende forhandlingsresultat – foreslås delegert til valgstyret.

Etter rådmannens syn vil det være tydeligere for innbyggerne om svaralternativene beskrives 
direkte (f.eks. “Jeg ønsker at Overhalla slås sammen med kommunene …” og “Jeg ønsker at 
Overhalla fortsetter som egen kommune”) enn om en bruker svaralternativene Ja/Nei ut fra et 
gitt spørsmål om sammenslåing. Man unngår da også en mulig diskusjon om hvilket alternativ 
velgerne kan si “Ja” til og hvilket alternativ de kan si “Nei” til.
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Dersom kommunestyret vil gi noen føringer for utforming av stemmesedlene, må dette skje i 
denne saken, etter som planlagt kommunestyremøte i april vil være etter fristen for 
bestilling/levering av stemmesedler til forhåndsstemmegivninga.

Tidsmessig kan det bli en viss utfordring å endelig bestemme ordlyd på stemmeseddelen. For å 
ferdigstille opptrykking av stemmesedlene i tide til forhåndsstemmegivninga begynner 2. mai, 
bør ordlyd på stemmesedlene besluttes senest i formannskapets/valgstyrets møte 19. april. 
Ordlyden vil da være basert på de kommunene som da eventuelt har blitt enige om en 
intensjonsavtale. Dersom en eller flere av disse kommunene i sitt kommunestyremøte senere i 
april hypotetisk sett skulle komme til den beslutningen at sammenslåing likevel legges bort, vil 
det kunne få konsekvenser for ordlyden på stemmeseddelen. Skulle dette skje, må vi håndtere 
det på best mulige måte slik at folkeavstemningen likevel kan gjennomføres på ordnet vis.

Forhåndsstemmegivning
Kapittel 8 i valgloven gir detaljerte bestemmelser om forhåndsstemmegivningen ved ordinære 
valg. Dette omfatter blant annet perioden for forhåndsstemmegivning, hvem som kan motta 
forhåndsstemmer, på hvilke steder det kan mottas forhåndsstemmer og framgangsmåten ved 
stemmegivning. Det anses å være hensiktsmessig å følge disse bestemmelsene så langt det er 
relevant.

Den viktigste forskjellen mellom forhåndsstemmegivning ved ordinære valg og en 
folkeavstemning er at man ved ordinære valg har en lovbestemt periode for 
forhåndsstemmegivning og at det er valglokaler tilgjengelig i hele landet. Ved en lokal 
folkeavstemning må kommunestyret beslutte 1) om det skal være anledning til å stemme på 
forhånd og 2) når forhåndsstemmingen skal starte. Det vil heller ikke være praktisk mulig å ha 
valglokaler andre steder enn i egen kommune.

Ved ordinære valg åpner forhåndsstemmegivningen 10. august, dvs. om lag en måned før 
valgdagen, og slutter fredagen før valgdagen. Selve grunnlaget for folkeavstemningen må være
godt kjent før avstemmingen tar til. Intensjonsavtalen skal etter planen foreligge medio mars, 
men det må påregnes noe tid til klargjøring og publisering. Det er også viktig at det settes av tid 
til informasjon og utdyping av innholdet i avtalen, folkemøter o.l. 

Det anbefales derfor å ha forhåndsstemming på hverdager fra og med 2. mai til og med 20. mai
(Servicesenteret). Det foreslås at det legges til rette for forhåndsstemming på Overhalla 
helsesenter den 12. mai og at syke/uføre kan få stemme hjemme etter avtale, jfr. valgloven § 8-3
(6).

I valglovens § 8-1 (4) åpnes det for at velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for 
forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme 
tidligere. Det foreslås at man ikke åpner for denne muligheten ved den vedtatte 
folkeavstemningen, blant annet fordi det vil være forholdsvis kort tid fra beslutningsgrunnlaget 
(ferdig intensjonsavtale m.v.) og forhåndsstemmegivningen starter.

Brevstemming
Valglovens § 8-2 (4) åpner for at velgere som oppholder seg i utlandet og som ikke har mulighet 
til å oppsøke en stemmemottaker kan avgi stemme pr. post. Andre kommuner (blant annet 
Bjugn) som har avholdt folkeavstemning utenom ordinært valg, har åpnet for bruk av 
poststemme for velgere som oppholder seg i utlandet eller andre deler av landet, og som ikke har
anledning til å «komme hjem» i løpet av den perioden forhåndsstemmegivningen pågår. Det 
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anbefales å åpne for brevstemming, og at valgstyret utarbeider nødvendige prosedyrer for dette.

Stemmegivning på valgdagen
Kapittel 9 i valgloven gir detaljerte bestemmelser om stemmegivning på valgdagen ved 
ordinære valg. Dette omfatter blant annet tid og sted for stemmegivning, organisering, 
ordensregler og prosedyrer for stemmegivning. Det anses å være hensiktsmessig å følge disse 
bestemmelsene så langt det er relevant.

Rådmannen tilrår å bruke de stemmekretsene som ble brukt under kommunestyrevalget 2015, 
dvs:

- Gimle forsamlingshus for Ranem/Skogmo krets
- Øysletta grendehus for Øysletta krets
- Solvoll forsamlingshus for Skage krets

Siden det er snakk om en folkeavstemning og ikke et listevalg, kommer valglovens § 9-3 (4) 
ikke til anvendelse, slik at kommunestyremedlemmer også kan være valgfunksjonærer.

Prøving av stemmegivning og stemmesedler, opptelling, protokollering m.v.
Kapittel 10 i valgloven gir detaljerte bestemmelser om godkjenning av stemmesedler, opptelling 
og protokollering. Det anbefales å følge disse bestemmelsene så langt det er relevant.

Klage
Ved ordinære valg har alle som har stemmerett klagerett. Dersom klagen gjelder spørsmål om 
stemmerett eller adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført 
klagerett. Klagen skal være skriftlig og fremsettes senest 7 dager etter valgdagen til valgstyret. 
Departementet er øverste klageinstans.

Det bør gis klageadgang også ved en folkeavstemning og av troverdighetshensyn bør det også 
legges opp til at dette kan skje til en instans utenfor aktuelle kommuner. Dette spørsmålet tas 
opp med fylkesmannen med sikte på finne en tilfredsstillende ordning.

Prøving av valgets gyldighet
Ettersom det her er snakk om en rådgivende folkeavstemning der selve vedtaket i saken som 
høres skal gjøres av kommunestyret, anses det som unødvendig å etablere egen prosedyre for å 
prøve valgets gyldighet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/2283-1

Saksbehandler:

Miljø/landbruk/Trond Stenvik

Saksframlegg

Planleggingstilskudd til gårdbrukere i Overhalla

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 19/16 15.03.2016
Overhalla kommunestyre 17/16 29.03.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune iverksetter fra og med 2016 en tilskuddsordning for utarbeidelse av 
driftsplaner for veivalg på egen gård. 

2. Ordningen etableres i tråd med retningslinjer utarbeidet av MNS Miljø- og 
landbruksforvaltningen, som beskrevet i saksfremlegget. 

3. Ordningen har i økonomiplanperioden en årlig budsjettramme på kr. 100.000.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 15.03.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.03.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Bakgrunn
Det ble i økonomiplanen 2015 avsatt 100.000 kr for å oppfylle ENØK-mål for kyllingfjøs, i 
kommunens klima- og miljøplan. Tilskuddsordning var for gårdbrukere som ønsket å etablere 
anlegg for gjenvinning av ventilasjonsluft fra kyllingfjøs. 50.000 kr pr anlegg og tilskudd til 
maks 2 anlegg pr år.

Dette tilskuddet er ikke aktuelt lenger. Kyllingproduksjonen i Overhalla vil bli avviklet, da 
Nortura har sagt opp leveringsavtalen med sine produsenter i Namdalen.

Den 21.12.2015 vedtok Overhalla kommunestyre følgende angående bruk av disse midlene :
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«Tilskuddsramme avsatt til oppfylling av målene vedrørende ENØK-tiltak i kyllingfjøs, 
omdisponeres til tilskuddsordning for utarbeidelse av driftsplaner for veivalg på egen gård. 
Landbrukskontoret får ansvar for utarbeidelse av tildelingskriterier.»

Miljø- og landbruksforvaltninga i MNS har deretter utarbeidet følgende forslag:

“Målsetting med tilskuddet: Gi beslutningsstøtte til gårdbrukere som står ovenfor viktige 
veivalg med hensyn til drifta av gården. Tilskuddet skal gi gode bakgrunnstall /budsjett for ulike 
alternative valg av drifta på gården. Tilskuddet skal være med å sikre at gårdbrukerne tar godt 
funderte valg for seg og sin familie vedrørende drifta av gården framover, og være med å sikre 
fortsatt god utvikling av landbruksnæringa i kommunen.

a) Forslag til retningslinjer for planleggingstilskudd til gårdbrukere: 

Hvem kan få tilskudd: Tilskuddet skal gjelde for eiere av gårdsbruk både for å utvikle 
tradisjonelt landbruk og «tilleggsnæringer på gårdsbruk».

Hva gis det tilskudd til: Tilskuddet skal gis til å utarbeide driftsplaner (5-årige budsjett) ved 
veivalg. Med veivalg forstås ikke bare beslutninger foran store utbygginger i eksisterende 
næringer, men også i forhold til eiendomsoverdragelser, vurdering av omlegging av 
produksjonen, utvikling av nye næringer basert på gårdens ressurser, etablering av samdrifter 
mv.

En driftsplan er et omfattende arbeid, der det tas inn regnskapstall, produksjonsresultat på 
bruket, framtidige investeringer i bygninger og maskiner for ulike alternativer, avskrivninger, 
skattemessige forhold mv. Planen utarbeides i nær dialog mellom gårdbruker og veileder.

Ordningen støtter ikke: Utarbeidelse av detaljtegninger, prosessen rundt selve 
eiendomsoverdragelsen,» vegvalgssamtaler» mv.

Ordningen administreres av MNS miljø- og landbruk.

Søknadsprosess: Et enkelt søknadsskjema fylles ut og underskrives av søker, vedlagt et tilbud 
om driftsplanlegging fra en kommersiell rådgivningsaktør.
Når driftsplanen er ferdig leveres den til MNS miljø- og landbruk sammen med dokumentasjon 
for betalt rådgivning og tilskuddet utbetales.

Maksimalt tilskudd: Ordningen dekker kostnader til driftsplanleggings på inntil 8.000 kr.

Tidsbegrensning:
Tilbudet bortfaller hvis det ikke er mottatt anmodning om utbetaling innen et år etter at 
søknaden er innvilget. Innvilgede midler går da tilbake til «tilskuddspotten»

Prioriteringer: 
Søknader innenfor tildelingskriteriene behandles fortløpende. Maksimum 1 tilskudd pr søker
over en 5 årsperiode.

Klima- og miljøhensyn:
I planleggingsprosessen skal ivaretakelse av klima- og miljøhensyn være et vesentlig moment.  
Det bør eksempelvis tas hensyn til gode logistikkløsninger for transport av grovfôr og 
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husdyrgjødsel og legges vekt på bruk av klima- og energitiltak der dette er teknisk mulig. 
Tiltaket bør baseres mest mulig på brukets eget ressursgrunnlag. Nye tiltak må planlegges slik at 
forurensing hindres og naturmangfoldet bevares.”

Vurdering

Miljø- og landbruksforvaltninga i MNS har i tråd med kommunestyrets vedtak kommet med 
retningslinjer for praktisk gjennomføring av ordningen. Rådmannen oppfatter at det dermed er 
klart for iverksetting av ordningen fra og med 2016.

Miljømessig vurdering
Forslaget til retningslinjer for ordningen inneholder også miljømessige momenter som bygger 
opp under kommunen miljø- og klimaprofil. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/529-2

Saksbehandler:

Johan Grongstad

Saksframlegg

Finansiering renovering Vannebo bru

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 20/16 15.03.2016
Overhalla kommunestyre 18/16 29.03.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla Kommune vedtar å gjennomføre renovering av Vannebo bru innenfor en 
kostnadsramme på 525 000 eks. mva.

2. Følgende finansiering foretas:

Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
Utgift 02300 6040 33351 0507 525 000
Mva. 04290 6040 33351 0507   131 250
Lån 09100 8100 88000 0906 -525 000
Mva. 07290 8000 85010 0906 -131 250

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 15.03.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.03.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger

Under brukontrollen som ble utført 17.08.2015 av Safe Control ble det avdekket skader på 
Vannebo bru. Det er noen skader som er anbefalt gjennomført umiddelbart og noen skader som 
er anbefalt å ta innen rimelig tid. De skadene som må tas umiddelbart er rekkverket. Det har nå 
bare noen få stolper som er hele eller uten skader. Det må også påberegnes at rekkverket både 
før og etter broen må byttes/repareres da også disse er skadet eller fraværende.

De skadene som bør tas innen rimelig tid er:
 Armeringskorrosjon som sprenger på betongen.
 Slitasje, hull og avskalling i slitelaget.
 Begroing på hver side.
 Drenshull i dekket mangler rør og det bør da støpes inn nye.

Vedlikehold av kommunale bruer inngår i vegplanen 2016-2019 som kommunestyret behandlet 
21.12.2015. Tiltak på Vannebo bru var der kostnadsberegnet til kr. 650.000 og er i vedtatt 
vegplan oppført som prioritert til gjennomføring i 2016 innenfor tilgjengelig budsjettramme. Det 
er i investeringsbudsjettet for 2016 bevilget kr. 2.000.000 til tiltak i vegplanen.

Vurdering

Ut ifra et trafikksikkerhetshensyn bør rekkverkene utbedres umiddelbart.
De andre skadene som er avdekket vil være naturlig å ta i samme operasjon. Når man først skal 
bygge opp stillaser og rigge seg til med utstyr vil det være både naturlig og besparende å gjøre 
hele vedlikeholdsjobben samtidig. For å anslå kostnadene på de forskjellige operasjonene vil 
rekkverksjobben stå for ca. 60 % av kostnadene.

Miljømessig vurdering

Det ligger helt klare føringer i hvordan man utfører bruvedlikehold med tanke på å unngå utslipp 
til vassdragene som ligger under. Dette er noe som det vil være fokus på og som vil bli fulgt opp 
både i prosjekteringsfasen og under utførelsen.

Defekt rekkverk.

Armerings korrosjon
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/2016-2

Saksbehandler:

Johan Grongstad

Saksframlegg

Finansiering asfaltering Skage kirke

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 21/16 15.03.2016
Overhalla kommunestyre 19/16 29.03.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla Kommune vedtar å gjennomføre asfaltering, og lyssetting av parkeringsplass 
PP2 ved Skage kirke. Dette gjøres innenfor en kostnadsramme på 845 000 eks mva (kr 
1.056.250 inkl mva)

2. Følgende finansiering foretas:

Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
Utgift 02302 6040 33402 0505 845 000
Mva. 04290 6040 33402 0505 211 250
Lån 09100 8100 88000 0906 -845 000
Mva. 07290 8000 85010 0906 -211 250

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 15.03.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.03.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:
1 Prinsippskisse parkeringsplass
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Saksopplysninger

Finansiering av «parkering Skage kirke» har vært tema en tid. I møte 21.12.15 K-sak 109/15 ble 
det vedtatt i punkt 13 å framskynde denne fra 2017 til 2016. 
I økonomiplanen ligger tiltaket inne med 1,0 mill kroner inkl mva.

I vår kartlegging har vi kommet frem til at å asfaltere området merket pp2 med tilhørende 
kumsystem, belysning og merking harmonerer omtrentlig med angitt sum. Det er derfor innstilt 
på pp2 som den som gjennomføres.

I kartleggingen vår har vi også sett på inntilliggende arealer (se vedlegg) som er egnet og 
regulert som parkeringsareal, dette for å danne oss et helhetlig bilde av saken. I tabell under 
vises tallene fra den kartleggingen. Andre potensielle viste arealer er ikke tatt med i anskaffelsen 
basert på økonomisk ramme.

Behovet for oppgraderingen er knyttet til dårlige masser og vannansamling ved parkeringsplass 
PP2 ved Skage kirke. 

Det som er lagt inn i kalkylene for oppgraderingen er:
 Masseutskifting og oppfylling med nytt bærelag.
 Etablering av ny overvannsledning med to stk. sandfang/kummer.
 Utvidelse av eksisterende lysanlegg til å tilfredsstille dagens krav.
 Oppmerking og skilting av HC plasser iht. UU krav.

Med bakgrunn i reguleringsplan fra 2013 der det er tre parkeringsplasser som er beskrevet, samt 
veien mellom to av disse, er det valgt å ta med en kostnadskalkyle også for disse.
Se tabell under.

Område Masseutskifting og 
forsterking

Belysning Sum

PP1 Kr 220 000.- Kr 30 000.- Kr   250 000.-
PP2 Kr 770 000.- Kr 75 000.- Kr    845 000.-
PP3 Kr 820 000.- Kr 150 000.- Kr   970 000.-
Vei 08 mellom PP1 
og PP2

Kr 175 000.- Kr    175 000.-

Sum Kr 1985 000.- Kr 255 000.- Kr 2 240 000.-
Alle priser eks mva.

Vurdering

Ut ifra vedtatt prioritering av de midlene som ligger i økonomiplanen, tilrår rådmannen at
tiltaket begrenses til å omfatte oppgradering av området PP2, som er hovedområdet for 
parkering ved kirka. Man vil ved god merking og planlegging kunne øke kapasiteten noe i
forhold til det som er i dag.

Parkeringsplassen ved Ranem kirke er for øvrig i økonomiplanen vedtatt tilsvarende oppgradert 
i 2017.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2011/1665-105

Saksbehandler:

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Nye veg- og adressenavn i Overhalla kommune.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 22/16 15.03.2016
Overhalla kommunestyre 20/16 29.03.2016

Rådmannens innstilling

Følgende adressenavn på veger og hytteområder i Overhalla kommune vedtas i hht 
Stadnamnlova § 5:

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, inngår 
i Vesteråvatna 
hytteområde 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
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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
Midterhaugan Adresse hytteområde Vedtak Nordvest for park.plass Solem
Svorttjønna Adresse hytteområde Vedtak Nord for park.plass Solem
Litlfjellet Adresse hytteområde Vedtak Nordøst for park.plass Solem
Fromsetran Adresse hytteområde Vedtak Sør for Himovatnet

  

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 15.03.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.03.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

Saksopplysninger

Overhalla kommunestyre har den 21.12.2015, sak 96/15 vedtatt kunngjøring og innhenting av 
uttalelse fra stedsnavnkonsulentene for nye adressenavn i Overhalla.

Det er ikke mottatt høringsuttalelser utenom stedsnavnkonsulentenes tilråding.
De har kommentert to navn, ellers ingen merknader til skrivemåte av øvrige:

Sellegbergvatnet:
Tilrår Sellegbergvatnet siden gårdsnavnet Selleg er vedtatt i 1996, og er da retningsgivende for 
relasjonsnavn etter §8 i Stadnamnlova, selv om Sellæg fortsatt står i en del relasjonsnavn. De 
sier at det ikke uten videre er klart hvorfor Selleg er valgt som utmerking.

Vesteråfeltet:
De mener Vesteråvatna hytteområde er et bedre navn siden det regulerte hyttefeltet ligger ved et 
vatn.
Kommunen har tidligere vedtatt Vesteråvatna hytteområde som adressenavn på hytter som 
ligger spredt rundt Vesteråvatna.
I det regulerte hytteområdet på vestre side av det første Vesteråvatnet er det 16 konsentrerte 
hyttetomter. Eget navn eller å adresse disse hyttene til Vesteråvatna hytteområde er en 
“smakssak”. Men stedsnavnkonsulentenes tilråding er forståelig – Vesteråvatna hytteområde er 
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en bedre navneform enn Vesteråfeltet, og det er heller ikke noe teknisk adresseringsproblem å 
benytte dette navnet.

Tidligere behandling:
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

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

Svorttjønna Adresse hytteområde Vedtak Nord for park.plass Solem

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

Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

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

Sellægbergvatnet 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

Midterhaugan Adresse hytteområde Vedtak Nordvest for park.plass Solem

Svorttjønna Adresse hytteområde Vedtak Nord for park.plass Solem

Litlfjellet Adresse hytteområde Vedtak Nordøst for park.plass Solem
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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.
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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.

Vurdering

Rådmannen anbefaler at stedsnavnkonsulentenes tilråding legges til grunn ved vedtak av nye 
adressenavn i Overhalla kommune.

-�24�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/1350-2

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Søknad om fritak fra verv

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 23/16 15.03.2016
Overhalla kommunestyre 21/16 29.03.2016

Rådmannens innstilling

Hilde Kristin Van Hooft sin søknad innvilges som omsøkt frem til 1.3.2018.

Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens §§14 og 15

Behandling i Overhalla formannskap - 15.03.2016

Behandlet.

Søknaden var i utgangspunktet blitt unntatt offentlighet. 
Etter en diskusjon og ny vurdering med bl.a. formannskapet blir søknaden vurdert som offentlig, 
men at saken kan vedtas behandlet for lukkede dører, jfr. kl.§31. pkt. 4.

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.03.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken (ikke vedlagt)

Type Dato Tittel Adressat

I 10.02.2016 Søknad om fritak fra politiske verv Hilde van Hooft

Saksopplysninger

Hilde Kristin Van Hooft (1. vara FRP) søker med søknad datert 10.2.16 om fritak fra verv som 
1. vara for Fremskrittspartiet i Overhalla i to år. Søknaden er vedlagt legeattest.

Vurdering

Plikt til å ta i mot valg og bestemmelser om uttreden er hjemlet i Kommunelovens §§14 og 15.
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§ 15, pkt. 2 lyder:
“2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet.”

Når det gjelder fritak er det i kommentarutgaven av loven pekt spesielt på flytting fra 
kommunen som aktuell fritaksgrunn. I tillegg kommer alvorlige helsemessige årsaker. I 
søknaden vises det til helsemessige forhold. Legeerklæring er vedlagt søknaden, og tilrår at 
fritak innvilges.

Generelt sett bør det etter rådmannens oppfatning være høy terskel for å kunne få fritak, 
samtidig som en må vurdere hvert enkelt tilfelle/søknad. 

I dette tilfellet kan en ikke se at antall varamedlemmer blir utilstrekkelig, jfr. Kl. §16, pkt. 5, og 
rådmannen anser det ikke som nødvendig med suppleringsvalg for den omsøkte periode.

Opprykk og nyvalg er hjemlet i Kommunelovens §16:

“1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt 
mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er 
forfall.

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, 
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt 
hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn.

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige 
varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert 
med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal 
det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten 
til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan 
delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, 
som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved 
suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/599-2

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Regulering av festeavgift for graver

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016
Overhalla kommunestyre 22/16 29.03.2016

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar følgende festeavgift for gravsteder med virkning fra 1.1.2016:

Kommune Avgift pr år 
(kr)

Festeperiode 
(år)

Festeavgift for 10-årsperioden

Overhalla 125 10 Enkeltplass: kr. 1.250,-
Dobbelplass: kr. 2.500,-

Hjemmel for vedtaket er: 
Gravferdslovens § 21.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Lene Lervik Glømmen (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.

Hjemmel: Fvl. 6e
Begrunnelse: Styremedlem for Namdal kirkelige fellesråd.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Lene Lervik Glømmen (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.
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Hjemmel: Fvl. 6e
Begrunnelse: Styremedlem for Namdal kirkelige fellesråd.

Johan T. Sellæg(SP) fremsatte forslag om å utsette saken. Dette for å få en nærmere 
begrunnelse for prisøkningen.

Forslaget ble vedtatt med 12 mot 8 stemmer.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, med 12 mot 8 stemmer:

Johan T. Sellæg (SP) sitt forslag til vedtak vedtas:
Saken utsettes for å få en nærmere begrunnelse for prisøkningen.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 20.01.2016 Festeavgift for graver - forslag til 
justering

Helge Lauvsnes

S 27.01.2016 Regulering av festeavgift for graver

Saksopplysninger

Merk: Saken ble utsatt av kommunestyret i møtet 29.02.16. Nye saksopplysninger er nå i tråd 
med kommunestyrets ønske tatt inn lenger ned i saksfremstillingen.

Midtre Namdal kirkelige fellesråd foreslår nå en oppjustering av satsene for festeavgift for 
graver. Sist disse ble justert var i 2008.

Pr. i dag er det slike satser og festeperioder:
Kommune Avgift pr år 

(kr)
Festeperiode 

(år)
Festeavgift for 10-årsperioden

Namsos 100 10 Enkeltplass: kr. 1.000,-
Dobbelplass: kr. 2.000,-

Flatanger 75 10 Enkeltplass: kr. 750,-
Dobbelplass: kr. 1.500,-

Overhalla 75 10 Enkeltplass: kr. 750,-
Dobbelplass: kr. 1.500,-

Fosnes 75 10 Enkeltplass: kr. 750,-
Dobbelplass: kr. 1.500,-

Midtre Namdal kirkelige fellesråd beskriver at man i dag har en festeavgiftsordning som 
fungerer etter forutsetningene i gravferdsloven. Dette handler om at kirkelig fellesråd har en 
løpende oversikt over festetid for alle gravsteder, slik at festere blir varslet når festetiden 
utløper.

Festeordningen medfører bl.a. en økt bevissthet blant festere på om gravsted ønskes bevart eller 
ikke bevart.
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Etter at festeavgiftssatsene ble økt i 2008 har andel sletting av gravsted økt ikke ubetydelig. 
Dette medfører da at det frigis gravplasser som i mange tilfeller kan brukes på ny.

Festeavgiftssatsene for noen andre kommuner er pr. 2015 slik:
Levanger/Verdal/Frosta - kr. 210,- pr. år
Stjørdal - kr. 160,- pr. år
Trondheim - kr. 255,- pr. år
Melhus - kr. 159,- pr. år
Snåsa - kr. 90,- pr. år
Inderøy - kr.120,- pr. år

Gravferdslovens § 21, 2. ledd sier at avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav 
fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.

Midtre Namdal kirkelig fellesråd vedtok i møte den 01.12.2015 følgende forslag:

1. Festeperiode forblir uendret (10 år for alle områder/kommuner)
2. Festeavgiften for Namsos økes fra kr. 100,- pr. år til kr 150,- pr. år
3. Festeavgiften for Flatanger, Fosnes og Overhalla fra kr. 75,- pr. år til kr. 125,- pr. år

Fellesrådet ber nå kommunene om å behandle forslaget om oppjustering av festeavgifter så snart 
som mulig, og at justert avgift iverksettes med virkning fra 01.01.2016.

Nye saksopplysninger:
Saksopplysningene nedenfor er utarbeidet av kirkeverge Helge Lauvsnes i Midtre Namdal 
kirkelige fellesråd etter kommunestyremøtet 29.02.16.

Festeavgiftssatsene for noen andre kommuner er pr. 2015 slik:
Levanger/Verdal/Frosta – kr. 210,- pr. år
Stjørdal                           - kr. 160,- pr. år
Trondheim                      - kr. 255,- pr. år
Melhus                            - kr. 159,- pr. år
Snåsa                               - kr.  90,- pr. år
Inderøy                            - kr.120,- pr. år
Grong                              - kr.  75,- pr. år
Namsskogan                   - kr.120,-  pr. år
Røyrvik                           - kr.120,- pr. år
Høylandet                        -kr.  75,- pr. år 

Pr. dags dato er saken behandlet i tre av fire kommuner og følgende vedtak er fattet:

Område/kommune Avg. Pr. år
(kr)

Festeperiode
(år)

Namsos 125 10 Enkelplass: kr. 1.250,- / 10. år
Dobbelplass: kr. 2.500,- / 10. år

Flatanger 125 10 Enkelplass: kr. 1.250,- / 10. år
Dobbelplass: kr. 2.500,- / 10. år

Fosnes 125 10 Enkelplass: kr. 1.250,- / 10. år
Dobbelplass: kr. 2.500,- / 10. år
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Namsos kommune har i sin utredning presisert at de oppfordrer kirkelig fellesråd til å se på 
mulighetene for å kunne etablere alternative metoder for en mere løpende regulering av 
festeavgiften. Dagens ordning med forholdsvis sjelden og uregelmessig regulering av avgiftene 
innebærer store sprang i festeavgiftene når endringer først skjer. Namsos kommune ønsker om 
mulig å unngå slike sprang ved fremtidige reguleringer.

Tradisjonelt har en praktisert en regulering av festeavgiftene hvert 8.-10. år. Det er imidlertid ingen 
ting i veien for hyppigere justering slik at en unngår store sprang. Kirkelig fellesråd vil med 
utgangspunkt i Namsos kommunes henstilling behandle dette spørsmålet og legge praktisk til rette 
for en hyppigere justering.

I henhold til gravferdslovens § 14, kan kirkelig fellesråd inngå avtale om feste av grav. Det 
følger av samme bestemmelsen at det for feste av grav kan kreves avgift. 

Den som i henhold til gravferdslovens § 9(4) besørger gravferden, er den som har rett til å være 
ansvarlig for graven dersom det opprettes en ny grav eller avdøde var fester for den aktuelle graven. 
Det er i henhold til gravferdslovens § 9 (2) den som er avdødes nærmeste etterlatte over 18 år, som 
er den som har rett til å besørge gravferden og bli ansvarlig for graven. Andre etterlatte har like vel 
mulighet til å skriftlig kreve at kommunen avgjør spørsmålet om hvem som skal ha ansvar for 
graven.
Det følger av forskriften til gravferdsloven § 16 (2), at det er den som er ansvarlig for graven som 
har anledning til å feste graven når frigravsperioden er over.
Det er kun én person som kan stå som fester av en grav.

Når kan det tas festeavgift?
I henhold til lovens § 6 har avdøde personer med bopel i kommunen på dødsfallstidspunktet rett til 
fri, tilvist grav på kirkegård i kommunen. Det betyr at man ikke kan ta festeavgift for graven i 
fredningstiden. Fredningstiden må i henhold til gravferdslovens § 8 være minimum 20 år. 

Etter fredningstiden har fellesrådet anledning til å ta festeavgift for graven, dersom den som er 
ansvarlig for graven ønsker å feste gravstedet videre. Lokale regler om feste av grav må fremgå av 
fellesrådets vedtekter. Kirkelig fellesråd utsteder festebrev og anmerker dette i gravregisteret.
Når fellesrådet gir tillatelse til at avdød med fast bopel i en annen kommune gravlegges på deres 
gravplass, kan det kreves festeavgift fra graven tas i bruk. Se gravferdslovens § 6, siste setning.

I henhold til forskrift til gravferdsloven § 17, kan man i forbindelse med dødsfall ta festeavgift for 
reservert grav ved siden av ny, fri grav. Det betyr at fester av et gravsted med to graver, kun betaler 
festeavgift for den reserverte graven i fredningstiden. Den første graven forblir fri grav i 
fredningsperioden. Fellesrådet kan fortsette å ta festeavgift for den reserverte graven når den tas i 
bruk.
Etter gjeldende regelverk er det slik at en grav det har blitt tatt festeavgift for, kan fellesrådet 
fortsette å ta avgift for med mindre annet er bestemt gjennom lokalt regelverk. 

Festekontraktens lengde
Det kan ikke avtales festeavgift for lengre enn 20 år, men ved festetidens utløp kan festet fornyes. 
Avgjørende for at festet kan fornyes er at fester har holdt graven i hevd, og at en fornyelse ikke vil 
vanskeliggjøre en forsvarlig drift av kirkegården. Dette er opp til fellesrådet å vurdere ved spørsmål 
om fornyelser av festeavtaler.
Når festetiden er ute opphører festeavgiften. Fester skal gis anledning til å fjerne gravminne mv. 
Det som ikke er fjernet innen seks måneder etter festetidens utløp tilfaller kirkegården. Fellesrådet 
må derfor varsle fester i god tid før festetiden er ute, slik at fester får anledning til å vurdere 
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gravminnet skal fjernes.

Festeavgiftens størrelse?
Festeavgiftens størrelse fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.

Hva brukes innkomne festeavgifter til?
Innkomne festeavgifter finansierer kirkegårdsdriften sammen med det kommunale tilskuddet. 
Kirkelig fellesråd bokfører festeinntektene på kirkegårdskapitlet. Det foregår årlige budsjettrunder 
mellom Midtre Namdal kirkelig fellesråd og kommunene, hvor tema er kommunenes tilskuddsnivå 
sett i sammenheng med fellesrådets egne inntekter og utgiftsbehov.

Hvordan praktiseres innkrevingen?
Når en grav/gravsted nærmer seg utløp av festeperioden varsles fester om at perioden nå nærmere 
seg utløp at gravfeste da kan fornyes. Samtidig blir fester gjort oppmerksom på at det er anledning 
til å kunne overføre feste til en annen hvis ønskelig og partene er enige om dette. 
En opplever at noen kan stå oppført som fester for flere gravsteder. Forfaller disse til fornyelse 
samme år vil dette medføre en uforholdsmessig stor enkelkostnad dette året. I slike tilfeller opptrer
fellesrådet med en stor grad av fleksibilitet gjennom å redusere festeperioden, f.eks. fra 10 til 5 år. 
En opplever svært sjelden slike situasjoner. Derimot opplever en ikke sjelden at fester ønsker 
gjennom festeordningen å «rydde opp» i gravfestene gjennom å slette graver og samtidig flytte 
gravens navn til et annet gravminne på kirkegården. Altså samle flere av familiens navn på avdøde  
på et felles gravminne.

Vurdering

Den foreslåtte økningen i Overhalla er på kr. 50,- per år per grav. Dette representerer en økning 
på 67 % Det kan synes som en stor økning, men samtidig er det åtte år siden siste regulering, og 
i kroner utgjør økningen likevel en relativt liten sum per år.

Det foreslåtte nivået på festeavgiften synes å kunne være akseptabel sammenlignet med andre 
kommuner.

Rådmannen anbefaler at Overhalla kommune slutter seg til Midtre Namdal kirkelige fellesråd
sin innstilling.

-�32�-


	Forside 
	Saksliste 
	PS 16/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemming
	Saksfremlegg

	PS 17/16 Planleggingstilskudd til gårdbrukere i Overhalla
	Saksfremlegg

	PS 18/16 Finansiering renovering Vanebo bru
	Saksfremlegg

	PS 19/16 Finansiering asfaltering Skage kirke
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Prinsippskisse parkeringsplass


	PS 20/16 Nye veg- og adressenavn i Overhalla kommune.
	Saksfremlegg

	PS 21/16 Søknad om fritak fra verv som 1. vararepresentant til FRP - Hilde Kristin Påsche
	Saksfremlegg

	PS 22/16 Regulering av festeavgift for graver
	Saksfremlegg


