
Møteinnkalling

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 20.06.2016
Tidspunkt: 12:00

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin 
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 97506252.  
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede presenterer seg for kommunestyret, det er 
avtalt en presentasjon på 20 minutter.

Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/8712-5

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Endring av navn for det kommunale rådet for likestilling av 
funksjonshemmede

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 48/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Det kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede i Overhalla, endrer navn fra 20.6.16 
til: “Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne”.

Saksopplysninger

Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/leder Astrid Marie Bakken, har i en skriftlig 
henvendelse til rådmann og ordfører foreslått at rådet skifter navn til rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Dette i tråd med navneendring på landsplan. Rådsmedlemmene mener at 
vi i Overhalla kommune bør følge etter. De mener det nye navnet er mindre stigmatiserende og 
kan omfatte flere brukere enn de vi tidligere oppfattet som funksjonshemmede.

Vurdering
Rådmannen ser det i denne saken som naturlig å følge rådets forslag og gode intensjoner med 
bytte av navn.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/1862-19

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Godkjenning av folkeavstemning 23.5.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 49/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Valggjennomføringen i forbindelse med folkeavstemning den 23.5.2016 godkjennes.

Vedlegg:

1. Valgprotokoll for valgstyret –  Rådgivende folkeavstemning 23.5.16.

Saksopplysninger

Den 23. mai 2016 gjennomførte Overhalla kommune en rådgivende folkeavstemning, valgstyret 
var tillagt det praktiske ansvaret for gjennomføringen.

Det vises for øvrig til vedlagte møtebok fra valgstyret som viser gjennomføring av opptelling og 
valgresultat.

-�4�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2014/6920-46

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Kommunereformen - endelig vedtak for Overhalla kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 50/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 50/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune oppfatter å ha gjennomført en omfattende og grundig prosess gjennom 
arbeidet med kommunereformen. Ulike mulige alternativer har vært utredet og vurdert i 
konstruktivt samarbeid med nabokommuner. Innbyggerne har så langt som mulig vært forsøkt 
informert og involvert, senest gjennom en rådgivende folkeavstemming med god valgdeltakelse 
og et tydelig råd fra flertallet.
Samlet sett er kommunestyrets endelige konklusjon i kommunereformen at Overhalla vil 
fortsette som selvstendig kommune.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

 Intensjonsavtale om mulig sammenslåing MN+, underskrevet 18.03.2016.
 Egen utredning om mulige fordeler og ulemper ved sammenslåing MN+.

Øvrige bakgrunnsdokumenter/utredninger tilgjengelig på kommunens nettside.
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Saksopplysninger

Overhalla kommune har nå arbeidet med kommunereformen i vel to år. Mandag 23. mai 2016 
gjennomførte kommunen en rådgivende folkeavstemming, som resulterte i et tydelig råd fra 
innbyggerne i Overhalla. Vi er nå kommet dit at kommunestyret skal fatte endelig vedtak om 
ønsket veivalg for kommunen.

I denne saken oppsummeres den prosessen vi har vært gjennom. Saken vil også beskrive
sentrale momenter og henvisninger til dokumenter og prosesser som legges til grunn for 
innstillingen.

Milepæler i kommunereformen på sentralt nivå:
 2014

o 6. januar: Tema på Fylkesmannens nyttårskonferanse, presentasjon fra 
statssekretær Jardar Jensen med tidsplan for reformen.

o 31. mars: Ekspertutvalget la frem første delrapport om kriterier for god 
kommunestruktur.

o 14. mai: Kommuneproposisjonen lagt frem med egen del om kommunereformen.
o 18. juni: Stortinget behandlet meldingen om kommunereformen.
o Juli: Fylkesmannen ble gitt ansvar for å igangsette regionale og lokale prosesser.
o 26. august: Brev fra statsråd Jan Tore Sanner til kommunene med invitasjon til å 

delta i reformprosessen.
o 1. desember: Ekspertutvalget la frem sluttrapport om kriterier for god 

kommunestruktur og mulige oppgaver større kommuner kan få.
 2015

o 20. mars: Stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner 
ble lagt fram.

o Juni: Stortingsmeldingen om nye oppgaver behandlet i Stortinget.
o Sommer: Fylkeskommunene inviteres til å innlede nabosamtaler med sikte på å 

avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. Vedtak skal fattes 
høsten 2016.

o September: Kommunestyre- og fylkestingsvalg.
o November: Skisse til elementer i nytt inntektssystem presentert fra Regjeringen.

 2016
o 12. mai: Kommuneproposisjonen lagt fram med justert opplegg for nytt 

inntektssystem fra og med 2017.
o 1. juli: Frist for endelige kommunale vedtak.
o 1. oktober: Frist for oppsummering fra hvert fylkesmannsembete.

 2017
o Vår: Departementet legger fram forslag til ny helhetlig kommunestruktur og en 

lovproposisjon om nye oppgaver.
o Juni: Stortinget behandler forslag om ny kommunestruktur og nye oppgaver.
o September: Stortingsvalg.

 2019
o September: Kommunestyre- og fylkestingsvalg, også til nye kommuner.

 2020
o 1. januar: Nye kommuner sammenslås.

I Overhalla kommune oppnevnte kommunestyret en styringsgruppe bestående av formannskapet 
med tillegg av representant for Høyre, en tillitsvalgt og leder for ungdomsrådet. Rådmannen var 
sekretær og administrativ prosjektleder for styringsgruppen. Styringsgruppen har underveis i 
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prosessen gjennomført en rekke møter, både heldags arbeidsmøter og møter i tilknytning til 
ordinære formannskapsmøter.

Kommunestyret har behandlet følgende saker om kommunereformen:

 15.09.2014: Kommunereformen – oppnevning av styringsgruppe
o Styringsgruppens sammensetning beskrevet ovenfor.

 09.02.2015: Kommunereformen – statusrapport for Overhalla kommune
o Vedtak:

1. Overhalla kommune vil utrede nærmere følgende fire hovedalternativer i 
kommunereformen: 
1.1. Egen kommune som i dag (nullalternativet) 
1.2. Vest-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Namsos, Fosnes, 
Namdalseid og eventuelt også Flatanger og Osen) 
1.3. Øst-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Grong, Høylandet og 
eventuelt også Namsskogan, Røyrvik, Lierne) 
1.4. Stor-alternativet (11 kommuner, dvs. kommunene nevnt i pkt. 1.2 og 1.3). 
2. Overhalla kommunestyre vil følge en tidsplan med endelig vedtak om veivalg 
våren 2016. I dette ligger at kommunestyret ønsker å fatte vedtak basert på et 
best mulig beslutningsgrunnlag hvor sentrale elementer i reformen bør være 
tydeligere avklart. 
3. Kommunen vil i kommende planfase fram mot sommeren 2015 involvere 
innbyggerne gjennom folkemøte(r), informasjon om reformen i ulike kanaler og 
på andre måter som kan være hensiktsmessig. 
4. Nærmere plan for utredningsarbeidet og reformprosessen for øvrig utarbeides 
i regi av styringsgruppen. 
5. Kommunestyret viser for øvrig til nærmere beskrivelse av status for arbeidet 
med kommunereformen i saksfremstillingen.

 27.04.2016: Kommunereformen – faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre 
Namdal.

o Vedtak:
1. Overhalla kommune tar faktainnsamlingen om alternativet med kommunene i 
Indre og Midtre Namdal til orientering og som nyttig grunnlag for videre arbeid 
med kommunereformen. 
2. I tråd med øvrige berørte kommuners behandling vil Overhalla kommune ikke 
utrede videre alternativet med å slå sammen de 11 kommunene i Indre og Midtre 
Namdal. 
3. Overhallas tidligere vedtatte “øst-alternativ” avgrenses til å omfatte 
Høylandet og Grong i tillegg til Overhalla. 
4. Senest innen utgangen av 2015 bør Overhalla ha redusert antall alternativer 
slik at det kun gjenstår ett alternativ i tillegg til det å eventuelt bestå som egen 
kommune.

 19.10.2015: Orientering om kommunereformen til nyvalgt kommunestyre.
 23.11.2015: Kommunereformen – status faktagrunnlag alternativer

o Vedtak:
1. Kommunestyret tar til orientering foreliggende kunnskapsgrunnlag for 
sammenslåingsalternativene Vest (Midtre Namdal + evt. Flatanger) og Øst 
(Overhalla, Grong og Høylandet) samt vurderinger fra administrativt 
gjennomført SWOT-analyse av nullalternativet (fortsette som egen kommune). 
2. Nytt inntektssystem fra Regjeringen kommer til høring i desember. Overhalla 
kommune tar derfor sikte på at kommunestyret i januar/februar i egen sak velger 
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hvilket sammenslåingsalternativ en vil arbeide videre med i tillegg til 
selvstendighetsalternativet fram til endelig beslutning i juni 2016. 
3. Formannskapet foreslår et folkemøte før kommunestyrets behandling i 
januar/februar.

 02.02.2016: Kommunereformen – retningsvalg og videre prosess
o Vedtak:

1. Overhalla kommune opprettholder tidligere vedtak om å utrede videre 
selvstendighetsalternativet (overhalla som egen kommune). 
2. Overhalla kommune vil i tillegg 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. 
3. Overhalla kommune ønsker nå å starte dialog og forhandlinger om innholdet i 
en intensjonsavtale med de øvrige kommunene nevnt i punkt 2. 
4. Kommunestyret utnevner et forhandlingsutvalg som gis fullmakt til å 
representere Overhalla kommune i nevnte forhandlinger. Det forutsettes at 
Overhalla kommunes styringsgruppe i kommunereformen sammen med 
kommunestyret fortløpende holdes orientert og involveres i den utstrekning dette 
er naturlig og praktisk mulig. 
5. Forhandlingsutvalget skal bestå av tre politiske valgte representanter, samt 
rådmannen. 
Følgende representanter velges med personlig vararepresentanter: 1) Per Olav 
Tyldum (SP) med personlig vararepresentant Lene L. Glømmen (SP) 2) Johan T. 
Sellæg (SP) med personlig vararepresentant Trond Petter Ristad (SP) 3) Anne-
Grete Sagmo (AP) med personlig vararepresentant Ragnar Prestvik (AP) 
6. Forhandlingsutvalget får i oppgave å forsøke å forhandle frem en 
intensjonsavtale som: 
 kan styrke den videre utviklingen i tjenesteyting, myndighetsutøvelse, 
samfunnsutvikling og lokaldemokratiet i den nye kommunen og i Overhalla, 
 kan gi en balansert utvikling mellom sentrum og utkanter i den nye kommunen, 
 blant annet bygger på Overhallas styrker og prioriterte satsinger. 
7. Overhalla kommune tar sikte på å gjennomføre folkemøte(r) og en rådgivende 
folkeavstemming basert på utarbeidet intensjonsavtale og egen utredning om 
selvstendighetsalternativet i løpet av april/mai, i forkant av endelig vedtak i 
kommunestyret i juni. Kommunestyret tar stilling til konkret prosess forutsatt at 
intensjonsavtale foreligger.

 29.02.2016: Høring – forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017
o (høringsuttalelsen gjengis ikke her)

 29.03.2016: Kommunereformen – rådgivende folkeavstemming
o Vedtak:

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). 
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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. 
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.

 25.04.2016: Kommunereformen – intensjonsavtale om mulig sammenslåing “Midtre 
Namdal +” og selvstendighetsalternativet

o Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen for mulig sammenslåing av 
kommunene Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger. 
Kommunestyret vurderer dette som et troverdig og reelt alternativ til det å 
fortsette som egen kommune. 
2. Kommunestyret tar vedlagte utredning om mulige fordeler og ulemper ved 
sammenslåing til orientering. Kommunestyret anser fortsatt 
selvstendighetsalternativet å være et troverdig og reelt alternativ til 
sammenslåing. 
3. Kommunestyret konstaterer dermed at det foreligger to troverdige og reelle 
alternativer som en ber innbyggerne ta stilling til i den rådgivende 
folkeavstemmingen 23. mai, før kommunestyrets endelige behandling i juni. 
4. Kommunestyret vil utfra en totalvurdering anbefale våre innbyggere å velge 
selvstendighetsalternativet ved rådgivende folkeavstemmingen 23. mai.

Gjennomførte folkemøter:
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 Mai 2015: 
Folkemøter grendevis på Overhalla (Gimle), Skogmo (Fridtun), Øysletta (grendehuset) 
og Skage (Solvoll). Ordfører og rådmann presenterte reformen og kommunens arbeid 
med reformen. Involvering av de fremmøtte med spørsmål og gruppearbeid. 
Presentasjon, videoopptak og oppsummering av innspill tilgjengelig på kommunens
nettside.

 14. januar:
Felles folkemøte i Horisonten ved ordfører og rådmann. Presentasjon om status og 
retningsvalg (velge bort alternativ Øst eller Vest). Dialog og innspill. Godt oppmøte.
Presentasjoner og videoopptak tilgjengelig på kommunens nettside.

 4. april:
Felles folkemøte i Horisonten ved ordfører og rådmann. Presentasjon av status og 
utviklingstrekk, og presentasjon av framforhandlet intensjonsavtale (MN+). Godt 
oppmøte.
Presentasjoner og videoopptak tilgjengelig på kommunens nettside.

Involvering av innbyggere underveis, blant annet:

 Informasjon om kommunereformen og kommunens arbeid med denne fortløpende gjort 
tilgjengelig på kommunens nettside og Facebook-side, her under produksjon og 
publisering av flere videoklipp om kommunereformen og folkeavstemmingen, 
produksjon og utdeling av buttons om folkeavstemmingen m.v..

 Ungdom: Ordfører i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag gjennomførte eget 
opplegg med 10. trinn ved OBUS. Rapport tilgjengelig på kommunens nettsted. Ordfører 
og rådmann hadde også dialog med 10. trinn med grunnlag i utarbeidet intensjonsavtale.

 Presentasjoner og dialog med eldrerådet.
 Presentasjoner og dialog med næringslivet.
 Informasjon til og involvering av ledere og tillitsvalgte internt i kommunen. I 

ledersamling i juni 2015 gjennomført egen analyse styrker, svakheter, muligheter og 
trusler (SWOT) ved selvstendighetsalternativet. Politisk behandlet. Oppsummering 
tilgjengelig på kommunens nettside.

Utredninger (tilgjengelige på kommunens nettside):

Det har underveis vært en rekke samarbeidsmøter og samarbeid om utredningene mellom 
berørte kommuner i de ulike sammenslåingsalternativene, både for Namdalen samlet, vestover 
(Midtre Namdal) og østover (Høylandet og Grong). 

 Faktagrunnlag om alternativet med sammenslåing av 11 kommuner i Midtre og Indre 
Namdal (Storalternativet), februar 2015.

 Faktagrunnlag om alternativet med sammenslåing av 4-6 kommuner i Midtre Namdal 
inkl. Flatanger og Osen (Vest-alternativet), april 2015.

 Faktagrunnlag om alternativet med sammenslåing av Overhalla, Høylandet og Grong 
(Øst-alternativet), oktober 2015.

 Administrativ SWOT-analyse av selvstendighetsalternativet, juni 2015.
 Rådmannens utredning med foreløpig vurdering av fordeler og ulemper ved mulig 

sammenslåing av 6 kommuner i “Midtre Namdal +” (intensjonsavtalen), april 2016.
Tilgjengelig på kommunens nettside.
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Intensjonsavtale med kommunene Høylandet, Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger:

 Etter gjennomført 5 forhandlingsmøter fra 8. februar til 18. mars forelå det en 
undertegnet intensjonsavtale mellom kommunene om mulig sammenslåing. Tilgjengelig 
på kommunens nettside. 

 Alle kommunene har i tillegg til intensjonsavtalen også hatt selvstendighetsalternativet. 

Resultater rådgivende folkeavstemming 23. mai 2016:

 Overhalla
o Valgdeltakelse 56 % (1661 av 2967 stemmeberettigede).
o 63 % (1046 stemmer) stemte for at Overhalla skal fortsette som egen kommune.
o 36,8 % (611 stemmer) stemte for sammenslåing med Høylandet, Namsos, 

Fosnes, Namdalseid og Flatanger.
o 0,2 % (4 stemmer) stemte blankt.

 Resultatene i Høylandet, Flatanger, Namdalseid og Fosnes ga også tydelige svar og god 
valgdeltakelse. Det er et tydelig flertall for å fortsette som egen kommune i Høylandet og 
Flatanger, og et tydelig flertall for sammenslåingsalternativet i Namdalseid og Fosnes.

 Namsos gjennomførte en innbyggerundersøkelse som viste tydelig flertall blant 
innbyggerne for sammenslåingsalternativet.

Videre prosess:

 Etter folkeavstemmingen har et bredt politisk flertall i kommunestyrets møte 24. mai 
muntlig gitt uttrykk for at man vil respektere det tydelige rådet som innbyggerne har gitt 
i folkeavstemmingen.

 Ordførerne og rådmennene i de seks berørte kommunene hadde 25. mai et statusmøte for 
å utveksle syn på den videre prosessen. Med utgangspunkt i resultatene fra 
folkeavstemmingen og innbyggerundersøkelse er Fosnes, Namdalseid og Namsos enige 
om å starte forhandlinger om å forsøke å komme fram til en intensjonsavtale for 
sammenslåing av disse tre kommunene. For Høylandet, Flatanger og Overhalla synes det 
klart at man vil følge folkets råd om fortsatt selvstendighet. Alle kommunene uttrykker i 
møtet enighet og gjensidig respekt for en slik felles forståelse av situasjonen.

 Håndtering av videre interkommunalt samarbeid, her under avvikling av Midtre Namdal 
samkommune som organisasjonsform, vil bli en egen prosess når kommunestrukturen 
blir nærmere avklart.

Vurdering

Det har etter rådmannens syn vært arbeidet godt med kommunereformen i Overhalla i de vel to 
årene som har gått. Styringsgruppen har underveis vurdert ekspertutvalgets kriterier for god
kommunestruktur og de sentrale målsettingene for reformen. En har lagt vekt på informasjon til 
og involvering av innbyggerne. Kommunen har startet med en bred tilnærming til mulige 
alternativer og gradvis underveis gjort nødvendige avgrensninger av aktuelle alternativer i tråd 
med kommunens prosessplan. Samarbeidet med nabokommunene om utredninger og til sist 
forhandlinger har vært preget av gjensidig forståelse, åpenhet og godt samspill. Det er grunn til å 
gi ros til nabokommunene for en ryddig prosess der alle har vist forståelse for at kommunene 
har hatt ulikt ståsted.
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Reformen har i stor grad vært preget av usikkerhet omkring sentrale rammebetingelser som 
inntektssystem, oppgaver til kommunene og framtidig fylkes-/regionstruktur. Dette har gjort det 
svært krevende å gjøre konkrete vurderinger av hva som kan tjene innbyggerne på lang sikt. 

Kommunene i Namdalen er i stor grad preget av at det er relativt få innbyggere fordelt på store 
geografiske områder. Rådmannen har gjort en nærmere vurdering av dette i egen utredning med 
vurdering av mulige fordeler og ulemper ved sammenslåing, og blant annet beskrevet 
betydningen som lav befolkningstetthet har for mulighetene til å hente ut stordriftsfordeler m.v..

Rådmannen viser til tidligere utredning (vedlagt) for ytterligere vurderinger av mulige fordeler 
og ulemper ved eventuell sammenslåing, vurdert i forhold til målene og kriterier for reformen og 
kommunens fire ulike roller.

Overhalla har siden 2004 hatt vekst i folketallet. Prognoser for videre utvikling (SSB) tilsier at 
denne utviklingen ser ut til å fortsette med god styrke mot 2040, både i prognosemodellen basert 
på lav, middels og høy vekst.

Kommunen har på mange områder gode tjenester og en positiv utvikling. Dette dokumenteres 
både i Kommunebarometeret (Kommunal Rapports oversikt over landets kommuner), 
innbyggerundersøkelser og brukerundersøkelser. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte 
utredning om mulige fordeler og ulemper ved sammenslåing.

I regjeringens nylig framlagte kommuneproposisjon for 2017 presenteres forslaget til nytt 
inntektssystem fra 2017. Forslaget skal behandles av Stortinget i juni. For Overhalla innebærer 
det nye strukturkriteriet (gjennomsnittlig avstand til 5000 personer) isolert sett at kommunen 
kan få redusert inntektene med ca. 2,4 mill kr pr år etter hvert. På kort sikt dempes virkningen av 
inntektsgarantiordningen (INGAR) i inntektssystemet. Inntektsreduksjonen på sikt utgjør ca 
0,8% av kommunens samlede inntekter.

Også ved en eventuell sammenslåing vil kommunene tape vesentlige inntekter, ettersom hele 
basistilskudd (13,2 mill kr) og småkommunetilskudd (5,5 mill kr for kommuner under 3200 
innbyggere) da på sikt – etter en overgangsordning – varig vil falle bort for den enkelte av 
dagens kommuner mens sammenslått kommune får ett basistilskudd (justert i hht 
strukturkriteriet). Dette må en sammenslått kommune forholde seg til. Dette er nærmere 
beskrevet både i intensjonsavtalen og i rådmannens utredning om mulige fordeler og ulemper.

Øvrige foreslåtte endringer i inntektssystemet (spesielt endringer i kostnadsnøklene) ser også ut 
til å medføre en viss inntektsreduksjon for Overhalla, anslått til vel kr 800.000 basert på 
kostnadsnøkler fra 2014. Denne endringen vil i hovedsak følge Overhalla om en fortsetter som 
egen kommune eller slår seg sammen med nabokommunene. Virkningen av endringen i 
kostnadsnøklene vil for øvrig variere fra år til år etter som kommunens kriteriedata (demografi 
m.v.) endrer seg.

Både blant politikerne og innbyggerne i Overhalla er det delt syn og meninger om hva som kan 
være hensiktsmessig kommunestruktur framover. Rådmannens oppfatning er at det er like 
legitimt å mene at Overhalla bør fortsette som egen kommune som å mene at sammenslåing kan 
være å foretrekke. Begge alternativene har fordeler og begge alternativene har ulemper som den 
enkelte kan vektlegge ulikt.

Basert på det vi vet i dag skal det etter rådmannens syn være fullt mulig å fortsette som 
selvstendig kommune, i tråd med det som et klart flertall av innbyggerne har gitt uttrykk for 
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gjennom folkeavstemmingen. Interkommunalt samarbeid må fortsatt foregå på områder og med 
de nabokommuner hvor det er hensiktsmessig. 

Vi har etter beste evne gjort vurderinger av ulike muligheter gjennom arbeidet med 
kommunereformen, og vi har forsøkt å informere og involvere innbyggerne på best mulig vis i 
prosessen. Så er vi kommet dit at folket har fått sagt sin mening om dette som er et komplekst 
og mangesidig spørsmål om framtida, beheftet med den usikkerhet som framtida alltid er. I en 
utpreget demokratisk virksomhet som en kommune, er det da etter rådmannens oppfatning
selvsagt og riktig å følge det klare flertallets mening. 

Rådmannen vil samlet sett tilrå at Overhalla fortsetter som selvstendig kommune.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/761-14

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Forvaltningsrevisjonsrapport - arkivtjenester

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 51/16 20.06.2016

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Arkivtjenesten» til orientering.
2. Rådmannen skal gi skriftlig tilbakemelding til kommunestyret innen 31.12.2016 på 

hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp.

Vedlegg:
1 Saksprotokoll - Sak 14/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivtjenesten

Saksopplysninger

Viser til vedlagte saksprotokoll og forvaltningsrevisjonsrapport fra kontrollutvalget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/433-4

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.17 - 31.12.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 8/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 52/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: Skjønnsprosessloven § 14

Behandling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016

Behandlet.

Valgstyrets foreslo gjenvalg.

Innstilling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016, enst.: 

Følgende velges som skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.17 – 31.12.2020:

Navn: Adresse Født Yrke/stilling Telefon
Magne Lysberg Svenningsvn.13, 7863 Overhalla 100363 Sivilingeniør 48 09 98 50
Jan Olav Tømmerås Nedre Vibstad, 7863 Overhalla 010561 Bonde 41 43 83 41
Anne Lise Haugan Lille Amdal, 7863 Overhalla 180163 Fagkonsulent skog 41 75 84 25
Mona Solum Galguften Skydalsvn. 17, 7863 Overhalla 270765 Administrasjon/Personal 95 93 60 38

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 08.01.2016 Valg av forliksrådsmedlemmer og 
skjønnsmedlemmer 2017

Justis- og 
beredskapsdepartementet

I 04.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer 2017 -
2021 - korrigert fordeling, Namdal 
tingrett

Espen Solheim

I 14.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer i Namdal Tingrett
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perioden 2017 - 2020.
S 13.04.2016 Valg av skjønnsmedlemmer for 

perioden 1.1.17 - 31.12.2020

Vedlegg:
1 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2017

Saksopplysninger

Etter skjønnsprosessloven § 14 skal fylkestinget etter forslag fra tingrettene og kommunestyrene 
oppnevne et utvalg av skjønnsmedlemmer innen 15. oktober. Overhalla kommunestyre er bedt 
om å komme med forslag på 3 skjønnsmedlemmer. Overhalla skal være representert med 3 
representanter, men forslaget skal inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges, 
derfor kan det foretas valg av 4 medlemmer. Vår frist for innsending av forslag er satt til 
utgangen av august.

Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som 
oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i 
domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, og §§ 71-74 gjelder 
tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 
90 første ledd annet punktum.

I tillegg til yrke og stilling er det viktig å få frem hva kandidaten er særlig kyndig i, for 
eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig.

Det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må særlig påses at det i utvalget 
kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og 
skogbruk. Denne gangen har justis- og beredskapsdepartementet dessuten presisert at det i liten 
grad er behov for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. Det er viktigere å få inn 
medlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av bruk og drift av fast eiendom, samt 
regnskapskompetanse. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte 
skjønnsmedlemmer, og dette hensynet bør tillegges betydelig vekt.

Utenom de faglige kvalifikasjonene, er det i hovedsak de samme kravene som stilles som ved 
valg av lagrettemedlemmer og meddommere (personlige forutsetninger og formelle forhold), 
med unntak av regelen om øvre aldersgrense, jfr. domstolloven § 70 annet ledd nr. 1. For 
skjønnsmedlemmer er den øvre aldersgrensen 72 år.

For skjønnsmedlemmer der det ikke et krav om fordeling mellom menn og kvinner, men det bør 
etterstrebes at begge kjønn er godt representert.

Det er ønskelig at skjønnsmedlemmene har mulighet til å ferdes i terrenget i de saker det er 
nødvendig.

Forslagene skal inneholde følgende opplysninger:
 Fullstendig navn
 Adresse
 Fødselsnummer (11 siffer)
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 Yrke (utdanning)
 Stilling (stillingstittel)
 Telefonnummer privat og arbeid
 E-postadresse
 Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, dersom dette ikke fremgår 

tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen

Følgende har meldt seg interessert:

 Ola Lie Berthling, særkompetanse på jord/skog, f. 30.9.86

Følgende har vært skjønnsmedlemmer i inneværende periode:

Navn: Adresse Født Yrke/stilling Telefon
Magne Lysberg Svenningsvn.13, 7863 Overhalla 100363 Sivilingeniør 48 09 98 50
Jan Olav Tømmerås Nedre Vibstad, 7863 Overhalla 010561 Bonde 41 43 83 41
Anne Lise Haugan Lille Amdal, 7863 Overhalla 180163 Fagkonsulent skog 41 75 84 25
Mona Solum Galguften Skydalsvn. 17, 7863 Overhalla 270765 Administrasjon/Personal 95 93 60 38
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/9123-9

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for Frostating lagmannsrett for 
perioden 1.1.17 - 31.12.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 9/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 53/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: Domstollovens § 66.

Behandling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016

Behandlet.

Valgstyrets forslag til vedtak:

Irene Opdal velges som nytt medlem.

Innstilling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016, enst.:

Følgende velges for perioden 1.1.17 – 31.12.2020:

Kvinner:

Navn Adresse Født Yrke/stilling Telefon
Liv Marit Idsø Vassbotna, 7863 Overhalla 270850 Lærer/journalist 98 48 94 38
Irene Opdal Stasjonsvegen 29 280170 Spesialpedagog 95 36 88 82
Anne Berit Flo Louis Kvalstads Tun 6, 7860 Skage 090664 Informasjonskonsulent/Web-

redaktør
92 26 93 71

Toril Furre Sagvik Sørmoen, 7863 Overhalla 300463 Kokk/Daglig leder kantine 95 86 91 38

Menn:
Navn Adresse Født Yrke/stilling Telefon
Bjørnar Flått Øvermovegen 15, 7863 Overhalla 181062 Lærer 97 04 13 27
Jan Olav Tømemrås Nedre Vibstad, 7863 Overhalla 010561 Bonde 41 43 83 41
Jo Terje Lestum Øysletta, 7863 Overhalla 041248 Prosjekt  Controller FoU 90 96 93 01
Lars Erik Følstad Bakken, 7860 Skage 090154 Lærer 97 97 28 82
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 18.11.2015 Valg av lagrettemedlemmer og 
meddommere samt 
skjønnsmedlemmer for perioden 1. 
januar 2017 til 31. desember 2020

Karterud, Terje

I 25.02.2016 Nye valg av lagrettsmedlemmer og 
meddommere for saker i 
lagmannsretten 2017-2020

Frostating lagmannsrett

I 29.02.2016 Valg av meddommere for perioden 
01.01.2017 - 31.12.2020

Namdal Tingrett

I 04.03.2016 Rapportering av valg av 
lagrettemedlemmer og meddommere 
samt skjønnsmedlemmer for 
perioden 1. januar 2017 til 31. 
desember 2020

Karterud, Terje

I 06.04.2016 Meddommere/lagrettemedlemmer Ola Berthling
I 10.04.2016 Val av lagrettsmedlem Liv Marit Idsø
I 11.04.2016 Meddommer/lagrettsdommer Irene Opdal
S 13.04.2016 Valg av meddommere for Namdal 

Tingrett for perioden 1.1.17 -
31.12.2020

S 13.04.2016 Valg av lagrettemedlemmer og 
meddommere for Frostating 
lagmannsrett for perioden 1.1.17 -
31.12.2020

Vedlegg:
1 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. 

januar 2017 til 31. desember 2020

Saksopplysninger

Kommunen skal innen 1. juli ha gjennomført valg av lekdommere som skal kunne trekkes ut for 
å gjøre tjeneste som lagrettemedlemmer/meddommere i lagmannsretten i perioden 01.01.17 –
31.12.20. Overhalla kommune skal velge 4 kvinner og 4 menn. En lekdommer som velges til 
lagmannsrettens lekdommerutvalg, kan ikke samtidig velges til tingrettens utvalg, og omvendt.

Det vil være mest aktuelt å gjøre tjeneste i straffesaker, men det kan også være sivile saker. De 
fleste sakene behandles ferdig i løpet av 1-3 dager, men noen saker kan vare i en eller flere uker.

I vedlagte notat fra domstoladministrasjonen er det gjort rede for krav til de som velges 
(norskkunnskaper, aldersgrense, utelukkelse m.m.). Se også domstolloven kap. 4, merk spesielt 
§§ 70, 71, 72 og 74.

Det presiseres:
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 Må kunne forstå norsk tale og tekst, og selv uttrykke seg på norsk
 Personlig egnethet: kunne følge forhandlingene, gi uttrykk for meninger, følge opp 

innkallinger osv.
 Over 21 og under 70 år pr. 1. januar 2017
 Innført i folkeregisteret i Overhalla kommune, nordisk statsborger
 Ulike stillinger er utelukket – se notat fra Domstoladministrasjonen
 Utelukkelse på grunn av vandel: sekretæren kontrollerer dette
 Rett til å kreve seg fritatt: sykdom/helsetilstand, har hatt vervet i to perioder tidligere

De foreslåtte kandidatene skal oppgis med følgende informasjon: fullstendig navn, adresse, 
fødselsnummer, telefonnummer, yrke (utdanning) og stilling (stillingstittel), og e-
postadresse. 

Å stille som lagrettemedlem eller meddommer er en borgerplikt, så i prinsippet er det ikke 
nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder 
fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt.

Frostating lagmannsrett ber kommunen forsøke å unngå belastningen et valg vil føre med seg 
for personer som at ulike årsaker antakelig ofte vil finne det umulig å gjøre tjeneste.

Etter § 67 i domstolloven har kommunen oppfordret innbyggerne om å komme med forslag på 
kandidater. Dette er gjort gjennom kunngjøring i Namdalsavisa, på kommunens hjemmeside og 
på facebook, med frist 20.05.16. Eventuelle innspill vil bli lagt frem i valgstyrets møte 6. juni.

Valgkomiteens innstilling skal ligge ute til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets 
behandling den 20.6.16.

Følgende personer har bedt om fritak:

 Mette Nynes Gartland

Følgende har meldt seg interessert:

 Ola Lie Berthling, har oppgitt særkompetanse jord/skog, f. 30.9.86
 Irene Opdal, Spesialpedagog, f. 28.1.70
 Liv Marit Idsø har meldt om at hun gjerne tar gjenvalg

Følgende er valgt for inneværende periode, frem til 31.12.16:

Kvinner:

Navn Adresse Født Yrke/stilling Telefon
Liv Marit Idsø Vassbotna, 7863 Overhalla 270850 Lærer/journalist 98 48 94 38
Mette Nynes Gartland Øysletta, 7863 Overhalla 080860 Sykepleier 99 50 99 60
Anne Berit Flo Louis Kvalstads Tun 6, 7860 Skage 090664 Informasjonskonsulent/Web-

redaktør
92 26 93 71

Toril Furre Sagvik Sørmoen, 7863 Overhalla 300463 Kokk/Daglig leder kantine 95 86 91 38

Menn:
Navn Adresse Født Yrke/stilling Telefon
Bjørnar Flått Øvermovegen 15, 7863 Overhalla 181062 Lærer 97 04 13 27
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Jan Olav Tømemrås Nedre Vibstad, 7863 Overhalla 010561 Bonde 41 43 83 41
Jo Terje Lestum Øysletta, 7863 Overhalla 041248 Prosjekt  Controller FoU 90 96 93 01
Lars Erik Følstad Bakken, 7860 Skage 090154 Lærer 97 97 28 82
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Saksbehandler: Terje Karterud 
Direkte tlf.: 73567052 

Dato: 17.11.2015 

Saksnr.: 15/1315 - 36 

Arkivkode: DOMSTOL 306  
Deres ref.:  

 

Domstoladministrasjonen 

Postboks 5678 Sluppen 

7485 Trondheim 

Besøksadresse 

Dronningensgt. 2 

 

Telefon 

73 56 70 00 

 

 Organisasjonsnr. 

 984 195 796 

E-post 

postmottak@domstoladministrasjonen.no 

 

Samtlige kommuner 

Longyearbyen lokalstyre 

Samtlige fylkeskommuner 

  
 
  

 

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt 
skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 
2020 
 
 
Generelt 
Kommunene skal etter kommunevalget i høst velge følgende grupper av meddommere/ lagrette-
medlemmer: 

 Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten 

 Meddommere til tingretten 

 Jordskiftemeddommere til jordskifteretten 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.  
 
Det er viktig at kommunen gjennomfører valgene og rapporterer utfallet av valgene innen de frister som er 
satt opp i domstolloven for at saksavviklingen i domstolene ikke skal forsinkes eller stoppe opp.  
 
Aktuelle frister for kommunens arbeid med valg av lagrettemedlemmer og meddommere er som følger:  
 

 1. mars 2016 domstolleder skal varsle kommunen om antall medlemmer i utvalget, domstolloven §§ 
64/65 begge andre ledd 

 1. juli 2016 kommunen skal ha gjennomført valget, domstolloven § 66 første ledd 

 15. september 2016 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt, domstolloven § 69 andre 
ledd 

 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange medlemmer som skal velges til den enkelte utvalg av 
domstolleder ved de aktuelle domstoler. Domstolleder har frist til 1. mars 2016 med å varsle kommunen 
om antall personer i de ulike valgene.  
 
Det er viktig at kommunene følger opp domstolenes melding om hvor mange de skal velge innen hver 
gruppe og at de ikke velger for få personer i noen av gruppene. På samme måte skal kommunene heller 
ikke velge for mange personer til noen av gruppene. Personer kan velges enten til lagmannsretten eller til 
tingretten, men ikke begge steder, domstolloven § 68 siste ledd. De som velges enten til tingretten eller 
lagmannsrett,  kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmedlem.  
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Side 2 av 3 
15/1315 - 36 

 

Når kommunene skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunene sørger for at 
utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstolloven § 67. Dette innebærer at 
man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn etnisk bakgrunn og kultur.  
 
Krav til de som velges går fram av vedlagte notat. Kravene gjelder alle grupper meddommere og 
skjønnsmedlemmer, med unntak av at skjønnsmedlemmer kan være over 70 år på det tidspunkt perioden 
starter.  
 
Vi vil i et senere brev komme tilbake med informasjon om hvordan utfallet av valget skal rapporteres til 
domstolene. Dette vil skje elektronisk.  
 
Jordskiftemeddommere – nytt denne gang 
Ny jordskiftelov § 2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et like antall menn og kvinner som 
jordskiftemeddommere. Jordskifteretten skal heretter fastsette antallet jordskiftemeddommere i 
jordskiftesognet slik at hvert medlem antall å kunne gjøre tjeneste en gang i løpet av valgperioden. 
Jordskifterettslederen fordeler antallet jordskiftemeddommere mellom kommunene i jordskiftesognet slik 
at hver kommune skal velge minst en kvinne og en mann til utvalget. Det må derfor påregnes at kommunen 
skal velge et annet antall jordskiftemeddommere enn ved tidligere valg.  
 
I områder med reindrift er ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant 
jordskiftemeddommerne. I tillegg bør kommunen ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar 
på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i 
terrenget.  
 
Skjønnsmedlemmer 
Kommunen skal også komme ved forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen. Det er 
viktig at man her opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det ikke her er noe krav om 
fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er godt representert. På samme 
måte som for jordskiftemeddommere er det ønskelig med skjønnsmedlemmer med kunnskap om reindrift i 
områder hvor det er slik virksomhet, samt at de har mulighet for å ferdes i terrenget der dette er 
nødvendig.  
 
Fylkeskommunenes frist for å velge skjønnsmedlemmer er 15. oktober 2016, og utfallet av valget skal 
rapporteres innen 1. november 2016, skjønnsprosessloven § 14.  
 
 
Med hilsen 
 

 

Solveig Moen Terje Karterud 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: Notat om bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere 
Kommunebrev vedlegg 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/9123-8

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av meddommere for Namdal Tingrett for perioden 1.1.17 - 31.12.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 10/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 54/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: Domstolloven § 66

Behandling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016

Behandlet.

Inger L Strøm går ut pga. aldersgrense.
Gunhild Barlien har bedt om fritak.

Valgstyrets forslag, følgende velges som nye medlemmer:

- Karin Svarliaunet
- Siv Sandvik Moe

Innstilling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016, enst.:

Følgende velges for perioden 1.1.17 – 31.12.2020:
Kvinner:

Navn: Adresse: Fødselsnr.: Telefon: Yrke/stilling
Siv Sandvik Moe Overhallsvegen 815, 7860 Skage 150661 95106636 Omsorgsarbeider/Psykiatrisk 

hjelpepleier
Anne Lise Grande Vollan 7860 Skage 081147 91723738 Sosionom
Åse Ferstad Mossaberget, 7863 Overhalla 270959 41536526 Ingeniør
Ann Gregersen Brudalen 30, 7860 Skage 250359 90525995 Sekretær/skoleassistent
Laila Helstad 7860 Skage 110660 99038395 Lærer
Jorunn Synnøve Lysberg 7863 Overhalla 190651 94282446 Sykepleier
Mette Olsen Rian Øysletta, 7863 Overhalla 280965 91783395 Kokk
Karin Svarliaunet Svalivegen 19, 7863 Overhalla 210871 91325146 Konsulent
Bodil Lian Hildrum Lille Amdal, 7863 Overhalla 300459 97 14 87 01 Sykepleier
Solvår Rustad Rian Øysletta, 7863 Overhalla 090654 45 60 06 14 Sekretær/fotpleier

Menn:
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Navn: Adresse Fødselsnr.: Telefon: Yrke/stilling
Jan Ståle Viken Flått 7863 Overhalla 170382 47331587 Selvstendig 

næringsdrivende/Eiendom 
Arthur Skage 7860 Skage 180859 40221857 Kundemottaker
Knut Skåle Skogvn. 15, 7863 Overhalla 300961 46892130 Organisasjonsarbeider
Arne Risvik Moalia 1, 7863 Overhalla 280148 97088798 Fysiokjemiker
Stein Grønnesby Nertun 6, 7860 Skage 210464 95801570 Lærer
Helge Ramstad Skogvegen 3, 7863 Overhalla 060652 95863151 Selger
Morten Nordal Elliot Kvalstads Tun 1, 7860 

Skage
070462 97140431 Selvstendig 

næringsdrivende
Nils Furre Sandmoen, 7863 Overhalla 070461 92607720 Bonde
Rune Petter Stene Haugomvegen 5, 7863 Overhalla 060265 90 92 04 54 Bonde
Harald Petter Risvik Gløymem, 7863 Overhalla 231256 97 73 19 04 Miljøarbeider

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 18.11.2015 Valg av lagrettemedlemmer og 
meddommere samt 
skjønnsmedlemmer for perioden 1. 
januar 2017 til 31. desember 2020

Karterud, Terje

I 25.02.2016 Nye valg av lagrettsmedlemmer og 
meddommere for saker i 
lagmannsretten 2017-2020

Frostating lagmannsrett

I 29.02.2016 Valg av meddommere for perioden 
01.01.2017 - 31.12.2020

Namdal Tingrett

I 04.03.2016 Rapportering av valg av 
lagrettemedlemmer og meddommere 
samt skjønnsmedlemmer for 
perioden 1. januar 2017 til 31. 
desember 2020

Karterud, Terje

Saksopplysninger

Overhalla  kommune skal innen 1. juli ha gjennomført valg av meddommere for tingretten for 
perioden 01.01.17 – 31.12.20. I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av 
meddommere, ett for kvinner og ett for menn, jfr. domstolloven § 65. I Overhalla kommune skal 
det velges 10 kvinner og 10 menn. I henhold til domstolloven § 68 kan ingen velges både til 
lagmannsretten og tingretten.

I vedlagte notat fra domstoladministrasjonen er det gjort rede for krav til de som velges 
(norskkunnskaper, aldersgrense, utelukkelse m.m.). Se også domstolloven kap. 4, merk spesielt 
§§ 70, 71, 72 og 74.

Det presiseres:
 Må kunne forstå norsk tale og tekst, og selv uttrykke seg på norsk
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 Personlig egnethet: kunne følge forhandlingene, gi uttrykk for meninger, følge opp 
innkallinger osv.

 Over 21 og under 70 år pr. 1. januar 2017
 Innført i folkeregisteret i Overhalla kommune, nordisk statsborger
 Ulike stillinger er utelukket – se notat fra Domstoladministrasjonen
 Utelukkelse på grunn av vandel: sekretæren kontrollerer dette
 Rett til å kreve seg fritatt: sykdom/helsetilstand, har hatt vervet i to perioder tidligere

De foreslåtte kandidatene skal oppgis med følgende informansjon: fullstendig navn, adresse, 
fødselsnummer, telefonnummer, yrke (utdanning) og stilling (stillingstittel), og e-
postadresse. 

Å stille som lagrettemedlem eller meddommer er en borgerplikt, så i prinsippet er det ikke 
nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder 
fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt.

Etter § 67 i domstolloven har kommunen oppfordret innbyggerne om å komme med forslag på 
kandidater. Dette er gjort gjennom kunngjøring i Namdalsavisa, på kommunens hjemmeside og 
på facebook, med frist 20.05.16. Eventuelle innspill vil bli lagt frem i valgstyrets behandling 6. 
juni.

Valgkomiteens innstilling skal ligge ute til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets valg den 
20.6.16.

Følgende personer har bedt om fritak:

 Gunhild Barlien Aas

Følgende er uaktuell pga. alder:

 Inger Lyngstad Strøm

Følgende har meldt seg interessert:

 Ola Lie Berthling, har oppgitt særkompetanse jord/skog, f. 30.9.86.

Følgende er valgt for inneværende periode:
Kvinner:

Navn: Adresse: Fødselsnr.: Telefon: Yrke/stilling
Inger Lyngstad Strøm Skogvn. 20, 7863 Overhalla 291242 91644550 Pensjonist/lærer
Anne Lise Grande Vollan 7860 Skage 081147 91723738 Sosionom
Åse Ferstad Mossaberget, 7863 Overhalla 270959 41536526 Ingeniør
Ann Gregersen Brudalen 30, 7860 Skage 250359 90525995 Sekretær/skoleassistent
Laila Helstad 7860 Skage 110660 99038395 Lærer
Jorunn Synnøve Lysberg 7863 Overhalla 190651 94282446 Sykepleier
Mette Olsen Rian Øysletta, 7863 Overhalla 280965 91783395 Kokk
Gunhild Barlien Aas Kroken 6 140766 48 20 87 35 Regnskap
Bodil Lian Hildrum Lille Amdal, 7863 Overhalla 300459 97 14 87 01 Sykepleier
Solvår Rustad Rian Øysletta, 7863 Overhalla 090654 45 60 06 14 Sekretær/fotpleier

Menn:
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Navn: Adresse Fødselsnr.: Telefon: Yrke/stilling
Jan Ståle Viken Flått 7863 Overhalla 170382 47331587 Selvstendig 

næringsdrivende/Eiendom 
Arthur Skage 7860 Skage 180859 40221857 Kundemottaker
Knut Skåle Skogvn. 15, 7863 Overhalla 300961 46892130 Organisasjonsarbeider
Arne Risvik Moalia 1, 7863 Overhalla 280148 97088798 Fysiokjemiker
Stein Grønnesby Nertun 6, 7860 Skage 210464 95801570 Lærer
Helge Ramstad Skogvegen 3, 7863 Overhalla 060652 95863151 Selger
Morten Nordal Elliot Kvalstads Tun 1, 7860 

Skage
070462 97140431 Selvstendig 

næringsdrivende
Nils Furre Sandmoen, 7863 Overhalla 070461 92607720 Bonde
Rune Petter Stene Haugomvegen 5, 7863 Overhalla 060265 90 92 04 54 Bonde
Harald Petter Risvik Gløymem, 7863 Overhalla 231256 97 73 19 04 Miljøarbeider
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/1829-4

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1.1.17 - 31.12.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 11/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 55/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Saken fremlegges uten innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: Jordskifteloven § 2-5 og bestemmelsene i domstolloven §65-78

Behandling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016

Behandlet.

Valgstyrets forslag, følgende velges:

- Anne-Lise Haugan
- Per Olav Grande
- Eva Kaldahl
- Trond Petter Ristad

Innstilling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016, esnt.:

Følgende velges for perioden 1.1.17 – 31.12.2020:

Navn: Adresse Født: Yrke/stilling Telefon
Anne Lise Haugan 7863 Overhalla 180163 Fagkons. Skog 41 75 84 25
Per Olav Grande 7860 Skage 160652 Daglig leder 

Skogplanter Midt-
Norge AS

90 06 05 88

Eva Kaldahl 7863 Overhalla 110662 Bonde 91 52 53 12
Trond Petter Ristad 7860 Skage 150674 Sivilagronom 47 01 93 40

-�43�-



Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 25.02.2016 Valg av jordskiftemeddommere for 
perioden 01.01.2017 - 21.12.

Nord-Trøndelag Jordskifterett

I 17.03.2016 Valg av jordskiftemeddommere - ny 
versjon

Reitan, Lena Cathrine

I 15.03.2016 Valg av jordskiftemeddommere for 
perioden 01.01.2017 - 21.12.2020

Nord-Trøndelag Jordskifterett

Vedlegg:
1 Valg av jordskiftemeddommere - ny versjon

Saksopplysninger

Hver kommune skal ha et særskilt utvalg for jordskiftemeddommere. Den nye jordskifteloven 
har nye bestemmelser for valg av jordskiftemeddommere i § 2-5 og Overhalla kommune skal ha 
et utvalg på 4 medlemmer, to kvinner og to menn. Antallet er satt ut fra at alle jordskiftemed-
dommere skal kunne gjøre tjeneste en gang i løpet av valgperioden.

De som velges skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis behandler i 
kommunen. Det bør velges medlemmer med forskjellig bakgrunn og alder.
De som velges MÅ være i stand til å gjennomføre befaring i terrenget.

I notat fra domstoladministrasjonen er det gjort rede for krav til de som velges. Se domstolloven 
kap. 4, merk spesielt §§ 70, 71, 72 og 74. Også her er nedre aldersgrense 21 år, og øvre 70 år pr. 
1. januar 2017.

De foreslåtte kandidatene skal oppgis med følgende informasjon: fullstendig navn, adresse 
fødselsnummer, telefonnummer, yrke (utdanning), stilling (stillingstittel) og e-postadresse.

Lagrettemedlemmer og meddommere i tingretten kan også velges til jordskiftemeddommere.

Følgende har meldt seg interessert:

 Ola Lie Berthling, har oppgitt særkompetanse jord/skog, f. 30.9.86.

Følgende er valgt for inneværende periode, frem til 31.12.2016:

Navn: Adresse Født: Yrke/stilling Telefon
Jan Olav Tømmerås 7863 Overhalla 010561 Bonde 41 43 83 41
Kjersti Jensen 7860 Skage 030778 Sykepleier 40 41 06 71
Asbjørn Hagerup 7863 Overhalla 140548 Keramiker 95 83 11 54
Tom Arve Julsrud Elliot Kvalstads Tun 4, 7860 Skage 300559 Lege 47 29 07 40
Anne Lise Haugan 7863 Overhalla 180163 Fagkons. Skog 41 75 84 25
Hans Olav Ranum 7863 Overhalla 150257 Bonde 90 57 71 23
Stein Engstad 7863 Overhalla 270350 Bonde 90 96 41 61
Kitt Aspnes 7863 Overhalla 080356 Regnskap 41 61 20 34
Olav Magne Vannebo 7860 Skage 020955 Bonde 48 26 87 73
Berit Glømmen 7863 Overhalla 220659 Bonde/inseminør 48 10 77 50
Arnfinn Gartland 7863 Overhalla 070151 Bonde/daglig leder 

Overhalla 
92 60 77 60
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Klonavlsenter AS
Åse Ferstad 7863 Overhalla 270959 Ingeniør 41 53 65 26
Trond Petter Ristad 7860 Skage 150674 Sivilagronom 47 01 93 40
Per Olav Grande 7860 Skage 160652 Daglig leder 

Skogplanter Midt-
Norge AS

90 06 05 88

Per Olav Moan 7863 Overhalla 030455 Bonde 91 85 30 55
Elisabeth Faksdal 7860 Skage 070372 Regnskap 91 10 04 96
Otto Moa 7863 Overhalla 221257 Bonde 90 63 10 32
Eva Kaldahl 7863 Overhalla 110662 Bonde 91 52 53 12
Kari Marthe Lassemo 7860 Skage 010465 Bonde 47 90 52 94
Arnhild Lilleberre Vold 7863 Overhalla 010360 Bonde 90 96 13 07
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/433-5

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av forliksråd for perioden 1.1.17 - 31.12.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 12/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 56/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: Domstollovens § 57.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 08.01.2016 Valg av forliksrådsmedlemmer og 
skjønnsmedlemmer 2017

Justis- og 
beredskapsdepartementet

I 04.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer 2017 -
2021 - korrigert fordeling, Namdal 
tingrett

Espen Solheim

I 14.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer i 
perioden 2017 - 2020.

Namdal Tingrett

Saksopplysninger

I hver kommune skal det være et forliksråd med tre medlemmer og tre varamedlemmer. Begge 
kjønn skal være representert. Varamedlemmer tilkalles i den rekkefølge de er oppnevnt. 
Kommunestyret skal velge leder/formann. Ved forfall er det nestemann på lista som fungerer 
som leder.

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: 
forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige 
og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

I tillegg stiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
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 Vedkommende må være fylt 25 år
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start
 Som forliksrådsmedlem skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, 

og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg. 

De som er utelukket til valg som lekdommere (domstolloven § 71 til § 74) kan heller ikke 
velges som medlemmer i forliksrådet.

For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges. Jurister utover 
begrensningen i § 71 kan derfor velges. Det samme gjelder ansatte ved 
kommuneadministrasjonen som ikke deltar direkte i forberedelsen og gjennomføring av valg.

Forliksrådene har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det 
nødvendig at det bare velges personer som i ethvert henseende er skikket til vervet. Justis- og 
beredskapsdepartementet påpeker at forliksrådet ikke er et politisk råd, og det bør tas hensyn til 
personlige forutsetninger og egenskaper ved valget av medlemmer. Med hensyn til kontinuitet 
bør ikke hele forliksrådet skiftes ut på en gang.

Fremgangsmåte ved valg:
Ifølge domstolloven § 57 skal valget av forliksrådsmedlemmer gjennomføres innen 15. oktober 
året etter kommunestyrevalg.

Valg av tre forliksrådsmedlemmer og tre varamedlemmer skal gjøres først. Deretter skal det 
foretas særskilt valg av formann/leder blant de tre forliksrådsmedlemmene som er valgt.

Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte medlemmer og 
varamedlemmer. 

Etter valget er det fylkesmannen som godkjenner og faktisk oppnevner forliksrådet.

Følgende er medlemmer for inneværende periode, frem til 31.12.2016:

Medlemmer:

1. Per Olav Moan, leder 
2. Elisabeth Faksdal
3. Bård Arve Vold

Varamedlemmer:

1. Kjersti Jensen
2. Hilde Tødås
3. Tore Grongstad

Lensmann Erling Lundstadsveen er valgt som sekretær.
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Behandling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016

Behandlet.

Elisabeth Faksdal har bedt om fritak.

Valgstyrets forslag, følgende velges:

- Kjersti Jensen velges som nytt medlem
- Sara Kværnø Saugen velges som nytt varamedlem

Innstilling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016, enst.:

Følgende velges for perioden 1.1.17 – 31.12.2020:

Medlemmer:

1. Per Olav Moan, leder 
2. Bård Arve Vold
3. Kjersti Jensen

Varamedlemmer:

1. Hilde Tødås
2. Tore Grongstad
3. Sara Kværnø Saugen

Lensmann Erling Lundstadsveen sekretær for forliksrådet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/433-6

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 1.1.17 -
31.12.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 13/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 57/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: Forliksrådforskriften § 3.

Behandling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016

Behandlet.

Valgstyrets foreslo gjenvalg.

Innstilling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016, enst.:

Følgende velges for perioden 1.1.17 – 31.12.2020:

1. Åse Ferstad
2. Tore Nordfjellmark
3. Erlend Lande Lilleberre

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 08.01.2016 Valg av forliksrådsmedlemmer og 
skjønnsmedlemmer 2017

Justis- og 
beredskapsdepartementet

I 04.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer 2017 - Espen Solheim
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2021 - korrigert fordeling, Namdal 
tingrett

I 14.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer i 
perioden 2017 - 2020.

Namdal Tingrett

Saksopplysninger

Tvistelovforskriften § 3 sier at ved hvert forliksråd skal det være et utvalg faste 
møtefullmektiger. Ut fra kommunens innbyggertall skal det i Overhalla være tre 
møtefullmektiger. Valget gjøres for fire år om gangen.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år (ingen øvre 
aldersgrense) med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap. De valgte må beherske norsk godt 
både muntlig og skriftlig, jfr. Tvistelovforskriften § 3, andre ledd. Det anses å være en fordel at 
de som oppnevnes har god kunnskap om forliksrådets virksomhet.

Medlemmer skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal 
være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres behandling ikke påvirkes av 
uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. 

Følgende er valgt som faste møtefullmektiger til forliksrådet for inneværende periode, 
frem til 31.12.2016:

1. Åse Ferstad
2. Tore Nordfjellmark
3. Erlend Lande Lilleberre
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/4075-2

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Søknad om tilskudd til Melamartnan 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 51/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 58/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune gir et tilskudd på kr. 50.000 til Melamartnan i 2016 og tilsvarende 
beløp for arrangementet deretter (2018). Kommunalt bidrag for senere arrangementer tas 
opp til ny vurdering når disse arrangementene er gjennomført. Tilskuddet i 2016 dekkes 
med bruk av disposisjonsfond.

2. Overhalla kommune anmoder Melamartnan om å utvikle en tydelig miljøprofil på 
arrangementet framover.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

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

Hjemmel: Fvl. § 6e
Begrunnelse: Styreleder

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte følgende endringsforslag til pkt. 1:

3. Overhalla kommune gir et tilskudd på kr. 50.000 til Melamartnan i 2016 og tilsvarende 
beløp for arrangementet deretter (2018). Tilskuddet gis til varige investeringer.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med Ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt endringsforslag, vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 01.05.2016 Søknad om tilskudd til årets 
Melamartna

Ragnar Prestvik

S 01.06.2016 Søknad om tilskudd til Melamartnan 
2016

Vedlegg:
1 Søknad om tilskudd til årets Melamartna
2 Melamartnan samla budsjett 20.04.2016

Saksopplysninger

Melamartnan 2016 har søkt om kommunalt tilskudd på kr 70.000,- til årets martnasarrangement.

Melamartnan er i nyere tid gjennomført 4 ganger (2008-10-12-14). De tre første gangene ble 
arrangementet gjennomført i kommunal regi. Det ble deretter etablert et privat eierselskap, 
Melamartnan SA, som tok over og gjennomførte arrangementet i 2014. Kommunens eiendeler 
og utstyr fra foregående arrangementer ble overdratt vederlagsfritt til eierselskapet og 
martnasarrangementet.

Kommunestyret vedtok i 2014 å gi et tilskudd på kr. 50.000 til investeringer ved Melamartnan 
2014.

Primært søker de om et generelt tilskudd til martnan, med referanse til fylkeskommunens 
festivalstøtte og enkelte andre kommuners tilskuddsordninger. 

Budsjettet for årets martna bygger på regnskapet fra martnan i 2014 med noen tilpasninger. De 
fikk et svært godt økonomisk resultat (overskudd kr 418.707 etter utbetaling av 
dugnadsgodtgjørelser kr 232.000) etter det de beskriver som optimale værforhold i 2014. De
legger opp til å sette av til eierselskapets egenkapital i tillegg til at de ønsker å bidra med 
dugnadsutbetaling på ca. 200.000 kroner. De budsjetterer med et overskudd på kr. 154.000.

De har i år mottatt tilsagn om festivalstøtte på kr. 40.000 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune 
(økt fra kr 25.000 i 2014). De vil også søke Kulturrådet om støtte (søknadsfrist primo juni).

Investeringsbehov i 2016 omfatter oppfylling/forbedring av arenaen ved fergeleiet, lys på 
aktivitetsområdet på Martnasøyra, lys fra Potetkjelleren til vegen, utbygg Potetkjelleren og noe 
forventet reparasjons-/vedlikeholdsarbeid på boder. Samtidig ønsker de å bygge opp et 
kostymelager for de lokalhistoriske innslagene. De investerer også i ei ny hjemmeside som kan 
brukes på alle digitale plattformer og brukes aktivt ved f.eks. kjøp av billetter og bodplass. De
trenger også en del permanent reklamemateriell.

Kostnadsanslag:
- Hjemmeside 30.000
- Anleggsinvesteringer 50.000
- Varig profileringsmateriell 10.000
- Kostymer til historisk vandring 10.000
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Vurdering

Melamartnan har hatt en flott utvikling i de siste årene hvor den har gjenoppstått og synes å ha 
funnet sin permanente plass i kulturbildet i Overhalla og regionen. Dette skyldes først og fremst 
den omfattende dugnadsinnsatsen og det lokale engasjementet som omgir martnan. 
Martnaskomiteen synes også å ha funnet en god blanding av videreføring av tidligere elementer 
og utvikling av nye elementer i martnan. 

Kommunens strategi har vært å bidra til at martnan kommer seg på fote igjen, og slik at den etter 
hvert skal kunne ha grunnlag for selvstendig drift og utvikling. Kommunen tok dermed 
økonomisk ansvar for de 3 første arrangementene. Arrangementet i 2014 var i privat regi og 
gikk over alle forventninger.

Melamartnan SA er fortsatt en relativt nystartet virksomhet som vil ha behov for å bygge 
egenkapital og dermed bufferkapital til å møte svingninger i kommende arrangementer. Samlet 
sett vil rådmannen nå foreslå at kommunen legger til grunn at kommunen gir et tilskudd på kr. 
50.000 de tre første arrangementene i privat regi (2014 – 2016 – 2018), før en deretter gjør en ny 
vurdering av kommunalt bidrag framover. Dette vil gi Melamartnan SA en viss forutsigbarhet.

Miljømessig vurdering
Overhalla kommune har et tydelig fokus på klima og miljø, og ser gjerne at også Melamartnan 
som et stort arrangement med ulike miljøaspekter utvikler sine miljøprestasjoner framover. Det 
er etter hvert blitt mer og mer vanlig at slike arrangementer utvikler en miljøprofil og det finnes 
gode eksempler en kan hente erfaringer fra. Rådmannen tilrår at Overhalla kommune anmoder 
Melamartnan SA om å utvikle en tydelig miljøprofil for arrangementet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/4964-1

Saksbehandler:

Bente Eidesmo

Saksframlegg

Samarbeid med Namdal rehabilitering om opprettelse av kommunepsykolog

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 53/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 59/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune inngår et samarbeid med Namdal rehabilitering og kommunene 
Grong, Høylandet, Lierne, Røyrvik og Namsskogan om en hel stilling 
kommunepsykolog.

2. Overhalla kommunes egenandel i dette er 15 %, med årlig netto kostnad kr 67 500.-
3. Midler for 2016 dekkes ved intern budsjettregulering ved regnskapsgjennomgang. 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 31.05.2016 Samarbeid med Namdal 
rehabilitering om opprettelse av 
kommunepsykolog
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Saksopplysninger

Regjeringen har lagt frem flere stortingsmeldinger, som angir mål og retning for å styrke det 
helhetlige kommunale arbeidet innen rus og psykisk helse, samt vold og traumer.
Ett av regjeringens sentrale virkemidler for å møte utfordringer innen psykisk helse, rus samt 
vold- og traumefeltet er å styrke kvalitet og kompetanse i kommunene. 
Økt rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er omtalt i alle
meldingene og er et av flere virkemidler for å nå oppsatte mål. 
Regjeringen tar sikte på å fremme lovkrav om psykologkompetanse i alle kommuner fra 2020. 
Det er tilrettelagt statlig tilskuddsordning for å stimulere til at kommunene oppretter stillinger. 

Namdal rehabilitering IKS er en del av helse- og omsorgstilbudet i eierkommunene, og gir 
tilbud om døgnbasert rehabilitering i henhold til kommunal helse- og omsorgstjenestelov. Det 
gis tilbud til flere målgrupper, herunder personer hvor lettere psykiske lidelser og rus inngår i 
sykdomsbildet. Samtidig vil etablering av en psykologstilling kunne gi et lavterskeltilbud til 
ulike grupper, gi veiledning til ansatte og delta i folkehelsearbeid og annet samfunnsarbeid i de 
kommuner som ønsker å delta, etter kommunens egen prioritering. 

Namdal Rehabilitering IKS startet planlegging med å utvide fagstaben med en stillingshjemmel 
for psykolog. Namdal Rehabilitering som interkommunal institusjon er en del av helse- og 
omsorgstilbudet til sine eierkommuner og planlegger å dekke noen av sine kompetansebehov 
ved senteret med stillingen og samtidig kunne gi et lavterskeltilbud til de av eierkommunene 
som ikke har opprettet egen stilling. 

En slik samarbeidsløsning ble presentert for eierkommunene under dialogmøter høsten 2015. 
Det ble kartlagt interesse fra noen kommuner, mens andre signaliserte at de ville arbeide for 
egne løsninger. Namdal Rehabilitering inviterte kommuner som var interessert i å delta i videre 
samarbeid til et orienterings- og drøftingsmøte onsdag 17.02.16. 

Namdal rehabilitering søkte 10.03.16 om tilskudd til Psykologer i kommunale helse og 
omsorgstjenesten, Rekrutteringstilskudd. 
Kommunepsykologstillingen er planlagt tilsatt ved Namdal Rehabilitering IKS, som et 
interkommunalt selskap med 14 eierkommuner. Alle eierkommuner fikk tilbud om å delta i et 
samarbeid om en psykologstilling. 6 av eierkommunene var positive til deltagelse. 

Etter dialogmøter med kommunene ble følgende deltakelse og fordeling lagt til grunn ved 
søknad om tilskuddsmidler:

 Namdal Rehabilitering IKS – 30 %
 Grong kommune 15 %
 Høylandet kommune 10 %
 Lierne kommune 10 %
 Namsskogan kommune 10 %
 Overhalla kommune 15 %
 Røyrvik kommune 10 %

Psykologens arbeidsoppgaver vil omfattet:
- System- og samfunnsrettet arbeid 10 %
- Veiledning / fagstøtte til personell / tjenester i kommunen 35 %
- Helsefremmende og forebyggende arbeid 10 %
- Utredning, diagnostisering og behandling / oppfølging 35 %
- Annet 10 %.
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Forpliktende tverrfaglig samarbeid og / eller flerfaglig fellesskap som psykologen inngår i, 
herunder teamarbeid både ved Namdal Rehabilitering og i den enkelte kommune. 

Mottatt tilsagnsbrev fra fylkesmannen 04.05.16 viser til positiv tilbakemelding på søknad. 
1. Fylkesmannen innvilget inntil 310 000.- til en 100 % psykologstilling for ett driftsår, 

med en varighet på 12 måneder fra 01.01.16. til målgruppen voksne med psykisk helse, 
rusproblematikk, samt vold- og traumefeltet v / Namdal Rehabilitering IKS Høylandet. 

2. Inkludert i tilskuddsbeløpet var 10 000.- øremerket utgifter i forbindelse med 
psykologens deltakelse i nettverkssamlinger og andre aktiviteter i regi av Nasjonalt 
kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). 

Vilkår for tilskuddet er:
Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene:

- Styrke psykologkompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom økt 
rekruttering av psykologer. 

- Psykologene bidrar til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og 
rusfeltet. I dette ligger helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og 
intervensjon samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer og / eller 
rusmiddelproblemer. 

- Bidra til at mennesker som er i ferd med å utvikle, eller som har utviklet psykiske 
helseproblemer og / eller rusmiddelproblemer får et godt kommunalt tilbud. Ordningen 
omfatter tilbud til både barn og unge, voksne og eldre. Dette gjelder enkeltindivider, 
familier, pårørende grupper og lokalmiljø. 

Vurdering

For å kunne oppnå lovkrav om psykologkompetanse i vår kommunene fra 2020, anses 
samarbeide med Namdal rehabilitering og de øvrige 5 kommunene som svært positivt. 
Overhalla kommunes behov for kommunepsykolog anses å være liten, og det vil være lite 
hensiktsmessig og problematisk i forhold til rekruttering å lyse ut en liten stillingsandel. 

Økonomi:
Tabellen nedenfor viser en prosentvis arbeidsfordeling for kommunepsykolog, samt årlig netto 
kostnad for samarbeidende parter. Det er ved beregning tatt høyde for hvilke kostnader som 
foreligger uten tilskudd og samhandlingsmidler. Tilskuddsmidler fra Fylkesmannen er mottatt 
og samhandlingsmidler for 2016 er innvilget og blir sannsynligvis videreført i 2017. 
Ut i fra dette blir årlig netto kostnad for Overhalla kommune 65 500.-

Rådmannen ser samlet sett dette som en god løsning og tilrår at Overhalla kommune deltar som 
beskrevet i saken.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/4988-1

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag - deltakelse

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 54/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 60/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune stiller seg prinsipielt positiv til å delta i Oppvekstforum Nord-
Trøndelag (OFNT).

2. En har forventninger til at sammensetningen av OFNT justeres slik at det blir en bredere 
representasjon fra kommunenes skole- og barnehagefaglige ledelse før endelig 
partnerskapsavtale utformes.

3. Vedtak om økonomisk forpliktelse og inngåelse av partnerskapsavtale om det nye 
oppvekstforumet gjøres i egen sak innen 31.oktober 2016

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Det har over noe tid pågått en vurdering av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag (se 
bakgrunn beskrevet nedenfor) og hvordan dette partnerskapet mellom fylket, kommunene og 
andre kan utvikles videre. Endret finansiering av programmet er ett av flere tema i disse 
vurderingene.

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe fra deltakeraktørene som har kommet med forslag til 
videre løsning. Etter en viss prosess med innspill og synspunkter fra kommunene er en nå 
kommet dit at fylkeskommunen ber kommunene ta stilling til videre deltakelse i det som nå 
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foreslås å bli et Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) med noe endret sammensetning i 
forhold til Oppvekstprogrammet som har pågått til nå. 

Kommunene bes gjennom prinsippvedtak støtte etableringen av Oppvekstforum Nord-
Trøndelag og videreføring av Oppvekstprogrammet innen 1.juli 2016. Dette behandles i denne 
saken. Vedtak om økonomisk forpliktelse og inngåelse av partnerskapsavtale om det nye 
oppvekstprogrammet må gjøres av kommunene innen 31.oktober 2016, og blir en egen sak til 
kommunestyret over sommeren.

Bakgrunn
Nord-Trøndelag fylkeskommune etablerte i 2010 en Oppvekstkommisjon på bakgrunn av en 
bred debatt, blant annet i mediene, om resultatene i skolene og hvordan generelle
oppvekstforhold for barn og unge påvirker disse. Kommisjonens mandat var å identifisere de
viktigste utfordringene for oppvekst, bidra til offentlig debatt og foreslå tiltak. Oppvekst-
kommisjonen hadde 41 medlemmer, som samlet sett representerte en bred kompetanse på feltet 
oppvekst. 

Sluttdokumentet konkluderte med at Oppvekstkommisjonen foreslo et mer forpliktende
samarbeid i hele oppvekstløpet, gjennom å etablere et program for oppvekst for perioden 2011-
2021. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok opprettelsen av Oppvekstprogrammet i desember 
2010. Fylkeskommunen ønsket at skoleeierne i Nord-Trøndelag sluttet seg til programmet og
forpliktet seg til kommisjonens anbefalinger og foreslått organisering av programmet. 

Overhalla kommunestyre vedtok 14.03.2011 (sak 7/11) følgende om kommunens deltakelse i 
Oppvekstprogrammet:

1. Overhalla kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument og ønsker å
delta i partnerskapet i Oppvekstprogrammet for Nord-Trøndelag.

2. Overhalla kommune ber om at kommunene blir direkte representert i det videre arbeidet
i programstyret. Overhalla kommune ber om at kommunene blir direkte representert i 
det videre arbeidet i programstyret, samt at det blir sett nærmere på 
organisasjonsstrukturen i oppvekstprogrammet. Avvent disponeringen av midlene inntil 
programstyret trer i funksjon.

3. Overhalla kommune ønsker at programstyret skal prioritere følgende tiltak først:
a. Sterkere vektlegging av felles kompetanseutvikling og deling av erfaringer og

informasjon i hele oppvekstløpet.
b. Vektlegge ferdigheter og sette klare mål innenfor lesing, skriving og regning.
c. Kvalitativ satsing på fysisk aktivitet og kosthold i barnehage og skole.
d. Samhandle, vurdere og jobbe med kvalitativt gode overganger i oppvekstløpet

fram mot arbeidsdeltakelse.
e. Styrke skolehelsetjenesten, utnytte mulighetene i helsestasjonen og bedre 

samarbeidet mellom skolen, helsetjenesten og NAV.

Arbeidet i Oppvekstprogrammet har vært ledet av et programstyre. Programstyrets 
sammensetning ble vedtatt i Fylkesrådet 01.02.11 og har bestått av:

 Fylkesråd Nord-Trøndelag fylkeskommune, May Britt Lagesen (leder)
 Fylkesleder KS Nord-Trøndelag, Marit Voll 
 Rådmannsoppnevnt Oppvekstsjef, Patrik Lundgren 
 Utdanningsdirektør Fylkesmannen Nord-Trøndelag, Randi Segtnan 
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 Regiondirektør NHO Trøndelag, Merethe Storødegård 
 Direktør NAV Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen 
 Fylkesopplæringssjef Nord-Trøndelag fylkeskommune, Vegard Iversen

Fylkeskommunen har tilsatt en daglig leder for Oppvekstprogrammet, Anders Bjøru.

Det har i løpet av Oppvekstprogrammets første fem år gradvis opparbeidet seg en bred 
portefølje med tiltak som kommunene i varierende grad har benyttet seg av:

Tiltak Antall deltakere
Program for barnehagemyndighet og 
skoleeier

23 kommuner 

Forsterket skolehelsetjeneste 11 videregående skoler
Psykisk helse skole – studium 400 lærere har gjennomført studiet
Daglig fysisk aktivitet i skole 32 skoler 
Gode vaner starter tidlig 100 barnehager 
Læringsledelse i alle fag 400 lærere 
SOL 13 kommuner, 33 skoler, 3 PPT-kontor
Alle teller 50 deltakere på videreføring
VOKAL 20 kommuner bruker verktøyet
Barnehagematematikk 90 deltakere
Læring av næring Verdal kommune og Verdal vgs
Psykisk helse barnehage - studium starter høsten 2016

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har utarbeidet en evaluering av 
Oppvekstprogrammet. Se rapport på http://tfou.no/prosjekter/evaluering-av-program-for-
barnehagemyndighet-og-skoleeier-i-nord%C2%AD-trondelag/

Forslaget om Oppvekstforum Nord-Trøndelag fra 2016
Oppvekstprogrammets framtid og etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) har 
vært tema på flere arenaer det siste året. Blant annet på samlingen for ordførere, rådmenn og 
økonomiledere i forbindelse med kommuneproposisjonen 12. mai. OFNT var også en av sakene 
i rådmannsutvalgets møte 30. mai 2016, der det ble gjort følgende vedtak: 

Rådmannsutvalget støtter videreføringen av Oppvekstprogrammet gjennom etablering av 
Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT).
Rådmannsutvalget tar fylkesrådets innstilling til sammensetning av OFNT til etterretning. Dvs:
a) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesopplæringssjefen.
b) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesråd for utdanning og kultur.
c) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/utdanningsdirektøren.
d) Kommunene, v/medlem i rådmannsutvalget.
e) Kommunene, v/leder i arbeidsutvalget for KS’ nettverk for skoleeiere.
f) KS, v/fylkesstyreleder.
g) Nord Universitet, v/rektor.
h) Utdanningsforbundet, v/fylkesleder.
i) Skolelederforbundet, v/fylkesleder
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Rådmannsutvalget ønsker imidlertid en bredere representasjon av de som er ansvarlige for 
barnehage og skole i kommunene i Nord-Trøndelag, uten å utvide antallet representanter i 
forumet. 

Skole- og barnehagenettverket i Nord-Trøndelag involveres gjennom å være referansegruppe 
for OFNT. 

Man må sikre samhandling mellom sekretariat for Oppvekstforum og KS-administrasjonen i den 
daglige driften. 

Kommunene oppfordres til å støtte opp om etableringen av OFNT og videreføring av 
Oppvekstprogrammet. Det utarbeides et forslag til saksdokument for kommunal saksbehandling, 
det sendes ut senest 31.mai 2016.

Kommunene bes gjennom prinsippvedtak støtte etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag 
og videreføring av Oppvekstprogrammet innen 1. juli 2016.
Vedtak om økonomisk forpliktelse og inngåelse av partnerskapsavtale om det nye 
oppvekstprogrammet må gjøres av kommunene innen 31.oktober 2016.

Arbeidsgruppa som har utarbeidet forslag om Oppvekstforum Nord-Trøndelag har bestått av:

 Elisabeth Jonassen, oppvekstsjef Steinkjer kommune
 Liv Elden Djokoto, rådmann Høylandet kommune
 Hartvik Eliasson, barnehagefaglig ansvarlig Levanger kommune
 Vegard Iversen, fylkesopplæringssjef Nord-Trøndelag fylkeskommune
 Anders Bjøru, daglig leder Oppvekstprogrammet
 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppas forslag:

TRINN 1 – Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) 
Det etableres et Oppvekstforum for Nord-Trøndelag (OFNT). OFNT må bestå av sentrale 
aktører innen oppvekstfeltet med beslutningsmyndighet innen sine områder. Arbeidsgruppa 
foreslår følgende sammensetning:
- NTFK v/fylkesopplæringssjefen
- NTFK v/fylkesråd for utdanning
- FMNT v/utdanningsdirektøren
- KS v/rådmannsutvalget
- KS v/fylkesstyreleder
- Nord Universitet v/rektor
- Utdanningsforbundet v/fylkesleder
- Skolelederforbundet v/fylkesleder

OFNT erstatter dagens styre for Oppvekstprogrammet. Arbeidsgruppa foreslår at leder av 
rådmannsutvalget er leder for OFNT. Oppvekstprogrammet er sekretariat og utøvende organ for 
OFNT.

TRINN 2 – Analyse 
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Analyse på grunnlag av læringsresultat, karakterutvikling i videregående skole, fravær, 
elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, lærerundersøkelsen og annen tilgjengelig 
informasjon. Analysen må omhandle både fylket som helhet, men også den enkelte kommune og 
fylkeskommunen. Den må også omfatte barnehage, grunnskole og videregående skole. 

TRINN 3 – Mål

Oppvekstforum Nord-Trøndelag setter klare og tydelige mål for oppvekstsektoren i fylket, 
strategisk hovedmål og operative delmål. Det må ligge en forpliktelse fra de ulike partene til 
bidra for at målene nås, gjennom felles strategier og tiltak. 

TRINN 4 – Tiltak 

OFNT vedtar tiltak på bakgrunn av analyseresultatene og de vedtatte målene for sektoren. 
Tiltakene kan gjennomføres for hele fylket eller regionvis. Tiltak som gjelder kun en kommune, 
gjennomføres av kommunen det gjelder.

Finansieringsmodell

Det forutsettes at alle aktørene i OFNT bidrar økonomisk og organisatorisk, om enn ikke i like 
stor grad. Finansieringsmodellen fra arbeidsgruppa støttes av rådmannsutvalget, den går ut på at 
Nord-Trøndelag fylkeskommune finansierer 50 % og resten fordeles på kommunene etter 
prinsippet med 10 % fordelt likt og 90 % fordelt etter folketall.

Det foreslås en felles grunnpakke for alle kommunene med en ramme på fire millioner. 
Tiltakene i grunnpakken vil ha sterk sammenheng med det som avdekkes av felles behov 
gjennom analysen og målene som vedtas av OFNT. Det kan også etableres andre tiltak som 
kommunene kan kjøpe i tillegg etter avtale med OFNT. Fylkeskommunen vil her ha mulighet til 
å bidra med inntil 50 % av finansieringen, begrenset oppad til 2,5 millioner kroner årlig (dette er 
i henhold til vedtatt økonomiplan for NTFK). I tillegg vil vi søke om relevante prosjektmidler ut 
fra vedtatte mål og strategier. 

Finansiering av grunnpakken vises i tabellen nedenfor.
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Vurdering

Etter rådmannens syn er det i utgangspunktet åpenbart at det er hensiktsmessig å utvikle 
samarbeidet innen oppvekstområdet. Dette gjelder både kommunene i mellom, mellom 
kommunene og fylkeskommunen, og opp i mot alle øvrige aktører som har roller og oppgaver 
opp mot barn og unge i Nord-Trøndelag. Slikt samarbeid må naturlig nok utvikles og modnes 
over tid. Etter at vi i fellesskap har hatt Oppvekstprogrammet gjennom en del år, virker det 
fornuftig nå å se på hva som kan styrke samarbeidet i det videre.

Forslaget fra arbeidsgruppa om å etablere et oppvekstforum er blant annet basert på erfaringer 
fra Sogn og Fjordane og i Akershus. Rådmannen støtter tanken om et oppvekstforum der partene 
kan bygge gode relasjoner og i større grad utvikle felles strategier og satsinger på områder hvor 
det er naturlig.

Vår opplevelse av Oppvekstprogrammet er at det i varierende grad har fungert hensiktsmessig 
gjennom de årene det har foregått, men at utviklingen har vært klart positiv og at kommunene 
etter hvert har fått stilt til disposisjon verktøy og tiltak som kan bidra i den enkelte kommunes 
oppvekstfaglige arbeid. Deltakelsen i det særskilte programmet for skole- og barnehageeiere har 
eksempelvis vært nyttig og gir muligheter for videre utvikling lokalt.

Oppvekstprogrammet har vært styrt av et programstyre hvor kommunene har hatt liten 
representasjon og dermed en noe svak opplevelse av reelt partnerskap. 

10 % 90 % Totalt

Flatanger 8 695,65kr         14 838,88kr                 23 534,53kr           

Fosnes 8 695,65kr         8 354,33kr                   17 049,98kr           

Frosta 8 695,65kr         34 796,45kr                 43 492,10kr           

Grong 8 695,65kr         33 006,23kr                 41 701,88kr           

Høylandet 8 695,65kr         16 602,57kr                 25 298,22kr           

Inderøy 8 695,65kr         89 775,89kr                 98 471,54kr           

Leka 8 695,65kr         7 611,72kr                   16 307,37kr           

Leksvik 8 695,65kr         46 492,51kr                 55 188,16kr           

Levanger 8 695,65kr         258 241,61kr              266 937,26kr        

Lierne 8 695,65kr         18 485,61kr                 27 181,26kr           

Meråker 8 695,65kr         33 921,23kr                 42 616,88kr           

Namdalseid 8 695,65kr         21 800,82kr                 30 496,47kr           

Namsos 8 695,65kr         172 735,71kr              181 431,36kr        

Namsskogan 8 695,65kr         11 828,67kr                 20 524,32kr           

Nærøy 8 695,65kr         67 378,33kr                 76 073,98kr           

Overhalla 8 695,65kr         49 741,41kr                 58 437,07kr           

Røyrvik 8 695,65kr         6 298,90kr                   14 994,55kr           

Snåsa 8 695,65kr         28 550,59kr                 37 246,24kr           

Steinkjer 8 695,65kr         287 097,20kr              295 792,85kr        

Stjørdal 8 695,65kr         304 429,12kr              313 124,77kr        

Verdal 8 695,65kr         196 379,79kr              205 075,44kr        

Verran 8 695,65kr         33 775,36kr                 42 471,01kr           

Vikna 8 695,65kr         57 857,05kr                 66 552,70kr           

NTFK 2 000 000kr                 2 000 000,00kr     

SUM 200 000,00kr    3 800 000,00kr           4 000 000,00kr     
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Kommunene har ca 16.500 elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag, fordelt på vel 90 skoler. 
Kommunene har også ca 7.400 barn i barnehager i Nord-Trøndelag. I Nord-Trøndelag er det 11 
videregående skoler med 6-7000 elever. Det synes slik sett klart at det å utvikle 
oppvekstområdet samlet sett i Nord-Trøndelag, i stor grad handler om det som foregår i 
kommunene, og det er i kommunene grunnlaget legges for elevene i videregående skole. Det 
tilsier at det er behov for en organisering av samarbeidet i Oppvekstforum Nord-Trøndelag 
(OFNT) som kommunene opplever kan gi en nær tilknytning til det arbeidet som foregår i den 
enkelte kommune, på den enkelte skole og barnehage osv.

Rådmenn og oppvekstsjefer i kommunene i Namdalen har vurdert forslaget fra arbeidsgruppa. 
En støtter generelt tanken om et oppvekstforum, men mener at sammensetningen av forumet må 
endres. En ønsker en sammensetning slik at forumet blir mer praksisnært den virkeligheten 
kommunene i det daglige arbeider med å utvikle. Det pågår allerede mye bra utviklingsarbeid i 
den enkelte kommune, og dette må samkjøres godt med de felles strategier som Oppvekstforum 
vil komme til å utvikle. Rådmennene i kommunene i Namdalen sendte derfor inn i prosessen et 
innspill om at flere (3) oppvekstledere fra kommunene må bli medlemmer av Oppvekstforum. 
Rådmenn i Nord-Trøndelag drøftet dette i eget møte 12. mai og ga uttrykk for støtte til en slik 
endret sammensetning. 

I vedtaket fra møtet 30.05.16 i rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag (gjengitt ovenfor) tar en 
fylkesrådets innstilling om sammensetning av forumet til etterretning, men presiserer også at 
rådmannsutvalget ønsker en bredere representasjon i forumet av de som er ansvarlige for 
barnehage og skole i kommunene. En presiserer også at skole- og barnehagenettverket i Nord-
Trøndelag involveres som referansegruppe.

Rådmannen har på grunnlag av dette forventninger til at fylkeskommunen ser nærmere på 
sammensetningen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag før kommunene fatter endelige vedtak 
innen 31. oktober. På dette stadiet er det viktigste å få etablert et forum med en utforming som 
også kommunene ser som hensiktsmessig. Arbeidsmetodikk og budsjettrammer for samarbeidet 
kommer som naturlig neste steg.

Rådmannen vil samlet sett tilrå at Overhalla kommune stiller seg positiv til deltakelse i 
Oppvekstforum Nord-Trøndelag, med de forventninger som er beskrevet ovenfor. Det ligger 
helt klart et stort potensiale for en styrket felles utvikling gjennom et tettere samarbeid i form av 
et slikt forum.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2013/4376-35

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Høringsuttalelse - Moamarka Montessoriskole SA, ny søknad

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 55/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 61/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vil som skoleeier prinsipielt ikke støtte etablering av Moamarka
Montessoriskole. En etablering vil, gitt dagens tilskuddsmodell, gi vesentlige økonomiske
utfordringer for kommunens øvrige driftsgrunnlag og legge føringer for fremtidig
handlingsrom.
Det anmerkes samtidig at etablering av alternativt pedagogisk tilbud, kan gi positive effekter i 
form av utvikling av grenda og bygda.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:
1. Kommunestyresak 39/15 (17.06.2015) Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka

Montessoriskole SA.
2. Brev fra Utdanningsdirektoratet 04.05.2016 med anmodning om uttalelse til søknad.
3. Søknad om opprettelse av ny grunnskole etter friskoleloven fra Moamarka Montessori 

SA.

Saksopplysninger

Overhalla kommune mottok 04.05.2016 en anmodning fra Utdanningsdirektoratet til å komme 
med en uttalelse til ny søknad om opprettelse av privatskole fra Moamarka Montessori SA 
v/Hilde van Hooft.
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Overhalla kommunestyre har tre ganger tidligere (17.06.2013, 15.09.2014 og 17.06.2015) 
behandlet og med likelydende vedtak avgitt uttalelse om slik søknad fra Moamarka Montessori 
SA.
Kommunestyrets vedtak sist var:
“Overhalla kommune vil som skoleeier prinsipielt ikke støtte etablering av Moamarka
Montessoriskole. En etablering vil, gitt dagens tilskuddsmodell, gi økonomiske
utfordringer for kommunens øvrige driftsgrunnlag og legge føringer for fremtidig
handlingsrom.
Det anmerkes samtidig at etablering av alternativt pedagogisk tilbud, kan
gi positive effekter i form av utvikling av grenda og bygda.”

De tre tidligere søknadene fra Moamarka Montessori SA har alle fått avslag fra
Utdanningsdirektoratet. Kommunens uttalelse er vektlagt i Utdanningsdirektoratets og 
Kunnskapsdepartementets behandling og avslag på søknadene.

Som i forrige søknad søkes det om godkjenning for et elevtall inntil 60 elever fra 1.-10. trinn. 
Søknadens innhold for øvrig oppfattes også å være tilnærmet identisk til tidligere søknad som 
kommunen har uttalt seg om. Det vises derfor til vedlagte saksfremstilling fra 2015 for 
utdypende beskrivelse av søknaden.

Vurdering

Det oppfattes ikke å være noe reelt nytt innhold i søknaden i forhold til tidligere søknad som 
kommunen har uttalt seg om. Det vises derfor til vedlagte saksfremstilling fra 2015 for 
utdypende vurdering av søknaden og de åpenbare negative økonomiske konsekvenser en 
eventuell opprettelse av privatskolen vil ha for kommunen og dermed de kommunale tjenestene.
Dette er i hovedsak de samme økonomiske konsekvensene som lå til grunn for kommunens 
endring av skolestrukturen fra høsten 2013 og er i vedlagte tidligere saksfremlegg oppsummert 
til å utgjøre ca 2,5-4 mill. kr. pr år, i hovedsak avhengig av hvor mange elever fra Overhalla et 
privat tilbud ville omfattet.

I oversendelse 05.04.2016 fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet av klage fra 
Moamarka Montessori SA på avslag på tidligere søknad, skriver Utdanningsdirektoratet 
følgende i sin konklusjon om opprettholdelse av vedtaket:
“Direktoratet har likevel funnet at det er sannsynliggjort at negative konsekvenser vil foreligge, 
både når det gjelder kommunens generelle økonomi og når det gjelder det offentlige 
skoletilbudet. Dette gjelder selv om kommunen ikke er i en spesielt vanskelig økonomisk 
situasjon og også om det skulle være kapasitetsproblemer ved de offentlige skolene: En liten 
kommune er særlig sårbar for endringer, både økonomisk og i det som kan påvirke de lokale 
folkevalgte organers vedtak om endringer i skolestrukturen.”

Rådmannen ser ikke at det foreligger nye momenter i saken som kan endre konklusjonen i
kommunens tidligere uttalelse om at eventuell etablering av en slik privatskole vil gi vesentlige
negative konsekvenser for kommunens samlede tjenestetilbud framover.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2011/1665-113

Saksbehandler:

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Omadressering av to sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss 
gård til nye vegparseller med adressenavn Grandvegen og Fossvegen

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 56/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 62/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

1. To sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss gård omadresseres til nye 
vegparseller med adressenavn Grandvegen og Fossvegen.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Johan T. Sellæg (SP) fremsatte følgende forslag til endring av rådmannens forslag pkt.1:

Kommunestyrets opprinnelige vedtak om skrivemåte Grandevegen vedtas.

Det ble først stemt over Johan T. Sellæg sitt forslag som ble enstemmig vedtatt. Dermed falt 
rådmannens forslag til vedtak ang. skrivemåte Grandvegen.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Johan T. Sellæg (SP) sitt endringsforslag til rådmannens forslag, pkt.1 ang. skrivemåte 
Grandevegen vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 15.01.2016 Krav om endring av adresse Anne Ovidie Hagerup m/flere
U 18.01.2016 Krav om endring av adresse Anne Ovidie Hagerup m.fl.
I 17.02.2016 Overhalla kommune - veg- og Berit Sandnes
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områdeadresser - tilråding
U 30.03.2016 Omadressering av Sørsivegen Reidar Viken m.fl.
X 28.04.2016 Særutskrift Omadressering av to 

sideparseller av Sørsivegen ved 
Grande gård og Foss gård til nye 
vegparseller med adressenavn 
Grandvegen og Fossvegen.

U 28.04.2016 Omadressering av to sideparseller av 
Sørsivegen ved Grande gård og Foss 
gård til nye vegparseller med 
adressenavn Grandvegen og 
Fossvegen.

Anne Ovidie Hagerup m.fl.

Kart:

Saksopplysninger

Viser til sak FOR 36/26 av 19.4.2016 og KOM 32/16 av 25.4.2016 hvor omadressering av de to 
sideparsellene til Sørsivegen ble vedtatt kunngjort i hht stedsnavnlovas regler. 
Høringsfrist 1.6.2016.
Det er ennå ikke kommet inn noen uttalelser, eventuelle innkomne uttalelser blir ettersendt/lagt 
fram på møtet.

Rådmannens forslag til navn på egne vegparseller var henholdsvis Grandvegen og Fossvegen.
Dette er iht stedsnavntjenesten uttalelse til skrivemåte.

I vedtaket ble Grandvegen endret til Grandevegen i hht grunneiers ønske.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
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2. To sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss gård omadresseres til nye 
vegparseller med adressenavn Grandevegen og Fossvegen.

3. Nye adressenavn i Overhalla kommune kunngjøres i hht. stedsnavnlovens regler før vedtak 
fattes.

Vurdering

Rådmann viser til saken vedr kunngjøring. Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at 
sideparsellene omadresseres til egne vegparseller med egne navn.

Rådmann vil likevel etter formelle retningslinjer tilrå at skrivemåte vedtas i henhold til
stedsnavnkonsulentenes uttalelse, selv om endret skrivemåte for Grandvegen ble vedtatt 
kunngjort. Rådmann opprettholder derfor innstillingen som ved behandling av kunngjøringen, 
selv om en på uformelt vis kan ha forståelse for grunneiers ønske.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/4714-1

Saksbehandler:

Johan Grongstad

Saksframlegg

Opprusting av kommunal veg Himo – Kalvtrøen – Ombekken - finansiering 
av kartlegging og kravspesifikasjon

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 57/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 63/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas finansiering av kartlegging og utarbeidelse av kravspesifikasjon for 
oppgradering av veg Himo-Kalvtrøen-Ombekken innenfor en ramme på kr 240 000 eks 
mva.

2. Følgende finansiering foretas:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
02700 6040 33301 0509 240 000
04290 6040 33301 0509 60 000
02300 6040 33301 0495 -240 000
04290 6040 33301 0495 -60 000

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 27.05.2016 Finansiering av kartlegging og krav 
spesifikasjon.
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Saksopplysninger

I vegplan for 2016-2019 er veien Himoflata – Kalvtrøen - Ombekken beskrevet som den vegen 
med størst behov for ekstraordinært vedlikehold. Opprustingen er tidligere kostnadsberegnet til 
7,3 mill. inkl. mva. ref. vegplan. 

Tiltaket er i utgangspunktet tenkt oppdelt i tre etapper. Dette er tenkt over årene 2017-2019 men 
fremdriften vil måtte tilpasse seg de midlene som blir gjort disponible i økonomiplanen.
Det vil bli fremlagt egen politisk sak med detaljkalkyler for hele prosjektet før oppstart.
For å få en total oversikt over hva som må gjøres på de forskjellige strekningene vil man måtte 
engasjere en rådgiver for å få kartlagt tilstand på eksisterende veg, arbeidsomfang for 
opprustingen og utarbeidelse av kravspesifikasjon for hele anskaffelsen. 
Hvor det eksakte grensesnittet vil gå mellom de forskjellige etappene vil kartleggingen gi et 
eksakt svar på.

Nedenfor ligger et utdrag fra vegplanen som i grove trekk beskriver hva som er tenkt gjort på de 
forskjellige strekningene. Det foreligger også noen budsjettpriser som er brukt som 
utgangspunkt for de tidligere kostnadsoverslagene. 
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Vurdering

For å sikre at opprustingen blir utført på en kvalitetsmessig god måte, og at Overhalla kommune 
skal få mest mulig igjen for investeringene sine, vil det være fornuftig å gjøre en god kartlegging 
av tilstand på eksisterende veg og få utarbeidet en god beskrivelse av de jobbene som skal 
gjøres.

Rådmannen innstiller ut fra dette på at finansieringen vedtas og at planlegging igangsettes som 
forberedelse til gjennomføring av tiltaket.

-�74�-



-�75�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/811-6

Saksbehandler:

Åse Ferstad

Saksframlegg

Innspill til Fylkesvegplan 2018 - 2021 (2025) og Samferdselsplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 58/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 64/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune prioritere følgende tiltak, og ber om at de blir innarbeidet i 
Fylkesvegplan for perioden 2018-2021 (2025):
1) Fv439 Ranem bru, ny bru 
2) Fv401 Sørsivegen – breddeutvidelse, fastdekk og heving av veg ved flomutsatte
    strekninger
3) Fv760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergangen   
4) Fv17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av svinger og 
    avkjørsler fra Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata
5) Fv436 Fastdekke på Nordgårdsvegen
6) Etappevis utbygging av gang- og sykkelveg mellom Overhalla-Namsos.

2. Overhalla kommunen er svært positiv til at det utarbeides en helhetlig Samferdsels-
plan, og ønsker at fylket øker ambisjonene når det gjelder klima og miljø. Kommunen 
imøteser her blant annet en forsterket satsing på utvikling av kollektivtransport, 
elektrifisering av bilparken og tilrettelegging for hverdagssykling. Overhalla 
kommunes innspill/kommentarer til øvrige tema og til Samferdselsplanen er gitt i 
saksframleggets vurderinger.

3. Kommunen støtter fylkeskommunens arbeid med å få økt rammetilskudd inn mot 
vegformål gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Det er ikke en god 
samfunnsutvikling at den økonomiske rammen blir redusert for hver fylkevegplan-
periode.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger

I forbindelse med utarbeidelse av Fylkesvegplan for 2018 – 2021 (2025) er kommunene invitert 
til å komme med sine høyeste prioriterte tiltak, samt innspill til Samferdselsplanen. 

Frist til å komme med innspill/kommentarer er satt til senest ettersommeren 2016.

Dialogmøte
Det er avholdt dialogmøte 15.4.16, med kommunene Overhalla, Flatanger, Fosnes, Namsos, 
Namdalseid og representanter fra Midtre Namdal samkommune (Midtre Namdal Regionråd). 
Fra Overhalla deltok rådmannen, varaordfører og representant fra teknisk avdeling.

Hensikten med møtet var å orientere om det pågående arbeidet med utarbeidelse av Fylkesveg-,
og Samferdselsplanen. I tillegg ønsket fylkeskommunen innspill/presentasjon fra den enkelte 
kommune på synspunkter og prioriteringer inn mot dette arbeidet. 

Fylkeskommunen ved fylkesråden orienterte om de forskjellige planprosessene som pågår 
(Nasjonal transportplan, Regional transportplan og Samferdsels- og Fylkesvegplan). 
Planarbeidet framover innebærer at det denne gangen skal utarbeides en helhetlig 
Samferdselsplan for fylket og at Fylkesvegplanen skal inngå som en integrert del av denne. 
Samferdselsplanen skal omhandle alle kollektivtiltak og samferdselsløsninger i fylket. 
Målsettingen er å få en samlet gjennomgang av alle behov innenfor samferdsel.

Gjennomgang av fokusområdene innen vegsektoren, og med vurderinger inn mot områdene 
økonomi, etterslepet på drift- og vedlikehold, asfaltstrategien, trafikksikkerhet, gåing- og 
sykling og miljø, ble presentert. Det er store utfordringer innenfor alle områder, samtidig som de 
økonomiske rammene til samferdsel i kommende planperiode er vesentlig lavere enn tidligere. 

Budsjetterte midler til vegformål viser en nedgang på 10-20 % til drift- og vedlikeholds-
kostnader og en nedgang på 5-10 % til nyinvesteringer. I tillegg er vedtatt prosjekt fv17- Asp-
Malm-Sprova lagt inn som en binding og legger beslag på betydelige deler av de tilgjengelig 
investeringsmidlene.

Statens vegvesen orienterte om status i forhold til oppfyllingsgrad i inneværende fylkesvegplan-
periode. Dersom målsettingen om asfalt på alle fylkeskommunale veger skal realiseres innen 
2020 (fylkestingsvedtak), kreves det ytterligere ca. 1.2 milliarder kr i investeringer (gjenstår ca. 
550 km grusveg). I diskusjonen rundt fv17 som framtidig riksveg ble det understreket fra 
vegvesenets side at dette ikke er spesielt anbefalt fra etaten.

Status med hensyn til fylkeskommunens ansvar inn mot kollektivtrafikk ble gjennomgått. Det 
vil bli gjennomført konkurranseutsetting av busstrafikken, inkludert skoleskyss, samt skoleskyss 
med drosje og bestillingstransport. Første anbudspakke vil omfatte Stjørdal og Meråker, med 
driftsstart sommeren 2018.

Region Namdal gjennomgikk prioriteringen som de 13 kommunene i regionen har presentert inn 
mot riks- og fylkesvegområdet. Når det gjelder jernbane, så ønskes bedre kapasitet og regularitet 
på Nordlandsbanen. Videre er Region Namdal enige at Namsosbanen kan legges ned og at dette 
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kan gi muligheter for utløsing av statlige midler til fylkesvegnettet i området (fv17 og fv760).
Det må fortsatt være 2 flyplasser, og rutetilbudet være tilpasset næringslivets behov. Region 
Namdal vil også arbeide for en bedre innretning og størrelse på den offentlige tilskuddspotten til 
mobil og bredbåndsutbygging.

Framdriftsplan
Fylkesvegplanen vil på sikt inngå i en helhetlig plan som skal utarbeides for alle samferdsels-
løsninger (Samferdselsplan) i fylket. Prosessen med Samferdselsplanen vil bli fastlagt som ledd 
i et planprogram som vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Når det gjelder Fylkesvegplanen, er det 
lagt opp til følgende tidsplan:

 Utarbeide strategidokument: januar – mai 2016
 Dialogmøter med kommunene: april – mai 2016
 Strategidokument til fylkestinget: juni 2016
 Utarbeide forslag til fylkesvegplan: høsten 2016
 Høring planforslag: årsskiftet 2016/17
 Justering planforslag/utarbeidelse saksframlegg: våren 2017
 Fylkesvegplan 2018 – 2021 (2025) til fylkestinget: juni 2017

Innspill/kommentarer
Kommunene er invitert til å gi sine prioriteringer til tiltak på fylkesvegnettet, samt komme med 
sine innspill til Samferdselsplanen. Innspill skal gis på oversendt skjema i prioritert rekkefølge.
Det er ønskelig at nærings- og samfunnsinteressene blir vektlagt.

Fylkeskommunen er interessert i å få innspill fra kommunene angående hvordan en skal 
håndtere samferdselsplanprosessen, og ber videre om konkrete synspunkter og innspill fra 
kommunene inn mot alle områder innenfor samferdsel.

Det vil bli foretatt en helhetlig gjennomgang av alle transportformer i fylket der hensynet til 
offentlige kostnader, samt kvalitet for brukerne vil være fokusområder. Det er viktig at den 
enkelte kommune spiller inn sine synspunkter inn mot dette arbeidet.

I tillegg ønskes det innspill fra kommunene på prioriteringen av midlene i årene framover.

Nasjonal transportplan 2018-2029
Det er utarbeidet et grunnlagsdokument (Kystverket, Statens vegvesen, jernbaneverket og 
Avinor AS), som nå er på høring fram til 1.7.2016. Dokumentene er sendt direkte til 
fylkeskommunene/storbyområder, men det er mulighet til å gi innspill og kommentarer via 
digital løsning på regjeringen.no høring. Ny NTP planlegges lagt fram våren 2017.

Vurdering

Kommunens innspill tar utgangspunkt i dialogmøtet, og brev datert 14.3.16 fra fylkeskommunen
hvor det er stilt spørsmål om kommunens mening/vurdering på de ulike temaer innenfor 
samferdselssektoren. 

Innspill/kommentarer til temaer som er relevante for Overhalla kommune vurderes fortløpende.

Økonomi og prioritering av midlene framover
Det registreres at det ikke er rom for store investeringsprosjekt i kommende planperiode da 
prosjektet fv17 Asp-Malm-Sprova legger beslag på betydelige deler av de tilgjengelige midlene, 
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samt en reduksjon på ca. 5-10 % i budsjetterte midler til nyinvesteringer. Og at en i framtida må 
gjøre en enda tøffere prioritering av drift- og vedlikehold i forhold til investeringer.
Innspill/kommentar: Kommunen støtter fylkeskommunens arbeid med å få økt rammetilskudd 
inn mot vegformål gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP).
Det er ikke en god samfunnsutvikling at den økonomiske rammen blir redusert for hver 
fylkevegplanperiode.

Asfaltstrategien 
Målsettingen om asfalt på alle fylkesveger innen 2020 kan bli vanskelig å oppfylle uten at det 
blir tilført ytterligere 1,2 milliarder til ca. 550 km grusveger som gjenstår. Det signaliseres at 
målsettingen må tas opp til ny vurdering på grunn av økonomi. Om det bør innføres en nedre 
ÅDT (årsdøgntrafikk) på under 150 kjøretøy eller ikke, er vanskelig å ta stilling til ut fra 
vedtaket om at alle kommuner skulle få asfalt på «sine» fylkesveger. 
For Overhalla sin del er det kun fv436 som per i dag ikke har fått fast dekke, og dette ble gitt 
som innspill til Fylkesvegplanen for perioden 2014-2017. Tiltaket er også vedtatt prioritert i 
kommunestyrets vedtak (trafikksikkerhetsplanen) i desember 2015. 
Innspill/kommentar: Det anbefales at asfaltstrategien opprettholdes, men at perioden for 
gjennomføring forlenges. Dette under forutsetting at det ikke blir tilført nok midler til å 
gjennomføre strategien innen 2020. 

Drift- og vedlikehold
Forfallet på fylkesvegnettet øker ifølge fagrapportene, og de årlige avsatte midler blir bruk inn 
mot stadig dyrere driftskontrakter, noe som resulterer i at midler til vedlikehold blir redusert. I 
tillegg har det vært en årlig økning i utgifter til ras- og flomskader. Så framt at det ikke bevilges 
tilstrekkelige midler til vedlikehold kan et aktuelt tiltak være å redusere tillatt akseltrykk på 
enkelte strekninger (hele året eller i teleløsningen). Det opplyses om at dette er et tiltak som er 
lite bruk i vårt fylke og innspill fra kommunene ønskes. Innspill på drift av vegnettet innenfor 
egen kommune, spesielt vinterdrift og saltbruk ønskes, likeledes erfaringer med hensyn til 
samarbeidsprosjektet vilt/rein-trafikk. 

Innspill/kommentar: 
Når det gjelder vinterdrift så har kommunen ikke mottatt klager på vedlikeholdet på det
fylkeskommunale vegnett. Men det har vært sporete veger, og da spesielt de 2 siste årene. Dette 
har resultert i at det har vært sporete veg på vinters tid. 

Slitasjen på fv17 mellom Overhalla og Namsos er stor som følge av relativt store mengder 
trafikk. I 2015 passerte man for første gang en ÅDT over 3.500 kjøretøyer på strekningen. 
Kommunen ser dette også som et vesentlig potensiale for utvikling av kollektivtilbud og 
sykkeltraséer som kan bidra til å redusere biltrafikken på strekningen.

Kommunen vil ikke anbefale at det gjennomføres redusert akseltrykk på grunn av 
næringslivsinteresser. Kommunen har en strekning som saltes (fra og med rundkjøringen til 
Namsos (fv17)). Det er både positive og negative sider ved saltning av veger. Hvis det kan være 
et bidrag til å øke/opprettholde den økonomiske rammen til blant annet nødvendig vedlikehold, 
så er kommunen positiv til en reduksjon av saltingen.
Det pågår et viltvarslingsprosjekt i kommunen (Tranmyra fv17). Effekten av tiltaket er per i dag 
ikke kjent. 

Trafikksikkerhet, bygging av gang- og sykkelveger
Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger har krevd store investeringer i inneværende 
periode. Utgangspunktet har vært skoleveg og ÅDT på kjørevegen. Det er aktuelt å videreføre 
denne strategien, men tilpasses rammen. Innspill fra kommunene om det kan bygges anlegg med 
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enklere løsninger med tanke på kostnadsbesparelse, og om det kan være en løsning med en 
kostnadsdeling mellom fylket og kommunene (spesielt drift- og vedlikehold og på strekninger 
som får enklere løsning). Finnes det strekninger der bruk av veglys kan erstatte gang- og 
sykkelveg? Tilrettelegging for økt gange og sykkelbruk er et viktig miljøtiltak, og det ønskes 
innspill fra kommunene med hensyn til potensialet i egen kommune. 

Innspill/kommentar:  
Overhalla = Sykkelkommune. I de senere årene har kommunen arbeidet med å få på plass en 
sykkelstrategi «Vind i håret» (vedtatt 2015). Det er opprettet en tilskuddsordning til kjøp av el-
sykkel og tilskudd som er rettet mot å få etablert gode sykkelparkeringsløsninger. Kommunen 
har inngått en intensjonsavtale med Statens vegvesen som har en varighet fra 2016-2020.
Det vil bli gjennomført et forprosjekt for tiltaket gang- og sykkelveg Overhalla – Namsos, og i 
den forbindelse er kommunen positiv til å delta i en prøveordning om å bygge enklere enn det 
som de faglige anbefalingene fra Statens vegvesen tilsier. Om det kan være aktuelt med en 
kostnadsdeling på drift- og vedlikehold på enkelte strekninger, må vurderes nærmere. Dette må i 
så fall gjelde for samtlige kommuner, og ikke bare de som per i dag står klar for å gjennomføre, 
samt planlegge nye gang- og sykkelveger.

Det er per i dag ikke kartlagt strekninger hvor veglys kan erstatte gang- og sykkelveg, men har i 
vedtatt handlingsprogram til trafikksikkerhetsplanen 3 strekninger hvor veglys kan erstatte 
gang- og sykkelveg; - fv343 fra jernbaneovergang på Øysvollen til Gansmo/Moan og Melen, -
fv401 forlengelse av eksisterende vegbelysning Øysletta sentrum/Landfallan-Lilleberre, og –
fv440 Litl-Skogmo. Dette er strekninger som det ikke er framsatt ønsker om gang- og 
sykkelveg, men veglys er vurdert til å øke trafikksikkerheten tilstrekkelig. 

Kommunen ønsker at ordningen med å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak opprettholdes, 
og at potten på 2 mill. økes betydelig. Dette kan stimulere kommunene til å ta større kostnader 
ved bygging av mindre anlegg langs fylkesvegene. 2 km grensen fra skole bør utvides til å 
gjelde 4 km fra skole. Noe som samsvarer bedre med rett til skoleskyss og bidrar til at flere barn 
og unge kan gå og sykle trygt til skolen.

Kollektivtrafikk
Samferdsel omfatter både buss, ferje, bestillingstransport, hurtigbåt, tog, fly, båt og 
bredbånd/telefoni. Samferdselsplanen vil dekke alle de ovennevnte områdene. En 
tilbakemelding på kommunale erfaringer av blant annet bussrutetilbudet mellom Namsos og 
Trondheim, samt på korrespondansemulighetene inn mot stamrutetilbudet i de lokale 
knutepunktene, fungerer ordningen med bestillings- og servicetransport og om den er godt nok 
tilrettelagt og markedsført. 

Innspill/kommentar:
Kommunen er svært positiv til at det utarbeides en helhetlig Samferdselsplan, og ønsker at 
fylket hever sin ambisjon når det gjelder klima og miljø og satser mer på kollektivtransport.
Bussavgangene på aksen Namsos – Trondheim er tilfredsstillende per i dag. For reisende som 
kommer med bil inn til bussknutepunktene, så er det imidlertid viktig at det også ses på 
parkeringsmuligheter.

Bestillings- og servicetransporten fungerer for så vidt godt, og det er ønskelig at den videreføres. 
En markedsføring av tilbudet er imidlertid viktig, og en bør med jevne mellomrom bekjentgjøre 
tilbudet i ulike media. Overhalla kommune har blant annet en link til tilbudet på sin hjemmeside.

Kommunen ønsker at det blir gjennomført et innovativt helthetlig samarbeidsprosjekt for å 
styrke kollektivtrafikken, særlig mellom Overhalla og Namsos (FOU-prosjekt med 
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overføringsverdi til andre regioner i partnerskap med Fylkeskommunen, Namsos kommune, 
Statens vegvesen og transportør mm). Blant annet det å få etablert en «bybuss» som omfatter 
Overhalla og Namsos, med flere og hyppigere avganger og faste intervall morgen og 
ettermiddag. 

En har ingen spesielle konkrete innspill/kommentarer til hvordan en skal håndtere selve 
samferdselsprosessen. Ut fra skissert framdriftsplan vil kommunen gis mulighet til å komme 
med innspill når planprogram for Samferdselsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn.
Når det gjelder bredbånd/telefoni så bør det være en ambisjon om å tilby alle kommunens 
innbyggerne dette, og dagens støtteordning bør gjøres enklere. For Overhalla sin del er det kun 
oppsittere langs strekningen Namsos – Overhalla (Skogmo) som har bredbåndsdekning per i 
dag.

Kommunens vedtatte prioriteringer til fylkesvegnettet
I forbindelse med behandling av kommunens trafikksikkerhetsplan i desember 2015, ble det 
fattet følgende vedtak og prioriteringer:

1. Fv436 Fastdekke på Nordgårdsvegen.
2. Fv439 Ranem bru, påhengt gangbane og en utredning av ny bru.
3. Fv760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang.
4. Fv17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av sviner og 

avkjørsler fra Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata.
5. Fv401 Sørsivegen – breddeutvidelse, fastdekk og heving av veg ved flomutsatte 

strekninger.

I tillegg vil et forprosjekt for gang- og sykkelveg på strekningen Overhalla – Namsos være et 
prioritert tiltak for kommunen, og med en etappevis utbygging på sikt.

Ut fra ovenstående vurderinger, samt henstilling om å gi en tilbakemelding/innspill til 
kommunens viktigste prioriterte tiltak så vil rådmannen tilrå en endring av prioriterte tiltak. 
Dette vurdert opp mot nærings- og samfunnsinteressene i kommunen.

1) Fv439 Ranem bru, ny bru 
2) Fv760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergangen   
3) Fv401 Sørsivegen – breddeutvidelse, fastdekk og heving av veg ved flomutsatte
    strekninger 
4) Fv17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av sviner og avkjørsler fra
  Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata
5) Fv436 Fastdekke på Nordgårdsvegen
6) Etappevis utbygging av gang- og sykkelveg mellom Overhalla-Namsos
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2016/4579-7

Saksbehandler:

Johan Ludvik Lund

Saksframlegg

Kulturminneplan, planprosess

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 60/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 65/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar å lage en kulturminneplan innenfor rammene som er oppgitt i 
søknaden til Riksantikvaren.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 20.05.2016 Kulturminneplan
S 20.05.2016 Kulturminneplan
S 20.05.2016 Kulturminneplan
S 20.05.2016 Kulturminneplan
S 23.05.2016 Kulturminneplan, planprosess
S 25.05.2016
S 25.05.2016 Kulturminneplan, planprosess
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Saksopplysninger

Overhalla kommune har ikke hatt en helhetlig kulturminneplan tidligere. 

De siste årene har 189 kommuner fått støtte fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplaner og

riksantikvaren vil ha med flere kommuner.

I 2016 har Riksantikvaren lyst ut midler til arbeid med kommunale kulturminneplaner. Her har 

Overhalla kommune blitt tildelt kr. 100 000 våren 2016 etter søknad om oppstart av kulturminneplan 

med forbehold om vedtak i kommunestyret.

En kulturminneplan er et godt arbeidsverktøy for kommunen. Gjennom arbeidet med planen øker den 

lokale kompetansen, kulturminner settes på den politiske dagsorden og samarbeidet med 

lokalsamfunnet styrkes. 

Riksantikvaren har et mål om at 90 % av alle kommuner har en kulturminneplan innen 2020.

Prosjektet vil involvere flere fagfelt i kommunen, som teknisk etat og miljø og landbruk, i tillegg til 

deltagelse av lag og foreninger og øvrig befolkning i form av tips, innspill og registreringsarbeid. 

Samarbeidspartnere i prosjektet er Fylkesmannen, Sametinget, Museet Midt, Riksantikvaren og NTNU.  

Det vil videre gjøres henvendelser om deltagelse til Statens naturoppsyn, Norsk kulturminnefond, 

Innovasjon Norge og Saemien Sijte. 

Mål:

 Bedre oversikt over kulturminnene i kommunen, både fra eldre og nyere tid. 

 Mer forutsigbar saksbehandling for kommunene gjennom en mer helhetlig registrering av 

kulturminner i kulturminnesok.no og Askeladden.ra.no, der også kulturminner med lokale 

verdier legges inn.

 Gjennomføre vurdering av kulturminner som har verneverdi for lokalsamfunnet. 

 Lage oversikter over fredede og verneverdige kulturminner som grunnlag for en 

kommuneplanprosess, samt innarbeide de aktuelle i kommuneplanen.

 Utvikle og heve kompetansen i kommunen om kulturminner, verneverdier, verdiskaping og 

bærekraftig utvikling. 

Effektmål: 

 Øke bevisstheten om kulturminnene som kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier.

 Skape bolyst, stedsidentitet, tilhørighet og stolthet.

 Skape utgangspunkt for verdiskaping basert på kommunens ressurser og særpreg.

 Godt grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning, helhetlig kommuneplanlegging og mer effektiv 

og forutsigbar saksbehandling. 
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TILTAK/METODE

Arbeidet i Overhalla Kommune kan deles opp i følgende deler:

1. Registrering av kulturminner

-  Nyere tids kulturminner (særlig kulturminner fra etter 1900)

-  Kartlegge kulturmiljø og kulturlandskap 

-  Samle og gjennomgå tidligere registreringer

-  Legge inn registreringer i Kulturminnesøk.

2. Utvelgelse av kulturminner som skal med i planen

-  Verdivurderinger, prosess omkring vurdering av kulturminner med lokale verdier

-  Samarbeid med fylkeskommunen og sametinget ang kulturminner med nasjonale og regionale 

verdier.

3. Utvikle plan

- Samkjøre arbeidet med kommuneplanens arealdel

- Hva skal inn i generelle bestemmelser, i hensynssone c og d; retningslinjer og bestemmelser

- Handlingsdel; formidlingstiltak, skjøtselstiltak, restaureringstiltak, tilgjengeliggjøring, skilting

5.  Publisering

- Hvilke kulturminner skal omtales i denne

- Profesjonell fotografering av enkelte objekter

6. Kompetanseheving

- Kompetanseheving gjennom registreringer, verdivurderinger og utvelgelse

- Inkludere flere fagområder i kommunen, politikere og frivillige

- Deltagelse på seminarer. 
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Prosjektets organisering

GJENNOMFØRINGSPLAN

Når Milepæl Gjennomført

11.02.2016 Innsending av søknad Riksantikvar x

01.05.2016 Prosjektorganisering på plass 

20.06.2016 Saken behandles i kommunestyret

Juni 2016 1.samling gjennomføres

10.07.2016 Registreringsarbeid igangsettes

Sept. 2016 2.samling gjennomføres

Prosjektleder:

enhetsleder kultur

Ressursgruppe: 

-

Overhalla historielag

- Grendelag

- Frivillige  

Konsulent for 
utarbeiding av plan 

(timebasis)

Registrator (timebasis)
Konsulent, kartarbeid 

(timebasis)

Prosjektgruppe:

- landsbruksleder

- plan- og 
byggesaksbehandler
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01.10.2016 Planarbeid igangsettes

01.10.2016 Prosess rundt utvelging av 

kulturminner med lokale verdier 

igangsettes

Nov. 2016 3.samling gjennomføres

01.10.2017 Planarbeid avsluttes og plan vedtas

01.11.2017 Sluttrapportering i kommunestyre og 

til Ra.

01.12.2017 Utgivelse av hefte eller bok

Vurdering

Overhalla kommune har mange verdifulle kulturminner og flere kulturmiljø. Noen er godt kjent og 

synlige, mens andre først kommer for dagen når tiltak blir planlagt eller iverksatt. For å gjøre 

arealplanleggingen og utbygging mer forutsigbart er det viktig at kulturminnebestanden i ulike områder 

er kjent. Det er kostbart og tidkrevende å planlegge ny arealbruk for så å oppdage at planene ikke kan 

realiseres. For å stimulere til økt bruk og bedre opplevelse av kulturminner er det viktig med bedre 

tilrettelegging. Det er viktig både for å bygge identitet og skape gode opplevelse for lokalbefolkningen. 

Spennende attraksjoner er også viktig for reiselivsnæringa. Kulturverdiene er i seg selv ikke-

kommersielle, men verdifulle kulturminner kan generere økt besøk og omsetting.

Ikke alle kulturminner eller kulturmiljø kan tas vare på. Men gjennom prioritering og målrettet tiltak vil 

en kunne nå et mål om ei bærekraftig utvikling der et representativt utvalg av kulturarven kan bli bevart 

i kommunen for ettertida.  

Noen kulturminner er allerede registrert i Overhalla kommune.  Det er også godt kjent at det finnes 

mange, særlig samiske kulturminner, som ikke er registrert av kulturminneforvaltninga. Det er 

imidlertid ikke tidligere gjort systematiske registreringer av kulturminner fra tida etter år 1900. 

Gjennom den landsomfattende SEFRAK-registreringa (Sekretariatet for registrering av faste 

kulturminner i Norge) ble det i perioden 1979-82 registrert 327 bygninger i Overhalla, hovedsakelig fra 

før år 1900. Materialet fra denne registreringa finnes hos kommunale og fylkeskommunale 

myndigheter, og er et offentlig dokument som alle har rett til å gjøre seg kjent med. Med tidligere og 

nye registreringer foreligger det nå en oversikt over 695 gamle bygninger i Overhalla. Nye registreringer 

er ført på et eget skjema, med digitale bilder av hver bygning og kartutsnitt over hver eiendom. I tillegg 

til en kort beskrivelse av bygningene, er det med en orientering om bygningsmiljø/historikk, en kort 

vurdering av historisk verdi og kildehenvisning. Registrerte bygninger er tilkobla det landsomfattende 

GAB-systemet (gårds-, adresse- og eiendomsregister). På internett har publikum adgang til deler av 

dokumentasjonen og bilder/kart. Fra tidligere SEFRAK-registrering er det tatt med navn på eiendommer 

og registrerte bygninger. Bilder, kartutsnitt og omtale av bygningsmiljø/historikk er ikke med der det 

ikke er gjort nye registreringer.
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Prosjektet "Historisk verdifulle bygninger og bygningsmiljø i Overhalla" som pågikk i 2002 og 2003, ble 

avsluttet i februar 2004. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om en bedre oversikt over hva som 

finnes av gamle bygninger i kommunen. Det er registrert 368 bygninger fra før 1955.

Viktige deler av vår lokalhistorie har etterlatt seg spor i landskapet. Hvilke av disse vurderer vi som 

viktige for bygging av lokal identitet, og hvilke av disse ønsker vi bevart for de kommende 

generasjoner? Det er et behov for en registrering og utvelgelse av hvilke kulturminner som er viktig for 

befolkningen i kommunen. 

Etter Riksrevisjonens rapport over Miljøverndepartementets ivaretakelse av kulturminneforvaltningen, 
har Riksantikvaren etablert en satsing kalt Kunnskapsløft i kommunene, der slike prosjekt vil kunne få 
inntil kr 100 000 kr i tilskudd pr. kommune.

Fordelen med dette prosjektet er for det første finansieringen, der både registreringsarbeid og 

planarbeid finansieres i stor grad av fylkeskommunen og riksantikvaren.

For det andre foregår prosjektet i nært samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune som regional 
utviklingsaktør og kulturminnemyndighet, der kommunene vil nyte godt av deres kompetanse. 
For det tredje vil prosjektet resultere i et viktig grunnlag for vårt arbeid med kommunal planstrategi, 
kommuneplan og andre planverk.  Ikke minst vil vi gjennom prosjektet få en kompetanseheving blant 
flere av kommunens ansatte og i frivilligheten.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/4770-1

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Virksomhets og regnskapsrapport 1. tertial 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 61/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 66/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar regnskap og finansrapporten for 1. tertial til orientering.
2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres i hht til 

vedlagt tabell. 
3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en økning i 

sum fordeling drift med kr 502.000 i regnskapsskjema 1A. Regnskapsmessig 
mindreforbruk (1A) avsettes til disposisjonsfond med kr 2.342.000

4. Følgende budsjettjustering foretas.

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Budsjett Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

2 015              2 016              2 016                 endring 1. tertial
Skatt på inntekt og formue 75 389 004  79 850 000  79 850 000    1 059 000   80 909 000  

Ordinært rammetilskudd 134 730 393 144 566 000 144 566 000  -207 000    144 359 000

Skatt på eiendom 6 408 333    6 357 000    6 357 000     100 000     6 457 000    

Andre direkte eller indirekte skatter 391 203      390 000      390 000        -            390 000      

Andre generelle statstilskudd 16 746 481  20 275 000  20 275 000    -            20 275 000  

Sum frie disponible inntekter 233 665 414 251 438 000 251 438 000  952 000     252 390 000

Renteinntekter og utbytte 2 266 681    1 549 000    1 549 000     -            1 549 000    

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -             -             -               -            -             

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 471 601    10 440 000  10 440 000    -            10 440 000  

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -             -             -               -            -             

Avdrag på lån 9 910 000    10 839 000  10 839 000    -1 300 000  9 539 000    

Netto finansinnt./utg. -17 114 920 -19 730 000 -19 730 000   1 300 000   -18 430 000

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -             -               

Til ubundne avsetninger 28 257 586  23 683 511  26 692 904    2 342 000   29 034 904  

Til bundne avsetninger 1 869 545    1 769 125    1 769 125     -            1 769 125    

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 130 986    -             3 009 393     -            3 009 393    

Bruk av ubundne avsetninger 10 864 241  13 307 815  13 467 815    300 000     13 767 815  

Bruk av bundne avsetninger 336 984      245 000      245 000        212 000     457 000      

Netto avsetninger -12 794 920 -11 899 821 -11 739 821   -1 830 000  -13 569 821

Overført til investeringsregnskapet -             -750 000     -750 000       80 000       -670 000     

Til fordeling drift 203 755 573 219 058 179 219 218 179  502 000     219 720 179

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 200 746 180 219 058 179 219 218 179  502 000     219 720 179

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 009 393    -             -               -            -             
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Regnskapsskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

Fordeles slik: 2 015              2 016              2 016                 endring 1. tertial
Politiske styringsorganer 406 994      2 084 208      2 084 208         2 084 208    

Stabs- og støttefunksjoner 15 324 457  13 397 556    13 397 556      272 270     13 669 826  

Fagområde oppvekst 74 581 487  80 186 866    80 186 866      -21 306      80 165 560  

Fagområde helse/sosial 68 820 846  72 657 775    72 657 775      300 000     72 957 775  

Fagområde kultur 8 615 972    13 798 805    13 798 805      13 798 805  

Fagområde teknisk 26 254 368  27 358 936    27 518 936      569 177     28 088 113  

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -12 066 824 -12 069 967  -12 069 967     -618 141    -12 688 108

Midtre Namdal Samkommune 18 808 880  21 644 000    21 644 000      21 644 000  

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 200 746 180 219 058 179 219 218 179  502 000     219 720 179

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Budsjett Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

2 015                 2 016                   endring 1. tertial

Investeringer i anleggsmidler 76 135 395      113 575 000      170 623 500      -74 190 000       96 433 500  

Utlån og forskutteringer 1 698 500         1 000 000           1 000 000           1 000 000    

Kjøp av aksjer og andeler 674 875            750 000              750 000              -80 000               670 000        

Avdrag på lån 2 919 491         2 655 000           2 655 000           2 655 000    

Dekning av tidligere års udekket -                     -                       -                       -                 

Avsetninger 887 000            794 000              794 000              794 000        

Årets finansieringsbehov 82 315 261      118 774 000      175 822 500      -74 270 000       101 552 500

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 61 454 084      96 965 000         143 201 100      -60 165 200       83 035 900  

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 852 212         1 600 000           2 500 000           -900 000            1 600 000    

Tilskudd til investeringer -                     -                       -                       -                 

Kompensasjon for merverdiavgift 14 610 474      13 810 000         22 722 400         -9 324 800         13 397 600  

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 812 491         5 649 000           5 649 000           -3 800 000         1 849 000    

Andre inntekter -                     -                       -                       -                 

Sum ekstern finansiering 81 729 261      118 024 000      174 072 500      -74 190 000       99 882 500  

Overført fra driftsregnskapet 0 750000 750000 -80 000               670 000        

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 -                 

Bruk av avsetninger 586000 0 1000000 1 000 000    

Sum finansiering 586 000            750 000              1 750 000           -80 000               1 670 000    

Udekket/udisponert -                     -                       -                       -                      -                
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Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 26.05.2016 Virksomhets og regnskapsrapport 1. 

Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Budsjett Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

2 015                 2 016                   endring 1. tertial
Universiell  utforming kommunal bygningsmasse 36 027              -                       -                       -                 

Prosjektering Obus - ny barneskole 58 207 747      -                       -                       42 000                42 000          

Nytt varmeanlegg Hunn skole 5 971 685         -                       -                       63 000                63 000          

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 ti l  passivhus-standard samarbeid1 210 862         750 000              750 000              -                       750 000        

Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015)39 400              250 000              250 000              -83 000               167 000        

El  bil  2015 500 000            500 000              500 000              -                       500 000        

Brannbil 2015 1 221 822         3 700 000           3 700 000           -                       3 700 000    

Brannstasjon 2 250                 3 250 000           8 949 500           -2 949 500         6 000 000    

Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015 606                    1 650 000           1 650 000           -                       1 650 000    

Hms tiltak garderober svømmehall 1 562 500           -                       1 562 500    

Pumpestajoner Fuglår og "Iversen - dalen" 2015 -                     1 600 000           1 600 000           -                       1 600 000    

Overbygg 4 pumpestasjoner 2015 -                     400 000              400 000              -                       400 000        

Høydebaseng Skage 22 953              7 000 000           10 600 000         -3 500 000         7 100 000    

Bunnplate høydebaseng Ryggahøda 2015 -                     450 000              450 000              -                       450 000        

Vurdering av nytt tomteområde i  Hi ldresåsen - finansiering av forprosjekt511 615            10 100 000         31 574 000         -30 574 000       1 000 000    

Forprosjekt for utbygging av tomt ti l helse- og omsorg -                     10 500 000         10 500 000         -10 000 000       500 000        

Hi ldremsveien 8 A og B ombygging ti l  passivhus -                     3 875 000           3 875 000           -1 937 500         1 937 500    

Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole -                     500 000              500 000              -250 000            250 000        

Rehabilitering Gimle (2016-2018) -                     400 000              400 000              -                       400 000        

Flyktningeboliger (2016) -                     12 000 000         12 000 000         -12 000 000       

Resturering tak og enøk. Helsesenteret 41 756              5 750 000           5 750 000           -2 875 000         2 875 000    

Elveforebygging -                     500 000              500 000              -500 000            

Asfaltering 2016 -                     2 000 000           2 343 750           -                       2 343 750    

Ledning over Namsen -                     200 000              200 000              -200 000            -                 

Rehabilitering ledningsnett Moan - Gansmo og ny pumpestasjon-                     900 000              900 000              -                       900 000        

Energiti ltak vann og avløp -                     1 000 000           1 000 000           -800 000            200 000        

Vann Skjørland -                     1 000 000           1 000 000           -                       1 000 000    

Vann og avløp Hildresåsen -                     6 000 000           8 626 000           -8 626 000         -                 

Parkeringsplass Skage kirke -                     1 000 000           2 487 500           -                       2 487 500    

Forprosjekt uteområdet OBUS -                     300 000              300 000              -                       300 000        

Renovering Vanebo bru -                     -                       656 250              -                       656 250        

Ny Skage barnehage (2013-2015) 1 657 174         38 000 000         38 000 000         -                       38 000 000  

Sum skjema 2B 69 423 897      113 575 000      151 024 500      -74 190 000       76 834 500  
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tertial 2016
X 26.05.2016 Regnskapsrapport 1. tertial 2016
X 26.05.2016 Finansrapport 1. tertial 2016
X 31.05.2016 Virksomhetsrapport 1. tertial 2016

Vedlegg:

1 Regnskapsrapport 1. tertial 2016

2 Finansrapport 1. tertial 2016

3 Virksomhetsrapport 1. tertial 2016

Saksopplysninger

I henhold til delegasjonsreglementet for Overhalla kommune skal rådmannen 
rapportere kommunens økonomiske situasjon tertialvis (hver 4. måned). Dette er også i 
tråd med forskrift om årsbudsjett, som gir føringer for økonomisk rapportering til 
kommunestyret og forslag til tiltak dersom utviklingen tilsier det. I tillegg til økonomisk 
rapportering, vil vi med tertialrapporten også gi kommunestyret god informasjon om 
kommunens utvikling i tråd med målsetninger i overordnete planer.

En har tatt utgangspunkt i regnskapet pr utgangen av april 2016, og ut fra det 
beskrevet regnskapsprognose pr 31/12-16.

Vurdering

Driftsregnskapet
Fortsatt tidlig i året og det kan være noe utfordrende å se hvordan den detaljerte 
utviklingen vil bli fram mot årsskifte. Det kan fortsatt oppstå utforutsette hendelser med 
vesentlige økonomisk konsekvenser. Dette er det vanskelig å ta høyde for. Den beste 
måten å være rustet på er å ha en sunn økonomi og god økonomistyring med 
tilstrekkelig bufferkapital (fond).

Foreløpige prognosetall for årets skatteinntekter viser at en vil kunne få en merinntekt i 
forhold til opprinnelig budsjett på kr 1 million. Nasjonalt skatteanslag er økt i forbindelse 
med revidert nasjonal budsjett. Veksten er 5,3 % i forhold til foregående år. 
Rammetilskuddets inntektsutjevning reduseres med kr 207.000 som følge av god 
skatteinngang i Overhalla i forhold til landsgjennomsnittet. Eiendomsskatten er 
budsjettert noe lavt, og økes med kr 100.000. Sum frie inntekter økes med kr 950.000. 

Beregning av kommunens minimumsavdrag viser at en for 2016 skal betale kr 9,5 
millioner. Opprinnelig budsjett var kr 1,3 millioner høyere. Noe av årsaken til 
overbudsjettering knyttes til forskyvning av investeringer og årlig avskrivning. 

Det er samlet budsjettert med kr 11,7 millioner i avsetting til fond for 2016. Tertial 
gjennomgangen viser at rammen for bidrag til livsopphold er noe lav. Rådmannen 
anbefaler at merkostnaden dekkes av «flyktningefondet». 
Ny ordning for feiing har gitt økte kostnader. Økningen i 2016 på kr 212.000 dekkes 
med bruk av selvkostfond for feietjenesten. 
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Virkningen av lønnsoppgjøret er pr d.d ikke kjent for Overhalla, og prognosen for årets 
pensjonskostnader er for usikre til å gjennomføre budsjettjustering. Mye tyder på at en 
vil kunne holde seg innenfor vedtatte rammer for postene. 

Netto effekten av regnskapsgjennomgangen første tertial viser at en vil kunne redusere 
det samlede forbruket med kr 2,3 millioner. Rådmannen anbefaler at besparelsen 
avsettes disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil ved utgangen av året være kr 47 
millioner etter justeringen. Av dette vil kr 21 millioner vil være knyttet til 
integreringsordningen. 

Investeringer:
Investeringsbudsjettet skal behandles som årsavhengig på lik linje med driftsbudsjettet. 
Gjennomgang av enkeltprosjektene viser at en vil få en forskyvning på en god del
investeringer. Det vil være vanskelig å prognosere nøyaktig framdrift med prosjekter 
som pr d.d ikke har kommet i gang. Totalramme for investeringer i forhold til revidert 
budsjett er på kr 170 millioner. Rådmannen anbefaler at kr 74 millioner forskyves til 
påfølgende år. Forskyvningen medfører at behovet for bruk av lån reduseres med kr 60 
millioner og momskompensasjonen blir 9 millioner lavere. 

Rådmannen vil ved 2. tertial kunne legge fram mer nøyaktig framdrift på de fleste 
investeringsprosjekter. 

Finansforvaltning:
Når det gjelder ledig likviditet har en ved utgangen av april kr 68 millioner tilgjengelig og 
avkastningen er på 1,88 %. Alle midlene er plassert på driftskontoer hos kommunens 
bankforbindelse DNB. Rentebetingelsen knyttes til 1 måneds Nibor rente som er meget 
lav for tiden. 

Samlet langsiktig gjeld var ved utgangen av april kr 328 millioner. 71 % av gjelden var 
knyttet til fastrente. Av samlet gjeld knyttes kr 22 millioner til Startlån. Flytende rente på 
innlån er ved første tertial 1,67 % hos Kommunalbanken. 

Sykefravær:

Samlet sykefraværet i første tertial ligger på omtrent samme nivå som tilsvarende periode i fjor 
men noe høyere enn tilsvarende periode tidligere år. 
Stigende sykefravær er i og for seg utilfredsstillende selv om fraværet i Overhalla ikke ligger 
høyere enn i andre kommuner. Årsakssammenhenger for sykefravær er ofte komplekse og i den 
grad det henger sammen med arbeidsplass / arbeidsmiljø spiller mange faktorer inn. Vi vet 
generelt at oppmerksomhet og tiltak virker positivt – det er derfor viktig hele tiden å ha aktiv 
fokus. Det gjøres også fortløpende mange relevante tiltak innenfor tjenesteområdene. Mange av 
prosjektene /tiltakene innenfor helse og omsorg i senere tid er eksempelvis relevante i denne 
sammenheng bl.a. innenfor forflytning. Det er i april/mai i år gjennomført arbeidsmiljø-
opplæring for ledere, hovedtillitsvalgte og verneombud i Overhalla kommune. Det skal videre 
bl.a. gjennomføres et stort arbeidsmiljøprosjekt innenfor barnehageområdet med oppstart til 
høsten. Bedriftshelsetjenesten blir brukt målrettet overfor grupper / enheter / individer med 
relativt høyt fravær. Ledelse og lederutvikling vil alltid være en nøkkelfaktor og rådmannen vil
ha sterk fokus med oppfølging/ tiltak framover.    
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Enhet Januar Februar Mars 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hunn skole 9,6% 14,2% 14,8% 12,87 % 6,60 % 3,85 5,98 % 4,07 % 6,29 % 8,23 % 7,78 %

OBUS 2,0% 0,4% 1,2% 1,20 % 5,40 % 4,19 5,81 % 5,02 % 5,59 % 5,81 % 5,49 %

Skage barnehage 13,4% 12,8% 7,0% 11,07 % 7,90 % 9,81 10,56 % 7,46 % 5,62 % 7,97 % 13,88 %

Ranemsletta barnehage 9,2% 9,0% 12,9% 10,37 % 7,00 % 6,5 8,58 % 8,70 % 8,95 % 9,58 % 8,44 %

Moamarka barnehage 18,5% 18,8% 19,9% 19,07 % 0,00 % 0,00 % 7,22 % 14,03 % 14,48 %

Helse og familie 15,4% 17,6% 23,1% 18,70 % 9,00 % 6,01 6,45 % 9,30 % 12,39 % 9,63 % 7,86 %

Overhalla sykeheim 10,1% 9,8% 8,0% 9,30 % 11,70 % 9,27 8,37 % 10,54 % 7,96 % 7,90 % 9,40 %

Hjemmetjenester 10,4% 14,0% 9,6% 11,33 % 11,80 % 8,17 6,97 % 10,07 % 9,38 % 3,96 % 8,15 %

Kultur 7,0% 11,1% 15,0% 11,03 % 3,10 % 2,33 7,90 % 2,25 % 2,04 % 8,23 % 6,38 %

Teknisk 12,0% 15,0% 4,5% 10,50 % 6,30 % 13,7 6,51 % 4,01 % 4,27 % 7,31 % 11,88 %

Sentraladministrasjonen 7,8% 8,1% 7,0% 7,63 % 3 % 3 2,52 % 3,38 % 6,68 % 2,93 % 5,18 %

Snitt hele kommunen 9,7% 10,9% 10,2% 8,70 8,30 % 6,9 6,9 6,9 7,40 7,80 8,7
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/4769-1

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Økonomiplan 2017 - 2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 62/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 67/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Rådmannens forslag til økonomiplan 2017 – 2020 vedtas innenfor følgende rammer:

Budsjettskjema 1A - drift Regnskap Budsjett

(Tall i kr 1000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Skatt på inntekt og formue 75 389          79 850          81 515          81 515          81 515          81 515          

Ordinært rammetilskudd 134 730        144 566        144 261        142 731        142 180        142 157        

Skatt på eiendom 6 408            6 357            6 640            6 640            6 640            6 640            

Andre direkte eller indirekte skatter 391                390                390                390                390                390                

Andre generelle statsti lskudd 16 746          20 275          20 275          20 275          20 275          20 275          

Sum frie disponible inntekter 233 665        251 438        253 081        251 551        251 000        250 977        

Renteinntekter og utbytte 2 267            1 549            1 300            1 100            800                500                

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                -                

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 472            10 440          10 624          10 744          10 592          10 758          

Renteutg planlagte investeringer -                -                729                1 814            2 197            2 252            

Avdrag på lån 9 910            10 839          9 500            9 500            9 500            9 500            

Avdrag planlegte investeringer 730                1 817            2 201            2 253            

Netto finansinnt./utg. -17 115         -19 730         -20 283         -22 775         -23 690         -24 263         

Ti l dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                 

Ti l ubundne avsetninger 28 258          23 684          25 305          22 145          20 782          20 456          

Ti l bundne avsetninger 1 870            1 769            1 769            1 769            1 769            1 769            

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 131            -                

Bruk av ubundne avsetninger 10 864          13 308          13 308          13 308          13 308          13 308          

Etårstiltak dekke med ubundne avsetninger

Bruk av bundne avsetninger 337                245                245                245                245                245                

Netto avsetninger -12 795         -11 900         -13 521         -10 361         -8 998           -8 672           

Overført til  investeringsregnskapet 750                700                700                700                700                

Ti l fordeling drift 203 756        219 808        219 278        218 415        218 312        218 042        

Sum fordelt ti l  drift (fra skjema 1B) 200 746        219 058        218 577        217 715        217 612        217 342        

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 009            0                    0                    0                    0                    -0                   

Revidert økonomiplan 2016-2019
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Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Politiske styringsorganer 407                  2 084              2 084            2 084            2 084            2 084            

Stabs- og støttefunksjoner 15 324            13 398            13 398          13 398          13 398          13 398          

Fagområde oppvekst 74 581            80 187            80 187          80 187          80 187          80 187          

Økt bemanning Hunn, helårseffekt 563                563                563                563                

Styrket ti lbud barnehage - innsparingsmål -500              -500              -500              -500              

Fagområde helse/sosial 68 821            72 658            72 658          72 658          72 658          72 658          

Helårseffekt opprettelse Bo og miljø tjenesten 300                300                300                30                  

Styrket bemanning avlastning sykeheimen -600              -600              -600              -600              

Fagområde kultur 8 616              13 799            13 799          13 799          13 799          13 799          

Fagområde teknisk 26 254            27 359            27 359          27 359          27 359          27 359          

Ny barnehage Skage innsparingsmål -300              -600              -600              -600              

Økte husleieinntekter -600              -600              -600              

Brannberedsakap - kurs -50                 -100              -100              -100              

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -12 067          -12 070          -12 070         -12 070         -12 070         -12 070         

Midtre Namdal Samkommune 18 809            21 644            21 750          21 838          21 735          21 735          

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 200 746          219 058          218 577        217 715        217 612        217 342        

Økonomiplan 2017-2020

Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett

(Tall i kr 1000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investeringer i  anleggsmidler 76 135            113 575          88 905          41 364          5 434            4 500            

Utlån og forskutteringer 1 699              1 000              -                 -                 -                 -                 

Kjøp av aksjer og andeler 675                  750 700                700                700                700                

Avdrag på lån 2 919              2 655              985                1 237            1 417            1 567            

Dekning av tidl igere års udekket -                  -                   

Avsetninger 887                  794                  1 000            3 500            3 500            2 000            

Årets finansieringsbehov 82 315            118 774          91 590          46 801          11 051          8 767            

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 61 454            96 965            68 761          34 644          5 034            4 100            

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 852              1 600              1 900            3 500            3 500            2 000            

Tilskudd til  investeringer -                  -                   -                 -                 -                 -                 

Kompensasjon for merverdiavgift 14 610            13 810            18 944          6 720            400                400                

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 812              5 649              985                1 237            1 417            1 567            

Andre inntekter -                  -                   -                 -                 -                 -                 

Sum ekstern finansiering 81 729            118 024          90 590          46 101          10 351          8 067            

Overført fra dri ftsbudsjettet 0 750 700                700                700                700                

Bruk av tidligere års udisponert 0

Bruk av avsetninger 586 300                

Sum finansiering 82 315            118 774          91 590          46 801          11 051          8 767            

Udekket/udisponert -                   -                 -                 -                 -                 

Økonomiplan 2017-2020
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Budsjett Rev buds

Budsjettskjema 2B - investering 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 8 til passivhus-standard samarbeid3 875 000      1 937 500      1 938 000    

Barnehage Skage 38 000 000    38 000 000    15 000 000  

Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole500 000          250 000          10 250 000  10 000 000  

Brannstasjon (forprosjekt 300' og hms tiltak 3 millioner)3 250 000      6 000 000      2 950 000    

Signalanlegg Sykeheimen 1 650 000      1 650 000      -                -                

Hms tiltak garderober Svømmehall 650 000          1 562 500      -                -                -                

Rehabillitering Gimle 400 000          400 000          3 000 000    3 000 000    

Omsorgsboliger for funksjonshemmede med bemanningsbase10 500 000    500 000          20 000 000  

Flyktningeboliger 12 000 000    -                  

Resturering tak og enøk. Helsesenteret 5 750 000      2 875 000      2 875 000    

Forprosjekt utvikling uteomeråde OBUS 300 000          300 000          

Enøk Moamarka bhg 1 500 000    

Vann og avløp (ramme eks mva)

Avløpsbehandling jf tiltaksplan 1 000 000    

Vannforsyning jf tiltakplan 1 000 000    

Høydebasseng Skage 7 000 000      10 600 000    3 500 000    

Ledning over Namsen 200 000          -                  

Bunnplate høydebasseng Ryggahøgda 450 000          450 000          

2 stk pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen 800 000          800 000          

2 stk pumpestasjoner Hunn boligfelt og Skydalen 800 000          800 000          

Pumpestasjoner 1 600 000    1 600 000    1 600 000    

Rehabilitering ledningsnett Moan - Gansmo og ny pumpestasjon900 000          900 000          

Overbygg 4 pumpestasjoner à 100.000 400 000          400 000          200 000        200 000        200 000        

Energitiltak vann og avløpssektoren 1 000 000      200 000          800 000        

Vann Skjørland 1 000 000      1 000 000      

Vann og avløp Hildresåsen 6 000 000      -                  4 300 000    4 330 000    

Utskifting automatikk og implementering overvåkning avløp 200 000        200 000        200 000        

Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanlegg 200 000        

Nytt vannmålerpunkt på nett 450 000        

Oppkobling av eksisterende vannmålere 350 000        

Implementering vannmålere privat 434 000        434 000        434 000        

Forventet investering vanndistribuering 500 000        500 000        500 000        

Ny bil vann og avløp

Komtek slam (dataprogram) 150 000        

Elveforebygging 500 000          -                  500 000        500 000        500 000        500 000        

Veiplan - asfaltering 2 000 000      3 000 000      2 000 000    2 000 000    2 000 000    

Trafikksikkerhetstiltak Barlia 2 000 000    

Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken) 1 000 000    

Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen 10 100 000    31 574 000    15 000 000  15 600 000  

Stedsutvikling/ reguleringsplaner

Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum 500 000        

Parkeringsplass Skage kirke 1 000 000      2 487 000      

Parkeringsplass Ranem kirke 850 000        

Haugveitparken (v/ Naf gård) 475 000        

Reguleringsplan - Skage industriområde 250 000          167 000          83 000          

Energitiltak lysløper 300 000        

Innventar/utstyr/transportmidler

El biler jf klima og miljøplan 500 000          500 000          500 000        500 000        

Brannbil 3 700 000      3 700 000      

Sum investering 113 475 000  110 053 000  88 905 000  41 364 000  5 434 000    4 500 000    

Rev økonomiplan 2017-2020
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Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 26.05.2016 Økonomiplan 2017 - 2020

Vedlegg:
1 Økonomiplan 2017 - 2020

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomiplan for perioden 2017 – 2020.
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 økonomiplan 2017-2020.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/9330-2

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Møteplan for 2. halvår 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 68/16 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Møteplan for 2. halvår 2016 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1.

Saksopplysninger

Kommunestyret skal vedta møteplan for 2. halvår 2016, i tillegg har vi satt opp en oversikt på 
møtene i komiteer MNS og Samkommunestyret:

Rådmannens forslag:

Utvalg: Sept. Okt. Nov. Des.

F.skapet 6 3 1 5
K.styret 19 17 14 19
Komiteer MNS 19 7
Samkommunestyret 23 11
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