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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/5890-2
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - organisering og etablering av vigsel i 
Overhalla kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 72/17 03.10.2017
Overhalla kommunestyre 17.10.2017

Rådmannens innstilling

1. Den kommunale vigselsretten ivaretas i Overhalla av ordfører og varaordfører.
2. Kommunestyresalen velges som seremonirom. Eventuelle ønsker om andre alternativ 

drøftes og avklares med vigsler. 
3. Tilbudet gjøres tilgjengelig for egne innbyggere. Ordningen evalueres etter 1 år, eller 

ved behov.
4. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 30.06.2017 Informasjon om endringer i 
ekteskapsloven – Kommunale 
vigsler

Postmottak BLD

Saksopplysninger

Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven som innebærer at borgerlig vigsel nå 
overføres fra tingrettene til kommunene.

Det er ennå ikke fastsatt når lovendringene skal tre i kraft, men ifølge brev datert 30.6. fra 
Barne- og likestillingsdepartementet er planen at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2018.

Kommunen har også mottatt rundskriv Q-11/2017 datert 21.9.17 som beskriver endringene som 
ligger i oppgaveendringen.
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Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. I tillegg kan kommunestyret 
selv gi vigsselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Kommunestyret må da 
vurdere behovet og hvem det vil være hensiktsmessig å tildele vigselsoppgaven.
Det er ikke krav om særlig kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene blir det uttalt at det kan 
være hensiktsmessig at det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller vigslerens 
ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre dersom 
kommunestyret trekker tilbake tildelingen. En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i 
hele landet. Uansett hvor vigselen gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen 
han er folkevalgt eller ansatt i.

Det kan være hensiktsmessig at kommunen gir informasjon om hvem som er vigslere i 
kommunen på sine nettsider. Det vil gi innbyggerne et godt tilbud, ved at de vet hvem som er
vigslere og hvem de kan henvende seg til. Det vil også kunne lette arbeidet for 
folkeregistermyndigheten og andre myndigheters kontroll av at vigselen er gyldig inngått.

Domstolene innehar vigselsmyndigheten frem til 31.12.2017. Brudefolk som ønsker å inngå 
borgerlig vigsel i 2018, vil bli henvist til kommunene. 

Kommunene plikter å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som 
ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf.
ekteskapsloven § 12 a. Av lovproposisjonen følger det at det er tilstrekkelig at en av 
brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Kommunen kan velge å tilby vigsler 
også for brudefolk bosatt i andre kommuner. Kommunenes alminnelige vigselstilbud skal være 
gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom 
kommunen i tillegg åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens lokaler, utover ordinære 
åpningstider eller at brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve å få dekket 
merkostnader ved dette. Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader må avtales med 
brudeparet på forhånd.

De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig 
prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen, jf. ekteskapsloven § 14 første ledd jf. §
10. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire måneder 
fra utstedelse.

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal 
benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler. Vigselsformularet setter en ramme rundt hva 
vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk 
utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva
de vil tillate av ekstra innhold.

Departementets rundskriv beskriver hvordan melding om vigsel og registrering skal foregå.

Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er 
bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. Kommunen kan ta betaling 
for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid 
og sted. Med vanlig tid menes både tidspunktet for vigsel og vigselens varighet. Brudefolkene 
skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen. Dersom kommunen tilbyr vigsel for andre 
enn egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, kan kommunen ta betaling for 
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nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før 
vigselen.
Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 er for eksempel 
utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale. Det er ikke anledning for kommunen til å 
ta betaling ut over dekning av nødvendige (mer)kostnader.

Vurdering

Det må utarbeides en fast rutine/tjenestebeskrivelse for borgerlig vigsel så snart som mulig. 
Tjenesten samt kontaktopplysninger presenteres på kommunens hjemmeside på lik linje med 
øvrige tjenester i kommunen.

En ser for seg at publikum henvender seg til Servicesenteret i kommunen for informasjon og 
eventuell avtale med vigsler. Kommunestyresalen anbefales som fast seremonirom. 

Kommunestyret selv må for øvrig vurdere om det skal åpnes for å tilby vigsler også for 
brudefolk bosatt i andre kommuner og om det skal åpnes for vigsler utenom kommunens 
ordinære åpningstid og om vigsler skal kunne skje utenfor kommunens ordinære 
lokale/seremonirom. Rådmannen anbefaler at en første omgang etablerer et vigselstilbud for 
brudefolk bosatt i kommunen og innhenter erfaringer med dette før en eventuelt vurderer å 
utvide tilbudet. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/6695-3
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om kjøp av tilleggstomt til Øvertun 2 i Skageåsen

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 73/17 03.10.2017

Rådmannens innstilling

1. Eier av Øvertun 2 får kjøpe ca 130 m2 tilleggstomt øst for deres tomt.
 Arealet selges for kr 60/m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved salget.
2. Fradeling av ca 130 m2 som tilleggstomt fra gnr. 10, bnr. 121 godkjennes etter plan- og 

bygningslovens § 20-1, bokstav m.
3. Reguleringsendring av ca 130 m2 lekeareal til boligformål ved Øvertun 2 på reguleringsplan 

Skageåsen godkjennes etter plan- og bygningslovens § 12-14.
 Reguleringsendringen godkjennes fordi endring fra del av lekeområde til boligområde 

vurderes som mindre endring som ikke endrer hovedtrekkene i planen. 
 Endringen vil ikke få nevneverdig betydning for berørte parter eller interesser. 
 Endringen justerer grensen mellom arealformål, men tilfører eller fratar ikke nye element i 

gjeldende plan.

Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav d (kjøp) og Kap III, pkt iii, pkt 5 (reg.endring)

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 21.08.2017 Søknad om utvidelse av tomt Otto H. Claasen
U 25.08.2017 Søknad om kjøp av tilleggstomt -

Øvertun 2. Nabovarsel
Bjørn-Tore Kvihyll og Isabell 
Pedersen m.fl.

Kart:
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Søknad og kart:

Saksopplysninger

Otto Claassen og Ruth Myrvold, eier av Øvertun 2 har søkt om å kjøpe del av regulert lekeplass 
øst for deres tomt, ca 130 m2.
Søknaden innebærer reguleringsendring av omsøkt areal fra lekeplass til boligtomt.
Det er ikke mottatt merknader fra naboer.

Reguleringsendring skal behandles etter plan- og bygningslovens § 12-14

Kjøp og salg av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Kommunens 
forretningsdrift er ikke utøving av offentlig myndighet, men en avgjørelse som i prinsippet også 
kan fattes av private. 
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Vurdering

Omsøkt areal er regulert lekeareal som ikke har vært i bruk på mange år, trolig på grunn av 
alderssammensetningen i boligfeltet. Plassen er gjengrodd med skog, og kommunen har fått 
henvendelser om rydding for bedre sikt og trafikksikkerhet i krysset.
Det er viktig å ivareta regulerte små nærlekeplasser selv om de ikke er i bruk. I alle boligfelt er 
det utskifting av beboere, og dette må hensyntas. Ved salg av tilleggstomt, vil det fortsatt være 
tilstrekkelig areal igjen til nærlekeplass for små barn.

Salg av en del av lekeplassen og tilhørende reguleringsendring vurderes som en mindre 
reguleringsendring som ikke forutsetter nytt offentlig ettersyn.
Endringen er liten i forhold til planen og hovedtrekkene blir ikke endret. Det foreligger ikke 
innvendinger fra naboer.
Endringen medfører en justering av det som ligger i planen, men tilfører ikke noe nytt.
Justering av grensen mellom arealformål er et eksempel på mindre reguleringsendring.
Rådmannen kan ikke se at endringen forringer boligkvaliteten i feltet. Regulert lekeplass blir 
fortsatt ivaretatt for området, men i mindre omfang. Kanskje vil det også gjøre bruk og skjøtsel 
enklere.

Rådmannen anbefaler derfor at søknad om reguleringsendring av del av lekeplass til boligformål
ved Øvertun 2 på reguleringsplan for Skageåsen godkjennes.

Rådmannen anbefaler også at søker får kjøpe omregulert areal som tilleggstomt, ca 130 m2.
Søker gis tilbud om kjøp til kr. 60 pr. m2 i likhet med tilsvarende omsetninger og betaler alle 
omkostninger ved salget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/3305-9
Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i 
Overhalla kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 74/17 03.10.2017
Overhalla kommunestyre 17.10.2017

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar vedlagt forskrift om rett til langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende 
bolig i Overhalla kommune.

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg:
Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i Overhalla 
kommune.

Saksopplysninger

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse og 
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykeheim eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester-kriterier og ventelister. Lovendringene skal bidra til bedre forutsigbarhet 
og åpenhet rundt tildelingsprosessen ved å pålegge kommunen å utarbeide kommunal forskrift 
for tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, 
samt å føre ventelister for disse. Lovendringene ble satt i kraft fra 1. juli 2016.

Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for kommunen å 
utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere 
som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende 
med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. 
Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven kapittel VII, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 2-2.
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I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som 
oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 
langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for 
langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven 
pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på 
langtidsopphold.

Kommunens forskrift skal også inneholde bestemmelser om hvordan kommunen sikrer 
forsvarlig oppfølging av de som står på venteliste.

Den kommunale forskriften skal være vedtatt slik at den kan tre i kraft 1.juli 2017. Regjeringen 
vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig 
etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering av forsøket med 
statlig finansiering av omsorgstjenestene. 

Forslag til forskrift ble behandlet i formannskap den 9/5 og kommunestyret den 16.5.2017. 
Kommunestyret vedtok følgende endringer på § 6 i forskriften:

§ 6. Vedtak 
Helse og omsorg ved tverrfaglig inntaksteam vurderer søknaden og fatter enkeltvedtak etter 
forskriften.

Etter første behandling i formannskap og kommunestyret ble forskrift lagt ut til offentlig 
ettersyn/høring i perioden 18.5.2017 –20.7.2017. 

Det er i perioden ikke mottatt høringsuttalelser til lokal forskrift om langtidsopphold i sykeheim 
eller tilsvarende bolig.

Vurdering

Rådmannen legger frem saken med innstilling om at kommunestyret vedtar vedlagt forskrift om 
tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i Overhalla kommune.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/3298-4
Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Legevaktsamarbeid i Namdalen - utredning og anbefalinger
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 75/17 03.10.2017
Overhalla kommunestyre 17.10.2017

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar rapporten «Legevaktsamarbeidet i Namdalen – Utredning og 
anbefalinger 2017» til orientering.

2. Kommunestyret ser i utgangspunktet positivt på foreslåtte tiltak, men ber om en nærmere 
konkretisering av kostnader og utredning av følgende områder før en tar endelig stilling 
til tiltakene:

 Bakvakt og legevaktbil med utstyr for Midtre Namdal
 Overføring av medisinskfaglig og administrativt ansvar for vaktoppsett, 

koordinering av vaktlister og myndighet til å gi vaktfritak, til en felles 
koordinerende enhet MNS

 Utvidelse av eksisterende legevaktsamarbeid.

Vedlegg:
Legevaktsamarbeidet i Namdalen – utredning og anbefalinger 2017

Saksopplysninger

Det vises til vedlagt «sluttrapport legevaktsamarbeid i Namdalen-utredning og anbefalinger 
2017, samt saksutredning og melding om vedtak i Midtre Namdal samkommunestyre den 
16.6.2017.

Midtre Namdal samkommune (MNS) har medisinskfaglig og administrativt ansvar for MNS 
legevakt og LINA legevakt (legevaktsamarbeid i Namdalen på natt), samt Namdal 
legevaktsentral, som fungerer som legevakttelefon for 15 kommuner i Namdalen, Osen og 
Bindal, 24 timer i døgnet, året rundt.
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Pr. i dag er Samkommunens kommuner i tillegg til Flatanger og Osen tilknyttet MNS legevakt 
(vertskommuneavtale). Legevaktslegen dekker kommunene alle dager fra kl. 15.30 til kl. 23.00 
på hverdager og fra kl. 8.00 til kl. 23.00 lørdag/søndag og helligdager. Sommertid hverdager i 
perioden 15.mai – 14.sept. kl. 15.00 – 23.00. Det eksisterer ingen bakvakt for legevaktslegen i 
dette tidsrommet i regionen. Dette vil være et av kravene i akuttmedisinforskriften, som 
kommunene må imøtekomme innen 1.1.2018.

På natt fra kl. 23.00 – 08.00 går samtlige kommuner i Namdalen, samt Osen og Bindal, inn i den 
felles legevaktsordningen LINA.

På natt har Indre og Ytre Namdal hver sin beredskapsvakt (en lege) tilgjengelig dersom LINA-
legen i Namsos vurderer at det trengs lege på stedet i en akutt situasjon. Beredskapsvakt på natt i 
Indre og Ytre Namdal befinner seg i hjemkommunen/hjemme. Midtre Namdal har ingen 
beredskaps-/bakvakt-ordning knyttet til LINA.

Vedlagte utredning er en videreføring av utredningen gjennomført i 2015. Årsaken til at en ny 
utredning ble gjennomført i år er at det første utredningsarbeidet avdekket blant annet at 
legevaktsamarbeidet ikke tilfredsstiller kravene i akuttmedisinforskriften slik organiseringen var 
pr. 1.1.2016. Det henvises forøvrig til vedlagte saksutredning til Midtre Namdal 
samkommunestyre som beskriver situasjon og organisering nærmere.

Prosjektgruppen bak utredningen vurderer dagens legevaktsamarbeid som sårbart, på grunn av 
at:

• Flere av legene i legevaktsamarbeidet har ikke kompetanse som tilfredsstiller krav i 
akuttmedisinforskriften.

• Det mangler bakvaktordning i MNS legevakt og LINA.
• Vaktbelastningen i perioder er for stor for de legene som tar på seg vakter som ikke, av 

ulike årsaker, er dekket opp.

Følgende tiltak med tilhørende økonomiske vurderinger anbefales (oppsummert i rapportens 
kapittel 9):

1. Sikre nødvendig og riktig kompetanse hos leger og annet helsepersonell tilknyttet 
legevakt i Namdalen.

2. Utvidelse av eksisterende legevaktsamarbeid, enten MNS legevaktsamarbeid, eller 
utvidelse av LINA-samarbeidets virketid.

3. Sikre gode og forsvarlige forsterkede bakvaktsordninger/regional beredskapsvakt i 
Indre-, Midtre- og Ytre Namdal, i forsvarlig avstand til regionens innbyggere.

4. Investere i nødvendig utstyr og tilgang på uniformert legevaktbil i regionene.
5. Prøve ut, og implementere utstrakt bruk av lyd og bilde mellom kommunene i 

legevaktsamarbeidet og hovedstasjon/konsultasjonsvakt i Namsos.
6. Videreføre planlegging og etablering av nye og moderne legevaktslokaler tilknyttet 

sykehuset i Namsos, herunder vurdere behovet for observasjonssenger.
7. Overføring av medisinskfaglig og administrativt ansvar for vaktoppsett, koordinering av 

vaktlister og myndighet til å gi vaktfritak, til en felles koordinerende enhet MNS.

Den 16.6.17 ble vedlagte utredning med anbefalinger behandlet i Midtre Namdal 
Samkommunestyre, hvor det ble fattet følgende vedtak:

1. Samkommunestyret tar rapporten «Legevaktsamarbeidet i Namdalen – Utredning og 
anbefalinger 2017» til orientering og anbefaler de tiltak som er foreslått.

2. Samkommunestyret ber administrasjonen konkretisere kostnader knyttet til bakvakt og 
legevaktbil for Midtre Namdal til behandling i forbindelse med budsjettet for 2018.
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3. Samkommunestyret vedtar å sende rapporten med forslag til tiltak til kommunene i 
LINA-samarbeidet for politisk behandling og ber om konkret tilbakemelding på 
forslagene i rapporten innen 01.10.17.

Vurdering

Overhalla kommune er avhengig av å være tilknyttet en regional legevaktsordning for å kunne 
tilfredsstille forskriftskrav, og dermed kunne gi innbyggerne et forsvarlig legetilbud.
Overhalla kommune må selvfølgelig også ha en tjeneste som i framtid tilfredsstiller lovkrav bl.a. 
opp imot krav i henhold til akuttmedisinforskriften.

Vurdering av foreslåtte tiltak som er oppsummert i rapporten (Overhalla kommunes vurdering i 
kursiv under det enkelte foreslåtte tiltak):

1. Sikre nødvendig og riktig kompetanse hos leger og annet helsepersonell tilknyttet 
legevakt i Namdalen.

a. Det arrangeres kurs og utdanning for fastlegene i Namdalen for å sikre riktig 
kompetanse og er satt i et godt system.

2. Utvidelse av eksisterende legevaktsamarbeid, enten MNS legevaktsamarbeid, eller 
utvidelse av LINA-samarbeidets virketid.

a. Overhalla kommune støtter denne tilpasningen med utvidet legevaktsamarbeid, 
men tiltaket bør utredes videre med bl.a. en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

3. Sikre gode og forsvarlige forsterkede bakvaktsordninger/regional beredskapsvakt i 
Indre-, Midtre- og Ytre Namdal, i forsvarlig avstand til regionens innbyggere.

a. Dette tiltaket må også utredes/konkretiseres nærmere hva angår behov og 
kostnader. 

4. Investere i nødvendig utstyr og tilgang på uniformert legevaktbil i regionene.
a. Dette tiltaket må også utredes/konkretiseres nærmere hva angår kostnader og 

hvor ofte det kan være behov for utrykning.
5. Prøve ut og implementere utstrakt bruk av lyd og bilde mellom kommunene i 

legevaktsamarbeidet og hovedstasjon/konsultasjonsvakt i Namsos.
a. Dette er et svært aktuelt tiltak som teknologisk er modent og gjennomførbart. Det 

må utarbeides en konkret plan for iverksetting og oppstart (dato) som oversendes 
kommunene.

6. Videreføre planlegging og etablering av nye og moderne legevaktslokaler tilknyttet 
sykehuset i Namsos, herunder vurdere behovet for observasjonssenger.

a. Planlegging av nybygg er i tråd med tidligere føringer.
b. Behovet for observasjonssenger må utredes nærmere.

7. Overføring av medisinskfaglig og administrativt ansvar for vaktoppsett, koordinering av 
vaktlister og myndighet til å gi vaktfritak, til en felles koordinerende enhet MNS.

a. Tiltaket må utredes/konkretiseres og kostnadsberegnes.

Utredningen er i sin helhet positiv, men noe mangelfull når det gjelder konkretisering av 
kostnader og utredning av følgende områder som grunnlag for endelig beslutning/iverksetting:

 Utvidelse av bakvaktsordning og anskaffelse av legevaktbil med utstyr for midtre 
Namdal

 Overføring av medisinskfaglig og administrativt ansvar for vaktoppsett, koordinering av 
vaktlister og myndighet til å gi vaktfritak, til en felles koordinerende enhet MNS

 Utvidelse av eksisterende legevaktsamarbeid

Organisatorisk synes det som en god løsning at en i Namdalen tilstreber å få til en mest mulig 
helhetlig løsning for alle kommunene.
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