
Møteprotokoll

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 09.02.2015
Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:20

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Asbjørn L. Hagerup Medlem OVAP
Erlend Lande Lilleberre Medlem OVAP
Kjersti Jensen Medlem OVAP
Johan Tetlien Sellæg Medlem OVSP
Knut Thorvald Flåtter Medlem OVSP
Eivind Moa Medlem OVSP
Ann Gregersen Medlem OVSV
Ove Vannebo Medlem OVFRP
Jan Ivar Kyllo Medlem OVH
May-Kristin Skaret Engblom Medlem OVAP
Per Olav Tyldum Ordfører OVSP
Anlaug Sellæg Asbøll Medlem OVSP
Lene Lervik Glømmen Medlem OVSP
Bernt Harald Opdal Medlem OVAP
Elin Mevassvik Medlem OVAP

Forfall:

Navn Funksjon Representerer
Trond Petter Ristad MEDL OVSP
Jan Ståle Viken Flått MEDL OVFRP
Hilde Tødås MEDL OVSP
Ragnar Prestvik VORD OVAP
Hild Sissel Sagvik MEDL OVAP
Kjell Harald Ottesen MEDL OVFRP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Tor-Arne Bjørgum Kjell Harald Ottesen OVFRP
Stig M. Paulsen Jan Ståle Viken Flått OVFRP
Astrid M. B. Selnes Hild Sissel Sagvik OVAP
Tommy Opdal Trond Petter Ristad OVSP
Tone Tømmerås Hilde Tødås OVSP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Bente Eidesmo
Dagfinn Johansen
Roger Johansen

Rådmann
Formannskapssekretær

Fagsjef Helse*)
Fagsjef Oppvekst*)
Teknisk sjef*)

Johan Ludvik 
Lund

Kultursjef*)

*)Aktuelle saker.
Merknader

Underholdning fra kulturskolen:
Henrik Mosand Viken, Mikael Skogås Hals og Sondre Moa underholdte.

Ordfører endret saklista med at sak nr. 1/15 – Valg av 17. maikomite 2015 ble behandlet 
som siste sak.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte minneord over Knut Hermann Vollan (AP) og 
1 minutts stillhet.

Kultursjef Johan Ludvik Lund orienterte om idrettsrådet.

Leder i OIL Karen H. Hasselvold orienterte om Idrettslaget.

Permisjon:

Anlaug S. Asbøll fikk innvilget permisjon fra kl. 15.00, før behandling av sak nr. 8/15 –
Sluttregnskap. Anskaffelse av tankbil.

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Asbjørn Hagerup/s. Ann Gregersen/s.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

PS 1/15 Valg av 17. maikomite 2015

PS 2/15 Prosjekt Hverdagsmestring

PS 3/15 Endring av vedtektene for kommunale barnehager og 
SFO

PS 4/15 Rutine (plan) for overgang for elevene i Overhalla fra 
barnetrinn til u-trinn.



PS 5/15 Reising av navnesak på skrivemåten av navnet 
Ranemsletta

PS 6/15 Finansiering av kommunens egenandel -
Trafikksikkerhetstiltak 2015

PS 7/15 Prosjekt - Kartlegging av mulige forurensningskilder til 
Myrelva

PS 8/15 Sluttregnskap. Anskaffelse av tankbil

PS 9/15 Sluttregnskap. Anskaffelse av nødstrømsaggregat 
sykeheimen/helsesenteret

PS 10/15 Kommunereformen - statusrapport for Overhalla 
kommune

PS 11/15 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten -
Høring

PS 12/15 Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen 
Overhalla, Høylandet og Grong kommuner

PS 1/15 Valg av 17. maikomite 2015

Rådmannens innstilling

1. Det foretas valg av 2 nye medlemmer som velges for 2 år og som får ansvar for 
gjennomføring av 17. mai-arrangementet 2015.

2. Formannskapet tar initiativ til et møte med 17. maikomiteen for å komme frem til et 
opplegg for årets arrangement.

3. Formannskapet legger til grunn for årets arrangement og videre framover at en baserer 
seg på de gode erfaringene en fikk med felles arrangement i kommunen i jubileumsåret 
2014.

Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementets kap. III a, i.

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Valg av personer foretas i kommunestyret.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo å utsette saken – Enstemmig vedtatt.



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt utsettelsesforslag ble vedtatt.

Saken behandles i formannskapsmøte 3. mars.

PS 2/15 Prosjekt Hverdagsmestring

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar Prosjekt Hverdagsmestring til orientering.

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Leder for hjemmetjenesten, Beate Galguften Aunet innledet om prosjekt hverdagsmestring.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyret tar Prosjekt Hverdagsmestring til orientering.

PS 3/15 Endring av vedtektene for kommunale barnehager og SFO

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Ann Gregersen (SV) fremsatte følgende forslag til vedtak:

§ 3 – Bemanning, endres til:



Skolefritidsordningen skal ha følgende bemanning: en ansatt pr. 15 barn.

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremmet følgende tilleggsforslag, et pkt. 2:

2. Kommunestyret ønsker at rådmannen i forbindelse med neste budsjett fremlegger 
konsekvens av endret bemanning til en ansatt pr. 15 barn i SFO.

Avstemming:

Det ble først stemt over avsnitt A: Enstemmig vedtatt.

Pkt. B formannskapets forslag opp mot SV sitt forslag – falt med 1 stemme mot 19 som 
stemte for formannskapets forslag.

Det ble deretter stemt over SP sitt tilleggsforslag som ble vedtatt med 17 mot 3 stemmer.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer av vedtektene for kommunale barnehager og 
skolefritidsordning, gjeldende fra hovedopptaket 2015 med virkning fra 15.08. 2015:

A. Endring av vedtektene for de kommunale barnehagene.

§ 3 – Forvaltning
I Skage og Ranemsletta barnehage består samarbeidsutvalget av to foreldre, to ansatte og to 
representanter fra eier.
I Moamarka barnehage består samarbeidsutvalget av to foreldre, to ansatte og én representant 
fra eier.
Foreslås endret til:
I de kommunale barnehagene består samarbeidsutvalget av 2 foreldre, 2 ansatte og 2 
representanter fra eier.

§ 6 – Søknad og opptak av barn
Nytt pkt f) i opptakskriteriene foreslås:

I den grad det er mulig, prioriteres plasser for søsken i samme barnehageområde (skolekrets), 

hvis dette ikke kommer i konflikt med kriterier som har høyere prioritet.

Nytt pkt g) i opptakskriteriene foreslås:

Barn som fyller ett år etter 31. august i opptaksåret, tildeles ledige plasser prioritert etter 

barnets fødselsdato (nærmeste dato etter 31. august først).

Flyttet fra §7 til § 6 og endret til:
Hovedopptaket kan suppleres i perioden 15. august til 1. februar. Ventelisten fra 
hovedopptaket gjelder til 15. september. Søknadene behandles på kommunens styrermøter. 
Eventuelle ledige plasser i supplerende opptak, tildeles etter samme kriterier som ved 
hovedopptaket.
Ledige plasser annonseres/ ajourholdes på kommunens nettside og lyses ut med søknadsfrist 
14 dager etter utlysningen.

§ 7 – Oppsigelse av plass



Barnehageplasser skal sies opp skriftlig med én måneds varsel. Oppsigelsestiden løper fra den 

første i påfølgende måned. Ved fratredelse av plass etter 1.4 (oppsigelse datert etter 28.2), 

betales det til og med juli.

Foreslås endret til: 

Barnehageplasser skal sies opp skriftlig, senest 1 måned før fratredelse av plass. Dette gjelder 

også ved søknad om endring til redusert barnehageplass. For skriftlige oppsigelser mottatt 

etter 28. februar, må det betales til og med juli måned.

B. Endring av vedtektene for kommunal skolefritidsordning (SFO).

§ 3 – Bemanning
Skolefritidsordningen skal ha følgende bemanning:

- Barn 1-2. årstrinn: én ansatt per 15 barn.

- Barn 3-4. årstrinn: én ansatt per 20 barn.

Foreslås endret til:

Skolefritidsordningen skal ha følgende bemanning: én ansatt per 17 barn. Antall voksne vil 

variere i løpet av dagen/ uken p g a variasjon i antall barn (i h t påmeldingene).

§ 7 – Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass skal skje skriftlig, senest en måned før fratredelse av plass. Ved fratredelse 
etter 1.4 (oppsigelse datert etter 28.2.) betaler man til og med juni. 
Foreslås endret til:
Oppsigelse av plass skal skje skriftlig, senest 1 måned før fratredelse av plass. Dette gjelder 
også ved søknad om endring til redusert SFO-plass. For oppsigelser mottatt etter 28. februar, 
må det betales til og med juni måned.

2. Kommunestyret ønsker at rådmannen i forbindelse med neste budsjett fremlegger 
konsekvens av endret bemanning til en ansatt pr. 15 barn i SFO.

PS 4/15 Rutine (plan) for overgang for elevene i Overhalla fra 
barnetrinn til u-trinn.

Rådmannens innstilling

Rådmannens skriftlige tilbakemelding til kommunestyret, som svar på kommunestyrets vedtak i 
sak 38/14, tas til orientering.

Hjemmel for vedtaket er: Kommunens delegasjonsreglement

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Rådmannens skriftlige tilbakemelding til kommunestyret, som svar på kommunestyrets vedtak i 
sak 38/14, tas til orientering.

PS 5/15 Reising av navnesak på skrivemåten av navnet Ranemsletta

Rådmannens innstilling

Overhalla kommunestyre vedtar å videreføre tidligere skrivemåte Ranemsletta.
Stedsnavnet skal skrives Ranemsletta på grunnlag av skrifttradisjonen og av hensyn til uttalen.

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015. enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommunestyre vedtar å videreføre tidligere skrivemåte Ranemsletta.
Stedsnavnet skal skrives Ranemsletta på grunnlag av skrifttradisjonen og av hensyn til uttalen.

PS 6/15 Finansiering av kommunens egenandel -
Trafikksikkerhetstiltak 2015

Rådmannens innstilling

1. Det tilrås at tiltakene blir gjennomført i løpet av 2015, med en kommunal andel på totalt 
kr. 2 150 000 eks. mva.

2. Kommunens egenandel finansieres med låneopptak. Det brukes følgende kontoplan:
Tiltak 1 fra planovergangen Namsosbanen til Hunn boligfelt:
02500.6040.33401.prosjektnr 0481 kr. 800 000 



08300.6040.33401.prosjektnr kr. 400 000
09100.6040.33401.prosjektnr kr. 400 000

Tiltak 2 Barlia:
02500.6040.33401.prosjektnr 0480 kr. 3 500 000 
08300.6040.33401.prosjektnr kr. 1 750 000
09100.6040.33401.prosjektnr kr. 1 750 000

3. Gjennomføring av tiltakene forutsetter at en mottar forventede tilskudd.  

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Det tilrås at tiltakene blir gjennomført i løpet av 2015, med en kommunal andel på totalt 

kr. 2 150 000 eks. mva.

2. Kommunens egenandel finansieres med låneopptak. Det brukes følgende kontoplan:
Tiltak 1 fra planovergangen Namsosbanen til Hunn boligfelt:
02500.6040.33401.prosjektnr 0481 kr. 800 000 
08300.6040.33401.prosjektnr kr. 400 000
09100.6040.33401.prosjektnr kr. 400 000

Tiltak 2 Barlia:
02500.6040.33401.prosjektnr 0480 kr. 3 500 000 
08300.6040.33401.prosjektnr kr. 1 750 000
09100.6040.33401.prosjektnr kr. 1 750 000

3. Gjennomføring av tiltakene forutsetter at en mottar forventede tilskudd.  

PS 7/15 Prosjekt - Kartlegging av mulige forurensningskilder til 
Myrelva

Rådmannens innstilling

Det iverksettes en kartlegging av mulige forurensningskilder til Myrelva i 2015. 
Kommunens andel på kr. 10.000 finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Følgende finansiering foretas:



Utgift Ansvar Tjeneste Art Sum
10 000 6000 12000 12700 +10 000
10 000 6000 1504 19401 -10 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Lene Glømmen (SP) fremsatte følgende forslag:

Saken utsettes slik at vi kan få fremlagt en sak som beskriver dagens tilstand i elva i tillegg 
til de beskrevne utredninger som tenkes igangsettes, slik at våre beslutninger er gjort på 
grunnlag av den dokumentasjon som finnes i dag.

Utsettelsesforslaget falt med 6 stemmer mot 14 stemmer.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Det iverksettes en kartlegging av mulige forurensningskilder til Myrelva i 2015. 
Kommunens andel på kr. 10.000 finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Følgende finansiering foretas:
Utgift Ansvar Tjeneste Art Sum
10 000 6000 12000 12700 +10 000
10 000 6000 1504 19401 -10 000

PS 8/15 Sluttregnskap. Anskaffelse av tankbil

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for anskaffelse av ny tankbil tas til etterretning med en samlet prosjektkostnad på 
kr 816.992. Dette innebærer en merkostnad i forhold til budsjett på kr 16.992.
Merkostnaden dekkes med økt låneopptak.



Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Sluttregnskap for anskaffelse av ny tankbil tas til etterretning med en samlet prosjektkostnad på 
kr 816.992. Dette innebærer en merkostnad i forhold til budsjett på kr 16.992.
Merkostnaden dekkes med økt låneopptak.

PS 9/15 Sluttregnskap. Anskaffelse av nødstrømsaggregat 
sykeheimen/helsesenteret

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for anskaffelse av nødstrømsaggregat til sykeheimen/helsesenteret tas til 
orientering med en samlet prosjektkostnad på kr 1.875.112. Dette innebærer en merkostnad i 
forhold til budsjett på kr. 50.112. Finansieres med økt låneopptak.

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Sluttregnskap for anskaffelse av nødstrømsaggregat til sykeheimen/helsesenteret tas til 
orientering med en samlet prosjektkostnad på kr 1.875.112. Dette innebærer en merkostnad i 
forhold til budsjett på kr. 50.112. Finansieres med økt låneopptak.



PS 10/15 Kommunereformen - statusrapport for Overhalla 
kommune

Rådmannens innstilling

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.

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
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.

PS 11/15 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten -
Høring

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar høringsuttalelsen til forslaget om overføring av skatteoppkrevingen 
til Skatteetaten. 

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune vedtar høringsuttalelsen til forslaget om overføring av skatteoppkrevingen 
til Skatteetaten. 

PS 12/15 Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen 
Overhalla, Høylandet og Grong kommuner

Rådmannens innstilling

1. Det etableres et samarbeid om brann- og redningstjeneste mellom kommunene 
Overhalla, Høylandet og Grong. Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen 
med Grong som vertskommune. Kommunestyret godkjenner de prinsipper som er lagt til 
grunn for samarbeidet i saksfremstillingen.

2. For kostnadsfordelingen er det tatt utgangspunkt i et samlet årsbudsjett for 
vertskommunesamarbeidet på kr. 4.067.500.



3. Kostnadene fordeles ut fra følgende prinsipp:
a. Kostnader til ledelse fordeles ut fra innbyggertall.
b. Kostnader til brannmannskaper fordeles ut fra gjeldende budsjettoppsett. Ved 

eventuell framtidig endring av mannskapsstyrken kan denne fordelingen endres.
c. Kostnader til brannstasjoner og utstyr dekkes og budsjetteres av hver enkelt 

kommune, og stilles til disposisjon for felles brann- og redningsvesen.
4. Det tas sikte på at ny ordning iverksettes fra 1.9.2015.
5. Vertskommuneavtale vedtas i egen sak.
6. Vertskommunen iverksetter prosess med ansettelse av ny brannsjef og varabrannsjef når 

deltakende kommuner skriftlig har bekreftet deltakelse i ordninga.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 09.02.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas:

1. Det etableres et samarbeid om brann- og redningstjeneste mellom kommunene 
Overhalla, Høylandet og Grong. Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen 
med Grong som vertskommune. Kommunestyret godkjenner de prinsipper som er lagt til 
grunn for samarbeidet i saksfremstillingen.

2. For kostnadsfordelingen er det tatt utgangspunkt i et samlet årsbudsjett for 
vertskommunesamarbeidet på kr. 4.067.500.

3. Kostnadene fordeles ut fra følgende prinsipp:
a. Kostnader til ledelse fordeles ut fra innbyggertall.
b. Kostnader til brannmannskaper fordeles ut fra gjeldende budsjettoppsett. Ved 

eventuell framtidig endring av mannskapsstyrken kan denne fordelingen endres.
c. Kostnader til brannstasjoner og utstyr dekkes og budsjetteres av hver enkelt 

kommune, og stilles til disposisjon for felles brann- og redningsvesen.
4. Det tas sikte på at ny ordning iverksettes fra 1.9.2015.
5. Vertskommuneavtale vedtas i egen sak.
6. Vertskommunen iverksetter prosess med ansettelse av ny brannsjef og varabrannsjef når 

deltakende kommuner skriftlig har bekreftet deltakelse i ordninga.


