
                                                                             

 

Samarbeidsavtale mellom Grong kommune og Overhalla kommune om 

landbruk og naturforvaltning. 

Vedtatt i kommunestyret i Grong den ... 
Vedtatt i kommunestyret i Overhalla den ... 
 

1. Deltakere: 
Samarbeidskommune: Grong. 

Vertskommune: Overhalla. 

 

2. Organisering: 
Partene inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommunelovens § 20-2. 

 

3. Oppgaver og myndighet: 
Vertskommunen Overhalla skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunene i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning etter 

følgende lovverk: 

• Konsesjonsloven 

• Jordloven (*) 

• Skogbruksloven 

• Odelsloven 

• Forpaktingsloven 

• Motorferdselloven 

• Viltloven 

• Laks – og innlandsfiskeloven  

• Naturmangfoldloven (sett i sammenheng med andre kommunale etaters ansvar og utøvelse etter 
samme lov, nærmere konkretisert i delegasjon). 

• Friluftsloven (sett i sammenheng med andre kommunale etaters ansvar og utøvelse etter samme 
lov, nærmere konkretisert i delegasjon) 

• Hundeloven. 
 

*) Grong kommune behandler inntil videre selv saker som går på fradeling, omdisponering, 

dispensasjon og byggesaksbehandling (fradeling etter jordlovens § 12 evt. § 9 og plan og 



bygningslovens § 20-1 bokstav m. Dispensasjon etter PBL 19.1 og 19.2). Grong vil også selv inntil 

videre ivareta arbeidet med tilleggsnæring innenfor landbruket. 

Kurante saker (ikke av prinsipiell betydning) behandles administrativt. Kurante saker er saker som blir 

kurante enten gjennom politisk vedtak om retningslinjer, gjennom at politisk behandling har gitt 

føringer for prioriteringer innen enkeltsaker, eller at de er kurante som følge av lovverket. Politiske 

saker (saker av prinsipiell betydning) behandles politisk i hver enkelt kommune, hvor felles tjeneste i 

vertskommunen bistår den enkelte kommune med saksbehandling.  

 

4. Tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 
Overføring av oppgaver og myndighet etter denne avtale skjer etter at avtalen er vedtatt i 

kommunestyrene og med virkning fra 01.05.2021. 

 

5. Rapportering og samhandling 
Samarbeidskommunene skal orienteres fortløpende om viktige forhold knyttet til 

tjenesteleveransen. 

Vertskommunen utarbeider årsrapport om faglig, administrativ og økonomisk drift innen 15. mars. 

Vertskommunen rapporterer tertialvis om budsjett/regnskap. 

Samarbeidsmøter avholdes etter behov og minimum en gang i året innen 15. september og ledes av 

kommunedirektøren i vertskommunen. 

 

6. Økonomi 
Budsjett for samarbeidsordningen for kommende år utarbeides av vertskommunen og drøftes i 

samarbeidsmøte i forbindelse med budsjettprosessen. Ved etablering av tjenesten tar 

budsjettrammen utgangspunkt i en langsiktig samlet bemanning på 5 årsverk. I en overgangsfase ved 

oppstart av tjenesten kan bemanning ligge noe over det langsiktige nivået. Eventuelle langsiktige 

endringer i bemanning for tjenesten drøftes i samarbeidsmøte mellom kommunene. 

Utgiftene til samarbeidet fordeles med 38 % på Grong kommune og 62 % på Overhalla kommune. 

 

7. Arkiv 
Vertskommunen har ansvar for arkivet som skapes i samarbeidet.  

8. Andre forhold 
Ved etablering av samarbeidet ivaretas ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse etter AML 

kapittel 16. 

Denne avtale kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av partene i samarbeidet. 

Eventuelle endringer krever godkjenning i kommunestyret i deltakerkommunene. 



9. Uttreden og avvikling av samarbeidet 
Hvis begge parter er enige, kan en oppløse samarbeidet i henhold til denne avtale med øyeblikkelig 

virkning. Både vertskommunen og samarbeidskommunene kan med minst ett års skriftlig varsel si 

opp avtalen. Oppsigelsestiden tar til å løpe fra 1. januar det påfølgende år etter at uttreden er blitt 

varslet.  

Ved avvikling av samarbeidet ivaretas ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse etter AML 

kapittel 16. Ansatte som ved oppstart overføres til den felles ordningen, vil ha rett til stilling i 

opprinnelig kommune ved et eventuelt opphør av fellesordningen. 

 

10. Tvist 
Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger før 

den eventuelt bringes for de ordinære domsstolene. Som verneting vedtas Namdal tingrett. 

 

Overhalla dato: Samarbeidskommune dato: 

 
 

 

Trond Stenvik 
Kommunedirektør Overhalla kommune 

Bjørn Ståle Aalberg 
Kommunedirektør Grong kommune 
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