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Utvalg: Kommunestyre 
Møtested: Teams 
Dato: 16.02.2021 
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 e-post til: 
torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no    
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 
 
 
 
Per Olav Tyldum 
Ordfører 
 
 
        Torunn Grønnesby 
        Formannskapssekretær
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Saksmappe: 2021/143 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Referater til kommunestyret 16.2.2021 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 1/21 16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Referatene tas til orientering og vedlegges møteboka. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 03.02.2021 Referater til kommunestyret 

16.2.2021 
 

 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlagt følger følgende referater: 
 

a) Hastevedtak 7.1.21 v/Ordfører – Søknad om bruk av ATV til transport av materialer til bru – 
Olav A. Opdal. 

b) Brev datert 28.1.21 fra Arbeidstilsynet vedr. oppfølging av tilsyn. 
c) Årsrapport 2020 fra Midtre Namdal kirkelige fellesråd. 
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Saksmappe: 2021/73 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Kontrollutvalgets årsrapport 2020 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 1/21 16.02.2021 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Vedlegg: 
 

1. Særutskrift av sak 07/21, behandlet i kontrollutvalget 14.1.2021 
2. Årsrapport 2020 

 
 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret (KL §23-5). 
 
Årsrapporten ble vedtatt i kontrollutvalgets møte den 14.1.21 og kontrollutvalgets innstilling fremmes i 
saken. 
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Saksmappe: 2021/73 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Rapport - Undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 2/21 16.02.2021 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene: 

- Kommunen bør vurdere om det er behov for å etablere system for å oppdage 
forurensingslokaliteter 

- Kommunen bør vurdere om det målrettede arbeidet innen forurensing svarer til 
kommunens målsettinger innen miljø 

3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding innen 01.11.21 på hvordan 
anbefalingene er fulgt opp. 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Vedlegg: 

1. Særutskrift – Rapport – undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla, behandlet av 
kontrollutvalget 14.1. som sak 01/21 

2. Rapport Forurensingslokaliteter i Overhalla 

 

 
 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet Rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap i sitt møte 
19.11.19 som sak 67/19. I vedtakets pkt. 4. ble kontrollutvalget bedt om å ta stilling til om 
kommunen har god nok sikring og oppfølging av deponier i hht. lovens krav. På bakgrunn av dette 
foreligger det nå en rapport utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA på oppdrag fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte 14.1.21 og kontrollutvalgets innstilling fremmes i 
saken. 
 
Det vises forøvrig til sakens vedlegg i saken. 
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Saksmappe: 2021/73 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 3/21 16.02.2021 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 med slik prioritering av  
    forvaltningsrevisjoner:  
 
1. Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner 
2. Geoteknikk, vann og avløp  
3. Arkiv, post, saksbehandling, svar på henvendelser  
4. Sykefravær  
 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.  
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Vedlegg: 

1. Særutskrift: Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024, sak 05/21. 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget hadde først saken opp til behandling som sak 17/20 den 8.9.20. Saken ble den 
gang utsatt for en nærmere vurdering fra revisor på risikovurderinger vedr. kvalitet i helse og 
omsorg; avviksoppfølging. I tillegg ble den gang fagsjefer og kommunedirektør innkalt til neste 
møte (14.1.21) for å komme med innspill på følgende felt: 

 Kvalitet i helse- og omsorg, avviksoppfølging 
 Sykefravær 
 Arkiv, inkludert innsyn i postliste og politiske saker 
 Vann og avløp 

 
Kontrollutvalget har vedtatt å endre prioriteringer i forhold til forvaltningsrevisjon og har sendt sitt 
forslag til innstilling til kommunestyret, jf. Vedlagte særutskrift fra møte 14.1.21, sak 05/21. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon, som nevnes i forbindelse med kontrollutvalgets behandling, vedlegges 
ikke. Den er satt opp i forhold til kontrollutvalgets tidligere forslag til prioriteringer og er dermed 
ikke aktuell. 
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Saksmappe: 2021/33 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Valg av 17. maikomite 2021 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 2/21 02.02.2021 
Kommunestyre 4/21 16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Følgende velges til 17. maikomite for 2021: 

..... 
Følgende velges som leder av komiteen: 
..... 
 

2. Komiteen koordinerer 17. maiarrangementet selv og har ansvar for å gjennomføre 
fellestiltakene for hele kommunen. Komiteen står fritt i hvordan dagen organiseres innenfor 
en kostnadsramme på inntil kr. 35.000,-. Komiteen utarbeider program og inngår 
avtaler/anskaffelser innenfor den gitte økonomiske ramme. Fakturaer ang. 17.mai skal 
sendes til Overhalla kommune v/Torunn Grønnesby. 
 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.02.2021 

Behandlet. 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Samme komite som 2020 velges. 
 
Ansvar for felles arrangement: 
5.klassekontaktene på Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole, sanitetsforeningene 
på Skage, Øysletta, Maiblomsten på Ranemsletta og Fridtun forsamlingshus. 
 
Leder for kultur og samfunn, Siri Hongset, velges som leder. 
 
Ansvar for grendevise arrangement: 
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5.klasseforeldre for arrangementene på Ranemsletta og Skage og Øysletta grendelag for 
arrangementet på Øysletta. 
 
Det tas forbehold om en plan B (alternativ 17. mai) i forhold til Koronasituasjonen. Lik den vi 
hadde i 2020. 

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2021, enst.: 

Formannskapets forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 12.01.2021 Valg av 17. maikomite 2021  
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
I forbindelse med valg av 17. maikomite i 2017 ble det vedtatt at fremtidige 17. maikomiteer skal 
bestå av 5-7 medlemmer som velges av og får sitt mandat og økonomiske ramme av 
kommunestyret. 
 
Det velges en leder blant de som velges som komite for kommunens felles arrangement.  
 
Følgende ble oppnevnt og valgt som 17. maikomite (for kommunens felles arrangement) i 2020: 
 
5.klassekontaktene på Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole, sanitetsforeningene på 
Skage, Øysletta, Maiblomsten på Ranemsletta og Fridtun forsamlingshus. 
 
Komiteen sto fritt i hvordan dagen ble organisert innenfor gitt kostnadsramme. 
 
5.klasseforeldre var komite for grendevise arrangement på Ranemsletta og Skage og Øysletta 
grendelag for arrangementet på Øysletta i 2020.  

 
Vurdering 
 
Kommunedirektøren foreslår en økonomisk ramme på inntil 35.000,-. Dette er samme ramme som 
ble gitt i 2020.  Fakturaer ang. 17. mai skal sendes til Overhalla kommune v/Torunn Grønnesby. 
 
Det foreslås at det velges en leder blant de som velges som komite for kommunens felles 
arrangement.  
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Saksmappe: 2020/48 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt for perioden 
2019- 2023 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 3/21 02.02.2021 
Kommunestyre 5/21 16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken fremlegges uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.02.2021 

Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
Eva Høstland velges som nytt medlem, nestleder i sakkyndig klagenemnd for inneværende 
periode. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2021, enst.: 

Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 31.12.2019 Signert samtykke til å la seg velge til folkevalgte 

organer 
Anne-Lise 
Vannebo 

I 07.12.2020 Søknad om fritak fra verv som nestleder i sakkyndig 
klagenemnd - eiendomskatt 

Anne-Lise 
Vannebo 

 
 
 

   

 

Vedlegg: Eiendomsskattevedtekter.  

 
 
Saksopplysninger 
 
Kommunestyret foretok valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd i kommunestyremøte 
17.12.2019. 
 
Nå har vi mottatt søknad om fritak fra verv som nestleder i sakkyndig klagenemnd fra Anne-Lise 
Vannebo. Hun begrunner sin søknad med at hun har flyttet til Namsos og nå er folkeregistrert der. 
 
Anne-Lise Vannebo er dermed ikke lenger valgbar og det skal foretas valg av nytt medlem. 
 
Det skal innhentes skriftlig samtykke fra den som velges. 
 
Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer i sakkyndig klagenemnd for perioden 
2019-2023: 
 
Medlemmer: 
Leder Magne Lysberg 
Nestleder Lise Vannebo 
Medlem Ole Lydersen 
 
Varamedlemmer: 
1.vara Per Jostein Risvik 
2.vara Julie Grannes 
3.vara Ove Vannebo  
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Saksmappe: 2020/9 

Saksbehandler: 
Even Buvarp Helsingen 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 6/21 02.02.2021 
Kommunestyre 6/21 16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Det innføres standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune. Bestemmelsene 
gjøres gjeldene fra vedtaksdato. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.02.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Saksopplysninger 
Det ble i KOM-sak 62/20 besluttet at forslag til standard abonnementsvilkår for administrative og 
tekniske bestemmelser for vann og avløp som utarbeidet av KS legges ut til offentlig ettersyn, med 
påfølgende behandling i kommunestyret. 
 
Saken ble kunngjort i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og på Facebook og har ligget på 
høring fram til 15. desember. Det har i løpet av høringsperioden ikke kommet inn merknader til 
bestemmelsene. 
 
Vurdering 
Innføring av standard abonnementsvilkår vil i tråd med beskrivelsen i administrative bestemmelser: 

- fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og 
avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann 
og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen 
og den enkelte abonnent som er, eller blir, tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. 

- stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt 
nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og 
utstyrskvalitet. 

 
Det vurderes at innføring av standard abonnementsvilkår i Overhalla kommune vil tydeliggjøre 
ansvarsforhold og plikter abonnentene har knyttet til bruk av vann- og avløpsnettet. Dette vil forenkle 
den daglige driften og kontakt med abonnenter. Vilkårene vil også sikre økt likebehandling. 
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at standard abonnementsvilkår for vann og avløp som 
utarbeidet av KS innføres i Overhalla kommune. Vilkårene gjøres gjeldende fra endelig vedtak i 
Overhalla kommunestyre. Ved vedtak om innføring av bestemmelsene kunngjøres dette i aviser og 
på kommunens hjemmeside/Facebook. 
 
Miljømessig vurderinger 
Krav til gjennomføring, dimensjonering og kvalitet på de anlegg som etableres og kobles til 
kommunens nett vil bidra til lengre levetid på våre og abonnentenes anlegg. Økt kvalitet på deler 
og gjennomføring vil også redusere andelen lekkasjer og feilkoblinger både på vann- og 
avløpsnettet.
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Saksmappe: 2021/1 

Saksbehandler: 
Trond Stenvik 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Samarbeidsavtale om landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune og 
Grong kommune 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 8/21 02.02.2021 
Kommunestyre 7/21 16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det etableres et samarbeid med felles tjeneste innen landbruk og naturforvaltning mellom 

kommunene Overhalla og Grong. Samarbeidet organiseres som administrativt verts-
kommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Overhalla som vertskommune. 

2. Samarbeidsavtale vedrørende landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune og 
Grong kommune godkjennes. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre kurante 
justeringer i avtalen om det blir aktuelt. 

3. Delegasjon av myndighet til vertskommunen skjer ved at kommunedirektøren i Grong 
foretar delegasjon til kommunedirektøren i Overhalla av den myndighet som 
vertskommunen skal utøve, jfr. samarbeidsavtalen. 

4. Kommunedirektøren iverksetter prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på 
oppstart av vertskommunesamarbeidet fra 01.05.2021. Endelig oppstartstidspunkt avtales 
mellom kommunedirektørene. 

 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.02.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
U 23.12.2020 Samarbeid om landbruk og 

naturforvaltning mellom 
Overhalla kommune og Grong 
kommune - høring 

Høringsparter 

I 04.01.2021 Høringsuttalelse Øystein Haga Kaldahl 
I 07.01.2021 Høringsuttalelse Naturviterne 
I 08.01.2021 Høringsuttalelse Grong og Harran Skogeierlag 
I 11.01.2021 Høringsuttalelse Styret i Grong Bondelag v/Johan 

Valskrå 
S 15.01.2021 Samarbeidsavtale om landbruk 

og naturforvaltning mellom 
Overhalla kommune og Grong 
kommune 

 

 
 
Vedlegg: 

 Samarbeidsavtale mellom Overhalla og Grong 
 Rapport fra arbeidsgruppa, datert 23.12.2020 
 Vedlegg til rapport 
 Høringsuttalelser fra Overhalla bondelag, Grong bondelag, Grong og Harran skogeierlag og 

Naturviterne. 
 
 
Saksopplysninger 
Overhalla kommune overtok fra 1.1.2020 oppgavene innen landbruk og naturforvaltning etter 
avviklingen av Midtre Namdal Samkommune fra samme tidspunkt. Sammen med kommunene 
Høylandet og Grong utredet vi i 2019 et mulig samarbeid på fagområdet mellom de tre 
kommunene. Kommunestyret i Overhalla behandlet og vedtok forslag om dette 18. juni 2019. Etter 
endelig behandling i Høylandet kommune ble det avklart at Høylandet ikke ønsket å delta i et slikt 
samarbeid. Grong kommune stilte seg positiv til samarbeid. Utredet løsning med tre kommuner 
kunne da ikke gjennomføres. 
 
Overhalla og Grong har i tiden etter sett videre på mulighetene for et samarbeid om landbruk og 
naturforvaltning. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i løpet av høsten 2020 har utredet et slikt 
samarbeid. Det foreligger nå en rapport med forslag fra arbeidsgruppa og et forslag til en 
samarbeidsavtale mellom Overhalla og Grong, med Overhalla som vertskommune.  
 
I forslaget til etablering av felles tjeneste er det lagt til grunn at saker som skal behandles politisk, 
behandles av politisk organer i den enkelte kommune. Den administrative saksbehandlingen gjøres 
av fellesordningen. 
 
Etablering av samarbeidet som foreslått innebærer at en får et større felles fagmiljø enn det 
kommunene har hver for seg. Overordnet mål er at man innenfor kommunenes eksisterende 
økonomiske rammer etablerer en felles tjeneste med et helhetlig og sterkere kompetansemiljø som 
vil gi en kvalitetsheving og som vil tjene næringsutviklingen og naturforvaltningen, gjerne i samspill 
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med andre miljøer som kan bidra til dette. Et større fagmiljø skal også gi redusert sårbarhet ved at 
flere ansatte kan ha kompetanse på det enkelte fagområde. 
 
Etter oppstart av tjenesten ønsker man å utarbeide en felles strategisk plan som grunnlag for 
utøvelse og utvikling av tjenesten. 
 
Forslaget til felles tjeneste innen landbruk og naturforvaltning har vært sendt ut på høring og det er 
kommet inn høringsuttalelser som omtales nærmere under vurderingene. 
 
Begge kommunedirektørene fremmer nå sak til politisk behandling i februar. Basert på vedtak i 
kommunene i februar, innebærer avtalt fremdriftsplan at en etter politisk behandling gjennomfører 
de nødvendige forberedelser til oppstart, herunder overføring og innplassering av ansatte. Det tas 
sikte på at oppstart av felles tjeneste kan skje fra 01.05.2021. Endelig dato for oppstart avtales 
mellom kommunedirektørene. 
 
Det vises forøvrig til vedlagte rapport med vedlegg og forslag til samarbeidsavtale. 
 
 
Vurdering 
Landbruket er en viktig næring for både Overhalla og Grong, og kommunene ser at en felles satsing 
framover kan styrke arbeidet med forvaltning og utvikling innen fagområdet. Endringer over tid i 
ytre rammebetingelser gjør at en står sterkere sammen enn hver for seg. 
 
Samlet sett er vurderte fordeler ved et samarbeid på dette området først og fremst knyttet til 
kvalitet på tjenestene og redusert sårbarhet gjennom et større fagmiljø enn hva den enkelte 
kommune har hver for seg. Over tid vil dette naturlig nok også handle om fortløpende rekruttering 
av kompetanse og om samlet dimensjonering av bemanningen. Kompetanse- og bemanningsbehov 
må fortløpende vurderes og drøftes mellom kommunene opp mot oppgaver, målsettinger og 
økonomiske rammer – i likhet med for øvrige fagområder i kommunene.  
 
Overhalla kommune har så langt gode erfaringer etter fem års samarbeid med Grong (og 
Høylandet) innen fagområdet brann og redning. Også her er sentrale stikkord kompetanse, kvalitet 
på tjenestene og redusert sårbarhet over tid, og slik sett et relevant eksempel på interkommunalt 
samarbeid i denne sammenhengen. 
 
For å oppnå ønskede gevinster med en slik fellesordning vil det være avgjørende at en faktisk 
utvikler det som ett helhetlig, felles fagmiljø som betjener begge kommunene. Oppgaver løses da 
fortløpende ut fra tilgjengelig kompetanse i tjenesten. 
 
Et hvert interkommunalt samarbeid vil ha en oppstartsfase som innebærer praktiske endringer i 
hverdagen for berørte ansatte, andre deler av organisasjonen og for brukere av tjenestene. For den 
enkelte ansatte vil en kommende innplassering i en ny fellesordning alltid skape noe usikkerhet 
inntil praktiske forhold for den enkelte er avklart og en er kommet i gang. Dette må håndteres 
fortløpende gjennom informasjon og medvirkning. 
 
Dimensjonering av bemanningen over tid i en slik felles tjeneste, vil være et fortløpende tema som 
drøftes mellom kommunedirektørene ut fra stikkord som oppgaver, kompetanse, ambisjoner og 
økonomiske rammer. En er enige om at tjenesten starter med dagens berørte ansatte, og at en kan 
bruke noe tid på å avklare en mer langsiktig dimensjonering av bemanning. I forslaget som er 
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utarbeidet er det lagt til grunn en langsiktig bemanning på 5 årsverk, dvs noe reduksjon fra dagens 
samlede ca 6,7 (4 i Overhalla og 2,7 i Grong) årsverk. Dette er vurdert blant annet ut fra 
sammenligning med andre kommuners bemanning på tilsvarende område. Bemanningsbehovet 
over tid vil som nevnt måtte bli vurdert av kommunedirektørene fortløpende. Målsetningen om å 
få til et sterkere fagmiljø enn det kommunene har hver for seg, ligger til grunn. En samlet 
fellestjeneste vil få et større fagmiljø målt i antall årsverk enn det den enkelte kommune har hver 
for seg. Så vil det naturligvis også være avgjørende for fagmiljøet hva slags kompetanse i stillingene 
som tjenesten kan utvikle over tid. 
 
Overhalla bondelag skriver i sin høringsuttalelse at man mener at forslaget om å etablere et 
samarbeid mellom Grong og Overhalla angående landbruk og naturforvaltning er en god løsning for 
medlemmene. Dette vil styrke kompetansen lokalt i Overhalla og bygge opp under dagens fagmiljø. 
Så stiller bondelaget spørsmål ved om en samlet reduksjon i antall stillinger er ønskelig, og mener 
ressursene i stedet bør brukes til mer aktiv rådgivning ut til aktørene. 
 
Kommentar: Kommunedirektøren viser til vurderinger lenger opp i dokumentet omkring 
dimensjonering av tjenesten over tid. Dette er et punkt som flere av høringsuttalelsene tar opp, og 
som derfor kommenteres samlet som beskrevet ovenfor. 
 
Grong bondelag beskriver i sin høringsuttalelse bl.a. at landbruket i Grong og Overhalla har 
gjennomgått en utvikling der antall driftsenheter er sterkt redusert. Samtidig har marginene i 
næringen blitt redusert. Dette har resultert i økte krav til kompetanse for den enkelte bruker og 
forvaltningen. Begge disse er avhengig av gode fagmiljøer for å lykkes. Dersom denne prosessen gir 
en ytterligere forbedring av tilbudet til den enkelte driver, stiller styret i Grong Bondelag seg positiv 
til en slik samarbeidsavtale. Styret i Grong bondelag ser at samarbeid opp mot Landbrukets 
fagsenter kan gi positive synergieffekter for jordbruket i Grong. De håper at det gode 
skogfagmiljøet i Grong blir ivaretatt videre i avtalen. De nevner ellers at forvaltningen har et 
handlingsrom innenfor gjeldende regelverk bl.a. innenfor viltforvaltning og motorferdsel, og ser 
ikke at det fremkommer i utkastet til avtale hvordan kommunestyret skal sikres innflytelse. 
De stiller også spørsmål ved en samlet reduksjon i antall stillinger som beskrives i forslaget og 
hvordan det kan styrke dagmiljøet. De nevner også kompetanse på rovviltforvaltning og hvordan 
det skal sikres i samarbeidet. 
 
Kommentar: Kommunedirektøren støtter vurderingen om betydningen av gode fagmiljø. 
Vurderinger lenger opp i dokumentet om dimensjonering av bemanningen over tid, gjentas ikke 
her. Spørsmål omkring politisk innflytelse er ivaretatt gjennom det som er beskrevet om at saker til 
politisk behandling skal behandles politisk i den enkelte kommune. Den politiske styringen ivaretas 
derfor som i dag. 
 
Grong og Harran skogeierlag uttrykker at de ser viktigheten av at kommunene etablerer et sterkt og 
helhetlig kompetansemiljø innenfor disse sektorene. De mener dette skal skje på flere måter, og ser 
bl.a. på lokalisering av arbeidsplasser og skogbrukets plass i et samarbeid. 
 
Kommentar: Innenfor landbruk har både jordbruket og skogbruket sin rolle som fagområder med 
ulike kompetansebehov og utviklingsbehov. Begge deler skal ivaretas på beste vis. 
Kommunedirektøren ser det som viktig at en felles tjeneste skal være helhetlig og omfatte alle 
deler av landbruket. 
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Naturviterne har kommet med et lengre høringssvar som berører både praktiske og økonomiske 
forhold for berørte ansatte, synspunkter på dimensjonering av bemanningen, hensynet til 
arbeidsplasser i Grong m.v. De konkluderer med at de mener det ikke i tilstrekkelig grad er 
sannsynliggjort at samarbeid vil være «til beste for de fleste» og at dette må vurderes nærmere av 
kommunedirektøren. 
 
Kommentar: Som nevnt tidligere i vurderingene i denne saken og som arbeidsgruppen også har 
drøftet, har man forståelse for at det i en prosess med vurdering om samarbeid kan være ulike syn 
ut fra eget ståsted hos de forskjellige aktørene. At en sammenslåing av fagmiljøer kan oppleves å 
skape noe usikkerhet, er en del av dette. Som beskrevet i forslaget fra arbeidsgruppa skal ansattes 
rettigheter ivaretas i tråd med lov og regelverk for virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgruppa har 
også vurdert forhold som reiseavstander m.v. Så vil det være praktiske forhold som skal avklares før 
oppstart, etter at det foreligger politisk vedtak i kommunene som gir grunnlag for neste fase med 
forberedelse til oppstart av en felles tjeneste. Praktisk bruk av saksbehandlingssystem mv er en del 
av dette.  
 
Samlet sett er det etter kommunedirektørens syn nå gjort en utredning som ivaretar vesentlige 
forhold som grunnlag for et politisk vedtak. Forslaget gir et godt utgangspunkt for etablering av en 
felles tjeneste på et viktig nærings- og samfunnsområde. Et sterkere fagmiljø her vil over tid tjene 
kommunene bra med tanke på videre utvikling.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det inngås et samarbeid som beskrevet med Grong kommune. 
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Saksmappe: 2021/156 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Nord-Trøndelag krisesenter IKS – endringer i selskapsavtale 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 8/21 16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Overhalla kommunestyre vedtar de endringer som vist nedenfor: 

1. Selskapsavtalen endres i tråd med oppdaterte innbyggertall pr 1.1.2019 og 
kommunesammenslåinger 1.1.2020. Endringer i §§ 5 og 7 i navn på deltagere, antall 
eierkommuner, eierandel og antall medlemmer til representantskap. 

2. I Selskapsavtalens § 1 endres antall deltagere i selskapet fra 26 til 22 som følge av 
kommunesammenslåinger. 

3. I § 3 strykes siste leddsetning i første punktum og hele andre punktum. 

4. I § 7 endres første ledd, andre punktum til følgende: ”Samtlige deltakerkommuner velger hver 
sin(e)representant(er) med 2-5 vararepresentanter i rekkefølge. Kommunestyret kan supplere 
valget ved behov.” 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 05.02.2021 Sak til kommunestyret Krisesenteret i Verdal 

    
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Protokoll fra representantskapsmøte 26.11.2019 
2. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS, rev. Utgave 26.11.2019 

 
 
 
Saksopplysninger 
Lov om interkommunale selskap § 4 slår fast at endringer i blant annet navn på deltakere og 
eierandel i selskapet samt antall medlemmer fra den enkelte kommune i representantskapet, skal 
behandles og vedtas av kommunestyret i alle eierkommunene. 

Kommunesammenslåinger som trådte i kraft 1.1.20 fører til endringer i navn på eierkommuner, 
antall eierkommuner, prosentvis eierandel og antall medlemmer i representantskapet. Jf §§ 5 og 7 i 
selskapsavtalen. 

§ 5 sier også at deltagernes andeler endres hvert fjerde år med bakgrunn i endring av folketall, 
første gang fra 1.1.2019. 

Representantskapet behandlet saken i sitt møte 26.11.19.  Nå har kommunene fått Selskapsavtalen 
til behandling. Viser til vedlagte Selskapsavtale der endringer fremgår, samt øvrige vedlegg i saken. 
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Saksmappe: 2021/134 

Saksbehandler: 
Bente Eidesmo 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Leve hele livet i Overhalla- handlingsplan 2019-2023 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 9/21 16.02.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Handlingsplan for kvalitetsreformen «leve hele livet i Overhalla (2019-2023)» vedtas 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 28.01.2021 Eldrereformen Leve hele livet 

og prioritering innenfor 
øremerkede tilskudd 

Statsforvalteren i Trøndelag  - 
Haugdahl, Bente Kne 

I 01.02.2021 Brev til landets ordførere Helse- og 
omsorgsdepartementet 

S 09.02.2021 Leve hele livet i Overhalla- 
handlingsplan 2019-2023 

 

 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn for handlingsplanen er stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet. Dette er en 
kvalitetsreform for eldre, som skal bidra til at eldre mestrer livet og kan bo hjemme så lenge som 
mulig. 
Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig samfunn og finne nye og innovative 
løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, 
helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.  
Reformperioden startet 1. januar 2019 og varer i fem år med ulike faser for planlegging, 
gjennomføring og evaluering. 
Noe av fundamentet i reformen er at vi fremover vil bli preget av at andelen eldre i befolkningen 
øker betraktelig, i tillegg til at fremtida også byr på mangel på arbeidskraft. 
 
Mål  

 Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og 
at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de 
har behov for den 

 Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste 
 Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og 

gjort en faglig god jobb 
 
Målgruppen 
Målgruppen er 65+, som enten bor hjemme eller i institusjon. 
Reformen er også rettet mot helse- og omsorgssektoren, i tillegg til at andre sektorer må bidra for å 
skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige. 
 
Innsatsområder i reformen 
Leve hele livet har 5 innsatsområder: 

1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og fellesskap 
3. Mat og måltider 
4. Helsehjelp 
5. Sammenheng i tjenestene 
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Reformen skisserer følgende fremdriftsplan: 

 
Det er utnevnt et regionalt støtteapparat som har ansvar for å veilede og støtte kommunen i 
arbeidet med reformen. Vårt regionale støtteapparat er statsforvalter i Trøndelag, 
utviklingssenteret for hjemmetjeneste og sykehjem (USHT) i Verdal og Åfjord og KS Trøndelag. 
Overhalla kommune (politikere, eldreråd, hovedtillitsvalgt fagforbundet, enhetsledere og 
kommunalsjef helse og omsorg) har deltatt på dialogmøtene med støtteapparatet både i 2019 og 
2020.  
 
Reformen legger opp til at kommuner gjennom politiske vedtak skal ta stilling til hvordan tiltakene i 
Leve hele livet gjennomføres med en handlingsplan. Det er bestemt at de kommunene som 
omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger 
fra og med 2021. 
 
Vurdering 
 
Det er viktig at tjenestene og lokalsamfunnet videreutvikles for å møte fremtida med flere eldre og 
mangel på arbeidskraft. Overhalla har vært en institusjonskommune, da tilgangen på 
institusjonsplasser har vært stor.  
 
En satsing på et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap handler om hvordan alle deler av 
kommunens tjenesteapparat kan være en medspiller i å legge til rette, i samhandling med frivillig 
sektor og andre. Dette handler dermed om et langt bredere perspektiv enn kun helsetjenestene 
våre. 
 
Det pågår ellers nå en prosess med nye tildelingskriterier for tjenester, der en bruker 
«omsorgstrappa» aktivt med riktig tildeling av tjenester ut fra behov.  
Målet er å bidra til egen mestring av hverdagen og å utsette innleggelse i institusjon så lenge som 
mulig. Nye og flere omsorgsboliger vil også være et viktig supplement til å utsette innleggelse i 
institusjon.  
Hvis en lykkes med dette, vil en legge et godt grunnlag for fremtidige tjenester.  
 
Helse og omsorg er utviklingsorientert og søker årlig statsforvalteren om tilskudd til 
kompetanseheving og innovasjonsprosjekter. I 2020 søkte helse og omsorg og mottok kr 2.2 million 
til formålet.  
 
Handlingsplanen viser til mange etablerte tiltak som pågår i tillegg til nye utviklingstiltak. 
Utviklingstiltakene består av en god del prosjekter som en også søker om tilskudd til.  
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I år prioriterer statsforvalteren de kommunene som kan vise til en handlingsplan for Leve hele livet. 
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