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Referanse  

2013/635-1  

Retningslinjer for oppbevaring, bruk og forvaltning av ordførerkjede for 

Overhalla kommune 

Bakgrunn: 
Den 22. oktober 2012 mottok Overhalla kommune ved ordfører Per Olav Tyldum et ordførerkjede designet av Sophia Bouvier, 

håndverkselev ved Olav Duun videregående skole, produsert i samarbeid med Gullsmed Ofstad og Vemundvik Thermoglass. 

Sistnevnte har gjort utskjæringa av metallet i kjeden.  

Ordførerkjede er finansiert i sin helhet av Skogmo Industripark.  
Arnt Fossland har gitt i gave til kommunen en transportkoffert, laget, utskåret og dekorert i bjørk. 

 

 

 

Beskrivelse 

Kommunevåpnet er sentralt i kjedet som et skjold og er på gylden bunn med syv røde, utsvingte kors i ring. Utgangspunktet for 

kommunevåpnet er et segl som bøndene i Øvre Namdal - Elfri halfua - brukte på et pergament i forbindelse med at Haakon VI ble 

hyllet som konge i 1344. Kjedet som sammensluttes i skjold, er naturlig bundet sammen med runde metallplater med vekselvis 

symboler av laks, gran og kornaks. 

Oppbevaring av ordførerkjedet: 
Overhalla kommunes ordførerkjede er en gave til kommunen og er kommunens eiendom. Overhalla kommune holder kjedet 

forsikret og på alle måter i hevd herunder naturlig renhold og vedlikehold. Når kjede ikke er i bruk, skal det være betryggende 

oppbevart. På reiser benyttes egen transportkasse, og oppbevaring skal skje på trygge steder. 

Bruk av kjedet: 
I tillegg til skjønn gjelder denne veiledning: 

1. Intensjonen er at ordførerkjedet skal symbolisere verdigheten til kommunens fremste representant i utøvelsen av sin gjerning 

som ordfører i høytidelige sammenhenger, både i og utenfor kommune, som f.eks.: 

- mottakelse i kommunal regi 

- middager og andre tilstelning der kommunen er vertskap 

- innvielse av offentlige anlegg når ordføreren står for innvielsen 

- åpning av større møter, kongresser og liknende der ordføreren representerer kommunen 

- overrekking av utmerkelser 

- besøk av kongelige gjester 

 

Kjedet skal ikke bæres ved ordinære kommunestyremøter. 

2.  Kjedet kan bare bæres av den valgte ordfører/varaordfører. 

3. Kjedet bæres og overrekkes ved skifte av ordfører. 

4. Kjedet bæres utenpå pent og korrekt antrekk og skal normalt ikke bæres utenpå ytterklær. 

5. Kjedet skal normalt ikke bæres sammen med uniform. 

6. Kjedet skal ikke bæres sammen med dekorasjoner, ordener, medaljer, hederstegn, utmerkelser ol. Dette gjelder også andre 

jakkeslagsmerker eller annet som kan virke forstyrrende. 

 

Forvaltning av kjedet: 
Rådmann har ansvar for forvaltningen av kjedet. Ordfører har ansvar for håndhevelsen av regler for bruk. Rengjøring og 

vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell. 
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