
 

 

  

 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Overhalla kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg 

Dato: 18.04.2017 

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 telefon 97660648.   

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 

 

Det blir en orientering om hverdagsrehabilitering v/Hjemmetjenesten. 

 

 

Per Olav Tyldum 

Ordfører 

 

       Torunn Grønnesby 

       Formannskapssekretær 

 

    

Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket 

PS 16/17 Årsmelding - Overhalla Eldreråd 2016  

PS 17/17 Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og 

kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS 

 

PS 18/17 Søknad om tilskudd til innkjøp av ny snøscooter for 

løypepreparering 

 

PS 19/17 Finansiering av utbygging østre del Skogmo 

industriområde. 

 

PS 20/17 Eierskapsmelding for Overhalla kommune 2017  

PS 21/17 Nye ordensregler for de kommunale grunnskolene i 

Overhalla 

 

PS 22/17 Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste  

PS 23/17 Innspill til: Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i 

Trøndelag - Fylkesveger i Nord-Trøndelag 

 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2017/2447-1 

Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Årsmelding 2016 - Overhalla Eldreråd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla kommunestyre 16/17 18.04.2017 

 

Rådmannens innstilling 

Eldrerådets årsmelding for 2016 tas til orientering. 

 

Hjemmel for vedtaket er: Eldrerådsloven §4, 4.ledd. 

 

 



Vedlegg: Årsmelding 2016 – Overhalla Eldereråd  

 

 

 

Hjemmel for vedtaket er: Eldrerådsloven  § 4, 4. ledd 

 



  

 

 

Saksopplysninger 

Eldrerådet utarbeider hvert år en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret. 

 

Vedlagt følger årsmelding for 2016 til orientering. 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2017/2161-2 

Saksbehandler: 
 Trond Stenvik 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og kontrollutvalgssekretariatet 

Midt-Norge IKS 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 17/17 04.04.2017 

Overhalla kommunestyre 17/17 18.04.2017 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS. 

1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS. 

2. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 25.000 for Overhalla kommune (1 

eierandel) og kr. 2.500.000 samlet for selskapet (100 eierandeler totalt). 

3. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles. 

4. Som kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges 

…………….. Som vararepresentant(er) velges ………………… 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017 

Behandlet. 

 

Johan Tetlien Sellæg foreslo følgende representanter, jfr. pkt. 4: 

 

Som kommunens representant i representantskapet for Komsek Trøndelag IKS velges Ordfører 

Per Olav Tyldum. Som vararepresentanter velges Varaordfører Lene Lervik Glømmen (1) og 

Johan Tetlien Sellæg (2). 

 

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med Johan Tetlien Sellæg (SP) sitt forslag på representanter, 

vedtas: 

 

1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS. 

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS. 

3. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 25.000 for Overhalla kommune (1 

eierandel) og kr. 2.500.000 samlet for selskapet (100 eierandeler totalt). 



4. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles. 

5. Som kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges 

Ordfører Per Olav Tyldum. Som vararepresentanter velges Varaordfører Lene Lervik 

Glømmen (1) og Johan Tetlien Sellæg (2). 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Selskapsavtale Konsek Trøndelag IKS. 

2. Saksbehandling forslag til sammenslåing. 

3. Utredningsdokument. 

4. Eierandeler og innskuddskapital. 

 

Saksopplysninger 

Overhalla kommunen deltar i dag i samarbeid med 21 andre kommuner og Nord-Trøndelag 

fylkeskommune om sekretariatstjenester for kontrollutvalg gjennom selskapet KomSek 

Trøndelag IKS (KomSek). Selskapet styres gjennom et representantskap der alle deltakerne er 

representert. Vår kommunes nåværende valgte representant er ordfører Per Olav Tyldum. 

Vararepresentanter er Lene Lervik Glømmen og Johan Tetlien Sellæg. 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune er KomSek sin største deltaker, og bidrar i dag med ca 20 % 

av samlet honorar. Tilsvarende selskap i Sør-Trøndelag heter Kontrollutvalgssekretariat Midt- 

Norge IKS (Konsek). Sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner fra 1.1.2018 

er vedtatt i Stortinget. Fra denne datoen vil den nye fylkeskommunen kun ha behov for 

sekretariatstjenester til ett kontrollutvalg. Med dette som bakgrunn ba representantskapet i 

mai 2016 om å få utredet konsekvenser og mulige løsninger for KomSek Trøndelag IKS som 

følge av kommune- og regionreformen. 

 

I vedlagte utredning presenteres potensialet i en sammenslåing mellom KomSek Trøndelag 

IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. I utredningen anbefales sammenslåing og 

videreføring av interkommunalt selskap som organisasjonsform. Et sammenslått selskap 

vurderes som det som i størst grad gir mulighet til å videreføre de ambisjonene deltakerne i 

samarbeidet har hatt. 

 

Dette er foreslått gjennomført ved at Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS videreføres 

under navnet Konsek Trøndelag IKS (Konsek). Virksomhet og ansatte i dagens KomSek 

overføres til det nye Konsek gjennom en virksomhetsoverdragelse og dagens deltakere i 

KomSek inviteres med som nye deltakere. Dagens selskap i Nord-Trøndelag avvikles som en 

konsekvens av dette. 

 

Tidsplanen er at alle kommunene skal ha behandlet forslaget innen juni 2017 og at nytt 

representantskap trer i kraft senest fra august 2017. 

 

Det er i utredningen foreslått at innskuddskapitalen økes i det sammenslåttes selskapet til 

25.000 pr eierandel. KomSek har i dag i hovedsak tilstrekkelig opptjent egenkapital til at det kan 

dekke det nye innskuddet for deltakerne. Denne kapitalen kan imidlertid ikke utbetales fra 

KomSek før selskapet er avviklet tidligst i 2018, og kommunen må derfor forskuttere dette i 

investeringsbudsjettet i 2017.  



 

Det er foreslått at 100 eierandeler fordeles på deltakerne. Fylkeskommunen gis 30 andeler, og de 

øvrige 70 fordeles på kommunene i grupper etter folketall. 

 

I tillegg til innskuddskapitalen vil dagens to selskaper hver for seg måtte sette av tilstrekkelige 

midler til å dekke estimerte udekkede pensjonsforpliktelser hos KLP. Driftskostnadene for det 

nye selskapet forutsettes dekket etter lignende modell som i Konsek i dag etter medgått tid. 

Representantskapet vedtar det årlige honorar på bakgrunn av erfaringsmessig forbruk med et likt 

beløp for hver budsjetterte time. 

 

Det er lagt inn som en forutsetning at fylkeskommunen opprettholder sitt økonomiske bidrag 

frem til 1.1.2020 og at det ikke skal skje bemanningsreduksjoner før den tid. Dette begrunnes 

blant annet med at det vil være nødvendig med en ny vurdering av ressurser som konsekvens 

av kommunereformen fra 2020. 

 

Representantskapet i KomSek, fattet 28.2. følgende vedtak i tråd med innstilling fra selskapets 

styre: 

 

Representantskapet anbefaler en sammenslåing av virksomheten mellom 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS, med følgende 

forutsetninger: 

1. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS endrer navn til Konsek 

Trøndelag IKS, og ansatte og arbeidsoppgaver fra KomSek Trøndelag IKS overføres til 

dette selskapet. 

2. Deltakerne i KomSek Trøndelag IKS, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som 

deltakere i Konsek Trøndelag IKS. 

3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med anbefalingene i arbeidsgruppas 

rapport. 

4. KomSek Trøndelag IKS avvikles. 

 

Representantskapet oversender forslag til ny selskapsavtale til behandling i 

deltakerkommunene, og ber om at deltakerne oppnevner medlemmer til det nye 

representantskapet. 

Representantskapet foreslår Skjalg Åkerøy og Trine Haug som medlemmer av 

valgkomité i Konsek Trøndelag IKS. 

 

Forslaget til ny selskapsavtale må vedtas likelydende av kommunestyre eller fylkesting hos alle 

deltakerne. I tillegg ber representantskapet om at deltakerne oppnevner nye representanter til det 

nye representantskapet. 

Vurdering 

Fylkessammenslåing og kommunereform får konsekvenser for fremtidig sekretariatsløsning for 

kontrollutvalgene i deltagerkommunene. 

 

Deltakerne har gjennom representantskapene anbefalt sammenslåing som den beste løsningen 

for å ivareta behovet for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene.  

 

Et sammenslått sekretariatsselskap for Trøndelag vil etter rådmannens oppfatning på den ene 

siden kunne hente ut en viss økonomisk effektiviseringsgevinst (mulige stordriftsfordeler). Det 

er naturlig å forvente at dette kan tas ut mot 2020. I tillegg bør et sammenslått selskap kunne 

besitte en bredere kompetanse. På den andre siden er det viktig at de lokale kommunale 

kontrollutvalgene får tilstrekkelig oppfølging og støtte videre, slik at en overkommer mulig 



stordriftsulemper (samordningsbehov og reiseavstander). Også dette er det naturlig å ha en klar 

forventning om etter sammenslåing.  

 

Det vises til utredningsdokumentet for vurderinger av mulige selskapsformer og begrunnelse for 

valget av IKS. 

 

I henhold til forslaget til selskapsavtale kan den enkelte deltaker med ett års skriftlig varsel si 

opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst i tråd med reglene i lov om 

interkommunale selskaper. Avtalen kan ikke sies opp med virkning før 1.1.2020. 

 

Når kommunereformen trår i kraft fra 1.1.2020 vil det være behov for en ny behandling av 

selskapsavtalen. 

 

Rådmannen anbefaler samlet sett at kommunestyret vedtar forslaget til ny selskapsavtale. 

 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Kultursjef i Overhalla 

Saksmappe: 2017/1918-2 

Saksbehandler: 
 Siri Hongseth 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Søknad om tilskudd til innkjøp av ny snøscooter for løypepreparering og 

søknad om økt årlig tilskudd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 18/17 04.04.2017 

Overhalla kommunestyre 18/17 18.04.2017 

 

Rådmannens innstilling 

1. Etter søknad fra Overhalla Røde Kors gir Overhalla kommune tilskudd på kr. 35.000 til 

anskaffelse av snøskuter til løypekjøring. Tilskudd dekkes ved bruk av disposisjonsfond 

ved følgende budsjettregulering: 

 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst 

14700 5000 38000 1579 35.000 Tilskudd skuter 

19401 5000 38000 1579 35.000 Bruk av disp.fond 

 

2. Søknad fra Overhalla Røde Kors om økning av årlig tilskudd til løypekjøring behandles 

som en del av en samlet gjennomgang av kommunens tilskudd til løypekjøring i 

Overhalla. Tilskuddsnivå behandles senest i forbindelse med budsjettet for 2018. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017 

Behandlet. 

 

Formannskapet foreslo nytt pkt. 3: 

 

Rådmannen kommer tilbake med forslag på retningslinjer for tilskudd til løypekjøring. 

 

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med Formannskapets forslag til nytt pkt. 3, vedtas: 

 

1. Etter søknad fra Overhalla Røde Kors gir Overhalla kommune tilskudd på kr. 35.000 til 

anskaffelse av snøskuter til løypekjøring. Tilskudd dekkes ved bruk av disposisjonsfond 

ved følgende budsjettregulering: 

 



Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst 

14700 5000 38000 1579 35.000 Tilskudd skuter 

19401 5000 38000 1579 35.000 Bruk av disp.fond 

 

2. Søknad fra Overhalla Røde Kors om økning av årlig tilskudd til løypekjøring behandles 

som en del av en samlet gjennomgang av kommunens tilskudd til løypekjøring i 

Overhalla. Tilskuddsnivå behandles senest i forbindelse med budsjettet for 2018. 

 

3. Rådmannen kommer tilbake med forslag på retningslinjer for tilskudd til løypekjøring. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 Søknad fra Overhalla Røde Kors om tilskudd til snøskuter. 

 Søknad fra Overhalla Røde Kors om økt årlig tilskudd til løypekjøring. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Overhalla Røde Kors har levert en søknad om tilskudd på kr. 75 000  til innkjøp av ny 

snøskuter. De har innhentet tilbud og går til innkjøp av en ny og kraftig snøskuter som skal 

brukes til preparering av skiløypa Solem – Himovatnet og rundt Hanshaugen. Pris på ny 

snøskuter er kr. 142 765,-.  

 

I tillegg til søknaden om tilskudd til kjøp av snøskuter, søker Overhalla Røde Kors om å få økt 

tilskuddet til løypekjøring til kr. 40 000,- per år i stedet for kr 25 000,-.  

 

De oppgir at skuteren de har er moden for utskifting, da det er økende fare for driftsstans med 

påfølgende kostnader. Kraftigere motor og bredere/grovere belte vil gi bedre fremkommelighet 

og større trekkraft. Det vil også redusere antall timer med «plag» og ekstra tidsforbruk for 

medlemmene som foretar all preparering på dugnad uten noe form for vederlag.  

 

Bruk og krav til kvalitet på trase og løyper har endret seg radikalt etter at stien/skitraseen ble 

opprustet og nye brukergrupper har fått øynene opp for anlegget. Traseen benyttes av ca. 15 000 

brukere per år.  

 

Overhalla Røde Kors tilbyr en godt preparert trase med gode skiløyper tidlig i sesongen og 

snøforholdene er stabile sammenlignet med andre løyper i kommunen/regionen. Det gjør at 

skiløpere utenfor kommunen også bruker løypene til trening. Tilbudet har også ført til at stadig 

flere unge familier har begynt å ta området i bruk. Facebook-siden til Overhalla Røde Kors 

oppdateres når spor settes. Brukere kan også ringe og sende melding for å få informasjon om 

løypenes tilstand.  

 

Bakgrunnen for søknaden om økt årlig tilskudd til løypekjøring er at de har hatt direkte utgifter i 

siste årene i forbindelse med løypepreparering som er langt større enn tilskuddet de får tildelt. 

Noe som gjør at de vurderer å redusere standarden på skiløypene. 

 



Overhalla Røde Kors har i likhet med flere aktører i kommunen signert avtale, sist revidert i 

2012, om fordeling av tilskudd. Siden da har prisen på drivstoff og varer økt. I avtalen fra 2012 

står det at løypa fra Solem til Himovatnet skal holdes åpen hver helg fra det er føre, og midt i 

uka ved behov. Løypa skal kjøres rundt Hanshaugen hver helg fra midten av februar. Begrepet  

« kjøre opp løyper ved behov» har endret seg vesentlig etter at stien/skitraseen ble opprustet, 

jmfr. antall brukere nevnt tidligere i saksopplysningene. 

 

Hittil denne sesongen (30.01.17) har de kjørt 659 km med egen skuter. I tillegg kommer kjøring 

som medlemmer foretar med egen skuter for å preparere trase effektivt etter store snøfall. 

Tidsforbruk ved preparering og sporsetting Solem-Himovatnet er i gjennomsnitt 2,5 timer hver 

gang. Traseen rundt Hanshaugen krever at de kjører med 2 skutere når forholdene tilsier det. 

Tidsforbruk i gjennomsnitt er 1 time.  

 

Utgifter til kjøp og vedlikehold av diverse prepareringsutstyr kommer i tillegg til drivstoff, 

service og kjøp av snøskuter.  

 

Overhalla Røde Kors ønsker ikke at en økning av tilskudd skal føre til at andre aktører som 

kjører spor i henhold til kontrakt får redusert sitt tilskudd.  

 

Vurdering 

Løypetraseen Solum – Himovatnet har etter opprustning blitt et populært mål for både 

Overhallinger og ivrige skiløpere utabygds. Dette har blitt et viktig folkehelsetilbud for mange i 

vintersesongen, og traseen ligger i det området som er mest stabilt i forhold til snømengde. 

Overhalla Røde Kors gjør en god jobb og bruker mye tid og ressurser for å opprettholde et flott 

nullterskel-tilbud som fremmer god helse, innbyr til aktivitet og motiverer mange til å ta turen ut 

i frisk luft.    

 

Kommunestyret behandlet i februar 2012 egen sak om tilskudd til oppkjøring av skiløyper i 

Overhalla. Tilskuddene til løypekjøring ble da økt noe. I tillegg ble det i årsbudsjettet for 2013 

og videre vedtatt å øke tilskuddet til Idrettslaget (lysløyper m.v.) med kr 40.000 til samlet kr. 

77.000. Tilskuddene har etter det stått uendret. Samlet tilskudd til løypekjøring er kr. 157.000. 

 

Rådmannen ser det nå slik at det er behov for en samlet gjennomgang og vurdering av årlige 

tilskudd til løypekjøring, her under også vurdering av forventninger/krav til 

oppkjøringsfrekvens, løypekjørernes kostnader, samarbeid mellom aktørene m.v. Rådmannen 

vil ta initiativ til at aktørene inviteres til en prosess hvor dette gjennomgås. Når det er gjort 

legges det fram egen sak til kommunestyret, som grunnlag for tilskuddsnivåer fra og med 

årsbudsjettet 2018. Rådmannen foreslår dermed at kommunen ikke tar stilling nå til søknaden 

fra Overhalla Røde Kors om økt årlig tilskudd, men behandler det som en del av en samlet 

gjennomgang av tilskudd løypekjøring. 

 

Når det gjelder søknader om tilskudd til utstyr for løypekjøring, har kommunen ikke fastsatt en 

permanent praksis for behandling av slike søknader. Siste søknad kommunen behandlet var 

søknad om tilskudd til idrettslagets tråkkemaskin som kommunestyret behandlet 7.2.2017. Det 

ble der gitt et tilskudd på kr. 200.000 til en tråkkemaskin med kostnad ca kr 900.000, dvs. ca 

22% kommunalt tilskudd. Før saken om tråkkemaskin er det en god stund siden kommunen har 

hatt lignende saker oppe til behandling. 

 

Det er etter rådmannens oppfatning naturlig at kommunen bidrar økonomisk til oppkjøring av 

skiløyper for befolkningen. For kommunen blir her spørsmålet om tilskuddsordningen skal 

utformes som et samlet årlig tilskudd som skal representere hele kommunens bidrag til 



løypekjøring (både drift og investeringer), eller om en skal gi et årlig tilskudd som skal være 

kommunens bidrag til de løpende driftsutgiftene og at kommunen i tillegg etter søknad eventuelt 

gir et særskilt tilskudd til utstyret som behøves for løypekjøring. 

 

Skiløypa Solem – Himovatnet er et viktig skiløypetilbud i Overhalla. Rådmannen mener det er 

gode grunner for at kommunen bør støtte arbeidet med tilrettelegging i form av løypekjøring. 

Sett i sammenheng med tidligere behandlet søknad fra Idrettslaget om tråkkemaskin kan det slik 

sett argumenteres for at også Overhalla Røde Kors bør gis et visst tilskudd som bidrag til 

anskaffelsen av snøskuter for løypekjøring. Ved et tilskuddsnivå omtrent som for 

tråkkemaskina, foreslår rådmannen at det gis et tilskudd på kr. 35.000. 

 

 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2017/2402-1 

Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Finansiering av utbygging østre del Skogmo industriområde. 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 19/17 04.04.2017 

Overhalla kommunestyre 19/17 18.04.2017 

 

Rådmannens innstilling 

1. Overhalla kommune bygger ut nødvendig infrastruktur på østre del av Skogmo 

industriområde etter nærmere avklarte behov og innenfor en kostnadsramme på kr. 

1.250.000 inkl mva. 

 

2. Prosjektet finansieres med lån og rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler om 

opptak av lån med følgende budsjettering: 

Utbygging Skogmo ind.omr.     02300 6000 32502 p.nr. kr.1.250.000 

Bruk av lån     09100 6000 32502 p.nr. kr.1.250.000 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter og avtaler for å få arbeidet 

gjennomført i henhold til vedtak. 

 

4. Tomtepris ved videresalg av ferdig utbygd næringstomt p åSkogmo industriområde settes til 

kr. 180/ m2. 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017 

Behandlet. 

 

Jo Morten Aunet (H) foreslo endring av pkt. 4: 

 

Tomteprisen settes til kr. 220/ m2. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med Jo Morten Aunet (H) sitt endringsforslag, vedtas: 

 



1. Overhalla kommune bygger ut nødvendig infrastruktur på østre del av Skogmo 

industriområde etter nærmere avklarte behov og innenfor en kostnadsramme på kr. 

1.250.000 inkl mva. 

 

2. Prosjektet finansieres med lån og rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler 

om opptak av lån med følgende budsjettering: 

Utbygging Skogmo ind.omr.     02300 6000 32502 p.nr. kr.1.250.000 

Bruk av lån     09100 6000 32502 p.nr. kr.1.250.000 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter og avtaler for å få arbeidet 

gjennomført i henhold til vedtak. 

 

4. Tomtepris ved videresalg av ferdig utbygd næringstomt p åSkogmo industriområde 

settes til kr. 220/ m2. 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 20.03.2017 Finansiering av utbygging østre del 

Skogmo industriområde. 

 

 



Kart: 

 
 

 

Saksopplysninger 

I kommunestyret 17.10.2016, sak 87/16 ble kjøp av resterende regulert næringsareal behandlet: 

 

1. Overhalla kommune kjøper resterende regulert industriareal på Skogmo 

industriområde innenfor en kostnadsramme på kr. 1 700 000. 

2. Grunnkjøpet finansieres med lån og rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige 

avtaler om opptak av lån med følgende budsjettering: 

3. Grunnkjøp Skogmo     02800 6000 32502 0392 kr.1 700 000 

4. Bruk av lån    09100 6000 32502 0392 kr.1 700 000 

5. Opparbeidelse av infrastruktur for området behandles i egen sak. 

Tomtepris ved videresalg av ferdig utbygd industritomt på Skogmo industriområde 

behandles i forbindelse med sak om opparbeidelse. 

 

Området er på 30 daa og ble kjøpt etter at kommunen mottok henvendelser fra interessenter som 

ønsket å etablere seg på området. 

 

Langs tomtegrensen mot Produsentlaget og Kornsiloen er det plantet lebelte, men dette er nå 

«frigitt», og kan fjernes. Utenfor lebeltet ligger ledningsnettet. Regulert veg inn i feltet ligger 

mot nord og øst på området. 

 

Noe av feltet er tilgjengelig uten videre utbygging, men tas alt areal i bruk, må vegen bygges og 

stikk legges til tomtene. 



Ved utbygging av næringstomter på området i 2012, ble vedtatt utsalgspris for byggeklar tomt 

kr. 120/m2. 

 

Vurdering 

Det er ønskelig å vedta finansieringsramme for utbygging for å kunne imøtekomme ønsket 

etablering på området. Samtidig må ny pris for byggeklare tomter vedtas for å tilby tomter til de 

som nå ønsker det.  

 

Rådmannen anbefaler at det vedtas en ramme på 1,250 mill. ink mva for å kunne gjennomføre 

nødvendig utbygging av infrastruktur.  

 

Ny tomtepris skal dekke grunnkjøp og utbygging. Kostnad med grunnkjøp er kjent, men antatt 

utbygging kan bli mer omfattende og mer kostbar og behovene er pr dags dato ikke klarlagt. 

 

Et nødvendig prosjekt kan være fjerning av sidesporet som ligger på området og forringer 

utnyttelsen. Denne kostnaden er ikke kjent. 

 

Det anbefales at opparbeidelseskostnader gis som en ramme slik at opparbeidelse kan tilpasses 

behovet, utbyggingstakten og tomtekjøperne etter hvert som området fylles opp. 

 

Rådmannen anbefaler en utsalgspris på kr. 180/m2 for byggeklar tomt på industriområdet. Av 

opparbeidet areal, utgjør tomteareal som kan selges ca 25 daa. Pris på  

kr. 180/m2 forsvarer kostnadene, og er samtidig en god pris for de som skal etablere seg. 

 

 

  

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2011/6738-6 

Saksbehandler: 
 Trond Stenvik 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Eierskapsmelding for Overhalla kommune 2017 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 22/17 04.04.2017 

Overhalla kommunestyre 20/17 18.04.2017 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar eierskapsmeldingen for Overhalla kommune 2017. 

Eierskapsmeldingen legges til grunn for kommunens fortløpende utøvelse av eierskap i 

selskaper. 

 

 

 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017 

Behandlet. 

 

Rådmannen foreslo nytt pkt. 2 og 3 slik: 

 

2. Kommunestyret vil prioritere en tettere oppfølging av strategier for kommunens eierskap 

i selskapene: 

 Visit Namdalen AS 

 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 

 NAMAS Vekst AS 

 Namdal Rehabilitering IKS 

 Museet Midt IKS 

3. De opplistede selskapene inviteres til å komme å presentere seg selv i kommunestyret i 

2017/2018. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med foreslåtte tilleggspunkt 2 og 3, vedtas: 

 

1. Kommunestyret vedtar eierskapsmeldingen for Overhalla kommune 2017. 

Eierskapsmeldingen legges til grunn for kommunens fortløpende utøvelse av eierskap i 

selskaper. 

 

2. Kommunestyret vil prioritere en tettere oppfølging av strategier for kommunens eierskap 

i selskapene: 

 Visit Namdalen AS 



 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 

 NAMAS Vekst AS 

 Namdal Rehabilitering IKS 

 Museet Midt IKS 

 

3. De opplistede selskapene inviteres til å komme å presentere seg selv i kommunestyret i 

2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

X 23.03.2017 Eierskapsmelding 2017  

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret behandlet første versjon av eierskapsmeldingen i 2011. Eierskapsmeldingen for 

Overhalla kommune 2017 er videreutviklet fra den som ble utarbeidet i 2011. Den er redigert og 

oppdatert for status som er gjeldende i dag. 

 

Nye eierskap siden 2011 er blant annet Museet Midt IKS, Visit Namdalen SA og Melamartnan 

SA. 

Vurdering 

En eierskapsmelding vil bidra til å gi oversikt over kommunens samlede virksomhet. Det vil gi 

de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske styringsmulighetene som ligger i de 

ulike selskapsformene. Det vil også bidra til økt åpenhet overfor omverden i forhold til den 

samlede kommunale virksomhet. Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer  

overordnede styringssignaler til selskapsstyrene, f.eks. politiske målsettinger knyttet til miljø,  

likestilling, etikk osv. 

 

Et aktivt eierskap og eierstyring er noe kommunen må utvikle over tid gjennom prosesser som 

involverer politikerne og hvor erfaringene brukes til stadig å forbedre eierstyringen. Dette tilsier 

at kommunestyret trolig årlig bør gjennomgå og eventuelt revidere eierskapsmeldingen. 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2017/2444-1 

Saksbehandler: 
 Dagfinn Johansen 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Nye ordensregler for de kommunale grunnskolene i Overhalla 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 23/17 04.04.2017 

Overhalla kommunestyre 21/17 18.04.2017 

 

Rådmannens innstilling 

Med utgangspunkt i §2-9 i Lov om opplæring vedtas framlagte forslag til nye ordensregler for 

de kommunale grunnskolene i Overhalla kommune. De gamle reglene erstattes med de nye med 

virkning fra 1. august 2017. 

 

Hjemmel for vedtaket er: Lov om opplæring §2-9. 

 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Nye ordensregler for grunnskolene i Overhalla. 

Saksopplysninger 

Skoleledelsen i Overhalla og det kommunale foreldreutvalget har sett behovet for å endre 

dagens ordensregler for at de på enklere måte kan brukes direkte opp mot elever og foreldre, slik 

intensjonen er i henhold til §2-9 i Lov om opplæring. Endringer i samfunnet gjør det også 

nødvendig å vurdere ordensreglene med jevne mellomrom.  

Forslaget til nye ordensregler har vært ute til drøfting og høring på skolene der elevrådene, 

foreldreutvalgene og det kommunale foreldreutvalget, ansatte, tillitsvalgte og ledelse har 

kommet med innspill.  

 

Vurdering 



Kommunens forpliktelse i h t § 2-9 i opplæringsloven er følgende:  

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. 

Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt 

reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast……..Før det blir teke avgjerd om 

refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

Gjennom prosessen som har foregått, har intensjonen vært å få reglene til å bli et dokument som 

enkelt kan brukes ved oppstart hver skoleår for elever, ansatte og foreldre. I tillegg er det 

ønskelig å bruke teksten til veggoppslag i klasserommene, som hele tiden minner elevene om 

hvilke regler som gjelder.  

I forslaget er teksten som gjelder mobiltelefon foreslått slik: Det er ikke tillatt å bruke 

mobiltelefon i skoletiden. Dersom eleven har med mobilen på skolen, skal den ikke høres eller 

vises i skoletiden. 

Det har vært diskutert i prosessen om hver klasse skulle få en løsning for «mobilhotell» - dvs 

innlevering ved skolestart og utlevering ved skoleslutt. Etter å ha gjort lokale vurderinger og 

hørt om erfaringer i andre kommuner, er konklusjonen at skolens ansatte ikke kan pålegges å ta 

ansvaret for elevens telefoner i skoletiden. Imidlertid kan skolen pålegge elevene at telefonen 

ikke skal brukes i skoletiden. Vi ønsker at skoletiden skal være en mobilfri sone, der andre 

aktiviteter som fremmer godt miljø og samhold skal prioriteres. I og med at alle elever nå har 

læringsbrett, er det ikke lenger nødvendig å bruke mobiltelefonene i læringsaktiviteter, noe som 

enkelte lærere har benyttet seg av tidligere på positive måter.  

Vi håper at de nye ordensreglene kan bli et bidrag i arbeidet med å videreutvikle så gode 

læringsmiljø som mulig for alle elever i våre kommunale grunnskoler. 

 

 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2012/5663-22 

Saksbehandler: 
 Trond Stenvik 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 24/17 04.04.2017 

Overhalla kommunestyre 22/17 18.04.2017 

 

Rådmannens innstilling 

1. Ny brannordning for Namdal brann- og redningsvesen datert 14.03.2017 godkjennes. 

2. Ved fravær brannkonstabler over 2 døgn skal brannsjefen varsles. 

3. I spesielle utfartshelger, fellesferie, høytider, ved større arrangementer, til tider med 

stor fare for brann eller perioder med forventet dårlig fremmøte ved alarm, har 

brannsjefen plikt og myndighet til å etablere høyere beredskap dersom dette er 

påkrevet for å sikre nødvendig innsats ved branner eller ulykker.  

4. Vaktordninga som eventuelt etableres består av 3 utrykningsledere og 3 sjåfører, slik 

at en sjåfør og en utrykningsleder har vakt i hver kommune. 

5. Det praktiseres, som en hovedregel, at mannskaper bør være bosatt og arbeide i 

kommunen ved deltakelse i brann – og redningsvesenet.  

6. Brannordninga videreføres med røykdykkerkompetanse på innsatsnivå 1. Det skal til 

enhver tid vær minimum 18 røykdykkere i Namdal brann- og redningsvesen fordelt 

med 6 på hver kommune. 

7. Økte kostnader med vaktordning for 2017 forutsettes dekket innenfor fagområdet 

brann. For senere år vedtas dette lagt inn i budsjettene. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Brannordning for Namdal brann- og redningsvesen datert 14.03.2017. 

2. Risiko og sårbarhetsanalyse for Namdal brann- og redningsvesen datert 14.03.17. 

 



Saksopplysninger 

Kommunene Overhalla, Høylandet og Grong ble i 2015 enige om å utvikle interkommunalt 

samarbeid innenfor fagområdet brann- og redning. Forpliktende vertskommuneavtale mellom de 

3 kommunene ble vedtatt i kommunestyrene i de respektive kommuner. Avtalen ble iverksatt fra 

01.09.2015. 

 

Det legges med dette frem et samlet forslag til ny, felles brannordning for de tre berørte 

kommunestyrene. 

 

Hovedprinsippet i vertskommuneavtalen er at hver enkelt kommune har ansvar for egen 

brannstasjon og egne biler og utstyr. Grong kommune, som vertskommune for ordningen, har 

ansvar for å drifte samarbeidet. Alle ansatte mannskaper og ledelse er ansatt i vertskommunen 

Grong. 

 

Gjeldende brann og eksplosjonslov trådte i kraft 1.juli 2002. 

 

Loven baserer seg på følgende hovedprinsipper. 

• Tilsynet skal fortsatt organiseres med et sentralt og lokalt nivå, med Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som sentral tilsynsmyndighet og de 

kommunale brannvesen som lokal myndighet. 

• Brannvesenet skal være et kommunalt ansvar. 

• Loven er tilpasset kommunale prinsipper(kommuneloven), men forutsetter utstrakt 

bruk av delegering. 

• Brannvesenets rolle som et profesjonelt redningskorps også for andre ulykkes-

situasjoner enn brann presiseres. 

• Risikoen forbundet med farlige stoffer skal være avgrensningskriterier for krav om 

tillatelser og hvem som skal føre tilsyn. 

• Brannvesenets organisering og dimensjonering skal baseres på risiko- og 

sårbarhetsanalyser. 

• Loven skal regulere brannvesenets oppgaver både i krig og fred. 

• Tilsynet skal ta utgangspunkt i virksomhetens systematiske HMS-arbeid 

(internkontroll) 

• Loven gir hjemmel for regulering av landtransport av farlig gods. 

 

Brann og feiervesenets primæroppgaver framgår av brannlovens § 11. 

Brannvesenet skal: 

 

1. Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, 

farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte 

ulykker. 

2. Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. 

3. Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 

stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane. 

4. Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner. 

5. Være innsatsstyrke ved brann. 

6. Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. 

7. Etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller 

utenfor den norske territorialgrensen. 

8. Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 



Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets 

gjennomføring av oppgavene nevnt ovenfor. 

 

Delegering – myndighetsutøvelse: 

All myndighet etter loven er tillagt kommunestyret. Kommunestyrene i de 3 samarbeidende 

kommuner har vedtatt å delegere kommunens myndighet etter loven til rådmannen så langt det 

er tillatt. Rådmenn i Overhalla og Høylandet har videredelegert myndigheten til rådmannen i 

Grong som delegerer videre til brannsjefen i Namdal brann- og redningsvesen. 

 

Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker eller saker/områder som 

loven legger til kommunestyret selv. Viktige og prinsipielle saker vil normalt være 

dokumentasjon av brannvesenet (brannordninga) og overordnede planer for brannvernarbeidet. 

 

For avgjørelser truffet av brannsjefen er det kommunale klageorganet (i dette tilfellet Grong 

formannskap) klageinstans og for avgjørelser truffet av kommunestyret er DSB klageinstans. 

 

Brannordninga skal vedtas av kommunestyrene i de 3 kommunene og godkjennes av DSB. 

 

Organisering: 

I forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen framgår at brannvesenet skal 

organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Det stilles krav til 

stillingsandeler ut fra innbyggertallet. 

 

Forebyggende arbeid: 

Det stilles krav om avsetning av ressurser til forebyggende arbeid, blant annet brannsyn, ut fra 

innbyggertallet i kommunen.  

 

Opplæring/kompetanseutvikling: 

Det er utarbeidet en utdanningsplan for Namdal brann- og redningsvesen. Det er 

kompetansekrav til alle mannskaper gjennom deltidsreformen. Utrykningsledere må i tillegg 

gjennomføre befalskurs 1. I tillegg stilles det krav til førerkortopplæring som gjennomføres 

fortløpende og etter hvert som det kommer utskiftninger i mannskapsstyrken. 

 

Overordnet vakt: 

Jamfør forskriftens § 4 -10 ivaretas overordnet innsatsledelse av brannsjefen eller stedfortreder 

ettersom kommunen ikke har krav om overordnet vakt. Jamfør § 5 – 6 er det bare i  

kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2000 innbyggere krav til 

dreiende overordnet vakt. 

 

 

Vurdering 

Viser til vedlegg 1 brannordning for Namdal brann- og redningsvesen. Brannordninga skal 

beskrive og dokumentere at Namdal brann- og redningsvesen er organisert og dimensjonert slik 

at både lovpålagte og andre oppgaver kan utføres tilfredsstillende. 

 

Etter at Namdal brann- og redningsvesen startet opp fra 01.09.2015 har det interkommunale 

samarbeidet vært under oppbygging og utvikling, og det er laget løsninger som medfører økt 

beredskap og økt fokus på lovpålagt forebyggende arbeid. Vi nevner her noen hovedpunkter: 

 

1. Administrasjon og ledelse. 



Det er ansatt 2 hele stillinger som brannsjef og varabrannsjef. Brannsjefen er leder av 

beredskapsavdelinga og varabrannsjefen er leder av forebyggende avdeling. Dette medfører en 

klar forbedring i forhold til tidligere da ressursbruken var vesentlig mindre. 

 

2. Forebyggende avdeling. 

Det er ansatt 2 hele stillinger i forebyggende avdeling som ivaretar feiing og tilsynsoppgaver for 

alle 3 kommuner. Dette medfører en klar forbedring fra tidligere, fordi forebyggende arbeid blir 

gjennomført forskriftsmessig og satt i system og med økt ressursbruk. 

 

3. Gjennomføring av kurs og kompetansebygging blir satt i system og kvaliteten på 

brannvesenet vil over tid øke. 

 

4. Biler, utstyr og brannstasjoner.  

Overhalla har fått levert ny brannbil i 2017 og starter bygging av ny brannstasjon i løpet av året. 

Grong får levert 2 nye biler i mars, redningsbil og kommandobil. Det er bestilt ny brannbil som 

leveres sommer/høst. Både Høylandet og Grong vil iverksette planer for utbedring av 

brannstasjoner. 

 

Oppsummert konkluderes det med at økt bemanning, kompetansebygging og fornyelse av 

utstyr/bygningsmasse under felles ledelse vil gi et samlet løft og bør kunne bidra til økt 

beredskap og økt trygghet for innbyggerne i kommunene. 

 

Valg av beredskapsløsning: 

Brannordninga skisserer en bemanning med 16 brannkonstabler i både Overhalla og Grong. 

Høylandet har tidligere vært dimensjonert med 14 brannkonstabler og dette økes til 15 

brannkonstabler. Total utrykningsstyrke blir da 49 personer medregnet brannsjef og 

varabrannsjef.  

 

Usikkerheten i alle deltidsbrannvesen er hvor mange som møter ved alarm. Ved gjennomgang 

av statistikk ser vi i perioden 2014 – 2016 at det i ca. 12 % av utrykningene møter 5 personer 

eller mindre. Samtidig gir statistikken ikke noe bilde av kritiske avvik. 

Det etableres en fast praksis at mannskaper ved fravær over 2 døgn skal gi beskjed til 

brannsjefen. Ved stort fravær har da brannsjefen mulighet og plikt til organisering av høynet 

beredskap. 

 

I spesielle utfartshelger, fellesferie, høytider, ved større arrangementer, til tider med stor fare for 

brann eller perioder med forventet dårlig fremmøte ved alarm, har brannsjefen plikt og 

myndighet til å etablere høyere beredskap dersom dette er påkrevet for å sikre nødvendig innsats 

ved branner eller ulykker. 

 

Vaktordninga som i så fall etableres består av 3 utrykningsledere og 3 sjåfører, slik at en sjåfør 

og en utrykningsleder har vakt i hver kommune. Hvis det etableres vakt i påske, 3 uker i 

fellesferien, julen og inntil 4 helger i året gir dette en kostnad beregnet til ca. kr.250 000 i 

helårsvirkning som da blir fordelt på de 3 samarbeidskommunene.  

 

Hvis det blir nødvendig med økt vaktordning i 2017 forutsettes dette dekt opp ved 

budsjettregulering innenfor fagområdet brann. Det har i årets 4 første måneder vært vakanse i 

brannsjefstillinga og dette medfører reduserte lønnskostnader. For senere år foreslås dette 

vurdert i samband med årsbudsjett. 

 

Det etableres som en forutsetning at mannskaper bør være bosatt og arbeide i kommunen ved 

deltakelse i brann- og redningsvesenet. 



 

Brannordninga viser en videreføring av dagens ordning med røykdykkere på innsatsnivå 1. 

Innsatsen må være planlagt ut fra et minimum på fire innsatsmannskaper, to røykdykkere, en 

utrykningsleder og en pumpekjører. 

 

Vedlagte brannordning medfører en samlet reduksjon i bemanning på 4 brannkonstabler 

lokalisert i Grong. Nedbemanning gjennomføres så fort som praktisk mulig.  

Ved bemanningsreduksjon vurderes også mannskapenes tilgjengelighet, det vil si nærhet til 

brannstasjon i forhold til både bosted og jobb. 

 

 

 

  



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2016/811-17 

Saksbehandler: 
 Åse Ferstad 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Innspill til: Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - 

Fylkesveger i Nord-Trøndelag 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Overhalla formannskap 25/17 04.04.2017 

Overhalla kommunestyre 23/17 18.04.2017 

 

Rådmannens innstilling 

Overhalla kommune har følgende tilbakemelding til grunnlagsdokumentet: 

 

Framlagt grunnlagsdokument er oversiktlig, og de ulike temaene som omhandler fylkesvegnettet 

er godt og informativt beskrevet. 

 

Selv om det ligger en usikkerhet med tanke på omfang og realisering av flere av tiltakene/ 

prosjektene som er nevnt i handlingsprogrammet, både når det gjelder tidsplan og økonomi, så 

er kommunen tilfreds med at de fleste viktigste tiltakene i Overhalla er tatt inn i grunnlags-

dokumentet.  

 

 Kommunen ber om at en utredning av Ranem bru blir tatt inn i handlingsprogrammet, og 

ikke sattes på vent som følge av endelig valg av tiltak (mer omfattende enn det som var 

antatt i fylkesvegplan for 2014-2017).  

 

 Kommunen ønsker å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder satsing på 

sykkel på pendlerstrekningen Overhalla – Namsos. 

 

 Det anmodes om å gjennomføre en ny trafikktelling på Fv.401 i løpet av 2017. 

 

 Siktforbedrende tiltak på Fv.17 ved kjørsel på Reinbjørkorsen anmodes tatt inn som 

tiltak i pkt. 17.2.2. Punktvis utbedring.   

 

Overhalla kommune ser for øvrig også fram til å få medvirke til en positiv utvikling av 

kollektivtransporten i Namdalen og Trøndelag for øvrig, i tråd med kommunens ambisjoner i 

vedtatt klima- og miljøplan. 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017 

Behandlet. 



 

Johan Tetlien Sellæg (SP) foreslo følgende endring til kulepkt 1: 

Kommunen ber om at en utredning av ny Ranem bru.... 

 

Jo Morten Aune (H) foreslo et nytt kulepkt. 3: 

 Fastdekke på Fv. 436 – Nordgårdsvegen. 

 

Formannskapet foreslo følgende endring og tillegg til rådmannens forslag til kulepkt. 3: 

Første setning - I tillegg til trafikktelling på Fv. 401 så foreslås det også telling på Fv. 436 

Ny setning – Overhalla kommune gjør oppmerksom på at ÅDT på Fv. 17 mot Namsos er 

vesentlig høyere en oppgitt i plan. 

 

Formannskapet foreslo et nytt kulepkt. 6: 

 Heving av vegbane v/flomutsatte områder v/Bjøra og Namsen. 

 

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med Johan Tetlien Sellæg(SP), Jo Morten Aunet(H) og 

Formannskapets endrings- og tilleggsforslag vedtas: 

 

Overhalla kommune har følgende tilbakemelding til grunnlagsdokumentet: 

 

Framlagt grunnlagsdokument er oversiktlig, og de ulike temaene som omhandler fylkesvegnettet 

er godt og informativt beskrevet. 

 

Selv om det ligger en usikkerhet med tanke på omfang og realisering av flere av tiltakene/ 

prosjektene som er nevnt i handlingsprogrammet, både når det gjelder tidsplan og økonomi, så 

er kommunen tilfreds med at de fleste viktigste tiltakene i Overhalla er tatt inn i grunnlags-

dokumentet.  

 

 Kommunen ber om at en utredning av ny Ranem bru blir tatt inn i handlingsprogrammet, 

og ikke sattes på vent som følge av endelig valg av tiltak (mer omfattende enn det som 

var antatt i fylkesvegplan for 2014-2017).  

 

 Kommunen ønsker å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder satsing på 

sykkel på pendlerstrekningen Overhalla – Namsos. 

 

 Fastdekke på Fv. 436 – Nordgårdsvegen. 

 

 Det anmodes om å gjennomføre en ny trafikktelling på Fv.401og Fv. 436 i løpet av 

2017. Overhalla kommune gjør oppmerksom på at ÅDT på Fv. 17 mot Namsos er 

vesentlig høyere enn oppgitt i plan. 

 

 Siktforbedrende tiltak på Fv.17 ved kjørsel på Reinbjørkorsen anmodes tatt inn som 

tiltak i pkt. 17.2.2. Punktvis utbedring.   

 

 Heving av vegbane ved flomutsatte områder ved Namsen og Bjøra. 

 

Overhalla kommune ser for øvrig også fram til å få medvirke til en positiv utvikling av 

kollektivtransporten i Namdalen og Trøndelag for øvrig, i tråd med kommunens ambisjoner i 

vedtatt klima- og miljøplan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Høringsutgave – Fylkesveger i Nord-Trøndelag, datert 17. mars 2017 

 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med sammenslåinga av de to Trøndelagsfylkene fra 2018 vil det bli laget en felles 

samferdselsstrategi. Og som et ledd i dette arbeidet er det viktig å ta med de Nordtrønderske 

prioriteringene. 

 

Om ikke Trøndelagsfylkene skulle slått seg sammen fra 2018, ville det vært naturlig å legge 

fram en fylkesvegplan for tidsrommet 2018-2021 til behandling i fylkestinget sommeren 2017.  

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt overordna mål i transportpolitikken er – å tilby et effektivt, 

sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer 

regional utvikling. Målene konkretiseres gjennom kravspesifikasjonene som settes i drift- og 

vedlikeholdskontrakter og gjennom de prioriteringene som gjøres av investeringstiltak i 

handlingsprogrammet. 

 

Mottatt grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag – Fylkesveger i Nord-

Trøndelag, datert 17. mars 2017, er utarbeidet med grunnlag i Strateginotat for Fylkesvegplan 

2018-2021 (fylkestingsak nr. 16/38), skriftlig innspill fra kommunene og gjennom dialogmøter 

med kommunene våren 2016, samt at noen lag og organisasjoner har gitt innspill til planen.  

I tillegg er prinsippene som ble lagt i de to siste planperiodene gjennom fylkesvegplan for 2010-

2013 og fylkesvegplan for 2014-2017 brukt som metode i utarbeidelse av grunnlagsdokumentet. 

 

Dokumentet er utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen. 

 

Høringsfrist for å komme med innspill er satt til 3.mai 2017. 

 

Samferdselstilbudet internt i Nord-Trøndelag og over fylkesgrenser består av infrastruktur som 

bredbånd, veger, flyplasser, jernbane, båt- og fergekaier. Her tilbys et rutetilbud for tog, båt, 

buss og fly, samt skysstilbud gjennom taxi, skoleskyss, tilbringertransport og transport for 

funksjonshemmede.  

 

Grunnlagsdokumentet omhandler imidlertid bare ett av elementene innen samferdsel; selve 

fylkesvegnettet som består av kjøreveger med tilhørende holdeplasser, bruer, tunneler, 

fergekaier og gang- og sykkelveger. De øvrige delene av transportsystemet er bare kort omtalt.  

 



I forbindelse med forvaltningsreformen og overtakelsen av riksveger i 2010, ble fylkesvegnettet 

i Nord-Trøndelag delt i 4 funksjonsklasser A-, B-, C- og D-veger, samt at Rammeplan for 

avkjørsler fastsatt (fylkestingsak nr. 11/55). Gjeldende funksjonsinndeling ser ut til å ha truffet 

relativt bra og opprinnelig inndeling er ikke endret i de påfølgende rulleringene av fylkesveg-

planen. Systemet for inndeling av fylkesvegnettet i et samlet Trøndelag må vurderes under ett, 

og ingen endringer er foreslått i dette dokumentet. 

 

Kollektivsystemet vil gradvis samordnes i hele Trøndelag fra 2018. Fellesnemda for Trøndelag 

vil i møte 27. april 2017 gjøre vedtak om hvordan dette skal bli. 

 

Med unntak av Fv.17/Fv.720-prosjektet og tiltak på to bruer, vil de aller fleste av tiltakene som 

ble vedtatt utført i inneværende planperiode være ferdigstilt ved utgangen av 2017. Det er derfor 

viktig å synliggjøre og gjøre prioriteringer for investeringstiltak på vegnettet i den nordligste 

delen av Trøndelag framover. Uten planer for 2018 og de nærmeste årene etter sammenslåinga 

av Trøndelagsfylkene ville det på vegsida oppstå et vakuum når det gjelder inngåelse av 

kontrakter for drift, vedlikehold og investeringer.  

 

Forslag til fordeling av investeringsmidler i de ulike programområder er endret i tråd med 

fylkestingets vedtak i juni 2016 (fylkesting-sak nr. 16/38).   

 

Prosentvis fordeling av øvrige investeringstiltak  
(unntatt store investeringstiltak som 

delfinansieres med bompenger)  

Foreslått fordeling etter politisk 

behandling av strateginotat i 2016  

1)  Strekningsvise investeringer (a + b)  45  

  a)  Strekningsvise prosjekt   15  

  b)  Fornyingsprosjekt  30  

2)  Mindre investeringstiltak (a+b+c+d)  50  

  a)  Mindre utbedringer (i + ii + iii+iv+v)  25  

   i)  Forsterkning 10 tonn asfalt   
  ii) Punktvis forsterkning   

  iii) Punktvis utbedring   
  iv) Bruer   
  v) Tilpasning Statlige prosjekt   
  b)  Tilrettelegging for Gange- og sykkel (i + ii)  17  

   i)  Prioriterte gang og sykkelveger   
  ii) pendlertrafikk/ medfinansierte tiltak   
  c)  Trafikksikkerhetstiltak (i + ii )  6  

   i)  Trafikksikkerhetstiltak fylkesveg   
  ii) Trafikksikkerhetstiltak kommuneveg   
  d)  Miljø og servicetiltak  1  

  e)  Kollektivtransport og universell utforming  1  

3)  Planlegging  5  

 Sum investeringer (1 + 2 + 3) i prosent  100  

Figur 3 Forslag til prosentvis fordeling av investeringsmidlene framover, som følge av strategivedtak i fylkestinget juni 2016. 

Større investeringstiltak som Bompengeprosjektet Fv.17/ fv. 720 er ikke med i denne oversikten.  

 



Den økonomiske rammen avsatt til vedlikehold har i mange år ikke vært stor nok til å hindre 

forfall på vegnettet. Ønskes en standardheving på eksisterende vegnett er dette 

kostnadskrevende, samt at inngåtte driftskontrakter gir økonomiske bindinger for flere år 

framover. På driftssida har behovet for midler økt med ny skjerpet driftsstandard og overtakelse 

av gang- og sykkelveger, gatelys og ferister i inneværende fylkesvegplanperiode. 

 

I mottatt dokument tas det ikke utgangspunkt i noen økonomiplan på fylket, og 

handlingsprogrammet vil inneholde flere tiltak enn hva det ser ut til å være rom for i de 

foreliggende økonomiske prognosene. Før en samferdselsplan for Trøndelag foreligger vil de 

årlige budsjettene vise hvilke tiltak som vil bli gjennomført det påfølgende året. 

Handlingsprogrammet gir en indikasjon om hvilke planleggingstiltak som må gjennomføres, 

avhengig av omfanget av tiltaket.  

 

Det ligger imidlertid store forventninger til investeringer i gitte innspill fra kommunene. Forslag 

til handlingsprogram lister opp investeringsbehov og viser de høyest prioriterte tiltakene for 

vegnettet i nordre del av Trøndelag. 

 

Kort oppsummering av hvilke tiltak som er nevnt i grunnlagsdokumentet og som berører 

Overhalla kommune: 

 

I pkt. 14.2 Foreslåtte nye fornyingsprosjekt, er det i dokumentet foreslått 3 nye fornyings-

prosjekt.  

 

Ett av prosjektene (Namsos-Grong-Høylandet, pkt. 14.2.1) omfatter tre vegstrekninger, og er 

anslått til å koste 181 millioner kroner. Prosjektet omfatter følgende fylkesveger som også vil 

berøre Overhalla. 

• Fv. 17, 48,3 km, ÅDT 1500-2500, A-veg – kostnad 78 mill.kr   

• Fv. 760, 19,7 km, B-veg, ÅDT 1200-1900, B-veg – kostnad 28 mill.kr  

• Fv. 401, 47,9 km, C-veg, ÅDT 270 – 450, C-veg – kostnad 75 mill.kr  

    

En heving av vegen på utsatte strekninger i forbindelse med fornyingsprosjektet vil bidra til 

bedre beredskap og framkommelighet i de verste flomperiodene. Dette arbeidet er ikke inkludert 

i de beregnede 181 millioner kronene til fornying, og må utredes spesielt. Det kan være aktuelt å 

involvere NVE i håp om å få til en kostnadsdeling.   

 

I tråd med fylkestingets behandling av strateginotatet ble det presisert at satsinga på gang- og 

sykkelveger i fylket skal økes: «Tilrettelegging for gående og syklende vil være viktig for 

trafikksikkerheten og miljøet og samtidig styrke folkehelsearbeidet.»  

 

Grunnlagsdokumentets pkt. 15.1 beskriver blant annet en satsing på sykkel på pendler-

strekninger, og hvor Overhalla – Namsos er nevnt som en strekning der pendling på 

sykkel/elsykkel kan være svært aktuelt.  

 

Det uttrykkes et ønske om å lage en strategi for hvordan sykkel kan bli et mer attraktivt 

transportmiddel mellom byer og tettsteder i fylket, og kunne vurdere slike mulige traseer i hele 

fylket. For å finne gode samarbeidsformer og løsninger er det aktuelt å søke om statlige midler 

for å få etablert et pilotprosjekt for Innherredsområdet først.  

 

Ved bygging av gang- og sykkelveger langs C- og D-veger ligger det fortsatt en forutsetning om 

at kommunene skal bidra med 25 % av de totale investeringskostnadene. Prinsippene om dette 

må harmoneres for hele Trøndelag etter sammenslåinga.  

 



Som andre finansieringsløsninger er bompenger nevnt. Som eksempel kunne muligheten for en 

videreføring av bompengeinnkreving i Namdalsprosjektet for å delfinansiere en gang- og 

sykkelveg mellom Overhalla til Namsos vurderes. Muligheten for å legge denne helt eller delvis 

langs nedlagt jernbanespor burde i så fall vurderes. 

 

Ranem bru på Fv.439 er nevnt som en av to bruer med behov for utvidet vedlikehold (pkt. 

9.8.2). Betongskader i brudekke, membran og asfalt tilsier et behov på 6 mill. kr i vedlikehold. 

Kommunen har fremmet ønske om å legge bedre til rette for gående og syklende, og tiltak er 

utredet med flere alternative forslag. 

 

 

Vurdering 

Kommunestyret vedtok 6 prioriterte tiltak i kom-sak 64/16, 20.6.2016, som innspill til Fylkes-

vegplan 2018-2021 (2025) og Samferdselsplan. 

1) Fv.439 Ranem bru, ny bru 

2) Fv.401 Sørsivegen – breddeutvidelse, fastdekke og heving av veg ved flomutsatte strekninger 

3) Fv.436 Fastdekke på Nordgårdsvegen 

4) Etappevis utbygging av gang- og sykkelveg mellom Overhalla-Namsos 

5) Fv.17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av svinger og avkjørsler fra 

Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata 

6) Fv.760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang 

 

I forbindelse med rullering av kommunens Trafikksikkerhetsplan, kom-sak105-16, 19.12.16, ble 

det fattet følgende endringer i forhold til hvilke tiltak som var de viktigste.  

1) Fv.439 Ranem bru, utredning av ny Ranem bru 

2) Fv.401 Sørsivegen – breddeutvidelse, fastdekke og heving av veg ved flomutsatte strekninger 

3) Fv.436 Fastdekke på Nordgårdsvegen 

4) Etappevis utbygging av gang- og sykkelveg mellom Overhalla-Namsos 

5) Fv.17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av svinger og avkjørsler fra 

Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata 

6) Fv.760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang 

7) Fv.17 Avkjørsel Reinbjørkorsen (nytt pkt.) 

 

Grunnlagsdokumentet omhandler som tidligere nevnt kun selve fylkesvegnettet som består av 

kjøreveger med tilhørende holdeplasser, bruer, tunneler, fergekaier og gang- og sykkelveger.  

Vurderingene er derfor kun gjort opp mot tiltak som har vært gitt som innspill fra kommunen 

tidligere. 

 

Det registreres at Ranem bru ikke er tatt inn i handlingsprogrammet. Den er kun nevnt som en 

av to bruer med behov for utvidet vedlikehold (pkt. 9.8.2). Betongskader i brudekke, membran og asfalt 

tilsier et behov på 6 mill. kr i vedlikehold. Kommunen har fremmet ønske om å legge bedre til rette for gående og 

syklende, og tiltak er utredet med flere alternative forslag. 

 

Dette tiltaket er av kommunen vedtatt som det viktigste tiltaket på fylkesveger i kommunen, og 

ble gitt som innspill til Fylkesvegplan 2018-2021 (2025) og Samferdselsplan (kom-sak 64/16). I 

og med at brua har et utvidet behov for vedlikehold, så bør den tas inn i handlingsprogrammet 

for å bli utredet nærmere. For kommunen er dette tiltaket svært viktig å få inn som aktuelt tiltak 

i den forestående planprosessen for en felles samferdselsstrategi for hele Trøndelag. Dette 

begrunnes både med en forbedret bru for både kjørende og myke trafikanter, men også vil en 

løsning bidra til å gi kommunen mulighet for å se på nye nære arealer i forhold til boligbygging 

i tilknytning til kommunesenteret.   



 

Når det gjelder gang- og sykkelvegprosjektet Overhalla – Namsos, så er dette tiltaket tatt inn i 

handlingsprogrammet som ett nytt gang- og sykkelvegprosjekt på pendlerruter. Kommunen 

arbeider nå med et forprosjekt, og vil med grunnlag i forprosjektet vurdere om det vil være 

aktuelt å vedta oppstart av reguleringsarbeid for 1.etappe av strekningen allerede i 2017/2018. 

Fylkeskommunen og Statens vegvesen vil være aktuelle samarbeidsparter i dette arbeidet. En 

eventuell delfinanisering ved å forlenge bompengeinnkrevingen i Namdalsprosjekt, vil måtte 

vurderes nærmere. Kommunen ønsker å signalisere at vi er interessert i å være et pilotprosjekt i 

Namdalsregionen. 

  

Kommunen synes det er positivt at det fortsatt blir avsatt midler til trafikksikkerhetstiltak, og 

hvor kommunene kan søke om 50 % tilskudd.  

 

Asfaltstrategien skal videreføres (fylkestingsak nr. 16/38), men det vil ikke være realistisk å nå 

dette innen 2020. Fv.436 Nordgårdsvegen er ikke nevnt prioritert i 2017/2018, men ut fra 

fylkestingets vedtak så vil en ny fylkesplan inneholde forslag til nye asfalteringsprosjekt.  

 

Tiltak på Fv.401 Sørsivegen, Fv.17 og Fv.760 som kommunen ga innspill til, vil omfattes av 

fornyingsprosjektet Namsos-Grong Høylandet – helt eller delvis.  

 

I og med at formålet med fornyingsprosjektene er: -Å fjerne etterslepet på drenering, 

stikkrenner, kummer, rekkverk, bruvedlikehold o.l. i minst 10 år framover, -Øke bæreevne på 

svake partier og fornye vegdekket, -Trafikksikkerhetstiltak som siktutbedring, vegetasjons-

rydding, fjerning av sidehinder som utstikkende fjellnabber, stolper nær vegen, utslaking av 

vegskråninger o.l., så vil kommunens innspill til ny linjeføring, kurvatur, avkjørsler, vegbredde 

ikke være en del av disse prosjektene. Når det gjelder en heving av vegene på flomutsatte 

strekninger, så ligger dette tiltaket heller ikke inn i den stipulerte kostnaden for prosjektet. Dette 

forutsettes utredet spesielt, og det kan være aktuelt å involvere NVE i håp om å få til en 

kostnadsdeling.  

 

Når det gjelder Fv.401 er det også viktig å få til en breddeutvidelse på delstrekninger, selv om 

tiltak i et fornyingsprosjekt vil bidra til økt trafikksikkerhet. Hvis det ikke foreligger ny 

trafikktelling for Fv.401, så anmodes det om å gjennomføre en ny telling i løpet av 2017. Dette 

for å få oppdatert tall på ÅDT (årsdøgntrafikken). 

 

Det er for Fv.760 Viesbakkene igangsatt et forprosjekt og planlegging vil bli satt i gang i 2017. 

Tiltaket ligger inne under store prosjekt som mangler finansiering, og hvor sannsynligheten for 

realisering anses størst der det er vilje og trafikalt grunnlag til å bidra med bompenger.  

Dette tiltaket er også svært viktig for Overhalla, da det vil ha stor betydning for næringslivet i 

kommunen å få en transsportåre med færrest mulig flaskehalser.  

 

 

Konklusjon 

Overhalla kommune har følgende tilbakemelding til grunnlagsdokumentet: 

 

Framlagt grunnlagsdokument er oversiktlig, og de ulike temaene som omhandler fylkesvegnettet 

er godt og informativt beskrevet. 

 

Selv om det ligger en usikkerhet med tanke på omfang og realisering av flere av tiltakene/ 

prosjektene som er nevnt i handlingsprogrammet, både når det gjelder tidsplan og økonomi, så 

er kommunen tilfreds med at de fleste viktigste tiltakene i Overhalla er tatt inn i grunnlags-

dokumentet.  



 

 Kommunen ber om at en utredning av Ranem bru blir tatt inn i handlingsprogrammet, og 

ikke sattes på vent som følge av endelig valg av tiltak (mer omfattende enn det som var 

antatt i fylkesvegplan for 2014-2017).  

 

 Kommunen ønsker å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder satsing på 

sykkel på pendlerstrekningen Overhalla – Namsos. 

 

 Det anmodes om å gjennomføre en ny trafikktelling på Fv.401 i løpet av 2017. 

 

 Siktforbedrende tiltak på Fv.17 ved kjørsel på Reinbjørkorsen anmodes tatt inn som 

tiltak i pkt. 17.2.2. Punktvis utbedring. 

 

 


