Møteinnkalling

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
09.02.2015
Dato:
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.
Møte starter kl. 12.00 med musikalsk innslag fra kulturskolen og følgende to poster:
1) Idrettsrådets funksjon v/kultursjef Johan L. Lund
2) Overhalla idrettslag v/leder Karen H. Hasselvold
TEMA: Orientere kommunestyret om strategiske mål og hvilke utfordringer
laget ser framover.
I tillegg vil det bli en orientering i tilknytning til sak nr. 2/15 – Prosjekt hverdagsmestring.

Per Olav Tyldum
Ordfører
Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/400-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av 17. maikomite 2015

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
1/15
1/15

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

Rådmannens innstilling
1. Det foretas valg av 2 nye medlemmer som velges for 2 år og som får ansvar for
gjennomføring av 17. mai-arrangementet 2015.
2. Formannskapet tar initiativ til et møte med 17. maikomiteen for å komme frem til et
opplegg for årets arrangement.
3. Formannskapet legger til grunn for årets arrangement og videre framover at en baserer
seg på de gode erfaringene en fikk med felles arrangement i kommunen i jubileumsåret
2014.
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementets kap. III a, i.
Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
Valg av personer foretas i kommunestyret.
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Saksopplysninger
Det skal foretas valg av 17. maikomite for 2015.
Følgende ble valgt som komite i 2014:
1. Tone Tømmerås (1år)
2. Ove Vannebo (1 år)
3. Erlend Lande Lilleberre (2 år)
Vanlig praksis for kveldsarrangementet/borgertog har vært at formannskapet har valgt 3
personer blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, fortrinnsvis fra Skage, Ranem
og Øysletta. Tidligere års praksis for dagarrangmentene har vært at skolene har hatt egne
opplegg/tradisjoner, mens en ved grunnslovsjubileet i 2014 arrangerte et felles arrangement. En
oppfatter at det i stor grad var positive erfaringer med det å ha felles arrangement.
Formannskapet har tidligere bedt samarbeidsutvalgene ved skolene om å ta seg av valg av
komiteer for dagarrangementene 17. mai.
Overhalla kommune har betalt for felles kunngjøring (program for dag- og kveldsarrangement),
blomster til minnesmerker, husleie og 1000,- til skolekorpsene. Et eventuelt overskudd fra 17.
maiarrangementene har tilfalt arrangementskomiteene (v/skolene).
Erlend Lande Lilleberre ble valgt for 2 år. Hvis en skal fortsette med tidligere praksis skal det nå
velges 2 medlemmer for 2 år.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/404-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Prosjekt Hverdagsmestring

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
2/15
2/15

Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar Prosjekt Hverdagsmestring til orientering.

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

16.01.2015 Prosjekt Hverdagsmestring

Vedlegg: Prosjektplan for hverdagsmestring.
Saksopplysninger
Eldrebølgen er blitt et mye omtalt begrep. Prognosene viser at det framover vil bli vesentlig
færre yrkesaktive pr. eldre over 80 år. Med dagens måter å tildele tjenester til hjelpetrengende
eldre på, vil utviklingen kunne bli krevende for kommunene.
St.meld. 29, “Morgendagens Omsorg” benevner denne utfordringen, og erkjenner at dagens
metodikk i omsorgssektoren ikke er bærekraftig for fremtiden. Stortingsmeldingen omtaler
hverdagsrehabilitering som en måte å møte utfordringene på.
I Norge har om lag 60 kommuner startet opp et arbeid med hverdagsrehabilitering og ytterligere
50 kommuner er i oppstartsfase. I Nord-Trøndelag er det så langt Stjørdal, Verdal, Namsos,
Snåsa og Overhalla som har konkrete planer.
Hjemmetjenesten tildeler i dag tjenester med fokus på tiltak, og ut fra hvilke oppgaver bruker
ikke er i stand til å utføre - som hjemmetjenesten dermed bistår brukeren med. Dette bidrar til
det en kaller overtakelse av funksjoner. Gjennom hverdagsrehabilitering og prosjektet som heter
Hverdagsmestring ønsker en å skape vridning på måten det tildeles tjenester. Fokuset er å yte
tjenester på en måte som bidrar til at brukeren i langt større grad kan bli selvhjulpen, i stedet for
at hjelperne overtar brukerens sviktende funksjoner.
Mål
Hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering innføres som en tverrfaglig arbeidsmetode for tidlig
innsats for innbyggere med begynnende funksjonsfall, eller endret hjelpebehov. Overhalla
ønsker i tillegg å inkludere yngre brukere med nedsatt funksjonsevne.
Gjennom dette får brukere og pasienter i Overhalla hjelp til å utnytte og opprettholde sine
ressurser, gjennom en tiltaksrekke som bidrar til bedre selvhjulpenhet, fremfor en tiltaksrekke
som overtar funksjoner. Dette bidrar til at de lengre og med bedre funksjon kan fungere i egen
bolig, og har opplevelse av et godt og rikt liv gjennom egen mestring i hverdagen.
Samarbeid/nettverk
KS inviterte alle kommuner høsten 2014 til deltagelse i pilotnettverk; Hvordan komme i gang
med hverdagsrehabilitering i din kommune?
Deltakelse i dette nettverket ble vurdert som en fin drahjelp for å komme i gang med prosjektet.
12 kommuner deltar, Overhalla som eneste kommune i Nord Trøndelag. Nettverket bygges
rundt 5 samlinger på to dager, fra november 2014- januar 2016. Et praktisk rettet nettverk, der
det jobbes med konkrete arbeidsoppgaver mellom samlingene.
Budsjett
Prosjektleder har satt opp et forslag til budsjett som skal behandles i neste møte i
styringsgruppen. Det er fortsatt noen usikre momenter under punktet om inntekter.
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Prosjekt Hverdagsmestring
Prosjektnummer 1484
Prosjektmidler
Deltagelse i KS-nettverket
-Reise og opphold – 6 stk
-Fly og opphold
(6000,- per pers x 6
1. samling november 2014
2. samling; 22-23.01
3. samling; 17-18.03
4. samling; 01-02.10

Inntekt/ budsjett

Utgift

220 000
150 000

Prosjektleder 20%
Prosjektsekretær 20%
Prosjektstilling ergoterapeut 20 %
Opplæring hjemmetrenere
Kick Off 5.2.2015
Finansieres også av midler avsatt til
fagdag- /ordinær drift hjemmesykepl.
Innleie/ frikjøp av hjemmetrenere
Totalt

100 000
100 000
90 000
10 000
10 000

220 000

30 000
440 000

Tilskudd til gjennomføring av prosjektet
Det ble søkt om prosjektmidler i 2014 til helsedirektoratet, men kommunen fikk dessverre
avslag på søknad pga at det var lite midler til nye prosjekter innen dette området. I tillegg er det
nettopp søkt tilskudd fra støttefondet for helsetjenester i Namdalen. Dette blir behandlet i slutten
av februar.
Vurdering
Ved å innføre hverdagsmestring som metode i Overhalla, skal helse og omsorgstjenestene bli
gode på å støtte brukerne til mestring av ønskelige aktiviteter i hverdagen. Slik vil brukerne
kunne bevare og vedlikeholde funksjon og helse, og dermed utsette pleiebehov. Kommuner som
over tid har gjort seg erfaring med hverdagsrehabilitering, rapporterer nedgang i total
tjenestevedtaks volum. (Furst og Høverland, 2014, KS- Hverdagsrehabilitering i norske
kommuner). Rådmannen har tro på og forventer at slike effekter kan oppnås i Overhalla. I dette
ligger både positive ressursmessige/økonomiske effekter for kommunen, samtidig som økt
mestring for brukerne også gir en bedre hverdag for disse. Prosjektet og satsingen er viktig for
kommunen(e).
Samhandlingsreformen beskriver godt hvor sårbart helsevesenet er for framtida. Tilgangen på
arbeidskraft vokser ikke parallelt med behovet for tjenester og derfor blir det viktig at omsorg
gjøres annerledes enn i dag.
Kommunen er som nevnt påmeldt KS-nettverket og utgiftene til deltakelse er lagt inn i
budsjettet for 2015.
Det søkes fortløpende på aktuelle tilskudd. Det er planlagt å bruke en vakant stilling i
hjemmetjenesten til å øke ergoterapiressursen i prosjektperioden. Kompetansen til
ergoterapeuten er svært viktig når det gjelder hverdagsmestring.
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Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett
funksjonsnivå. Denne grunnleggende tankemåten styrer hverdagsrehabiliteringen.
“Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke gjøres
annerledes enn i dag” (Kåre Hagen).
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/282-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

Endring av vedtektene for kommunale barnehager og SFO

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
3/15
3/15

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende endringer av vedtektene for kommunale barnehager og
skolefritidsordning, gjeldende fra hovedopptaket 2015 med virkning fra 15.08. 2015:
A. Endring av vedtektene for de kommunale barnehagene.
§ 3 – Forvaltning
I Skage og Ranemsletta barnehage består samarbeidsutvalget av to foreldre, to ansatte og to
representanter fra eier.
I Moamarka barnehage består samarbeidsutvalget av to foreldre, to ansatte og én representant
fra eier.
Foreslås endret til:
I de kommunale barnehagene består samarbeidsutvalget av 2 foreldre, 2 ansatte og 2
representanter fra eier.
§ 6 – Søknad og opptak av barn
Nytt pkt f) i opptakskriteriene foreslås:
I den grad det er mulig, prioriteres plasser for søsken i samme barnehageområde (skolekrets),
hvis dette ikke kommer i konflikt med kriterier som har høyere prioritet.
Nytt pkt g) i opptakskriteriene foreslås:
Barn som fyller ett år etter 31. august i opptaksåret, tildeles ledige plasser prioritert etter
barnets fødselsdato (nærmeste dato etter 31. august først).
Flyttet fra §7 til § 6 og endret til:
Hovedopptaket kan suppleres i perioden 15. august til 1. februar. Ventelisten fra
hovedopptaket gjelder til 15. september. Søknadene behandles på kommunens styrermøter.
Eventuelle ledige plasser i supplerende opptak, tildeles etter samme kriterier som ved
hovedopptaket.
Ledige plasser annonseres/ ajourholdes på kommunens nettside og lyses ut med søknadsfrist
14 dager etter utlysningen.
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§ 7 – Oppsigelse av plass
Barnehageplasser skal sies opp skriftlig med én måneds varsel. Oppsigelsestiden løper fra den
første i påfølgende måned. Ved fratredelse av plass etter 1.4 (oppsigelse datert etter 28.2),
betales det til og med juli.
Foreslås endret til:
Barnehageplasser skal sies opp skriftlig, senest 1 måned før fratredelse av plass. Dette gjelder
også ved søknad om endring til redusert barnehageplass. For skriftlige oppsigelser mottatt
etter 28. februar, må det betales til og med juli måned.
B. Endring av vedtektene for kommunal skolefritidsordning (SFO).
§ 3 – Bemanning
Skolefritidsordningen skal ha følgende bemanning:
- Barn 1-2. årstrinn: én ansatt per 15 barn.
- Barn 3-4. årstrinn: én ansatt per 20 barn.
Foreslås endret til:
Skolefritidsordningen skal ha følgende bemanning: én ansatt per 17 barn. Antall voksne vil
variere i løpet av dagen/ uken p g a variasjon i antall barn (i h t påmeldingene).
§ 7 – Oppsigelse av plass
Oppsigelse av plass skal skje skriftlig, senest en måned før fratredelse av plass. Ved fratredelse
etter 1.4 (oppsigelse datert etter 28.2.) betaler man til og med juni.
Foreslås endret til:
Oppsigelse av plass skal skje skriftlig, senest 1 måned før fratredelse av plass. Dette gjelder
også ved søknad om endring til redusert SFO-plass. For oppsigelser mottatt etter 28. februar,
må det betales til og med juni måned.
Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager m/ forskrifter, Lov om opplæring m/
forskrifter og kommunens delegasjonsreglement.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

15.01.2015 Endring av vedtektene for
kommunale barnehager og SFO

Saksopplysninger
Kommunens vedtekter for de kommunale barnehagene og SFO ble sist endret 18.12.2012. For å
få til en best mulig håndtering av daglig drift i barnehagene og SFO, ser rådmannen behov for å
gjøre noen endringer i vedtektene.
Vurdering/ kommentarer til de paragrafene der det er foreslått endringer/ tillegg.
A. Vedtektene for de kommunale barnehagene
§ 3-1 Samarbeidsutvalgets sammensetning
Vurdering: Antall representanter fra eier er i henhold til gjeldende vedtekter ikke likt for alle
barnehagene, men er praktisert likt. Teksten foreslås endret slik at den er lik for alle de
kommunale barnehagene.
§ 6 – Søknad og opptak av barn
Vurdering: Her er det ønskelig å få inn en regel som regulerer hvor lenge ventelisten i
forbindelse med hovedopptaket gjelder for barn som fyller ett år etter 31. august i opptaksåret.
Her foreslås det at ventelisten gjelder fram til 15. september.
I tillegg er det ønskelig å få inn 2 nye punkter i kriteriene for opptak av barn. Disse punktene
foreslås for:
a) å gjøre barnehagesituasjonen enklere for foreldre som i dag må levere barn i 2 barnehager
med stor avstand mellom barnehagene.
b) å få en tydelig regel for opptak av barn som lovmessig ikke har rett til plass på grunn av alder.
§ 7 – Oppsigelse av plass
Vurdering: Regelen i forbindelse med oppsigelse av plass i barnehagene har ikke vært god.
Noen foreldre har fått nesten 2 måneder etterbetalingstid, mens andre 1. måned. Her foreslås det
at oppsigelsestiden er 1 måned fra skriftlig oppsigelse blir mottatt, slik det er for SFO.
B. Vedtektene for SFO
§ 3 – Bemanning
Vurdering: I gjeldende vedtekter skiller bemanningsnormen mellom 1. og 2. trinn (1 ansatt per
15 barn) og 3. og 4. trinn (20 barn per ansatt). De siste årene har færre barn enn tidligere hatt
SFO-tilbud, noe som har ført til at grunnbemanningen er betydelig redusert, spesielt på Hunn
skole. Som en konsekvens av dette, er det ønskelig å ha en bemanningsnorm som gjelder felles
for 1. - 4 trinn. Etter å ha drøftet dette med skolenes ledelse, foreslås det at den nye
bemanningsnormen for SFO settes til 17 barn per ansatt.
§ 7 – Oppsigelse av plass
Vurdering: Her er det lagt inn en liten endring, slik at teksten i SFO-vedtektene og
barnehagevedtektene blir sammenfallende.
Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/283-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

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

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
4/15
4/15

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

Rådmannens innstilling
Rådmannens skriftlige tilbakemelding til kommunestyret, som svar på kommunestyrets vedtak i
sak 38/14, tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er: Kommunens delegasjonsreglement
Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

17.01.2015 Rutine (plan) for overgang for
elevene i Overhalla fra barnetrinn til
u-trinn.

Saksopplysninger
I sak 38/14 ble «Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandling skole, barnehage og
Skolehelsetjeneste» behandlet 16.06.2014. I vedtaket ber kommunestyret rådmannen følge opp
anbefalingene i rapportens kapittel 5 med skriftlig tilbakemelding til kommunestyret innen
31.12.2014.
Anbefalingene i rapporten er følgende:
 Kommunen bør vurdere å utarbeide en overordnet plan for overgang, som
synliggjør premissene for overgang mellom barnehage og skole.
 Det bør gjennomføres evalueringer både for overgang barnehage/barneskole
og barneskole/ungdomsskole.
Rutinene for overgang mellom barneskole og ungdomsskole bør implementeres i større grad;
eksempelvis gjelder dette bruk av elevlogg.
Vurdering
Det foregår for tiden arbeid på mange fronter for å videreutvikle kommunen som god
barnehage- og skoleeier og barnehage- og skolemyndighet.
Etter at revisjonsrapporten ble lagt fram, ble «Tilstands- og utviklingsrapport» for grunnskolene
vedtatt av kommunestyret 15. september. I denne rapporten er det vedtatt mange
forbedringspunkter knyttet til skoletilbudet, som direkte og indirekte vil få betydning for det
helhetlige skoletilbudet for elevene i Overhalla.
Barnehage/ skoleåret 2014/ 2015 deltar politisk og administrativ ledelse i Overhalla i
utviklingsprogram sammen med de andre kommunene i Nord-Trøndelag, der også
overgangsproblematikk fra barnehage til skole i Overhalla vil bli vurdert som en del av dette
programmet.
Høsten 2014 er det utarbeidet en ny modell for leirskole. Leirskoleopplegget er knyttet sammen
med MOT. Målet har vært å få til en helhet, ved at programmet «Kjærlighet og grenser» for
elever og foreldre også gjennomføres på høsten i 7. trinn.
Rådmannen mener det ikke er hensiktsmessig å legge fram en omfattende plan for overganger
nå, men at best mulig kvalitet i forbindelse med overganger vil være en viktig del av det
utviklingsarbeidet som nå foregår i kommunen.
Imidlertid er rutinen (planen) for overgang for elevene fra barnetrinn til u-trinn blitt behandlet
og forbedret høsten 2014, og rådmannen velger å ta denne med i tilbakemeldingen til
kommunestyret. Det vil også bli spesielt fokus på at de ulike tiltaksdelene i rutinen blir fulgt
opp. I tillegg vil rådmannen sørge for at det blir gjennomført evaluering av rutinene knyttet til
overgangen barnehage - skole og barnetrinn - u-trinn, høsten 2015.
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Oppdatert rutine for overgangen fra barneskolen til ungdomsskole
for elevene i Overhalla kommune.
Mål:
-Sikre at elevene får en best mulig overgang til ny skole/ klasse.
- Sikre best mulig faglig kontinuitet ved overgangen til u-trinnet.
- Sikre at foreldre/ foresatte får tilstrekkelig informasjon og deltakelse ved
overgangen.
Tiltak
Ansvarlige
Frist
«Kjærlighet og grenser»
Tilbud 8 kvelder for elever og foreldre
(se nærmere omtale under tabellen)
Informasjonsskriv til elever og foresatte
på 7.trinn om overgangsprosess og
premisser for sammensetting av nye
grupper.
Rektor og rådgiver fra OBUS besøker
7.trinn på OBUS og Hunn
MOT-informanter 7-8-9 besøker
klassene på 7.trinn
Kontaktlærerne lager forslag til
grupper
Overføringsmøte:
 Sammensetting av klasser

Elevinformasjon
 §5-elever
Skriftlig informasjon til elever og
foresatte om klassesammensetting,
valgfag, språklig
fordypning/2.fremmesdspråk m.m
Leirskole for 7. trinn på Sømliøya,
(Nærøy kommune) med innlagt MOTaktiviteter med tanke på oppstart u-trinn

Prosjektleder for rus og MOTansvarlig Lene Jensen Viken
Rektor OBUS

Rektor OBUS
MOT-informatørene
Ktl. 7.trinn

Gjennomføres
oktober og
november 7. trinn
Uke 14

Uke 17 etter avtale
med skolene
Etter avtale med
skolene
Uke 19

Rektor OBUS
Deltakere: kontaktlærere,
spes.veiledere

Uke 20

Rektor OBUS

Uke 21

Leirskoleansvarlige:
Kristian Mork (fra ledelsen
OBUS), Lene Viken (MOT) og
lærer fra Obus eller Hunn
Rektor / kontaktlærere

Gjennomføres
uke 22

Foreldremøte
Første halvdel juni
 Kort om OBUS
 Presentasjon av kontaktlærerne
 Samling m/ kontaktlærer- info om
oppstart
Elevlogg
Kontaktlærerne 7.trinn
Før besøksdag
 Elever (og foresatte) skriver en
logg om seg selv ut fra oppsatt
mal. Leveres nye kontaktlærere
på besøksdagen
Besøksdag( 9.00-11.30)
Rektor OBUS og kontaktlærerne Starten av juni
 Fellessamling (kultur m.m)
 Omvisning
 Samling i klasser
 Enkel bespisning i kantina
Halvårsvurdering for elevene 7. trinn
Rektorene på begge skoler og
Før sommerferien
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Skriftlig halvårsvurdering gjøres
tilgjengelig for nye kontaktlærere
Skolestart 1.uka
 Oppstart m/vekt på klassemiljø og
elevenes sosiale kompetanse.
Arbeidsmøter IOP
 Kontaktlærere eller spes. ped
lærere fra 7. og 8.trinn
utarbeider IOP sammen.
Informasjonsmøte foresatte
 Hva kjennetegner u-trinnet
Hva er viktig?
 Presentasjon faglærere
/samarbeidspartnere
 Arbeidsplaner
 Skole-hjemsamarbeid
Tilbakemelding fra u-trinnet
 7.trinns kontaktlærerne inviteres
til trinnmøte på 8. trinn, der man
tar en gjennomgang av oppstarten
for de nye 8.klassingene.
 Resultater fra nasjonale prøver
sendes til avgiverskolene


kontaktlærerne barneskole
Kontaktlærerne

Uke 34

Spes.ped.veileder

Ferdig innen 15.9.

Rektor/Trinnleder /
Kontaktlærere

Uke 37

Trinnledere OBUS

Innen 1.10

Rektor

Innen 1.12

Om «Kjærlighet og grenser»
 Et familierettet program for 11 – 12 åringer og deres foreldre/foresatte.
 Omhandler rusforebygging i forhold til narkotika, alkohol og tobakk,
Programmet er ingen ”avholdskampanje”.
 Målet med programmet er å utsette debutalderen, redusere ungdomsfyll og styrke forholdet
mellom ungdommen og foreldrene.
 Som tittelen sier, handler det om grensesetting på en OK / kjærlig måte.
 Programmet kom til Norge i 2004.
 I programmet samarbeides det tett med skolen, der ungdomsdelen på 6 x 2timer og er tatt inn
i den obligatoriske undervisninga på dagtid.
 Temaer i ungdomsdelen er:
- å omgås andre.
- å skape forståelse for regler og grenser.
- å forstå foreldrenes situasjon.
- å få trening i å hanskes med vennepress.
- å lære å takle press knyttet til tobakk, alkohol og narkotika.
 Hver elevsamling på skolen etterfølges av 6 foreldrekvelder og 2 familiekvelder på ca. 2
timer. Dvs 14 timer investering i barns framtid – som har gitt flotte resultater andre steder.
 Hvert steg for foreldrene, består av en DVD med noe tid til gruppediskusjon eller aktiviteter.
I tillegg blir ulike verktøy presentert som kan brukes i utfordringene vi møter med ungdom
og rus.
 Temaer i foreldredelen er:
- generelle oppdragelsesspørsmål
- introduksjon av ulike ”verktøy” foreldrene kan bruke hjemme
- tema om tobakk, alkohol og narkotika
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Det nye leirskoletilbudet
 Leirskoletilbud gjennomføres for 7. trinn på Sømliøya leirsted, Nærøy. Dette leirstedet
benyttes av Høylandet kommune og Grong kommune.
 Oppholdet gjennomføres fra tirsdag til fredag i slutten av mai. (4 dager med 3 overnattinger)
 I motsetning til leirskoleopplegget på Drageid, skal leirskoleopplegget nå ledes av
fagpersoner knyttet til skolene i Overhalla og de har ansvaret for opplegget. Målet har vært å
få til et rimelig men godt tilbud som går inn i en helhetstenkning knyttet til overgangen til utrinnet, samtidig som det har faglig innhold knyttet til læreplanmål.
 Kristian Mork jobber i ledergruppen på OBUS. Hans deltakelse i leirskoleopplegget er et
viktig bidrag for å bli kjent med elevene før de starter på u-trinnet.
 Lene Jensen Viken, MOT-ansvarlig og MOT-koordinator i Overhalla. Vi ønsker å
videreutvikle kommunens MOT-satsning og ser derfor denne alternative læringsarenaen som
en fin møteplass for å gi elevene en fin start på MOT- opplegget for u-trinnet.
 Den tredje lederen skal være en lærer fra Hunn eller OBUS.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2013/7430-69

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Reising av navnesak på skrivemåten av navnet Ranemsletta

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
6/15
5/15

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

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

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015. enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
I forbindelse med sluttbehandling av stedsnavnene Ranemsletta og Skage, ba Klagenemnda for
stedsnavnsaker Kartverket reise navnesak på skrivemåten av Ranemsletta fordi den var uklar.
Dette er senere korrigert av Kartverket og Klagenemnda. Det er kommunen som er
vedtaksmyndighet, og nemnda har bedt kommunen om å reise navnesaken.
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Saksbehandlingen følger Lov om stadnavn, stadnl.
Høringsuttalelser er mottatt i forbindelse med behandling av navnevalget.
Høringsuttalelser:
Klagenemnda for stedsnavnsaker:
Nemda er usikker på om Ranemsletta skal skrives med eller uten binde-s, eventuelt Ranessletta.
De ber derfor om at det blir reist navnesak på skrivemåten.
Namdal historielag:
Det er flere gårdsnavn som ender på –em i Midtre-Namdal. Felles for disse er at –m skifter til –s
i genitiv. Eksempel på dette er Bertnestrappen (fjellknaus) på Bertnem. Korrekt skrivemåte er er
etter historielagets syn derfor Ranessletta. Eldre mennesker i bygda/dalen er velkjent med det. I
dagligtale sier folk Sletta. Første del av navnet kan ha blitt lagt til for å stedfeste hvor Sletta
ligger, eller hvilken slette det er. Det kan derfor tenkes at det korrekte navnet var/er Sletta.
Under forutsetning av at det ikke er korrekt, vil Namdal historielag tilrå at skrivemåten er
Ranessletta i samsvar med dialekten.
Nord-Trøndelag kulturvernråd:
Støtter Namdal historielags uttalelse.
Stedsnavntjenesten i Midt-Norge, navnekonsulentene:
Gårdnavnet Ranem er sammensatt med leddet –heim, norrønt heimr. Det vanlige mønsteret i
sammensetninger for denne navnegruppen i Namdal er at det blir en –s i sammensetningsleddet,
mens m-en i førsteleddet faller bort. Eksempel er gårdsnavnet Lestem, det det er vedtak på
relasjonsnavn som Lestesdalen og Lestesenget, i tråd med uttalen. Dette skulle tilsi Ranessletta.
Skrifttradisjonen er imidlertid her entydig med bevart m. Men det bør uansett være en binde-s.
Det er lite dokumentasjon på relasjonsnavn hvor Ranem inngår som førsteledd, men
Ranemskirka finnes belagt, f.eks. i bygdebøker. Dessuten er Ranemsbrua brukt.
På bakgrunn av dette tilrår de skrivemåten Ranemssletta.
Vurdering
Ved vedtak om skrivemåten av stedsnavn, skal det ved fastsetting av skrivemåten tas
utgangspunkt “i den nedarvede lokale uttalen”. Skrivemåten skal følge gjeldende
rettskrivingsprinsipp, stadl. §4.
Før vedtak blir fattet, skal navnekonsulentene ha gitt tilråding, stadnl. §6.
Høringsuttalelsene er entydig med hensyn til binde-s, men navnekonsulentene er klar på at
skrifttradisjonen tilsier –m, og samsvarer ikke med det vanlige mønsteret for sammensetninger
av slike navn i området hvor –m skifter til –s og skulle tilsi Ranessletta.
Navnekonsulentenes tilråding er Ranemssletta. De påpeker imidlertid at skrifttradisjonen her er
entydig med bevart m, men mener det uansett bør være en binde-s.
I dette konkrete tilfellet har en hatt en tydelig skrifttradisjon med Ranemsletta. Skal en endre
dette bør det etter rådmannens syn foreligge tungtveiende argumenter. Samtidig bør en i denne
konkrete sammenstillingen av Ranem og sletta også hensynta uttale av det sammenstilte ordet.
Det kan argumenteres for at det å introdusere nok en –s heller blir en forvanskning enn en
forenkling av uttalen. En videreføring av tidligere skrifttradisjon bør derfor kunne forsvares.
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Både kirka og brua på stedet skrives i motsetning til tettstedsnavnet normalt i to ord (Ranem
kirke og Ranem bru), men kan i dagligtalen forekomme i sammensetning i begge varianter
(med/uten binde-s). Ingen av disse eksemplene gir heller dobbel-s.
Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at tidligere skrivemåte Ranemsletta beholdes.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/8801-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Finansiering av kommunens egenandel - Trafikksikkerhetstiltak 2015

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
7/15
6/15

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

Rådmannens innstilling
1. Det tilrås at tiltakene blir gjennomført i løpet av 2015, med en kommunal andel på totalt
kr. 2 150 000 eks. mva.
2. Kommunens egenandel finansieres med låneopptak. Det brukes følgende kontoplan:
Tiltak 1 fra planovergangen Namsosbanen til Hunn boligfelt:
02500.6040.33401.prosjektnr 0481 kr. 800 000
08300.6040.33401.prosjektnr
kr. 400 000
09100.6040.33401.prosjektnr
kr. 400 000
Tiltak 2 Barlia:
02500.6040.33401.prosjektnr 0480 kr. 3 500 000
08300.6040.33401.prosjektnr
kr. 1 750 000
09100.6040.33401.prosjektnr
kr. 1 750 000
3. Gjennomføring av tiltakene forutsetter at en mottar forventede tilskudd.

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger
Kommunens handlingsprogram for trafikksikkerhet 2015 – 2018 ble vedtatt i kommunestyret i
møte den 17.12.14 (sak 81/14).
Det ble vedtatt å søke om trafikksikkerhetsmidler i 2015 for følgende tiltak:
1.
Gang- og sykkelveg med vegbelysning fra planovergang Namsosbanen til Hunn boligfelt
(fv434).
2.
Barlia, vei, gang-/sykkelvei og veibelysning fra X fv17 og til avkjørsel Overhalla
Næringsbygg/barnehage (kommunal veg).
Tiltak kommunen søker om trafikksikkerhetsmidler til, må dokumenteres med vedtak om
kommunal medfinansiering på 50 % av totalkostnaden på prosjektet.
I tillegg må kommunen sende status og prognose for bruk av bevilgede midler til vegkontoret
innen 1.august 2015. Midler til prosjekt som ikke er påbegynt i tiltaksåret trekkes tilbake.
Frist for å søke om trafikksikkerhetsmidler er satt til 1. februar 2015.
Vurdering
Det forutsettes at det før iverksetting av trafikksikkerhetstiltak så skal det fremmes egen sak for
finansiering av kommunens egenandel (50 %).
Tiltak 1:
Gang- og sykkelveg med vegbelysning fra planovergang Namsosbanen til Hunn boligfelt
(fv434)
Tiltaket har vært omsøkt tidligere, men har igjen blitt aktualisert etter flere henvendelser fra
beboere i Hunn boligfelt om ønske om tiltak som bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter,
og da spesielt for barn. Det er gjort flere henvendelser til vegvesenet i saken, både med tanke på
ulike tiltak, blant annet en fartsreduksjon forbi boligfeltet.
Det vurderes at en etablering av en forlengelse av gang- og sykkelveg fra jernbaneovergangen
fram til avkjørsel til boligfeltet, samt vegbelysning - vil være et tiltak som kan bidra til økt
trafikksikkerhet i området.
Gang- og sykkelvegen er vedtatt i reguleringsplan for Hunn, vedtatt 17.6.2013
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Kartutsnitt vedtatt reguleringsplan
Tiltak 2:
Barlia, vei, gang-/sykkelvei og veibelysning fra X fv17 og til avkjørsel Overhalla
Næringsbygg/barnehage (kommunal veg)
I tillegg til at tiltaket er prioritert i trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram, så er det også tatt
inn som et prioritert tiltak i gjeldende vegplan for 2015 – 2018 (vedtatt 18.6.2013, sak-76/12).
Planlagt tiltak omfatter både en forsterkning av ca. 400 m kommuneveg inkl. breddeutvidelse
(gang- sykkelveg/gangbane), asfalt og vegbelysning.
Tiltaket vurderes til å gi økt trafikksikkerhet på den mest trafikkerte vegstrekningen.
Dette spesielt sett opp mot barnehagen i området, samt skolebarn som skal til bussholdeplassen
ved fylkesvegen.

Kartutsnitt
Foreløpig kostnadsberegninger:
Tiltak 1
Tiltak 2

Totalt kr. 800 000 eks. mva.
Totalt kr. 3 500 000 eks. mva.. (gangbane og vegbelysning ca. kr. 1 500 000.

Ingen av tiltakene er detaljprosjektert per dags dato, men bygger på kostnadskalkyler som er
gjort i forbindelse med tidligere søknader og i forbindelse med behandling av vegplan. Det er
tatt høyde for en prisøkning.
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Finansieringsplan:
Tiltak
1
2

Kommunal andel (50 %)
Kr. 400 000 eks. mva.
Kr. 1 750 000 eks. mva.

Tilskudd trafikksikkerhetsmidler (50 %)
Kr. 400 000 eks. mva.
Kr. 1 750 000 eks. mva.

Det tilrås at tiltakene blir gjennomført i løpet av 2015, med en kommunal andel på totalt kr.
2 150 000 eks. mva. Dersom tilskudd oppnås gjennomføres det en budsjettjustering i forbindelse
med rapport for tertial 1.
Kommunens egenandel finansieres med låneopptak. Det brukes følgende kontoplan:
Tiltak 1 fra planovergangen Namsosbanen til Hunn boligfelt:
02500.6040.33401.prosjektnr 0481 kr. 800 000
08300.6040.33401.prosjektnr
kr. 400 000
09100.6040.33401.prosjektnr
kr. 400 000
Tiltak 2 Barlia:
02500.6040.33401.prosjektnr 0480 kr. 3 500 000
08300.6040.33401.prosjektnr
kr. 1 750 000
09100.6040.33401.prosjektnr
kr. 1 750 000
Blir ikke kommunens søknad om trafikksikkerhetsmidler innvilget slik som forutsatt, må saken
tas opp til ny behandling.
Miljømessig vurdering
Tiltakene vil bidra positivt i forhold til trafikksikkerheten på begge stedene. Vegbelysning vil bli
utført med LED-armatur.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/375-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Åse Ferstad

Saksframlegg

Prosjekt - Kartlegging av mulige forurensningskilder til Myrelva

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
8/15
7/15

Rådmannens innstilling
Det iverksettes en kartlegging av mulige forurensningskilder til Myrelva i 2015.
Kommunens andel på kr. 10.000 finansieres med bruk av disposisjonsfond.
Følgende finansiering foretas:
Utgift
Ansvar
Tjeneste
10 000
6000
12000
10 000
6000
1504

Art
12700
19401

Sum
+10 000
-10 000

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Side26

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

Saksopplysninger
Som en oppfølging av forvaltningsplan for vann for vannregion Trøndelag 2016-2012,
planlegges det en kartlegging og registrering av forurensningskilder i nedbørsfeltet til Myrelva.
I forbindelse med tiltaksanalysen til vannforvaltningsplanen ble alle risikovassdragene i Midtre
Namdal befart av skogbruks- og miljøvernsjefen i MNS høsten 2013. Det ble i svært få tilfeller
avdekket konkrete årsaker til forurensninger, slik at det må gjøres registreringer på gårdsbruk og
boliger med spredt avløp.
Høringsuttalelsen ble behandlet i kommunestyret i desember 2014 (k.sak.77/14 den 17.12.14),
og det ble blant annet beskrevet en vurdering av lokale utfordringer både på landbrukssektoren
og vann- og avløpssektoren i Overhalla:
 Kartlegging og registrering av landbruksforurensning i nedbørsfeltet til Myrelva.
 Kartlegging og registrering av spredt avløp i nedbørsfeltet til Myrelva.

Det er i nedbørsfeltet ca. 30 boligeiendommer og ca. 50 gårdsbruk, de fleste med husdyr.
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Med bakgrunn i situasjonen i Myrelva ønsker kommunen i samråd med MNS Miljø og landbruk
å gjennomføre en kartlegging av forurensningskilder i nedbørsfeltet til elva.
Kartleggingen vil kun være en datafangst som grunnlag for å finne årsaker, før det eventuelt
foreslås konkrete tiltak.
Det er ikke kartlagt noen bestemte forurensningskilder i nedbørsfeltet, og situasjonen er knyttet
til summen av mange små avrenningstilfeller i et nedbørsfelt som er dominert av landbruk og
spredt bosetting.
Kartleggingen er planlagt gjennomført ved eiendomsbesøk, med fokus på avløp fra bolig og
mulig landbruksforurensning som avrenning fra silo og rundballer, gjødselkjellere,
lagringskapasitet husdyrgjødsel, spredningsrutiner, arealbruk, kantsoner, melkeromsavløp,
hydrotekniske anlegg m.m.. Kort sagt så ønsker en å danne seg et bilde av situasjonen gjennom
observasjoner og samtaler med eiere og brukere i registreringsarbeidet.
Kostnader:
Arbeidsbehov
25 dagsverk à kr 2.000
7,5 dagsverk à kr 2.000
5 dagsverk à kr 2000
1.550 km à kr 4,05

50 Gårdsbruk
30 Boligeiendommer
Rapport og oppsummering av resultater
Kjøregodtgjørelse ca. 60 km/dag
Administrasjon, møter m.m
Sum

Beløp
50.000 kr
15.000 kr
10.000 kr
7.500 kr
10.000 kr
92.500 kr

Finansiering:
Midtre Namdal samkommune
Overhalla kommune
Egeninnsats administrasjon

Beløp
10.000 kr
10.000 kr
10.000 kr

Tilskudd fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Sum

62.500 kr
92.500 kr

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har pr. 3.12.14 innvilget et tilskudd på kr. 62 500 til
kartleggingsarbeidet.
Vurdering
Kommunen er ikke tillagt myndighet etter vannforskriften, men har myndighet på flere områder
som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø,
forurensning og arealplanlegging. I tillegg skal kommunen følge opp tiltak som inngår i
tiltaksprogrammet.
Det er i tiltaksprogrammet til vannforvaltningsplanen satt miljømål for alle vannforekomstene i
vannregionen, og en planlagt kartlegging av forurensningskilder til Myrelva skal danne grunnlag
for å finne årsaker, samt foreslå nødvendige tiltak.
For å nå målet om god økologisk tilstand i Myrelva innen 2021, så vurderes det nødvendig med
en nærmere kartlegging av nedbørsfeltet.

Side28

Hvis det etter kartleggingen viser seg at det må iverksettes tiltak, så vil dette bety kostnader for
den enkelte huseier og landbruket. Det må i kartleggingsarbeidet også vurderes om ny aktivitet
eller nye inngrep i vannforekomsten vil føre til at miljømålet ikke vil nås, eller at det forringes
ytterligere.
Konklusjon:
Det anbefales at kommunen og MNS Miljø og landbruk gjennomfører en kartlegging av mulige
forurensningskilder til Myrelva i 2015.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/183-3

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Sluttregnskap. Anskaffelse av tankbil

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
11/15
8/15

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

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

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

06.01.2015 Sluttregnskap. Anskaffelse av
tankbil

Saksopplysninger
I budsjettet for 2014 ble det vedtatt under investeringer å gå til anskaffelse av en ny tankbil til
Overhalla brannvesen. Dette innenfor en kostnadsramme på kr. 800.000.
Dette hadde sin årsak i at den gamle rett og slett var «oppbrukt» og var i en slik forfatning at den
ikke ga tilstrekkelig trygghet i en beredskapssituasjon.
Det ble anskaffet et chassis type Scania P380DB 2007 modell som ble bygget opp som en
fullverdig tankbil/utrykningsbil og tilpasset bruken. Tankbilen har en kapasitet på 12 000 liter.
Den gamle tankbilen ble solgt til NMK Namdal for 10 000 kroner.

Vurdering
Tankbilen er nå i beredskap og vil gi oss en langt bedre og tryggere beredskapssituasjon enn det
vi hadde før.
Miljømessig vurdering
Med en nyere bil med nyere motor vil utslippene bli redusert deretter.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2013/8643-6

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Sluttregnskap. Anskaffelse av nødstrømsaggregat sykeheimen/helsesenteret

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
12/15
9/15

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

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

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

29.10.2013 Helhetlig risiko -og
sårbarhetsanalyse og handlingsplan
30.10.2013 VS: Oppsummeringrapport ROS
22.11.2013 Særutskrift - Helhetlig risiko -og
sårbarhetsanalyse og handlingsplan
18.02.2014 Tilleggsbevilgning til innkjøp av
nødstrømsaggregater
15.08.2014 Særutskrift - Tilleggsbevilgning til
innkjøp av nødstrømsaggregater
16.01.2015 Sluttregnskap. Anskaffelse av
nødstrømsaggregat
sykeheimen/helsesenteret

I
X
S
X
S

Tittel

Adressat

Bente Eidesmo

Saksopplysninger
Det er i 2014 anskaffet nødstrømsaggregat til sykeheimen og helsesenteret i tråd med vedtak
18.11.13. Nødstrømsaggregatet står nå ferdig og ble satt i beredskap 15.12.14.
Prosessen med anskaffelsen gikk godt og vi har nå et aggregat i beredskap som i de fleste
tilfellene vil klare å holde helt ordinær drift uten at det merkes i særlig grad at det er endring på
strømkilden.
Aggregatet er utstyrt med en drivstofftank som har en kapasitet på 24 timer.
Det ble en liten overskridelse på anskaffelsen. Et avvik på ca kr 50.000 må sies å være bra
budsjettering og styring når vi ser på kompleksiteten i en slik anskaffelse. Overskridelse skyldes
i hovedsak uventede forhold i bygningsmessige konstruksjoner og bevisste valg for å sikre
kvaliteten i anskaffelsen (for eksempel kjøp av flere batteristøtte/UPS). At vi får optimale
løsninger er vel så viktig som at man har streng budsjettkontroll, selvfølgelig innenfor rimelige
rammer. Kvalitetssikring handler også å unngå merkostnader i ettertid.

Vurdering
Vi er nå godt rustet med hensyn til langvarige strømavbrudd som berører Overhalla helsesenter
og de tjenestene som ytes med helsesenteret som base.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/6920-7

- Positiv, frisk og framsynt -

Rådmann i Overhalla

Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Kommunereformen - statusrapport for Overhalla kommune

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
13/15
10/15

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune vil utrede nærmere følgende fire hovedalternativer i
kommunereformen:
1.1. Egen kommune som i dag (nullalternativet)
1.2. Vest-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og
eventuelt også Flatanger og Osen)
1.3. Øst-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Grong, Høylandet og eventuelt også
Namsskogan, Røyrvik, Lierne)
1.4. Stor-alternativet (11 kommuner, dvs. kommunene nevnt i pkt. 1.2 og 1.3).
2. Overhalla kommunestyre vil følge en tidsplan med endelig vedtak om veivalg våren 2016. I
dette ligger at kommunestyret ønsker å fatte vedtak basert på et best mulig
beslutningsgrunnlag hvor sentrale elementer i reformen bør være tydeligere avklart.
3. Kommunen vil i kommende planfase fram mot sommeren 2015 involvere innbyggerne
gjennom folkemøte(r), informasjon om reformen i ulike kanaler og på andre måter som kan
være hensiktsmessig.
4. Nærmere plan for utredningsarbeidet og reformprosessen for øvrig utarbeides i regi av
styringsgruppen.
5. Kommunestyret viser for øvrig til nærmere beskrivelse av status for arbeidet med
kommunereformen i saksfremstillingen.

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

09.09.2014 Kommunereformen - Oppnevning
av styringsgruppe
09.09.2014 Invitasjon til å delta i
reformprosessen
25.09.2014 Kommunereformen i NordTrøndelag
01.10.2014 Kommunereformen i NordTrøndelag
21.11.2014 Kommunereform og fjellstyrer
22.12.2014 Fylkesmannens forventninger til
kommunene og nærmere om tildelte
skjønnsmidler i 2014 knyttet til
kommunereformen
19.01.2015 Kommunereformen - statusrapport
for Overhalla kommune

I
I
U
I
I

S

Tittel

Adressat

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Perly Berge
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Saksopplysninger
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har bedt om å få oversendt innen 1. februar en rapport om
status for kommunereformarbeidet i alle kommunene.
Mandat
Kommunestyret vedtok 15.09.14 at formannskapet med tillegg av en fast representant for hvert
av de øvrige partiene i kommunestyret, oppnevnes som styringsgruppe for kommunereformen.
Rådmannen er sekretær for styringsgruppen.
Styringsgruppen skal overfor kommunestyret utarbeide forslag til målsettinger, omfang,
avgrensninger, prosessplan og mandat for kommunens utredningsarbeid i tråd med tidsplanen
for kommunereformen. Involvering av innbyggerne og øvrige berørte vil være en del av det
styringsgruppen skal avklare.
Styringsgruppen har p.t. gjennomført 3 møter (se vedlagte møtereferater):
 18.11.14
 01.12.14
 13.01.15
Styringsgruppen besluttet i første møte å inkludere en tillitsvalgt og leder for ungdomsrådet som
faste medlemmer av styringsgruppen.
Styringsgruppen har ønsket en bred tilnærming til utredningsprosessen, ikke minst på grunn av
at sentrale elementer i reformen p.t. ikke er avklart (blant annet hvilke oppgaver kommunene
skal få, oppgaver og organisering av region-/fylkesnivået, framtidig inntektssystem m.v.).
Gruppen har derfor lagt til grunn at en vil følge et tidsløp med endelig og best mulig begrunnet
beslutning om veivalg i kommunestyret våren 2016.
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Styringsgruppen har så langt utpekt fire hovedalternativer for kommunen for nærmere
utredning:
 Egen kommune som i dag (nullalternativet)
 Vest-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og
eventuelt også Flatanger og Osen).
 Øst-alternativet (3-6 kommuner, dvs. Overhalla, Grong, Høylandet og eventuelt også
Namsskogan, Røyrvik, Lierne)
 Stor-alternativet (11 kommuner, dvs. kommunene nevnt i pkt. 1.2 og 1.3).
Hva angår det nevnte stor-alternativet ovenfor, deltar Overhalla for tiden (etter felles møte
medio desember) i et felles arbeid med de øvrige 10 kommunene med kunnskapsinnhenting.
Dette skal resultere i en foreløpig rapport om dette alternativet i slutten av februar. De berørte
kommunene vil deretter ta stilling til om dette alternativet bør utredes nærmere som et reelt
alternativ eller ikke. Dette kan innebære at kommunestyret i Overhalla får en egen sak om dette
alternativet trolig i april i år.
Øst-alternativet samsvarer med ett av alternativene som kommunene i Indre Namdal vil utrede.
Det gjenstår her å avklare hvordan utredningsprosessen i Indre Namdal kan koordineres med
Overhalla.
Kommunene i Midtre Namdal utveksler på ulike møtearenaer (blant annet i samkommunestyret
og i rådmannsgruppemøter) jevnlig informasjon om prosessen i egne kommuner. Overhalla
kommune løser i dag en rekke tjenester gjennom samarbeidet i Midtre Namdal samkommune.
Regjeringen arbeider som kjent med en lovendring som skal fjerne muligheten for organisering
som samkommune.
Styringsgruppen har i siste møte gjennomgått ulike faktabilder for vest- og øst-alternativene, og
har i tillegg gjennomgått og drøftet relevante kriterier for framtidig kommunestruktur.
Styringsgruppen konstaterer at det er stor usikkerhet omkring framtidige økonomiske rammer
for alle de fire hovedalternativene. Varslet nytt inntektssystem som skal innføres fra og med
2017 (dermed i all hovedsak med dagens kommunestruktur) gjør det p.t. vanskelig å forutsi
økonomiske konsekvenser av valget mellom de fire alternativene for kommunen. For
sammenslåingsalternativene er det i tillegg usikkert hvordan den langsiktige
kommuneøkonomien vil være når det betydelige inndelingstilskuddet ut fra dagens regler skal
avvikles etter 15 + 5 år (nedtrapping siste 5 år).
Styringsgruppen ser det som aktuelt å gjennomføre ulike former for involvering av innbyggerne
i arbeidet med reformen. I førstkommende fase fram mot sommeren 2015 tar en sikte på å
gjennomføre ett eller flere folkemøter i kommunen for å gi informasjon og kunnskap om
kommunereformen og samtidig ha åpenhet for synspunkter om utredningsprosessen og
alternativene. I tillegg vil kommunen gjøre informasjon om reformprosessen tilgjengelig i ulike
kanaler på internett/sosiale media m.v. Regjeringen har satt i verk et arbeid for å utarbeide en
veileder om lokaldemokrati. Det antydes at denne kan foreligge i løpet av våren. En slik veileder
vil blant annet si noe om hvordan kommunene kan gjennomføre innbyggerundersøkelser.
Regjeringen vil våren 2015 legge fram en stortingsmelding med forslag om oppgaver til
kommunene og organisering av region-/fylkesnivået. Stortingets behandling av dette vil kunne
gi vesentlige avklaringer for den videre prosessen lokalt.
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Kommunevalget i september vil åpenbart kunne ha betydning for den videre prosessen og gjør
at det synes naturlig å planlegge etterfølgende planprosess i samspill med nyvalgte politikere fra
høsten 2015.
Styringsgruppen har så langt signalisert at kommunen selv bør ha eierskap til den kommende
utredningsprosessen. Det gjenstår å avklare hvordan det videre utredningsarbeidet skal foregå
opp mot tilsvarende arbeid i de berørte nabokommunene, og om kommunen ser behov for
ekstern bistand i dette arbeidet. Rådmannen vil fungere som prosjektleder på
praktisk/administrativt nivå.
Det er en åpenbar utfordring for utredningsprosessen i kommunene i Namdalen at de er ulike
tidsløp for beslutning i kommunestyrene.
Styringsgruppen har ikke tatt endelig stilling til om og eventuelt hvordan innbyggerne skal høres
før kommunstyret vedtar veivalget våren 2016. Inntil videre ser en det som mest aktuelt å
vurdere å gjennomføre en innbyggerundersøkelse eller eventuelt en rådgivende
folkeavstemming våren 2016 i forkant av kommunestyrets behandling.
Informasjon til ansatte ivaretas inntil videre av tillitsvalgtes deltakelse i styringsgruppen og fra
ledernivå gjennom ordinære linjer i organisasjonen, herunder hovedtillitsvalgtes deltakelse i
ledersamlinger og møtearenaer. Rådmannen vil lenger ute i prosessen vurdere ytterligere
informasjon til og involvering av ansatte når det blir naturlig.
Styringsgruppen har lagt stor vekt på tidlig involvering av ungdom i prosessen. Leder av
ungdomsrådet er tatt inn som fast medlem av styringsgruppen. Hele ungdomsrådet var til stede i
ett av de tre møtene gruppen har hatt så langt. Det vurderes å gjennomføre et samarbeid med
Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Fylkesmannen om et opplegg for involvering av
ungdomsskoleelever i kommunereformen.
Det vil være naturlig å gjennomføre kontaktpunkter med lag og organisasjoner underveis.
Fylkesmannen har bedt om en ny kort underveisrapport fra kommunene innen 15. august 2015.
Vurdering
Basert på foreløpige signaler fra styringsgruppen ser rådmannen det som naturlig å planlegge for
gjennomføring av ett eller flere folkemøter i løpet av våren. Konkretisering av dette gjøres i
kommende møter i styringsgruppen.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/9441-5

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - Høring

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
14/15
11/15

Møtedato
27.01.2015
09.02.2015

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

Behandling i Overhalla formannskap - 27.01.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 27.01.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

I

04.12.2014 Overføring av skatteoppkrevingen til Finansdepartementet
Skatteetaten
22.01.2015 Overføring av skatteoppkrevingen til
Skatteetaten - Høring
22.01.2015 Overføring av skatteoppkrevingen til
Skatteetaten - Høring
22.01.2015 Overføring av skatteoppkrevingen til
Skatteetaten - Høring
23.01.2015 Overføring av skatteoppkrevingen til
Skatteetaten - Høring

S
S
S
S

Tittel

Adressat

Vedlegg:
1. Høringsbrev datert 1.12.14 fra
Finansdepartementet
2. Utredning datert 24.11.14 fra Skattedirektoratet

Saksopplysninger
Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av
skatteoppkreverfunksjonen (skatteoppkrevingen) til Skatteetaten. Høringsfrist er 2. mars 2015.
Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkrevingen
(arbeidsgiverkontroll, innkreving og føring av skatteregnskapet) kan organiseres i
Skatteetaten for å oppnå en bedre og mer effektiv skatteoppkreving. Utredningen skulle
også inneholde forslag til nødvendige regelverksendringer, plan for ev. endringer i IKTsystemløsninger og vurdering av arbeidsrettslige- og personalmessige forhold.
Skattedirektoratets rapport ble oversendt Finansdepartementet 24. november 2014.
Rapporten med vedlegg er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmesider
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Horing---Overforing-av-skatteoppkrevingen-tilSkatteetaten/id2342728/?regj_oss=30 .
Regjeringen vil ta stilling til Skattedirektoratets konkrete forslag til organisering av
skatteoppkreverfunksjonen etter at høringen er gjennomført, herunder den regionale fordelingen
og omfanget av satsingen på arbeidsgiverkontroll i kampen mot svart økonomi.
Skattedirektoratet foreslår at oppgaven skal utføres på tilsammen 27 kontor (fra dagens 288).
Forslaget innebærer at oppgavene kan utføres med 526 færre årsverk enn de
kommunale skatteoppkreverne bruker i dag. Samtidig foreslår Skattedirektoratet å
styrke arbeidsgiverkontrollen med 29 årsverk, slik at den samlede innsparingen blir
netto 497 årsverk. Dette skal totalt gi en samlet innsparing på om lag 370 mill. kroner årlig.
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Arbeidsgiverkontrollen i Nord-Trøndelag er i rapporten foreslått flyttet til Steinkjer.
Skattedirektoratets forslag følger føringene regjeringen har lagt for arbeidet.
Det vises for øvrig til vedlagte høringsbrev fra Finansdepartementet.
Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten – Høringssvar fra Midtre Namdal
samkommunestyre.
Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, Høylandet, Røyrvik og Lierne
kommuner har valgt å samarbeide om en felles skatteoppkreverfunksjon, organisert som en del
av Midtre Namdal samkommune. Skatteoppkreverkontoret er bemannet med 5 årsverk og
oppnår svært gode resultater etter alle måleindikatorer.
Overhalla kommune vil ikke anbefale at skatteoppkreverfunksjonen flyttes fra kommunene til
staten. Vi mener at dagens ordning gir svært gode resultater og fremstår som en god, effektiv og
desentralisert organisering. Skatteoppkreverfunksjonen hører etter vår mening naturlig til de
oppgaver som kommunene skal løse også i framtiden.
Overhalla kommune er i utgangspunktet svært kritisk til den prosessen som ligger bak forslaget.
Utredningen som ligger bak høringsbrevet, må betraktes som et partsinnlegg fra
Skattedirektoratet. Utredningen mangler medvirkning fra kommunene som i dag har ansvar for
ordningen og de ansattes synspunkter er ikke tatt med i høringen. Utredningen har etter vår
mening vært gjennomført som en lukket prosess noe som oppfattes som svært uheldig.
Utredningen mangler en analyse av hvilke ulemper som en statliggjøring av
skatteoppkrevertjenesten vil gi og den bagatelliserer utfordringene som kommunen i distriktet
vil få i forhold til dagens ansatte. Verken utredningen eller høringsbrevet behandler økonomiske
og administrative konsekvenser for kommunene som følge av omleggingen av ordningen,
herunder på hvilken måte og hvor mye statens skal trekke inn i rammetilskuddet fra kommunene
til å dekke statens kostnader til drift av tjenesten i framtiden. Forslaget behandler ikke hvordan
kommuner som blir sittende igjen med en forpliktelse overfor ansatte og avtaler med 3. part skal
kompenseres.
Overhalla kommune er også svært kritisk til at forslaget fremmes nå mens kommunene venter
på innhold i kommunereformen. Forslaget er et dårlig signal til kommunene, og svekker troen til
at motoren i kommunereformen skal være overføring av arbeidsoppgaver til kommunene, og
troen på at det er innhold i regjerningens målsetting om at «oppgaver bør legges på lavest
mulige effektive nivå» (Prop. 95 S. 2013 – 2014). Forslaget bør derfor etter vår oppfatning i sin
helhet trekkes.
Overhalla kommune ser med økende bekymring på den tiltagende sentraliseringen i Norge.
Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen vil virke sterkt sentraliserende til
fylkeshovedstedene, til landsdelssentrene og til sentrale strøk rundt Oslo. Summen av alle forlag
vil svekke grunnlaget for å drive offentlig tjenesteproduksjon i distriktene og brukes i neste
omgang som argument for nye forslag om sentralisering slik vi opplever at også denne
utredningen gjør.
Dagens skatteinnkreving har svært gode resultater med en innbetalingsgrad på om lag 99,8% av
samlede krav for de viktigste skatteartene. Vi er bekymret for at effektiviteten i
skatteinnkrevingen vil svekkes med å overføre oppgaven til staten slik vi har sett det i Danmark.
Skattedirektoratet mener at å ha en samlet innkreving av både statlige og kommunale krav gir
kvalitetsgevinster i form av mulighet for samkjøring og informasjonsoverføring, men har i sin
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vurdering i liten grad belyst risiko og tiltak ved oppgaveoverføringen. Analysen er i hovedsak av
kvalitativ karakter, og inneholder også innslag av subjektivitet. Overhalla kommune mener at
mangelen på kvantitative analyser utgjør en vesentlig svakhet, særlig tatt i betraktning det
begrensede mulighetsrommet som ligger i å oppnå bedre resultater for skatteinnkrevingen enn i
dag. Overhalla kommune mener videre at det er en svakhet at det ikke ses på
forbedringsmuligheter innenfor dagens organisering. Gjennom dette ville en fått synliggjort
effektiviseringspotensialet mot antatt beste alternativ.
En overføring til staten vil også begrense kommunenes mulighet for god likviditetsstyring og vil
kunne føre til inntektstap i form av rentetap for kommunene. KS har beregnet denne til 150 til
200 mill. kr. Vi tror også at innsparingspotensialet på personellsiden er betydelig overvurdert.
Gjennom felles løsning i Midtre Namdal Samkommune (MNS) har vi gode resultater på alle
måleindikatorene for skatteinnkrevingen for de nevnte 8 kommuner. Det drives en effektiv
innkreving med sterk tilknytning og kontakt med oppdragskommunene som i varetar nødvendig
lokalkunnskap og nærhet til skattebetalerne. Kommunene vil med forslaget miste muligheten til
å bruke skatteoppkreverens særnamskompetanse for kommunale krav som i dag er både
effektivt for kommunene og besparende for innbyggerne.
Dersom regjeringen likevel skulle velge å arbeide videre med en sak til Stortinget om en
overføring av skatteinnkrevingen har Overhalla kommune følgende kommentarer og merknader:
Overhalla kommune vil framheve at en eventuell statliggjøring av skatteinnkrevingen ikke er et
ønske fra kommunene, men vil være et statlig pålegg. Staten må derfor ta ansvar for at dette
skjer på en måte som ivaretar arbeidstakerne. Staten må ta hovedansvar for å gjennomføre
virksomhetsoverdragelsen, herunder ta ansvar for de som blir overtallige. Dette innbefatter også
eventuelt omplassering til andre stillinger i staten.
Overhalla kommune vil påpeke at selve forslaget til fordeling av statlige arbeidsplasser i seg
selv vil virke sterkt sentraliserende. Det henvises i utredningen til statens egne «Retningslinjer
for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon». Retningslinjene skal
medvirke til
 «Ei jamnare regional fordeling av statlege arbeidsplassar». I Nord-Trøndelag og MidtNorge er fordelingen av statlige arbeidsplasser svært skjevt fordelt. Vi kan ikke se at
forslaget slik det ligger nå vil medvirke til en jevnere regional fordeling.
 «Ein statlig tenesteproduksjon som i størst mogleg grad sikrar befolkninga i alle delar av
landet god tilgang til statlege tenester». Forslaget medvirker ikke til dette for Namdalen.
 «Oppbygging av profesjonelle fagmiljø også utanom dei større pressområda». Vi kan ikke
se at forslaget medvirker til dette, men at det snarere er med på å bygge ned de profesjonelle
fagmiljøene rundt i distriktene for eksempel i Midtre Namdal.
Det står videre i retningslinjene: «Dersom alle faktorane elles er like i valet mellom to stader,
skal ein velje den minst sentrale staden og innanfor det geografiske verkeområde for dei
distriktspolitiske verkemidla». Vi kan ikke se at det er tatt hensyn til dette i det forlaget som er
fremmet. Overhalla kommune mener at det må velges en mer desentralisert modell enn det er
lagt opp til, og at det i lokaliseringen av kontorsteder må legges langt mer vekt på
distriktspolitiske utfordringer.
Overhalla kommune forutsetter at staten tar fullt ansvar for alle kommunale kostnader og
inntektstap som måtte oppstå i forbindelse med en eventuell overføring.
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Overhalla kommune forutsetter at staten tar ansvar for det kompetansetapet som kommunene får
som følge av overføringen. Overhalla kommune forventer også at staten, som i
vergemålsoverføringen, avsetter ekstra midler som kommunene vil kunne få til å gjennomføre
omstilling som følge av personaltap. Staten må videre ta den økonomiske risikoen knyttet til
overføring av skatteoppkrevingen slik at kommunesektorens skatteinntekter ikke påvirkes
negativt om de fremtidige innfordringsresultatene blir svakere enn de resultatene de kommunale
skatteoppkreverne leverer.
Overhalla kommune mener at Skattedirektoratet må sørge for at kommunene får like god tilgang
på rapporter og informasjon som i dag ved en eventuell statliggjøring av skatteinnkrevingen.
Skatteinntektene utgjør om lag 40 pst av kommunesektorens inntekter. MNS legger til grunn at
informasjonen gjøres tilgjengelig for kommunene gjennom en web-løsning eller tilsvarende. Det
må også etableres en eller flere analyseenheter som kan bistå kommunene med raske svar på
spørsmål, bistand til analyse av skatteinngangen og utarbeidelse av prognoser.
Overhalla kommune vil avslutningsvis uttrykke sterk skepsis til den framdriftsplan som er
foreslått. Framdriften i en eventuell overføring må forskyves for at nødvendige
konsekvensanalyser skal kunne gjennomføres, tap av effektivitet unngås, redusere risiko i
prosjektet som i dag synes betydelig og ikke minst ivareta alle ansatte i hele landet i prosessen.

Side43

Overhalla kommune

Saksmappe: 2012/5663-12

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Rådmann i Overhalla

Trond Stenvik

Saksframlegg

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og
Grong kommuner

Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
12/15

Møtedato
09.02.2015

Rådmannens innstilling
1. Det etableres et samarbeid om brann- og redningstjeneste mellom kommunene
Overhalla, Høylandet og Grong. Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen
med Grong som vertskommune. Kommunestyret godkjenner de prinsipper som er lagt til
grunn for samarbeidet i saksfremstillingen.
2. For kostnadsfordelingen er det tatt utgangspunkt i et samlet årsbudsjett for
vertskommunesamarbeidet på kr. 4.067.500.
3. Kostnadene fordeles ut fra følgende prinsipp:
a. Kostnader til ledelse fordeles ut fra innbyggertall.
b. Kostnader til brannmannskaper fordeles ut fra gjeldende budsjettoppsett. Ved
eventuell framtidig endring av mannskapsstyrken kan denne fordelingen endres.
c. Kostnader til brannstasjoner og utstyr dekkes og budsjetteres av hver enkelt
kommune, og stilles til disposisjon for felles brann- og redningsvesen.
4. Det tas sikte på at ny ordning iverksettes fra 1.9.2015.
5. Vertskommuneavtale vedtas i egen sak.
6. Vertskommunen iverksetter prosess med ansettelse av ny brannsjef og varabrannsjef når
deltakende kommuner skriftlig har bekreftet deltakelse i ordninga.

Dokumenter i saken
Type

Dato

U

06.05.2014 Utredning felles brannvesen i
Namdalen - underlagsdokumenter
02.05.2014 Til kommunal behandling utredning av organisering og
etablering av felles brann- og
redningstjeneste i Namdalen
30.01.2015 Ny brannordning - felles brann- og

U

S

Tittel

Adressat
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Trond Stenvik m.fl.
Trond Stenvik m.fl.

redningsvesen Overhalla, Høylandet
og Grong kommuner

Saksopplysninger
Overhalla kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 47/14 den 16.06.14:
1. Overhalla kommune sier ja til å delta i etableringen av et nytt felles brann- og redningsvesen for
kommunene i Namdalen i tråd med beskrevet forslag i saken.
Samarbeidet organiseres som foreslått i form av et nytt interkommunalt selskap.
2. Kommunestyret legger til grunn at ansatte i kommunens brann- og redningstjeneste skal ivaretas
på en god måte gjennom avtalte prosesser framover i tråd med lov og avtaleverk.
3. Kommunestyret tar sikte på å behandle forslag til selskapsavtale og videre prosess i egen sak
etter sommeren når det er avklart hvilke deltakerkommuner nytt selskap vil få.

Kommunestyrene i Overhalla, Namsos, Fosnes, Høylandet og Grong fattet i juni 2014 omtrent
likelydende vedtak med intensjon om etablering av felles løsning som beskrevet. De øvrige
Namdalskommunene som deltok i utredningsarbeidet, meldte tilbake at de av ulike grunner ikke
ønsket å delta i samarbeidsløsningen. De fem nevnte kommunene hadde da en målsetting om å
etablere en felles løsning fra 01.01.15.
I løpet av høsten ble det avklart at Namsos kommune likevel ikke ønsket å gå videre med
samarbeidsløsningen. De øvrige kommunene vurderte da en alternativ løsning uten Namsos.
Fosnes har fra før et samarbeid om brannsjef med Namsos kommune, og signaliserte at det ut fra
geografi m.v. var lite aktuelt å se på annen løsning når Namsos for sin del ikke ønsket en ny
samarbeidsløsning. Overhalla, Høylandet og Grong har hver for seg behov for nye løsninger, og
har derfor i ettertid utredet muligheten for et felles brann- og redningsvesen med disse tre
kommunene. Rådmennene er nå kommet til et konkret omforent forslag som fremmes til politisk
behandling i kommunestyrene.
Av tidshensyn for videre etablering av felles brann- og redningsvesen, er det ønskelig med en
politisk behandling i februar i kommunestyrene for å avklare grunnlaget for en felles løsning.
Rådmennene i kommunene er nå kommet fram til et samlet og omforent forslag til løsning.
Saken fremmes dermed direkte til kommunestyret. Rådmannen ga i formannskapets møte
27.01.15 en muntlig orientering om innholdet i saken.
Forslag til løsning
Forslaget innebærer etablering av et felles brann- og redningsvesen med en brannsjef og
varabrannsjef i hele stillinger, samt overføring av mannskaper til en felles arbeidsgiver. Grong
kommune er foreslått som vertskommune for løsningen. Brannstasjoner og
utrykningskjøretøyer/utstyr videreføres som i dag (og i tråd med tidligere vedtatt løsning i
nevnte sak 47/14) med eierskap og kostnader i den enkelte kommune, men stilles til disposisjon
for felles brannvesen.
En organisering av felles brannvesen for disse tre kommunene med til sammen ca 7500
innbyggere gir følgende stillingsstørrelser til ledelse basert på forskriftskrav (hel stilling pr.
20.000 innbyggere pr lederrolle):
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Brannsjef 37 % stilling, leder beredskap 37 % stilling og leder forebyggende 37 % stilling (til
sammen 111 % stilling). I tillegg angir forskriften at det skal være en stedfortreder for
brannsjefen med samme kompetansekrav.
Det er også angitt krav til dimensjonering av det forebyggende arbeidet med 100 %
stillingsressurs pr. 10.000 innbyggere, noe som medfører krav om ca 75 % stilling i denne
løsningen.
Basert på samlede forskriftskrav for ledelse og forebyggende arbeid, samt vurderinger om
rekruttering, kompetanse og utviklingskraft, tilrår rådmennene at det ansettes ny brannsjef og
varabrannsjef i hver sin helstilling, dvs. en samlet ledelse med 2 årsverk som skal dekke
forskriftsfestede oppgaver og krav.
Ved utarbeidelse av felles brannordning vil det være krav til at det utarbeides en risiko- og
sårbarhetsanalyse for ordningen. Når det er ansatt ny brannsjef og ROS-analyse er gjennomført,
vil det være naturlig at organisering og løsning av arbeidsoppgaver harmoniseres/tilpasses i ny
brannordning.
Kommunene har i dag til sammen 50 mannskaper (Overhalla 16, Høylandet 14 og Grong 20).
Høylandet og Grong har fra før av et samarbeid om ledelse i brannvesenet.
Forebyggende arbeid:
Det tas utgangspunkt i samme ressursbruk som i dag, det vil si at de ordninger som kommunene
har til særskilt branntilsyn videreføres i første omgang ut 2015. Grong og Høylandet kjøper
denne tjenesten i dag, mens Overhalla utfører tilsynet i egenregi. En del av det forebyggende
arbeidet består i feiing og tilsyn med boliger. De tre kommunene har i dag forskjellige ordninger
her som forutsettes videreført i første gang ut 2015.
Felles for det forebyggende arbeidet er dermed at dagens ordninger videreføres i startfasen, men
når det er ansatt ny brannsjef vil det være naturlig at organisering og løsning av de forebyggende
oppgavene blir harmonisert/tilpasset i en felles løsning.
Organisering som vertskommune:
Med færre kommuner enn tidligere, tilrår rådmennene organisering som vertskommune med
Grong som vertskommune. For et vertskommunesamarbeid (organisert etter kommunelovens
bestemmelser) skal det opprettes en skriftlig avtale som regulerer de nødvendige forhold i
samarbeidet. Kommunestyret selv skal vedta avtalen (KL § 28-1 e). Slik avtale utarbeides og
kommer til behandling i kommunene etter at kommunene i februar har fattet vedtak som gir
grunnlag for å iverksette felles løsning.
Vertskommunen er arbeidsgiver for de ansatte.
Kostnader og fordeling:
I prosessen for utredning av felles løsning er det satt opp et samordnet budsjett basert på
inneværende års budsjett for brann og redning i de tre kommunene. Dette samlede budsjettet har
en total kostnad på kr. 5.305.500 og består av:
1. Vertskommunebudsjettet for fellesløsningen kr. 4.067.500.
I dette inngår lønn til ledelse (brannsjef, varabrannsjef) og lønn til mannskaper, her
under alle kostnader til utrykninger og øvelser, driftsutgifter, kurs/kompetanseheving,
forsikring mannskaper og bekledning/verneutstyr for alle.
2. Budsjett i hver kommune på øvrige kostnader. Overhalla kr. 448.000, Høylandet kr.
336.000, Grong kr. 454.000. Til sammen kr. 1.238.000. I dette budsjettet inngår alle
kostnader til brannstasjoner, sambandskostnader, kjøretøyer, røykdykkingsutstyr og
annet utstyr, kostnader til drift av 110-sentral og deltakelse i interkommunalt utvalg mot
akutt forurensning (IUA).
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Rådmannsgruppen har sett på flere modeller for kostnadsfordeling av vertskommunebudsjettet
kr. 4.067.500 og tilrår at dette gjøres ut fra følgende prinsipp:
1. Kostnader til ledelse (kr. 1.605.000) fordeles ut fra innbyggertall.
2. Kostnader til mannskaper (kr. 2.462.500) fordeles ut fra gjeldende årsbudsjett (konkret
budsjettering basert på antall mannskaper).
Ut fra denne metodikken blir det følgende samlede kostnader (vertskommunekostnader og egne
kostnader) for kommunene:
Overhalla
Høylandet
Grong

kr. 2.153.261
kr. 1.212.313
kr. 1.939.926

I budsjettet for 2015 har Overhalla kommune tatt noe høyde for at en ny samarbeidsløsning samt
deltidsreformen kan gi noe økte kostnader enn tidligere år. Foreslått løsning ser ut til å kunne bli
gjennomført innenfor budsjettert nivå.
Det er i dag enkelte ulikheter i beredskapen mellom kommunene. Grong har med 20
mannskaper noe mer enn forskriftskravet til styrken (16). Overhalla har en ordning med vaktlag
på 4 mann i jul, påske og deler av fellesferien, noe Høylandet og Grong ikke har. En ny
brannordning med harmonisering/tilpassing av løsninger over tid, kan medføre noe endret
fordeling av kostnader mellom kommunene.
Kostnader til deltidsreformen i brannvesenet må kommunene forholde seg til uavhengig av
organisering. I dette ligger kompetanseheving av mannskapene slik at de tilfredsstiller nye
forskriftskrav. Dette berører de fleste av dagens mannskaper. Gjennomføring av nødvendig
oppgradering dekkes av den enkelte kommune fortløpende etter hvert som opplæring planlegges
og gjennomføres.
Innføring av nasjonalt nødnett i 2015/2016 vil ellers som kjent kreve kommunal finansiering.
I en ny felles brannordning kan det gis åpning for at flere kommuner kan tiltre etter hvert. Dette
behandles særskilt etter henvendelser.
Det forutsettes at kommunene fatter likelydende vedtak om inngåelse av vertskommuneavtale
med Grong kommune som vertskommune.
Plan for gjennomføring (tidsfrister):
Februar
- Kommunstyrene vedtak på samarbeid
2. mars
- Utlysing brannsjef og varabrannsjef
1. mai
- Kommunale vedtak på vertskommuneavtaler
8. mai
- Ansettelse brannsjef og varabrannsjef
1. september - Iverksetting ny ordning med overgangsordning på ca 6 måneder.
Plan for gjennomføring baseres på at de 3 samarbeidende kommuner først vedtar
vertskommuneavtalen. Deretter foretas den formelle ansettelsen av brannsjef og varabrannsjef.
Det tas sikte på at lederstillinger er besatt innen 1. september. Det vil deretter bli en
overgangsperiode hvor ny brannordning utarbeides og det foretas en virksomhetsoverdragelse
av mannskaper til vertskommunen.
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Drøftinger er foretatt med tillitsvalgte/representanter for mannskapene. I den grad det framover i
overgangen til ny ordning dukker opp særskilte problemstillinger som berører enkeltansatte,
håndteres disse i tråd med vanlige spilleregler og avtaleverk.
Vurdering
De siste 10-12 årene har Overhalla kommune deltatt i 3 tidligere interkommunale utredninger
om mulig samarbeid innenfor brann- og redningsvesenet. En har utredet løsninger i Midtre
Namdal og for hele Namdalen. Denne gang bør det etter rådmannens syn være gjennomførbart å
iverksette et slikt samarbeid med kommunene Høylandet og Grong.
I tråd med tidligere utredning for Namdalen har en her fra rådmannsgruppens side hatt en
praktisk og nøktern tilnærming til dimensjonering og organisering. En har vektlagt det å få på
plass en fulltids ledelse med riktig kompetanse som kan gi stabile forutsetninger for videre
utvikling av et godt brannvesen. En felles løsning for de tre kommunene gir også muligheter for
bedre å kunne utnytte de ressursene som den enkelte kommune har.
Rådmannen vil etter en samlet vurdering tilrå at Overhalla kommune går inn i et felles brann- og
redningsvesen som beskrevet i saken. Vertskommuneavtale kommer som egen sak til
kommunestyret når den er ferdig utarbeidet.
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