
Møteinnkalling

Utvalg: Overhalla valgstyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 24.01.2017
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 97506252.  
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

PS 1/17 Valg av barnerepresentant for plan- og utbyggingssaker 
for inneværende valgperiode

PS 2/17 Valg av representant og vararepresentant til Namdal 
Rehabilitering IKS
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/439-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av barnerepresentant for plan- og utbyggingssaker for inneværende 
valgperiode, frem til 2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 1/17 24.01.2017

Rådmannens innstilling

Louise Weider velges som barnerepresentant for inneværende valgperiode.

Hjemmel for vedtaket er: 
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Saksopplysninger

I plan- og bygningsloven av 2008 er krav til og virkemidlene for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen styrket. 

Alle som fremmer planer, private, kommuner, regionale myndigheter og andre offentlige 
instanser, skal etter loven ta hensyn til barn og unge i sin planlegging, og må legge til rette for 
gode bomiljøer og gode oppvekst og levekår. 

Loven stiller krav til private så vel som offentlige forslagsstillere, om å sikre medvirkning fra 
barn og unge. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre 
offentlige organer og private.

Medvirkningen skal beskrives i planprogram og planbeskrivelse, og planers virkninger og 
konsekvenser for barn og unge skal beskrives. Det er nye bestemmelser av betydning for barn 
og unge, blant annet regulering av grønnstruktur.

Barn og unge er et tema som skal vurderes i konsekvensanalyser.

I Plan- og bygningslovens § 3-3 – Planleggingsmyndigheter i kommunen står det bl.a.:

”Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen”. 

Astrid Marie Bakken var barnerepresentant i forrige valgperiode. Louise Weider er nå forespurt 
og har sagt seg villig til å påta seg vervet om hun skulle bli valgt.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2015/9249-2
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Valg av representant og vararepresentant til Namdal Rehabilitering IKS

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 2/17 24.01.2017

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: Saken behandles som hastesak (kl.§13) 
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Saksopplysninger

Namdal Rehabilitering IKS er som kjent et interkommunalt driftsselskap som driver 
rehabiliteringssenter på Høylandet. Det er 14 medlemskommuner, med ulik eierandel etter 
kommunestørrelse (Overhalla har 2 eierandeler).
Representantskapet er selskapets øverste organ, der hver kommune/eier har en representant.

Ordfører Per Olav Tyldum er i dag kommunens representant, men det viser seg nå at dette valget 
ikke er gjennomført formelt sett.

Vurdering

Det skal være et eierskapsmøte den 1.2.17 og valget blir derfor nå behandlet og endelig vedtatt i 
valgstyremøte (hasteparagrafen).

Valgstyret velger representant og vararepresentant til representantskapet for inneværende 
periode frem til 31.12.2017. Deretter foretas valg for 2 nye år iflg, selskapsavtalens §8.
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