
Møteprotokoll

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 27.04.2015
Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Asbjørn L. Hagerup Medlem OVAP
Jo Morten Aunet Medlem OVH
Erlend Lande Lilleberre Medlem OVAP
Kjersti Jensen Medlem OVAP
Johan Tetlien Sellæg Medlem OVSP
Knut Thorvald Flåtter Medlem OVSP
Trond Petter Ristad Medlem OVSP
Eivind Moa Medlem OVSP
Ann Gregersen Medlem OVSV
Kjell Harald Ottesen Medlem OVFRP
Ragnar Prestvik Varaordfører OVAP
May-Kristin Skaret Engblom Medlem OVAP
Per Olav Tyldum Ordfører OVSP
Anlaug Sellæg Asbøll Medlem OVSP
Hilde Tødås Medlem OVSP
Lene Lervik Glømmen Medlem OVSP
Bernt Harald Opdal Medlem OVAP
Elin Mevassvik Medlem OVAP

Forfall:

Navn Funksjon Representerer
Jan Ståle Viken Flått MEDL OVFRP
Ove Vannebo MEDL OVFRP
Hild Sissel Sagvik MEDL OVAP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Tore Nordfjellmark Jan Ståle Viken Flått OVFRP
Astrid M. B. Selnes Hild Sissel Sagvik OVAP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Roger Johansen
Johan L. Lund
Roger Hasselvold

Rådmann

Formannskapssekretær
Teknisk sjef*)
Kultursjef *)
Økonomisjef *)

*) Aktuelle saker.

Merknader

Kulturskoleelevene Solvår Kleven og Vanja Moa spilte og underholdt på piano, dessuten 
fikk kommunestyret besøk av “Efri og Halfa”, Silje Kolberg og Arne M. Okkenhaug som 
fremførte et lite “skuespill”.

Ordfører startet deretter møte med presentasjon av grunngitt spørsmål fra Asbjørn 
Hagerup (AP) og svar på spørsmålet, som følger vedlagt (spørsmål og svar ble utdelt til 
representantene):

Overhalla kommunestyre v/ ordfører

Grunngitt spørsmål vedrørende Overhalla kommunes hjemmeside.
Overhalla kommune har i mange år hatt en god hjemmeside som har fått positiv omtale og på 
mange måter har fungert godt. 
På siste kommunestyre ble regelverket for interpellasjoner og  grunngitte spørsmål etterlyst. 
Kommunestyret fikk da opplyst hvordan vi kunne finne fram til dokumentet på kommunens 
hjemmeside. Undertegnede var en av de som tidligere hadde lett ganske lenge for å finne den 
samme informasjonen. Spørsmålet på kommunestyremøtet minner om at det ikke er så enkelt å 
finne fram på hjemmesiden. Det stemmer forøvrig med at Arbeiderpartiet i senere tid har 
registrert flere merknader og henvendelser om at innbyggere synes hjemmesiden fungere dårlig 
bl.a. i forholdt til enkelte andre kommuners hjemmeside.
Det er pekt på at bl.a. søkefunksjonen er begrenset, jfr  spørsmålet om regelverket, 
aktivitetskalenderen fungerer dårlig og muligens er overtatt av facebook-siden samt at 
informasjonen om kommunen og næringsaktivitet i kommunen er lite tilgjengelig.  
Reiselivsnæringen har ved flere anledninger vært i kontakt med kommunen om at severdigheter 
og andre tilbud i kommunen blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside men uten resultat. I 
den sammenheng ønsker en at ikonet for den informasjonen får en mer naturlig plass.
Spørsmålet til ordføreren blir da om det er planer om en oppdatering av  kommunes 
hjemmeside i nærmeste framtid for å gjøre den lettere å bruke og gjøre det enklere for 
innbyggerne å finne relevant informasjon om kommunen og aktiviteter i kommunen.

Asbjørn Hagerup
Overhalla Arbeiderparti



Kommunestyremøte 27.04.2015
Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra Asbjørn Hagerup (Ap) om kommunens 
hjemmeside.
Ordføreren viser til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår som beskriver hva grunngitte 
spørsmål er og hvordan de skal behandles: 
Grunngitte spørsmål er forespørsler som gjelder konkrete forhold eller saker. De fremmes skriftlig av et 
kommunestyremedlem til ordføreren senest 5 virkedager før kommunestyremøtedagen. Spørsmålet legges ut til 
kommunestyrets medlemmer i møtet. Ordføreren refererer spørsmålet i sin helhet og gir sitt svar i 
kommunestyremøtet. Spørreren kan be om ordet for tilleggsspørsmål og/eller oppklaringer. Det er ikke anledning 
til debatt og det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål. Spørsmål og ordførerens svar 
vedlegges protokoll for kommunestyremøtet.

Asbjørn Hagerup stiller spørsmål om det er planer om en oppdatering av kommunens 
hjemmeside for å gjøre den lettere å bruke og gjøre det enklere for innbyggerne å finne 
relevant informasjon om kommunen og aktiviteter i kommunen. Asbjørn viser til enkelte 
eksempler på informasjon som ikke er godt nok tilgjengelig eller mangler på kommunens 
hjemmeside.
En større oppgradering av kommunens hjemmeside har vært under planlegging i 
administrasjonen en god stund. Bakgrunnen for dette er i stor grad det samme som Hagerup 
påpeker, nettopp det at en ønsker å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig for publikum. 
Søkefunksjonen er ikke god nok og strukturen på siden bør forenkles. I tillegg ønsker vi å lage 
en mobiltilpasset versjon av nettsiden. 
Så vil det alltid være ulike syn på hva som skal ligge av informasjon og lenker direkte på 
hovedsiden, alt avhengig av hvilke interessegrupper en spør. Jo mer informasjon og lenker som 
legges på hovedsiden, desto mer uoversiktlig og mindre brukervennlig for den jevne bruker vil 
siden imidlertid bli. Framover vil vi derfor i stedet legge mer vekt på en god søkefunksjon og 
prioritere en enkel struktur. I tillegg vil vi i større grad skille mellom type informasjon som 
hører hjemme på kommunens nettside og informasjon som heller bør legges ut i sosiale media-
kanaler som Facebook m.v.
Oppgradering av hjemmesiden er en omfattende oppgave som vil ta tid og må gjøres mellom 
andre løpende oppgaver. Rådmannen har satt en målsetting om at en ny versjon av hjemmesiden 
skal være klar snarest mulig over sommeren. I arbeidet vil en ta med seg de innspill som 
Asbjørn Hagerup har kommet med.

27.04.2015
Ordfører Per Olav Tyldum

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Maia Skaret Engblom/s. Eivind Moa/s.
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PS 22/15 Eventyret om Overhalla - utsmykning av nytt skolebygg

Rådmannens innstilling

Bok- og omdømmeprosjektet “Eventyret om Overhalla” brukes som grunnlag for en utsmykning 
av Overhallas nye barneskole innenfor en kostnadsramme på kr 320.000 eks. mva. Av dette 
søkes det om 50 % eksternt tilskudd. Kommunal andel dekkes fra disposisjonsfondet. 
Utsmykningen vil foregå i samarbeid med kunstner, arkitekt og leverandør av materiell. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015

Behandlet.

Asbjørn Hagerup (AP) ønsket å få vurdert sin habilitet i forhold til at han er kunstfaglig 
konsulent og kan bli involvert i saken på et eventuelt senere tidspunkt.

Kommunestyret vedtok at han var habil i denne aktuelle saken da det ikke er valgt noen 
konsulent for oppdraget pr. dd.

Ann Gregersen (SV) fremsatte følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:

“Det settes ned en utsmykkingskomite for å sikre kunstnerisk kvalitet av utsmykking av 
kommunens bygg.”

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende forslag til et nytt pkt. 2:

“Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak om utsmykning av kommunale bygg og 
hvordan dette skal organiseres.”

Det ble først stemt over formannskapets forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. Deretter 
ble det stemt over Ann Gregersen (SV) sitt forslag til vedtak som falt med 4 mot 16 stemmer og 
til slutt ble det stemt over Ragnar Prestvik (AP) sitt forslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak med Ragnar Prestvik (AP) sitt forslag til nytt pkt. 2, vedtas:

1. Bok- og omdømmeprosjektet “Eventyret om Overhalla” brukes som grunnlag for en 
utsmykning av Overhallas nye barneskole innenfor en kostnadsramme på kr 320.000 eks. 
mva. Av dette søkes det om 50 % eksternt tilskudd. Kommunal andel dekkes ved å 



utvide byggeprosjektet/-regnskapets ramme. Utsmykningen vil foregå i samarbeid med 
kunstner, arkitekt og leverandør av materiell. 

2. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak om utsmykning av kommunale 
bygg og hvordan dette skal organiseres.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015

Behandlet.

Johan Tetlien Sellæg (SP) foreslo at kommunal andel til utsmykning dekkes ved å utvide 
byggeprosjektet/-regnskapets ramme. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med Johan T. Sellæg (SP) sitt forslag, vedtas.

PS 23/15 Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2014

Rådmannens innstilling

Årsrapporten tas til orientering med følgende merknad:

Kommunestyret bemerker at det er ønskelig at det i tillegg til kontroll av faste utsalgs- og 
skjenkesteder i kommunen, også gjennomføres skjenkekontroll ved arrangement som har fått 
skjenkebevilling for en bestemt anledning.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Årsrapporten tas til orientering med følgende merknad:

Kommunestyret bemerker at det er ønskelig at det i tillegg til kontroll av faste utsalgs- og 
skjenkesteder i kommunen, også gjennomføres skjenkekontroll ved arrangement som har fått 
skjenkebevilling for en bestemt anledning.



PS 24/15 Overhalla idrettslag. Søknad om kommunalt tilskudd og 
lånegaranti ved renovering av Svenningmoen kunstgressbane.

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune stiller kommunal garanti som simpel kausjon for Overhalla idrettslag 
med inntil kr. 2 360 000 for renovering av kunstgressbane som omsøkt. Lånet avdras over 
10 år. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 10 år. Garantien 
reduseres også når spillemidler blir utbetalt og tilsvarende slik utbetaling.

2. Søknad om kommunalt tilskudd på kr. 500 000 avventes og sees i sammenheng med
behandling av kommunalt årlig tilskudd til idrett i forbindelse med årsbudsjett for 2016.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune stiller kommunal garanti som simpel kausjon for Overhalla 
idrettslag med inntil kr. 2 360 000 for renovering av kunstgressbane som omsøkt. Lånet 
avdras over 10 år. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 
10 år. Garantien reduseres også når annen finansiering blir utbetalt og tilsvarende slik 
utbetaling.

2. Søknad om kommunalt tilskudd på kr. 500 000 sees i sammenheng med behandling av 
kommunalt årlig tilskudd til idrett i forbindelse med årsbudsjett for 2016 og videre, slik 
at idrettslaget settes i stand til å ivareta sine forpliktelser som anleggseier.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015

Behandlet.

Formannskapet foreslo følgende endringsforslag, nytt pkt. 1 og 2:

1. Overhalla kommune stiller kommunal garanti som simpel kausjon for Overhalla 
idrettslag med inntil kr. 2 360 000 for renovering av kunstgressbane som omsøkt. Lånet 
avdras over 10 år. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 
10 år. Garantien reduseres også når annen finansiering blir utbetalt og tilsvarende slik 
utbetaling.

2. Søknad om kommunalt tilskudd på kr. 500 000 sees i sammenheng med behandling av 
kommunalt årlig tilskudd til idrett i forbindelse med årsbudsjett for 2016 og videre, slik 
at idrettslaget settes i stand til å ivareta sine forpliktelser som anleggseier.

Formannskapets endringsforslag ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.

Formannskapets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.



Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Overhalla kommune stiller kommunal garanti som simpel kausjon for Overhalla 

idrettslag med inntil kr. 2 360 000 for renovering av kunstgressbane som omsøkt. Lånet 
avdras over 10 år. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 
10 år. Garantien reduseres også når annen finansiering blir utbetalt og tilsvarende slik 
utbetaling.

2. Søknad om kommunalt tilskudd på kr. 500 000 sees i sammenheng med behandling av 
kommunalt årlig tilskudd til idrett i forbindelse med årsbudsjett for 2016 og videre, slik 
at idrettslaget settes i stand til å ivareta sine forpliktelser som anleggseier.

PS 25/15 Godkjenning av vertskommuneavtale brann

Rådmannens innstilling

1. Vertskommuneavtale vedrørende brannsamarbeid mellom Overhalla kommune, 
Høylandet kommune og Grong kommune godkjennes.

2. Namdal brann- og redningsvesen godkjennes som navn på vertskommunebrannvesenet.
3. Delegasjon til av myndighet til vertskommunen skjer ved at rådmannen i Overhalla 

foretar delegasjon til rådmannen i Grong av den myndighet som vertskommunen skal 
utøve, jfr. den vedlagte vertskommuneavtalen.

4. Det iverksettes prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på oppstart av 
vertskommunesamarbeidet 01.09.2015.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Vertskommuneavtale vedrørende brannsamarbeid mellom Overhalla kommune, 
Høylandet kommune og Grong kommune godkjennes.

2. Namdal brann- og redningsvesen godkjennes som navn på vertskommunebrannvesenet.
3. Delegasjon til av myndighet til vertskommunen skjer ved at rådmannen i Overhalla 

foretar delegasjon til rådmannen i Grong av den myndighet som vertskommunen skal 
utøve, jfr. den vedlagte vertskommuneavtalen.

4. Det iverksettes prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på oppstart av 
vertskommunesamarbeidet 01.09.2015.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015

Behandlet.



Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

PS 26/15 Utviklingsprogrammet for byregioner - fase 2

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune slutter seg til at Region Namdal søker om å videreføre 
«Utviklingsprogrammet for byregioner» i fase 2 innenfor de rammer som presenteres i denne 
saken.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune slutter seg til at Region Namdal søker om å videreføre 
«Utviklingsprogrammet for byregioner» i fase 2 innenfor de rammer som presenteres i denne 
saken.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

PS 27/15 Kjøp elbiler 2015

Rådmannens innstilling

1. I tråd med kommunens klima- og miljøplan anskaffer Overhalla kommune 2 elbiler 
innenfor avsatt budsjettert ramme på kr 500.000 i 2015. 

2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salg/innbytte av kommunale biler når det 
vurderes som hensiktsmessig ut fra fortløpende vurderte behov.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:



1. I tråd med kommunens klima- og miljøplan anskaffer Overhalla kommune 2 elbiler 
innenfor avsatt budsjettert ramme på kr 500.000 i 2015. 

2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salg/innbytte av kommunale biler når det 
vurderes som hensiktsmessig ut fra fortløpende vurderte behov.

Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

PS 28/15 Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i 
Indre og Midtre Namdal

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune tar faktainnsamlingen om alternativet med kommunene i Indre og 
Midtre Namdal til orientering og som nyttig grunnlag for videre arbeid med 
kommunereformen.

2. I tråd med øvrige berørte kommuners behandling vil Overhalla kommune ikke utrede 
videre alternativet med å slå sammen de 11 kommunene i Indre og Midtre Namdal.

3. Overhallas tidligere vedtatte “øst-alternativ” avgrenses til å omfatte Høylandet og Grong 
i tillegg til Overhalla.

4. Senest innen utgangen av 2015 bør Overhalla ha redusert antall alternativer slik at det 
kun gjenstår ett alternativ i tillegg til det å eventuelt bestå som egen kommune.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 27.04.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune tar faktainnsamlingen om alternativet med kommunene i Indre og 
Midtre Namdal til orientering og som nyttig grunnlag for videre arbeid med 
kommunereformen.

2. I tråd med øvrige berørte kommuners behandling vil Overhalla kommune ikke utrede 
videre alternativet med å slå sammen de 11 kommunene i Indre og Midtre Namdal.

3. Overhallas tidligere vedtatte “øst-alternativ” avgrenses til å omfatte Høylandet og Grong 
i tillegg til Overhalla.

4. Senest innen utgangen av 2015 bør Overhalla ha redusert antall alternativer slik at det 
kun gjenstår ett alternativ i tillegg til det å eventuelt bestå som egen kommune.



Behandling i Overhalla formannskap - 20.04.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 20.04.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.


