
Møteprotokoll
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Arne Flaat Medlem OVSP
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Anne-Grete Sagmo Medlem OVAP
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Marit Haugum Mo MEDL OVSP
Bernt Harald Opdal MEDL OVAP

  Jo Morten Aune           MEDL                                         OVH

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Magnus Toresen Marit Haugum Mo OVSP
Gunn Gravseth Lysberg Bernt Harald Opdal OVAP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Julie Brucker
Roger Hasselvold
Roger Johansen

Rådmann
Informasjonskonsulent
Økonomisjef
Teknisk sjef

Merknader

Underskrift:

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

Magnus Toresen/s.
Tore Nordfjellmark/s.
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Merknader til saklisten:

Ordføreren startet møtet med å beklage at det ikke var gitt beskjed om at tilleggssak – 46/16 -  
Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016 – 2019 var sendt ut. 

Ordføreren foreslår at saken tas ut og delegeres til formannskapet for videre behandling den 6. 
juni.
Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
   

Forslag fra Overhalla Arbeiderparti om ekstra sak:
Kommunereformen.

Forslag til vedtak:
Overhalla kommunestyre tar innbyggernes råd i folkeavstemminga til etterretning og vedtar å gå 
videre som selvstendig kommune.

Behandling i Overhalla kommunestyre – 24.05.2016.
Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre – 24.05.2016:
Forslaget falt mot 5 stemmer.



PS 34/16 Årsmelding 2015

Rådmannens innstilling

Overhalla kommunes årsberetning for 2015 vedtas. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.

PS 35/16 Årsregnskap 2015

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommunes årsregnskap for 2015 godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på kr 3.009.393,14.

2. Mindreforbruket avsettes til “Generelt disposisjonsfond”. 

3. Overforbruket innenfor flyktningetjenesten på kr 521.415,52 dekkes med 
«flyktningefondet” som overføres “Generelt disposisjonsfond”.

4. Følgende budsjettjustering gjennomføres:
Art Ansvar Tjeneste Beløp
19310 8100 89900 -3.009.393,14
15400 8100 89900 3.009.393,14
25950000 3.009.393,14
25600002 -3.009.393,14
25600002 -521.415,52
25600100 521.415,52

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.



Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende forslag til vedtak:
Endring av pkt. 2:

Av mindreforbruket avsettes kr. 2.009.393,14 til generelt disposisjonsfond.
Kr. 1.000.000 avsettes til samferdselstiltak (vedlikehold kommunale veger) i 2016.

Det ble foretatt punktvis avstemming slik:

Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 - Ragnar Prestvik (AP) sitt forslag, nytt pkt. 2 – Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 - Enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 - Justeres i henhold til vedtaket i pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak, og Ragnar Prestvik sitt endringsforslag i pkt. 2, vedtas:

PS 36/16 Skatteoppkreverfunksjonen 2015

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller. For øvrig tas 
Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Overhalla kommune til orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas.

PS 37/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for 
perioden 2016 – 2019.



2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike selskapskontroller i 
uprioritert rekkefølge:

- Midtre Namdal Avfallsselskap AS (MNA)
- Museet Midt IKS
- Overhalla Realinvest
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer 

i planen i planperioden.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Lene Lervik Glømmen (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.
Hjemmel Fvl. 6e
Begrunnelse: Styremedlem i Overhalla Realinvest A/S

Arne Flaat (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel Fvl. 6e
Begrunnelse: Styreleder i MNA.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas. 

PS 38/16 Finansiering av Hildresåsen boligområde

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar utbygging av Hildresåsen tomteområde i tråd med 
saksfremstillingen.

2. Samlet utbyggingskostnad kr 33 884 000 eks mva finansieres med låneopptak. Av dette 
knytter kr. 8.625.000 seg til selvkostområdene vann og avløp.

3. Følgende finansiering foretas:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst
02300 6010 34500 0504 4 313 000 Vann
02300 6020 35301 0504 4 312 000 Avløp
02300 6000 31500 0483 25 259 000 Tomteområde og 

infrastruktur
04290 6000 31500 0483 6 315 000 Betalt mva
09100 8100 88000 0906 -33 884 000 Bruk av lån
07290 8100 85010 0906 -6 315 000 Mva 

kompensasjon



Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.

Formannskapet var på befaring i Hildresåsen.

Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag for å tydeliggjøre den videre saksgangen med nye 
punkt 2, 3 og 4 i innstillingen etter punkt1, slik at opprinnelig pkt 2 og 3 forskyves ned til punkt 
5 og 6. Rådmannens innstilling blir da 

2. Det igangsettes en prosess med regulering av aktuelt område. Endelig godkjent 

regulering vil, etter politisk behandling, avklare momenter som må konkretiseres 

etter forprosjektfasen.

3. Det igangsettes en prosess med grunnkjøp av aktuelt område. Grunnkjøp vil være 

knyttet til reguleringsprosessen og behandles politisk i egen sak. Endelige 

tomtepriser for området fastsettes som en del av dette.

4. Hildresåsen søkes utviklet til å bli et ambisiøst og framsynt utviklingskonsept i tråd 

med kommunens satsning på klima, miljø og innovasjon. Dette konkretiseres i egen 

sak når elementer i dette er nærmere avklart.

Det ble foretatt punktvis avstemming slik:

1. Kommunestyret vedtar utbygging av Hildresåsen tomteområde i tråd med 

saksfremstillingen. – Enstemmig vedtatt.

2. Det igangsettes en prosess med regulering av aktuelt område. Endelig godkjent 

regulering vil, etter politisk behandling, avklare momenter som må konkretiseres 

etter forprosjektfasen. – Enstemmig vedtatt.

3. Det igangsettes en prosess med grunnkjøp av aktuelt område. Grunnkjøp vil være 

knyttet til reguleringsprosessen og behandles politisk i egen sak. Endelige 

tomtepriser for området fastsettes som en del av dette. – Enstemmig vedtatt.

4. Hildresåsen søkes utviklet til å bli et ambisiøst og framsynt utviklingskonsept i tråd 

med kommunens satsning på klima, miljø og innovasjon. Dette konkretiseres i egen 

sak når elementer i dette er nærmere avklart. – Enstemmig vedtatt.

5. Samlet utbyggingskostnad kr 33 884 000 eks mva finansieres med låneopptak. Av dette 

knytter kr. 8.625.000 seg til selvkostområdene vann og avløp. – Enstemmig vedtatt.



6. Følgende finansiering foretas: - Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak, og rådmannens tilleggsopplysninger, vedtas.

PS 39/16 Finansiering brannstasjon

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre bygging av ny brannstasjon innenfor en netto 
kostnadsramme på kr. 6.312.000 eks. mva. Nybygget oppføres i energieffektiv passivhus 
standard og med framtidsrettede materialvalg og energiløsninger.

2. Lokalisering/tomtevalg for ny brannstasjon behandles i egen sak når dette er nærmere 
utredet.

3. Eksisterende brannstasjonsbygg selges når ny brannstasjon står ferdig.

4. Følgende finansiering foretas:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
02300 6000 33950 0472 6 949 600 Bygg
02800 6000 33950 0472 262 500 Grunnerverv
04290 6000 33950 0472 1 737 400 Betalt mva.
06702 6000 33950 0472 -900 000 Salg av næringsbygg
07290 8000 85010 0906 -1 737 400 Kompensasjon for mva.
09100 8100 88000 0906 -6 312 100 Bruk av lån

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.



Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.

PS 40/16 Finansiering reparasjon av eksisterende asfalt

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar å finansiere reparasjon av asfalt på kommunale veier. Dette 
gjøres innenfor en kostnadsramme på 500 000 eks mva.

2. Følgende finansiering foretas:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
02300 6040 33301 0495 500 000
04900 6040 33301 0495 125 000
09100 8100 88000 0906 -500 000
07290 8000 85010 0906 -125 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Tilleggsforslag fra Ragnar Prestvik (AP). 
Pkt. 1- Rammen på 500.000,- økes med 1.000.000,-.

Det ble foretatt punktvis avstemming:

Pkt. 1 – Endring av ramme fra 500.000,- til 1,500.000,- - Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – Rammen vil bli justert i henhold til vedtak i pkt. 1 -  Enstemmig vedtatt.



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Forslag fra Ragnar Prestvik AP om å øke rammen til 1.500.000,- enstemmig vedtatt.

PS 41/16 Søknad om nedjustert festeavgiftsnivå for Brøndbo 
Holding AS, eiendommene 13/37/35 og 13/37/39

Rådmannens innstilling

1. Søknad om nedjustering av festeavgiftsnivået for eiendommene 13/37/35 og 39 på Skage 
industriområde avslås.
 Søknaden avslås fordi festeforholdet er regulert ved signerte festekontrakter, med 

akseptert festeavgift på inngåelsestidspunktet og akseptert regulering av festeavgiften.
 Signert festekontrakt regulerer “forretningsdriften” mellom grunneier og fester og er 

ikke “utøvelse av offentlig myndighet” med tilhørende klagemulighet. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.

PS 42/16 Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016- 2019

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar tiltaksplan for vann og avløp for årene 2015 - 2019 med en 
kostnadsfordeling og prioritering som følger: 

1.

2016 2017 2018 2019 Sum i perioden

Avløp 2 stk. pumpestasjoner 2016 kr     1 600 000 kr  1 600 000 kr  1 600 000 kr       4 800 000 

Overbygg pumpestasjoner kr                   400 000 kr         200 000 kr      200 000 kr      200 000 kr       1 000 000 



Utskifting automatikk og 
implementere overvåk kr                   200 000 kr         200 000 kr      200 000 kr      200 000 kr           800 000 

Rehab  av avløpsledning 
Moan/Gansmo kr                   900 000 kr           900 000 

Overvannsproblematikk på boliger 
ved Øysletta kr                   250 000 kr           250 000 

Komtek Slam (spredte avløp ) kr         150 000 kr         40 000 kr         40 000 kr           230 000 

Utredning nytt renseanlegg for 
Ranem rens kr         200 000 kr           200 000 

Vann Nye vannmålerpunkt på nett kr         450 000 kr           450 000 

Oppkobling av eksisterende 
vannmålere kr         350 000 kr           350 000 

Implementere vannmålere privat kr         433 333 kr      433 333 kr      433 333 kr       1 300 000 

Utskifting sluser sentrale punkt på 
vannledning kr                   250 000 kr           250 000 

Forventet innvestering 
vanndistribuering                             kr         500 000 kr      500 000 kr      500 000 kr       1 500 000 

Vann og avløp Hildresåsen (forutsatt 
vedtak i sak)                              kr     8 600 000 kr       8 600 000 

Ny bil, vann og avløp                                 kr         400 000 kr           400 000 

Høydebasseng Skage kr            10 600 000 kr    10 600 000 

ENØK VA MIDLER kr     1 000 000 kr  1 000 000 kr       2 000 000 

kr            12 600 000 kr  13 083 333 kr  2 973 333 kr  2 973 333 kr    31 630 000 

TILTAK MERKET MED GRØNN, 
DELFINANSIERES MED ENØK-MIDLER

2. Tiltakene tas som egne saker til politisk behandling før iverksetting.
3. Tiltaksplanen innarbeides i grunnlaget for økonomiplanen.
4. I tråd med kommunens klima- og miljøplan ble det i 2016 utarbeidet statusoversikt og en 

mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruket innen vann- og avløpsområdet. Fremmes 
som egen sak til politisk behandling. Grunnlaget for denne er tatt med i vurderingen av noen 
av tiltakene i planen.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.



PS 43/16 Rehabilitering av garderober og inngangsparti 
svømmehall

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas å igangsette rehabilitering av garderober, gangarealer og dusjområde i 
kommunens svømmehall.

2. Dette finansieres innenfor en ramme på 1 250 000 eks mva (1 562 500 inkl mva)
3. Prosjektet finansieres med låneopptak jf. tabell med følgende budsjettjustering:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst
02300 6030 38150 0475 1.250.000 Hovedbeløp
04290 6030 38150 0475 312.500 Mva
09100 8100 88000 0906 -1250.000 Låneopptak
07290 8000 85010 0906 -312.500 Mva-komp.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.

PS 44/16 Etablering av sykkelparkering Hunn skole

Rådmannens innstilling

1. Det etableres i tråd med saksframlegget hensiktsmessig sykkelparkering ved Hunn skole 
til skolestart høsten 2016 innenfor en kostnadsramme på kr. 160.000 eks. mva.

2. Finansieres med bruk av dispensasjonsfond.
3. Følgende budsjettjustering gjøres:

12500 6030 22252 1548 160.000 beløp eks mva

14790 6030 22252 1548 40.000 Mva

17290 6030 22252 1548 40.000 Mva-komp.

19401 6030 22252 1548 160.000 Bruk av disp.fond



Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.

PS 45/16 TV-aksjonen 2016 - Anmodning om å opprette 
kommunekomite

Rådmannens innstilling

Følgende oppnevnes til komiteen for årets TV-aksjon i Overhalla:

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte følgende forslag:

2 velges fra Overhalla Røde Kors, Lene Lervik Glømmen (SP) velges som leder, Jan Ståle V. 
Flått (FRP) og Anne-Grete Sagmo (AP) velges som medlemmer. Torunn Grønnesby velges som 
sekretær.

Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Ordfører sitt forslag til vedtak vedas, følgende oppnevnes til komiteen for årets TV-aksjon i 
Overhalla:

Lene Lervik Glømmen, leder
Jan Ståle V. Flått
Anne-Grete Sagmo
2 velges fra Overhalla Røde Kors

Torunn Grønnesby velges som sekretær.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Ordførers forslag til vedtak vedtas. 

Følgende oppnevnes til komiteen for årets TV-aksjon i Overhalla:

Lene Lervik Glømmen, leder
Jan Ståle V. Flått
Anne-Grete Sagmo
2 velges fra Overhalla Røde Kors

Torunn Grønnesby velges som sekretær.

PS 46/16 Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019

Rådmannens innstilling

Følgende høringsuttalelse vedtas:

Forslag til sosialpolitisk plan for Midtre Namdal Samkommune 2016 – 2019 som er sendt ut på 
høring gir et godt bilde av den historiske utviklingen og statusen i samkommunen, samtidig som 
planen dokumenterer forventet utvikling og utfordringer knyttet til dette.

Gjennom forslaget til sosialpolitisk plan for Midtre Namdal Samkommune legger NAV Midtre 
Namdal opp til en strategi for hva som er utfordringene og hvilke tiltak som bør iverksettes 
felles i alle deltakerkommunene. Dette vil bidra til et mer likt tjenestetilbud for alle, uavhengig 
av hvilken kommune vedkommende bor i.

Planen legger opp til at alle NAV-kontorene skal tilby et minimum av sosiale tjenester (kap. 
2.3), jfr. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten.

Overhalla kommune mener samlet sett at planforslaget ikke er godt nok utredet. Innledende del 
med statistikk er omfattende og lang, mens derimot tiltaksdelen blir lite konkret.

Tilrettelagte arbeidsplasser
Overhalla kommune mener planen mangler oppmerksomhet og omtale om innbyggere med 
særskilte behov som står utenfor arbeidslivet, men som etterspør sysselsettingstilbud. Det bør i 
sosialpolitisk plan i Midtre Namdal Samkommune fokuseres på denne gruppen av 
vanskeligstilte i dagens velferdssamfunn og konkretiseres aktuelle tiltak i regi av NAV til denne 
brukergruppen.

Selv om planen på side 42 inneholder en tabell over de tiltak NAV MNS kan benytte for å få 
brukere i arbeid/beholde arbeid, mener Overhalla kommune at Sosialpolitisk plan i Midtre 
Namdal Samkommune burde inneholde en oversikt over hvor mange plasser i ulike kategorier 
(VTA, AB, AFT, APS m.fl.) som NAV har i MNS-kommunene. Likedan hvilke planer NAV 
har for nåværende og fremtidige behov for slike plasser, utviklingen og fremtidig bruk av 
vekstbedrifter i regionen og tiltak knyttet til tilrettelagte arbeidsplasser, herunder AB (arbeid 



med bistand), AFT (arbeidsforberedende trening), APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) 
og VTA (varige tilrettelagte arbeidsplasser). Dette er områder som er viktig for de personene 
dette gjelder og det er viktige tiltak for kommunene for å kunne tilby aktivisering og 
arbeidstrening for innbyggere med særskilte behov.
Bostedsløse er så vidt nevnt i innledende del kap. 2.3.2.Foreslår at denne gruppen også tas inn i 
tiltaksdelen 

Lokale sosialpolitiske mål og tiltak (kap. 5)

Lavinntektsfamilier, herunder fattige barn
Overhalla kommune mener at dette er et svært viktig område som bør inneholde flere og helst 
konkrete tiltak.
Personer med gjeldsbyrde
Forslag til tiltak:

 Øke den sosial- og relasjonsfaglige kompetanse på NAV
 Redusere ventetid, da lang ventetid medfører enda større gjeldsbyrde
 Rus- og psykisk helsetjeneste bør inngå som en aktuell samhandlingspart
 Innkrevingsordningen/økonomi innen kommunene i MNS kan være en samhandlingspart

Ungdom under 25 år, s. 39
o Samhandling: for upresist med Oppvekstsektoren i hver kommune. Burde 

kanskje stått Kontaktperson (OT) i hver kommune. Hvorfor bare Olav Duun
vgs?- det finnes flere videregående skoler. Helsestasjonen burde vært en 
samhandlingsaktør her også.

Innvandrere s. 40
o Arbeidsinnvandrere oppleves som det største problemområdet, da det ikke finnes 

noe opplegg rundt disse. Spes. vedr. manglende norsk språk oppleves dette 
negativt og språkopplæring er ett av de viktigste tiltakene for å unngå 
utenforskap.

Det vises til et tiltaksapparat, men en kan ikke finne noen forklaring på hva og hvem som inngår 
der.

Samhandling (kap. 6)
Rådmannen mener at planen bør være tydeligere på hvordan NAV tenker å samarbeide med 
kommunene, herunder de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder spesielt rus og 
psykisk helsetjeneste, legetjeneste, helsestasjon, barnehager, skoler, omsorgstjenesten og 
frivillige organisasjoner.

Det er viktig at planen også inneholder plan for rapportering til kommunene på overordnet nivå 
(administrasjonen og politisk nivå).

Ungdom som ikke starter på videregående skole eller som tar et opphold eller slutter underveis
Under kolonne «hva og hvem» beskrives at ungdomskontakt fra Namsos er delaktig i 
trekantsamtale med OT og NAV, fra bl.a. Overhalla deltar koordinator for rus- og forebyggende 
arbeid.

For brukere med rus og psykisk helseproblematikk i alle kommunene
Her nevnes at en ikke har samhandling på systemnivå, men bare samhandling i enkeltsaker og 
på brukernivå.
Rådmannen mener at dette ikke er tilfredsstillende og at det er ønskelig med forpliktende 
samarbeid på systemnivå.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.
Ordføreren startet møtet med å beklage at det ikke var gitt beskjed om at tilleggssak – 46/16 -  
Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016 – 2019 var sendt ut. 

Ordføreren foreslår at saken tas ut og delegeres til formannskapet for videre behandling den 6. 
juni.
Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Saken oversendes til formannskapet for behandling.

PS 47/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden 2016-2019.

2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i uprioritert rekkefølge:

- Elevenes psykososiale miljø
- Prosessen rundt flytting av elever til OBUS
- Pleie og omsorg
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer 

i planen i planperioden.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas.


