
Møteprotokoll

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 24.10.2017
Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Jo Morten Aunet Medlem OVH
Tore Nordfjellmark Medlem OVFRP
Siv Åse Strømhylden Medlem OVSP
Jan Ståle Viken Flått Medlem OVFRP
Johan Tetlien Sellæg Medlem OVSP
Trond Petter Ristad Medlem OVSP
Eivind Moa Medlem OVSP
Per Olav Tyldum Ordfører OVSP
Anlaug Sellæg Asbøll Medlem OVSP
Lene Lervik Glømmen Varaordfører OVSP
Bernt Harald Opdal Medlem OVAP
Hege Kristin Kværnø Saugen Medlem OVSP
Marianne Øyesvold Medlem OVSP
Margrete Skilleås Medlem OVSP
Pål Kristian Kleven Medlem OVAP
Ola Landsem Medlem OVSP
Arne Flaat Medlem OVSP
May Storøy Medlem OVAP
Anne-Grete Sagmo Medlem OVAP

Forfall:

Navn Funksjon Representerer
Marit Haugum Mo MEDL OVSP
Ragnar Prestvik MEDL OVAP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Otto Moa Marit Haugum Mo OVSP
Gunn Gravseth-Lysberg Ragnar Prestvik OVAP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Bente Eidesmo
Roger Johansen

Rådmann

Formannskapssekretær
Fagsjef Helse
Teknisk sjef

Merknader: Jo Morten Aunet bemerket at vedlegg ble lagt ut på dropbox i seneste laget. 
Det var en forglemmelse fra sekretær sin side, men vedlegg var tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside, der møte med sakliste og vedlegg er presentert.

Møte startet med et kulturelt innslag fra Kulturskolen – Maja Dahl Kristensen sang med 
lærer Signy Eggen Fjær på piano.

Orientering v/Ordfører og utsendt på forhånd til kommunestyret:
Saksprotokoll med vedlegg sak 018/17 fra Overhalla kontrollutvalg – Prosjektplan 
forvaltningsrevisjon – prosessen rundt flytting av elever til OBUS. Kontrollutvalget har 
bedt revisor om å utarbeide prosjektplan forvaltningsrevisjon «Kvalitet i pleie og 
omsorgstjenesten» til neste møte i kontrollutvalget, 9.11.17. 

Underskrift:

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

May Storøy/s. Arne Flaat/s.



Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

PS 56/17 Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - Organisering og 
etablering av vigsel i Overhalla kommune

PS 57/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykeheim 
eller tilsvarende bolig i Overhalla kommune

PS 58/17 Legevaktsamarbeid I Namdalen-Utredning og 
anbefalinger. Overhalla kommunes behandling av 
utredningens anbefalinger

PS 56/17 Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - Organisering og etablering 
av vigsel i Overhalla kommune

Rådmannens innstilling

1. Den kommunale vigselsretten ivaretas i Overhalla av ordfører og varaordfører.
2. Kommunestyresalen velges som seremonirom. Eventuelle ønsker om andre alternativ 

drøftes og avklares med vigsler. 
3. Tilbudet gjøres tilgjengelig for egne innbyggere. Ordningen evalueres etter 1 år, eller 

ved behov.
4. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.10.2017

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende endringsforslag til første setning i forslagets pkt. 
2:

Kommunestyresalen velges inn til videre som seremonirom.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo følgende tillegg til forslagets pkt. 1:

Den kommunale vigselsretten ivaretas i Overhalla av ordfører, varaordfører og rådmann.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.10.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med endringsforslag fra Ragnar Prestvik (AP) og Ordfører Per 
Olav Tyldum (SP), vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.10.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.10.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Den kommunale vigselsretten ivaretas i Overhalla av ordfører, varaordfører og rådmann.
2. Kommunestyresalen velges inntil videre som seremonirom. Eventuelle ønsker om andre 

alternativ drøftes og avklares med vigsler. 
3. Tilbudet gjøres tilgjengelig for egne innbyggere. Ordningen evalueres etter 1 år, eller 

ved behov.
4. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen. 

PS 57/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller 
tilsvarende bolig i Overhalla kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar vedlagt forskrift om rett til langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende 
bolig i Overhalla kommune.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.10.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.10.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.10.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.10.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyret vedtar vedlagt forskrift om rett til langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende 
bolig i Overhalla kommune.



PS 58/17 Legevaktsamarbeid I Namdalen-Utredning og 
anbefalinger. Overhalla kommunes behandling av utredningens 
anbefalinger

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar rapporten «Legevaktsamarbeidet i Namdalen – Utredning og 
anbefalinger 2017» til orientering.

2. Kommunestyret ser i utgangspunktet positivt på foreslåtte tiltak, men ber om en nærmere 
konkretisering av kostnader og utredning av følgende områder før en tar endelig stilling 
til tiltakene:

 Bakvakt og legevaktbil med utstyr for Midtre Namdal
 Overføring av medisinskfaglig og administrativt ansvar for vaktoppsett, 

koordinering av vaktlister og myndighet til å gi vaktfritak, til en felles 
koordinerende enhet MNS

 Utvidelse av eksisterende legevaktsamarbeid.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.10.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.10.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.10.2017

Behandlet.

Bernt Harald Opdal (AP) fremsatte følgende tilleggsforslag, et nytt pkt. 3:

3. Overhalla kommune foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe i regi av Region Namdal som 
får mandat å foreta en konkretisering av innhold og kostnader som nevnt i pkt. 2.

Det ble først stemt over pkt. 1 og 2 som ble enstemmig vedtatt, deretter ble det stemt over Bernt 
Harald Opdal (AP) sitt forslag til nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.10.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak, med Bernt Harald Opdal (AP) sitt forslag til nytt pkt 3, 
vedtas:

1. Kommunestyret tar rapporten «Legevaktsamarbeidet i Namdalen – Utredning og 
anbefalinger 2017» til orientering.

2. Kommunestyret ser i utgangspunktet positivt på foreslåtte tiltak, men ber om en nærmere 
konkretisering av kostnader og utredning av følgende områder før en tar endelig stilling 
til tiltakene:

 Bakvakt og legevaktbil med utstyr for Midtre Namdal



 Overføring av medisinskfaglig og administrativt ansvar for vaktoppsett, 
koordinering av vaktlister og myndighet til å gi vaktfritak, til en felles 
koordinerende enhet MNS

 Utvidelse av eksisterende legevaktsamarbeid.
3. Overhalla kommune foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe i regi av Region Namdal 

som får mandat å foreta en konkretisering av innhold og kostander som nevnt i pkt. 2.


