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Navn Møtte for Representerer 
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Hege Aar/s. 
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PS 23/16 Søknad om fornyelse av salgsbevillinger for perioden 
1.4.16 - 31.3.20 

Rådmannens innstilling 
1. I hht. alkohollovens § 1-7, gis det følgende salgsbevillinger for øl og rusbrus: 

 
 Spar Overhalla (org.nr.: 915093280) v/Styrer Lise Sætervik(stedfortreder: Solgunn 

Sandmo) 
 Mattorget AS (org.nr.: 960525477) v/Jan Ståle Viken Flått (stedfortreder: Birgit Grande) 
 Spar Skage (org.nr.: 947429833) v/Oddgeir Homstad (stedfortreder: Ann Kristin 

Tørstad) 
 

2. Salgsbevilling gis for perioden 1.4.16 – 31.3.2020 
 

3. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er tillatt 
mellom kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, og mellom kl. 08.00 – 18.00 på dager før søn- og 
helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. 
 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 
 
Jan Ståle Viken Flått fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming. 
 
Hjemmel: Fvl. §6a 
Begrunnelse: Søker 
 

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 
 
Jan Ståle Viken Flått fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming. 
 
Hjemmel: Fvl. §6a 



Begrunnelse: Søker 
 
Jo Morten Aunet (H) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming. 
 
Hjemmel: Fvl. §6a 
Begrunnelse: Styreleder Spar Skage 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. I hht. alkohollovens § 1-7, gis det følgende salgsbevillinger for øl og rusbrus: 
 

 Spar Overhalla (org.nr.: 915093280) v/Styrer Lise Sætervik(stedfortreder: Solgunn 
Sandmo) 

 Mattorget AS (org.nr.: 960525477) v/Jan Ståle Viken Flått (stedfortreder: Birgit Grande) 
 Spar Skage (org.nr.: 947429833) v/Oddgeir Homstad (stedfortreder: Ann Kristin 

Tørstad) 
 

2. Salgsbevilling gis for perioden 1.4.16 – 31.3.2020 
 

3. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er tillatt 
mellom kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, og mellom kl. 08.00 – 18.00 på dager før søn- og 
helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. 
 

 
 

PS 24/16 Søknad om servering- og skjenkebevilling samt tilvirkning 
av eget produsert øl for salg og skjenking 

Rådmannens innstilling 
1. Eldhuset, org.nr. 916534930 tildeles alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 

i gruppe 1-3 (øl, vin og brennevin samt eget produsert øl) for inneværende periode, frem 
til 31.3.2020 (Restaurant/Pub innendørs) 

2. Eldhuset tildeles salgsbevilling for eget produsert øl med høyst 4,7 % for inneværende 
perioden, frem til 31.3.2020. Produksjonen må foregå ved Haugum gård i godkjente 
lokaler (gårdsbutikk, adskilt fra skjenkeområde, jfr. alkohollovens bestemmelser) 

3. Lise Riibe f. 291082 og Kristian Stene f. 170484, godkjennes som henholdsvis styrer og 
stedfortreder for bevillingen 

4. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 
for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 

5. Salg av eget produsert øl med høyst 4,7 volumprosent alkohol er tillatt mellom kl. 08.00 
– 20.00 på hverdager, og mellom kl. 08.00 – 18.00 på dager før søn- og helligdager 
unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 



Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Eldhuset, org.nr. 916534930 tildeles alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
i gruppe 1-3 (øl, vin og brennevin samt eget produsert øl) for inneværende periode, frem 
til 31.3.2020 (Restaurant/Pub innendørs) 

2. Eldhuset tildeles salgsbevilling for eget produsert øl med høyst 4,7 % for inneværende 
perioden, frem til 31.3.2020. Produksjonen må foregå ved Haugum gård i godkjente 
lokaler (gårdsbutikk, adskilt fra skjenkeområde, jfr. alkohollovens bestemmelser) 

3. Lise Riibe f. 291082 og Kristian Stene f. 170484, godkjennes som henholdsvis styrer og 
stedfortreder for bevillingen 

4. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 
for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 

5. Salg av eget produsert øl med høyst 4,7 volumprosent alkohol er tillatt mellom kl. 08.00 
– 20.00 på hverdager, og mellom kl. 08.00 – 18.00 på dager før søn- og helligdager 
unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. 

 
 
 

PS 25/16 Overhalla Hotel - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 1.4.16 - 31.3.2020 

Rådmannens innstilling 
1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Overhalla Hotel Drift AS (org.nr.: 

976017897) med Oddvar Heilong som skjenkestyrer og Elsa Heilong som stedfortreder, 
fornyelse av sin skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Dette gjelder for alle 
avdelinger på Overhalla Hotel og gapahuker langs Namsen: 
- Øy 
- Vibstad 

 
2. Bevillingen gjelder for perioden 1.4.16 – 31.3.2020. 

 
3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

  



Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Overhalla Hotel Drift AS (org.nr.: 
976017897) med Oddvar Heilong som skjenkestyrer og Elsa Heilong som stedfortreder, 
fornyelse av sin skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Dette gjelder for alle 
avdelinger på Overhalla Hotel og gapahuker langs Namsen: 
- Øy 
- Vibstad 

 
2. Bevillingen gjelder for perioden 1.4.16 – 31.3.2020. 

 
3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 
 

PS 26/16 Bjøra Camping - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 1.4.16 - 31.3.2020 

Rådmannens innstilling 
I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Bjøra Camping (org.nr.: 852699892) med Halldis 
Blengsli som styrer og Hans Robert Blengsli som stedfortreder, bevilling til skjenking av øl, vin 
slik: 
 

1. Skjenkebevilling for øl og vin for perioden 1.5. – 30.9., begrenset til 6 arrangement i 
perioden, med skjenkested Lavvo. 

2. Skjenkebevilling for øl og vin på platting i tilknytning til resepsjon for perioden 1.5. – 
30.9., generell bevilling uten antallsmessig begrensning. 

3. Skjenking av øl og vin til bedriftskunder, generell uten antallsmessig begrensning. 
4. Bevilling gjelder fra 1.5.16 til 31.3.2020. 
5. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 



Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Bjøra Camping (org.nr.: 852699892) med Halldis 
Blengsli som styrer og Hans Robert Blengsli som stedfortreder, bevilling til skjenking av øl, vin 
slik: 
 

1. Skjenkebevilling for øl og vin for perioden 1.5. – 30.9., begrenset til 6 arrangement i 
perioden, med skjenkested Lavvo. 

2. Skjenkebevilling for øl og vin på platting i tilknytning til resepsjon for perioden 1.5. – 
30.9., generell bevilling uten antallsmessig begrensning. 

3. Skjenking av øl og vin til bedriftskunder, generell uten antallsmessig begrensning. 
4. Bevilling gjelder fra 1.5.16 til 31.3.2020. 
5. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 
 

PS 27/16 Skogmo Gjestgiveri - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 1.4.16 - 31.3.2020 

Rådmannens innstilling 
1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Skogmo Gjestgiveri (org.nr.: 996913201) 

med Leo Ulmborg som styrer og Annette Ulmborg som stedfortreder, fornyelse av sin 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin slik: 
 
- Skogmo Gjestgiveri 
- På etablert område ved hovedinngang og ved kafeteriainngang 

 
2. Bevillingen gjelder for perioden 1.4.16 – 31.3.2020. 

 
3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 



 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016. enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Skogmo Gjestgiveri (org.nr.: 996913201) 
med Leo Ulmborg som styrer og Annette Ulmborg som stedfortreder, fornyelse av sin 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin slik: 
 
- Skogmo Gjestgiveri 
- På etablert område ved hovedinngang og ved kafeteriainngang 

 
2. Bevillingen gjelder for perioden 1.4.16 – 31.3.2020. 

 
3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 
 

PS 28/16 JB bok&cafe - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 1.4.16 - 31.3.2020 

Rådmannens innstilling 
I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges JB Bok & cafe (org.nr.: 957497128) med Lasse 
Jenssen som styrer og Frank Andersen som stedfortreder, fornyelse og endring av sin 
skjenkebevilling av øl, vin og brennevin slik: 
 

1. Skjenkebevilling for øl og vin og brennevin: 
- JB Bok & cafe 

2. Bevillingen gjelder fra 1.4.16 – 31.3.2020. 
3. Skjenking av brennevin gjelder til middagsgjester. 
4. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 

Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges JB Bok & cafe (org.nr.: 957497128) med Lasse 
Jenssen som styrer og Frank Andersen som stedfortreder, fornyelse og endring av sin 
skjenkebevilling av øl, vin og brennevin slik: 
 

1. Skjenkebevilling for øl og vin og brennevin: 
- JB Bok & cafe 

2. Bevillingen gjelder fra 1.4.16 – 31.3.2020. 
3. Skjenking av brennevin gjelder til middagsgjester. 
4. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 
 
 

PS 29/16 Fridtun A/L - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling og 
godkjenning av ny styrer og stedfortreder for perioden 1.4.16 - 
31.3.2020 

Rådmannens innstilling 
1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Fridtun A/L (org.nr.: 974914468) fornyelse 

av sin helårlige skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Terje Indgjerd godkjennes som 
ny styrer og Ingvild Forseth godkjennes som stedfortreder for bevillingen. 

 
2. Bevillingen gjelder fra 1.4.16 – 31.3.2020. 

 
3. Det er en forutsetning at ny styrer gjennomfører og består Etablererprøve i henhold til 

serveringsloven. 
 
4. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 

Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 



 
1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Fridtun A/L (org.nr.: 974914468) fornyelse 

av sin helårlige skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Terje Indgjerd godkjennes som 
ny styrer og Ingvild Forseth godkjennes som stedfortreder for bevillingen. 

 
2. Bevillingen gjelder fra 1.4.16 – 31.3.2020. 

 
3. Det er en forutsetning at ny styrer gjennomfører og består Etablererprøve i henhold til 

serveringsloven. 
 
4. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 
 

PS 30/16 Namsen Adventure AS - Søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling for perioden 01.04.16 - 31.3.2020 

Rådmannens innstilling 
1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Namsen Adventure AS (org.nr.: 

985607478) med Karoline Heia som skjenkestyrer og Rune Lassemo som stedfortreder, 
fornyelse av sin skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på følgende steder: 

 
- Gapahuker (Krukåren, Midtskjæret, Ristad, Heknin og Bjøra  
- Hyllenget eiendom, hovedbygg og servicebygg 
- Sellæg gård, hus på gårdstun, gapahuk på nordsiden av Namsen ved Krukåren og 

nedenfor Sellæg Gård 
- Namsgløtt og Hylla. Hytter som Namsen Adventure AS disponerer i laksesesongen 

 
2. Bevillingen gjelder fra 1.4.16 – 31.3.2020. 

 
3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 
 
Karoline Heia (SP) bad om å få sin habilitet vurdert. 
 
Karoline Heia (SP) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming. 



 
Hjemmel: Fvl. §6a 
Begrunnelse: Styrer for bevillingen hos søker. 
 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. I medhold av alkohollovens § 1-7, innvilges Namsen Adventure AS (org.nr.: 
985607478) med Karoline Heia som skjenkestyrer og Rune Lassemo som stedfortreder, 
fornyelse av sin skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på følgende steder: 

 
- Gapahuker (Krukåren, Midtskjæret, Ristad, Heknin og Bjøra  
- Hyllenget eiendom, hovedbygg og servicebygg 
- Sellæg gård, hus på gårdstun, gapahuk på nordsiden av Namsen ved Krukåren og 

nedenfor Sellæg Gård 
- Namsgløtt og Hylla. Hytter som Namsen Adventure AS disponerer i laksesesongen 

 
2. Bevillingen gjelder fra 1.4.16 – 31.3.2020. 

 
3. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

for skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00. 
 

 

PS 31/16 Finansiering av nytt Høydebassenge på Skage 

Rådmannens innstilling 
1. Overhalla kommune vedtar bygging av nytt høydebasseng på Skage. Dette gjøres 

innenfor en kostnadsramme på kr 10.400.000 eks. mva. 
2. Følgende finansiering foretas: 
 

 
Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 
Utgift 02700 6010 34553 0478 10 400 000 
Lån 09100 8100 88000 0906 -10 400 000 

 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Overhalla kommune vedtar bygging av nytt høydebasseng på Skage. Dette gjøres 
innenfor en kostnadsramme på kr 10.400.000 eks. mva. 

2. Følgende finansiering foretas: 
 

 
Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 
Utgift 02700 6010 34553 0478 10 400 000 
Lån 09100 8100 88000 0906 -10 400 000 

 
 

PS 32/16 Omadressering av to sideparseller av Sørsivegen ved 
Grande gård og Foss gård til nye vegparseller med adressenavn 
Grandvegen og Fossvegen. 

Rådmannens innstilling 
1. To sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss gård omadresseres til nye 

vegparseller med adressenavn Grandvegen og Fossvegen. 
2. Nye adressenavn i Overhalla kommune kunngjøres i hht. stedsnavnlovens regler før vedtak 

fattes. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 
 
Lene Lervik Glømmen (SP) fremsatte forslag om å endre forslagets pkt. 1 i forhold til 
opprinnelig forslag på Grandvegen til Grandevegen. 
 
Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016, mot 1 stemme: 
Rådmannens forslag til vedtak med Lene Lervik Glømmen (SP) sitt endringsforslag vedtas: 
 
1. To sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss gård omadresseres til nye 

vegparseller med adressenavn Grandevegen og Fossvegen. 
2. Nye adressenavn i Overhalla kommune kunngjøres i hht. stedsnavnlovens regler før vedtak 

fattes. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
1. To sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss gård omadresseres til nye 

vegparseller med adressenavn Grandevegen og Fossvegen. 
2. Nye adressenavn i Overhalla kommune kunngjøres i hht. stedsnavnlovens regler før vedtak 

fattes. 
 
 

PS 33/16 Kommunereformen - intensjonsavtale om mulig 
sammenslåing "Midtre Namdal +" og selvstendighetsalternativet 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen for mulig sammenslåing av kommunene 

Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger. Kommunestyret 
vurderer dette som et tydelig og reelt alternativ til det å fortsette som egen kommune. 

2. Kommunestyret tar vedlagte utredning om mulige fordeler og ulemper ved 
sammenslåing til orientering. Kommunestyret anser fortsatt selvstendighetsalternativet å 
være et troverdig og reelt alternativ til sammenslåing. 

3. Kommunestyret konstaterer dermed at det foreligger to reelle alternativer som en ber 
innbyggerne ta stilling til i den rådgivende folkeavstemmingen 23. mai, før 
kommunestyrets endelige behandling i juni. 

 

Behandling i Overhalla formannskap - 19.04.2016 
Behandlet. 
 
Johan Tetlien Sellæg (SP) foreslo å ta ut tydelig i forslagets pkt. 1. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ragnar Prestvik (AP) foreslo å ta ut troverdig i forslagets pkt. 2. 
 
Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 19.04.2016: 
Rådmannens forslag til vedtak med Johan Tetlien Sellæg (SP) sitt endringsforslag vedtas: 
 

1. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen for mulig sammenslåing av kommunene 
Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger. Kommunestyret 
vurderer dette som et reelt alternativ til det å fortsette som egen kommune. 

2. Kommunestyret tar vedlagte utredning om mulige fordeler og ulemper ved 
sammenslåing til orientering. Kommunestyret anser fortsatt selvstendighetsalternativet å 
være et troverdig og reelt alternativ til sammenslåing. 

3. Kommunestyret konstaterer dermed at det foreligger to reelle alternativer som en ber 
innbyggerne ta stilling til i den rådgivende folkeavstemmingen 23. mai, før 
kommunestyrets endelige behandling i juni. 

 
 



 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016 
Behandlet. 
 
Overhalla Arbeiderparti v/Ragnar Prestvik foreslo endring til formannskapets innstilling, 
pkt. 1 og 3: 
 
Pkt. 1.  I stedet for “reelt alternativ” foreslås “troverdig og reelt alternativ”. 
 
Pkt. 2.  I stedet for “det foreligger to reelle alternativer” vedtas “det foreligger to troverdige og 
reelle alternativer”. 
 
Senterpartiet v/Johan Tetlien Sellæg fremsatte et nytt pkt. 4: 
 
«Kommunestyret vil utfra en totalvurdering anbefale våre innbyggere å velge 
Selvstendighetsalternativet ved rådgivende folkeavstemmingen 23. mai». 
 
Det ble foretatt punktvis avstemming: 
 
Det ble først stemt over nytt forslag fra Arbeiderpartiet, et nytt pkt. 1 opp mot 
formannskapets forslag til pkt. 1. 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over formannskapets forslag til pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det stemt over nytt forslag fra Arbeiderpartiet, et nytt pkt. 3 opp mot 
formannskapets forslag til pkt. 3. 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over Senterpartiets forslag til nytt pkt. 4 som ble vedtatt med 14 mot 7 
stemmer. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 25.04.2016: 
Formannskapets forslag til vedtak, med AP v/Ragnar Prestvik og SP v/Johan Tetlien Sellæg sine 
endrings- og tilleggsforslag, vedtas: 
 

1. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtalen for mulig sammenslåing av kommunene 
Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger. Kommunestyret 
vurderer dette som et troverdig og reelt alternativ til det å fortsette som egen kommune. 

2. Kommunestyret tar vedlagte utredning om mulige fordeler og ulemper ved 
sammenslåing til orientering. Kommunestyret anser fortsatt selvstendighetsalternativet å 
være et troverdig og reelt alternativ til sammenslåing. 

3. Kommunestyret konstaterer dermed at det foreligger to troverdige og reelle alternativer 
som en ber innbyggerne ta stilling til i den rådgivende folkeavstemmingen 23. mai, før 
kommunestyrets endelige behandling i juni. 

4. Kommunestyret vil utfra en totalvurdering anbefale våre innbyggere å velge 
selvstendighetsalternativet ved rådgivende folkeavstemmingen 23. mai. 

 
 




