
Møteprotokoll

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 29.02.2016
Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:20

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
Ragnar Prestvik Medlem OVAP
Per Olav Tyldum Ordfører OVSP
Anlaug Sellæg Asbøll Medlem OVSP
Lene Lervik Glømmen Varaordfører OVSP
Bernt Harald Opdal Medlem OVAP
Marit Haugum Mo Medlem OVSP
Hege Kristin Kværnø Saugen Medlem OVSP
Marianne Øyesvold Medlem OVSP
Margrete Skilleås Medlem OVSP
Pål Kristian Kleven Medlem OVAP
Ola Landsem Medlem OVSP
May Storøy Medlem OVAP
Anne-Grete Sagmo Medlem OVAP

Forfall:

Navn Funksjon Representerer
Arne Flaat MEDL OVSP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Magnus Toresen Arne Flaat OVSP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby

Rådmann

Formannskapssekretær
Bente Eidesmo
Roger Hasselvold

Fagsjef Helse*)
Økonomisjef*)

*)Aktuelle saker.
Merknader

Maja Galguften Aunet fra kulturskolen fremførte “Stitches” på vokal og gitar.

Underskrift:

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

Tore Nordfjellmark/s.
Hege K.K. Saugen/s.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

PS 6/16 Handlingsplan for vold i nære relasjoner

PS 7/16 Oversiktsdokument - folkehelse i Overhalla

PS 8/16 Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2015

PS 9/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015

PS 10/16 Valg av 17. maikomite 2016

PS 11/16 Reviderte vedtekter Overhalla Kulturskole

PS 12/16 Strategiplan Overhalla Bibliotek

PS 13/16 Regulering av festeavgift for graver

PS 14/16 Bygging av utleieboliger

PS 15/16 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene 
fra 2017

PS 6/16 Handlingsplan for vold i nære relasjoner

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for Overhalla kommune.

Hjemmel for vedtaket er: 



Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Behandlet.

Lene Viken presenterte arbeidsgruppas plandokument før sakens behandling og avstemming.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyret vedtar handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for Overhalla kommune.

PS 7/16 Oversiktsdokument - folkehelse i Overhalla

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret legger fremlagt dokument til grunn som Overhalla kommunes oversikt 
over folkehelsen.

2. Dokumentet er et vurderingsgrunnlag for alt folkehelse- og planarbeid i kommunen.
3. Dokumentet oppdateres innen 1. april hvert år og rulleres hvert 4. år.

Hjemmel for vedtaket er: 
Lov om folkehelsearbeid § 5.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Elin Skage Knappe og Sissel Pettersen var til stede for å svare på eventuelle spørsmål i 
forhold til denne saken.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Behandlet.

Sissel Pettersen og Elin Skage Knappe presenterte oversiktsdokumentet “Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Overhalla kommune” før sakens behandling og 
avstemming.



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Kommunestyret legger fremlagt dokument til grunn som Overhalla kommunes oversikt 
over folkehelsen.

2. Dokumentet er et vurderingsgrunnlag for alt folkehelse- og planarbeid i kommunen.
3. Dokumentet oppdateres innen 1. april hvert år og rulleres hvert 4. år.

PS 8/16 Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2015

Rådmannens innstilling

Årsrapporten tas til orientering med følgende merknad:

Kommunestyret bemerker, på samme måte som i fjor, 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 - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Årsrapporten tas til orientering med følgende merknad:

Kommunestyret bemerker, på samme måte som i fjor, 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 9/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Hjemmel for vedtaket er: 



Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, enst.:

Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

PS 10/16 Valg av 17. maikomite 2016

Rådmannens innstilling

Det foretas valg av en arbeidsgruppe med minst 1 representant fra kommunestyret som får 
oppgaven med å gjennomføre årets arrangement, samt utarbeide et mandat for framtidige 
arrangement.



Behandling i Overhalla valgstyre - 16.02.2016

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (S) foreslo Ragnar Prestvik som leder av arbeidsgruppa, 
Kultursjef Johan Ludvik Lund tiltrer som arbeidsgruppas sekretær.

Valgstyret foreslo for øvrig Hege Kristin Kværnø Saugen og Marit Mo som øvrige 
medlemmer. I tillegg vil arbeidsgruppa knytte seg til andre aktuelle deltakere ved behov.

Arbeidsgruppa gjennomfører årets 17. maiarrangement og fremlegger en skisse for 
fremtidige arrangement fra 2017. Arbeidsgruppa fremlegger et forslag som skal behandles 
politisk i oktober 2016.

Innstilling i Overhalla valgstyre - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med ordfører og valgstyrets tilleggsforslag, vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, enst.:

Valgstyrets forslag til vedtak vedtas:

Ragnar Prestvik leder av arbeidsgruppa, kultursjef Johan Ludvik Lund tiltrer som 
arbeidsgruppas sekretær.

Hege Kristin Kværnø Saugen og Marit Mo velges som øvrige medlemmer. I tillegg vil 
arbeidsgruppa knytte seg til andre aktuelle deltakere ved behov.

Arbeidsgruppa gjennomfører årets 17. maiarrangement og fremlegger en skisse for fremtidige 
arrangement fra 2017. Arbeidsgruppa fremlegger et forslag som skal behandles politisk i 
oktober 2016.

PS 11/16 Reviderte vedtekter Overhalla Kulturskole

Rådmannens innstilling

1. Nye vedtekter vedtas med virkning 01. 03.2016.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.



Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Nye vedtekter vedtas med virkning 01. 03.2016.

PS 12/16 Strategiplan Overhalla Bibliotek

Rådmannens innstilling

1. Fremlagt strategiplan for biblioteket vedtas som styrende for tjenesten.
2. Tiltak knyttet til planen som har økonomiske konsekvenser, behandles hvert år i 

forbindelse med budsjett og handlingsprogram.
3. Strategiplanen er et redskap for rapportering på styringskort gjennom tertial- og 

årsrapportering til kommunestyret.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Fremlagt strategiplan for biblioteket vedtas som styrende for tjenesten.
2. Tiltak knyttet til planen som har økonomiske konsekvenser, behandles hvert år i 

forbindelse med budsjett og handlingsprogram.
3. Strategiplanen er et redskap for rapportering på styringskort gjennom tertial- og 

årsrapportering til kommunestyret.



PS 13/16 Regulering av festeavgift for graver

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar følgende festeavgift for gravsteder med virkning fra 1.1.2016:

Kommune Avgift pr år 
(kr)

Festeperiode 
(år)

Festeavgift for 10-årsperioden

Overhalla 125 10 Enkeltplass: kr. 1.250,-
Dobbelplass: kr. 2.500,-

Hjemmel for vedtaket er: 
Gravferdslovens § 21.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Lene Lervik Glømmen (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.

Hjemmel: Fvl. 6e
Begrunnelse: Styremedlem for Namdal kirkelige fellesråd.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Lene Lervik Glømmen (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.

Hjemmel: Fvl. 6e
Begrunnelse: Styremedlem for Namdal kirkelige fellesråd.

Johan T. Sellæg(SP) fremsatte forslag om å utsette saken. Dette for å få en nærmere 
begrunnelse for prisøkningen.

Forslaget ble vedtatt med 12 mot 8 stemmer.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, med 12 mot 8 stemmer:

Johan T. Sellæg (SP) sitt forslag til vedtak vedtas:
Saken utsettes for å få en nærmere begrunnelse for prisøkningen.

PS 14/16 Bygging av utleieboliger

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas å iverksette detaljplanlegging og bygging av en enebolig i boligfeltet i 
Skageåsen, tomt 28.



Det vedtas å iverksette detaljplanlegging og bygging av tre boligenheter på Grovin 
fordelt på tomtene 10 og 14.
I tråd med vedtatt klima- og miljøplan bygges boligene i passivhus standard og med 
hensiktsmessig innslag av fornybare energikilder. Svanemerket legges til grunn for 
materialvalg.

2. Det vedtas gjennomført innenfor en rammekostnad på kr. 12.433.000 inkl. mva. Det 
søkes Husbanken om 40% tilskudd til bygging av utleieboliger. Netto kostnader dekkes 
av låneopptak. Årlige kapital- og driftskostnader dekkes av leieinntekter.

3. Byggeprosjektet vedtas gjennomført etter totalentreprisemodellen.
4. Det rapporteres til formannskapet vedrørende prosjektets videre fremdrift.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Ikke behandlet.

Grupplederne fra H, FRP, SP og AP fremsatte forslag om å utsette saken.
Dette for å få saken mere belyst i forhold til behov og strategier sett opp mot boligsosial plan. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, enst.:

Saken utsettes for å få belyst behov og strategier opp mot boligsosial plan.

PS 15/16 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 
2017

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune viser til brev av 17.12.2015 fra Kommunal- og moderniserings-
departementet med forslag til nytt inntektssystem for kommunene og avgir følgende 
høringsuttalelse:

1. Overhalla kommune vil poengtere betydningen av å ha et inntektssystem for kommunene 
som sikrer at alle innbyggere får tilgang til tilnærmet likeverdige tjenestetilbud uansett 
hvor i landet de bor. Sett i lys av at det foregår en betydelig verdiskaping i distrikts-
Norge, er det viktig å videreføre en sterk distriktsprofil i inntektssystemet.

2. Overhalla kommune ser det som positivt at departementet i høringsnotatet erkjenner at 
geografi og avstander påvirker kommunestrukturen. I tillegg til geografi og avstander 
viser Overhalla kommune til de hovedmål og kriterier som er presentert i 
kommunereformen. Inntektssystemet bør dermed gjenspeile at det ikke kun er avstander 
som kan legges til grunn for en ønsket kommunestruktur. 



3. Overhalla kommune mener samlet at strukturkriteriet gir utilsiktede 
omfordelingsvirkninger og innretningen på et slikt kriterium må vurderes nøye. At 
strukturkriteriet vil medføre at de største kommunene vil få betydelig økte overføringer, 
må blant annet være en utilsiktet virkning som må korrigeres.

4. På lik linje med regionalpolitiske tilskudd bør storbytilskuddet vurderes nærmere. 
Dersom endringene i inntektssystemet gir de omfordelingsvirkninger som høringsnotatet 
legger opp til, bør storbytilskuddet avvikles.

5. Overhalla kommune mener nivået på de regionalpolitiske tilskuddene må opprettholdes 
for å sikre inntektsgrunnlaget til distriktskommunene.

6. Overhalla kommune mener dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at 
skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.02.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune viser til brev av 17.12.2015 fra Kommunal- og moderniserings-
departementet med forslag til nytt inntektssystem for kommunene og avgir følgende
høringsuttalelse:

1. Overhalla kommune vil poengtere betydningen av å ha et inntektssystem for kommunene 
som sikrer at alle innbyggere får tilgang til tilnærmet likeverdige tjenestetilbud uansett 
hvor i landet de bor. Sett i lys av at det foregår en betydelig verdiskaping i distrikts-
Norge, er det viktig å videreføre en sterk distriktsprofil i inntektssystemet.

2. Overhalla kommune ser det som positivt at departementet i høringsnotatet erkjenner at 
geografi og avstander påvirker kommunestrukturen. I tillegg til geografi og avstander 
viser Overhalla kommune til de hovedmål og kriterier som er presentert i 
kommunereformen. Inntektssystemet bør dermed gjenspeile at det ikke kun er avstander 
som kan legges til grunn for en ønsket kommunestruktur. 

3. Overhalla kommune mener samlet at strukturkriteriet gir utilsiktede 
omfordelingsvirkninger og innretningen på et slikt kriterium må vurderes nøye. At 
strukturkriteriet vil medføre at de største kommunene vil få betydelig økte overføringer, 
må blant annet være en utilsiktet virkning som må korrigeres.

4. På lik linje med regionalpolitiske tilskudd bør storbytilskuddet vurderes nærmere. 
Dersom endringene i inntektssystemet gir de omfordelingsvirkninger som høringsnotatet 
legger opp til, bør storbytilskuddet avvikles.

5. Overhalla kommune mener nivået på de regionalpolitiske tilskuddene må opprettholdes 
for å sikre inntektsgrunnlaget til distriktskommunene.



6. Overhalla kommune mener dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at 
skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester.


