
Møteprotokoll

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 07.02.2017
Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:15 

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
Ola Landsem Medlem OVSP
Arne Flaat Medlem OVSP
May Storøy Medlem OVAP
Anne-Grete Sagmo Medlem OVAP

Forfall:

Navn Funksjon Representerer
Pål Kristian Kleven MEDL OVAP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Gunn Gravseth-Lysberg Pål Kristian Kleven OVAP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Dagfinn Johansen
Asle Lydersen
Siri Hongseth
Roger Johansen
Bente Eidesmo

Rådmann

Formannskapssekretær
Fagsjef oppvekst*)
Personalsjef*)
Enhetsleder kultur og samfunn*)
Teknisk sjef*)
Fagsjef Helse*)

*) Aktuelle saker.

Merknader

Fagsjef for oppvekst, Dagfinn Johansen, prosjektleder Ole Ronald Flakk, 2 elever fra OBUS, 
Vilde Moa Wester og Tina Aar Andersen samt rektor v/Hunn skole, Carina Bergin Gustavsen, 
informerte om og viste realfag i praksis i forbindelse sak 5/17.

MNS Miljø og Landbruk v/Oddbjørn Riseth informerte om landbruket og 
landbruksforvaltningen.

Underskrift:

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

Ragnar Prestvik/s. Anlaug S. Asbøll/s.
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PS 1/17 Søknad om serveringsbevilling - Circle K Overhalla

Rådmannens innstilling

1. Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet §§3-6, jfr. §7, innvilges Circle K 
Overhalla serveringsbevilling.

2. Som styrer for virksomheten godkjennes Geir Terje Høstland.
3. Det forutsettes at bevillingen utøves i hht. lov om serveringsbevilling og at 

serveringsstedet er registrert hos Mattilsynet. 

Hjemmel for vedtaket er: Lov om serveringsvirksomhet §§3-6, jfr. §7

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet §§3-6, jfr. §7, innvilges Circle K 
Overhalla serveringsbevilling.

2. Som styrer for virksomheten godkjennes Geir Terje Høstland.
3. Det forutsettes at bevillingen utøves i hht. lov om serveringsbevilling og at 

serveringsstedet er registrert hos Mattilsynet. 



PS 2/17 Valg av 17.maikomite 2017 og opplegg for fremtidige 17. 
maiarrangement i Overhalla

Rådmannens innstilling

1. Følgende velges til 17. maikomite 2017:

2. Opplegg for 17. mai gjennomføres i tråd med anbefalingene fra 17. mai-gruppa.

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Formannskapet foreslo følgende forslag til vedtak:

1. Gruppelederne får ansvar frem til kommunestyremøte den 7.2. med å foreslå medlemmer 
til 17.maikomiteen. Formannskapet anbefaler at skolekorpset tas med i komiteen.
Enhetsleder for kultur og samfunn, Siri Hongseth, tiltrer som komiteens sekretær.

2. Formannskapet tar arbeidsgruppas rapport til orientering.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Gruppelederne får ansvar frem til kommunestyremøte den 7.2. med å foreslå medlemmer 
til 17.maikomiteen. Formannskapet anbefaler at skolekorpset tas med i komiteen.
Enhetsleder for kultur og samfunn, Siri Hongseth, tiltrer som komiteens sekretær.

2. Formannskapet tar arbeidsgruppas rapport til orientering.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte gruppeledernes forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar arbeidsgruppas forslag til orientering.
2. 17.maikomiteen skal bestå av 5-7 medlemmer som velges av og får sitt mandat og 

økonomiske ramme av kommunestyret. 
3. Komiteen koordinerer 17-maiarrangementene og har selv ansvar for å gjennomføre 

fellestiltakene for hele kommunen. Det forutsettes godt samspill med kommunen og 
aktuelle instanser og organisasjoner om planlegging og gjennomføring.

4. Komiteen står fritt i hvordan dagen organiseres, men det bør legges vekt på fornying og 
mål om økt oppslutning om arrangementene.

5. Som 17. maikomite 2017 velges Jørn Opdahl, Margrethe Opdal Svarliaunet, en 
representant oppnevnt av Øysletta grendelag, en representant oppnevnt av eldrerådet, en 
representant oppnevnt av ungdomsrådet. Enhetsleder for kultur og samfunn tiltrer 
komiteen som sekretær.



Det ble stemt over det fremlagte forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017, enst.:

Gruppeledernes forslag til vedtak vedtas:

1. Kommunestyret tar arbeidsgruppas forslag til orientering.
2. 17.maikomiteen skal bestå av 5-7 medlemmer som velges av og får sitt mandat og 

økonomiske ramme av kommunestyret. 
3. Komiteen koordinerer 17-maiarrangementene og har selv ansvar for å gjennomføre 

fellestiltakene for hele kommunen. Det forutsettes godt samspill med kommunen og 
aktuelle instanser og organisasjoner om planlegging og gjennomføring.

4. Komiteen står fritt i hvordan dagen organiseres, men det bør legges vekt på fornying og 
mål om økt oppslutning om arrangementene.

5. Som 17. maikomite 2017 velges Jørn Opdahl, Margrethe Opdal Svarliaunet, en 
representant oppnevnt av Øysletta grendelag, en representant oppnevnt av eldrerådet, en 
representant oppnevnt av ungdomsrådet. Enhetsleder for kultur og samfunn tiltrer 
komiteen som sekretær.

PS 3/17 Uttalelse til tariffoppgjøret 2017

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune gir de svar som fremkommer i saksutredningen.

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune gir de svar som fremkommer i saksutredningen.



PS 4/17 Endring av vedtektene for de kommunale barnehagene i 
Overhalla

Rådmannens innstilling

Dagens § 6 i gjeldende vedtekter: Søknad og opptak av barn
I henhold til § 12a i lov om barnehager har barn som fyller ett år innen utgangen av august det
året det søkes barnehageplass rett til plass i barnehage. Det reserveres ikke plass ved

hovedopptaket for oppstart i barnehagene etter 15. august.

Endres til:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med §12a i Lov om barnehager og 

tilhørende forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, 

har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år og senest fra 

den datoen barnet fyller ett år. 

Nytt pkt § 6c i vedtektene:
Barn som fyller ett år etter 30. november i opptaksåret, kan tildeles eventuelle ledige plasser 
etter hovedopptaket, prioritert etter barnets fødselsdato (nærmeste fødselsdato etter 30. 
november tildeles først).

§ 5 i gjeldende vedtekter– Betaling 
Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det 
kreves inn hel månedssats i de resterende månedene.

Som konsekvens av endring § 6 endres § 5 til:
Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det 
kreves inn hel månedssats i de resterende månedene. Barn som i h t § 6 starter i barnehagen etter 
fylte ett år i løpet av september, oktober eller november, må ved oppstart før 15. i den måneden 
barnet fyller ett år, betale for hele oppstartsmåneden. Ved oppstart etter 15. i den måneden 
barnet fyller ett år, må det betales for halve oppstartsmåneden.

Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager §12a og vedtatt statsbudsjett for 2017.

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:



Dagens § 6 i gjeldende vedtekter: Søknad og opptak av barn
I henhold til § 12a i lov om barnehager har barn som fyller ett år innen utgangen av august det
året det søkes barnehageplass rett til plass i barnehage. Det reserveres ikke plass ved

hovedopptaket for oppstart i barnehagene etter 15. august.

Endres til:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med §12a i Lov om barnehager og 

tilhørende forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, 

har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år og senest fra 

den datoen barnet fyller ett år. 

Nytt pkt § 6c i vedtektene:
Barn som fyller ett år etter 30. november i opptaksåret, kan tildeles eventuelle ledige plasser 
etter hovedopptaket, prioritert etter barnets fødselsdato (nærmeste fødselsdato etter 30. 
november tildeles først).

§ 5 i gjeldende vedtekter– Betaling 
Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det 
kreves inn hel månedssats i de resterende månedene.

Som konsekvens av endring § 6 endres § 5 til:
Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det 
kreves inn hel månedssats i de resterende månedene. Barn som i h t § 6 starter i barnehagen etter 
fylte ett år i løpet av september, oktober eller november, må ved oppstart før 15. i den måneden 
barnet fyller ett år, betale for hele oppstartsmåneden. Ved oppstart etter 15. i den måneden 
barnet fyller ett år, må det betales for halve oppstartsmåneden.

PS 5/17 Realfagsstrategi for barnehager og skoler 2016 - 2020.

Rådmannens innstilling

Realfagsstrategi for barnehager og skoler i Overhalla for perioden 2016 – 20120 vedtas. 

Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager m/ forskrifter og Lov om opplæring 
(opplæringsloven) m/ forskrifter.

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Realfagsstrategi for barnehager og skoler i Overhalla for perioden 2016 – 20120 vedtas. 

PS 6/17 Søknad om kommunalt bidrag til kjøp av tråkkemaskin

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune gir Overhalla Idrettsanlegg tilskudd på kr 200.000 til anskaffelse av 
tråkkemaskin, jfr. søknad beskrevet i saken. Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Formannskapets forslag til nytt pkt.2.:

Overhalla kommune støtter tanken om en løypeforbindelse mellom OBUS og Skage barnehage, 
og ønsker gjennom et samarbeid med idrettslaget å arbeide for en realisering av dette.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med formannskapets tilleggsforslag til nytt pkt. 2, vedtas:

1. Overhalla kommune gir Overhalla Idrettsanlegg tilskudd på kr 200.000 til anskaffelse av 
tråkkemaskin, jfr. søknad beskrevet i saken. Tilskuddet dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond. 

2. Overhalla kommune støtter tanken om en løypeforbindelse mellom OBUS og Skage 
barnehage, og ønsker gjennom et samarbeid med idrettslaget å arbeide for en realisering 
av dette.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune gir Overhalla Idrettsanlegg tilskudd på kr 200.000 til anskaffelse av 
tråkkemaskin, jfr. søknad beskrevet i saken. Tilskuddet dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond. 



2. Overhalla kommune støtter tanken om en løypeforbindelse mellom OBUS og Skage 
barnehage, og ønsker gjennom et samarbeid med idrettslaget å arbeide for en realisering 
av dette.

PS 7/17 Overhalla Montessoriskole - søknad om overtakelse av 
tidligere Øysletta skole

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune er villig til å overdra tidligere Øysletta skole til Overhalla 
Montessoriskole SA for en salgssum av kr. 500.000. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre salget og inngå avtale som avklarer alle praktiske forhold videre, herunder 
håndtering av eksisterende fiberkabelforbindelse til kommunale bygg. 

2. Overhalla kommune setter som forutsetning for salg av skolebygget at eierskapet til 
Øysletta grendehus samtidig overdras vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å 
videreføre grendehuset som samlingspunkt for grenda. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre slik overdragelse.

3. Areal til adkomstveg til kommunal pumpestasjon skilles ut og videreføres som 
kommunal grunn.

4. Den del av eiendommen som brukes til landbruksformål skilles ut og selges/leies ut. 
Rådmannen gis fullmakt til å avklare og gjennomføre dette.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Jan Ståle Flått (FRP) foreslo endring av pkt.1 ved at salgssum blir satt til kr. 0,-.
1 stemte for forslaget som dermed falt.

Formannskapet foreslo et nytt forslag som pkt. 3:

Øysletta grendelag gis en støtte på kr. 250.000,- til utvikling av grendehuset. Beløpet dekkes ved 
bruk av avsatte prosjektmidler, jfr. budsjett 2016.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med formannskapets forslag til pkt. 3, vedtas slik:

1. Overhalla kommune er villig til å overdra tidligere Øysletta skole til Overhalla 
Montessoriskole SA for en salgssum av kr. 500.000. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre salget og inngå avtale som avklarer alle praktiske forhold videre, herunder 
håndtering av eksisterende fiberkabelforbindelse til kommunale bygg. 

2. Overhalla kommune setter som forutsetning for salg av skolebygget at eierskapet til 
Øysletta grendehus samtidig overdras vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å 
videreføre grendehuset som samlingspunkt for grenda. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre slik overdragelse.



3. Øysletta grendelag gis en støtte på kr. 250.000,- til utvikling av grendehuset. Beløpet 
dekkes ved bruk av avsatte prosjektmidler, jfr. budsjett 2016.

4. Areal til adkomstveg til kommunal pumpestasjon skilles ut og videreføres som 
kommunal grunn.

5. Den del av eiendommen som brukes til landbruksformål skilles ut og selges/leies ut. 
Rådmannen gis fullmakt til å avklare og gjennomføre dette.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017

Behandlet.

Jan Ståle Viken Flått (FRP) fremsatte følgende endringsforslag til formannskapets forslag,
pkt. 1 og 3:

Pkt.1: Salgssum endres fra kr. 500.000 til 300.000.
Pkt.3: Forutsatt gjennomført overdragelse av grendehuset gis Øysletta grendelag en støtte på kr. 

325.000 til utvikling av Øysletta grendehus. Beløpet dekkes ved bruk av avsatte 
prosjektmidler, jfr. budsjett 2016, kr. 75.000 tas av disposisjonsfond. 

Lene Lervik Glømmen (SP) fremsatte følgende endringsforslag til pkt. 2 i formannskapets 
Forslag, pkt. 2:

Pkt. 2: Øysletta grendehus skilles ut fra eiendommen. Overhalla kommune ønsker å overdra 
grendehuset vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å videreføre grendehuset som et 
samlingspunkt for grenda. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen.

Det ble foretatt punktvis avstemming:

Formannskapets forslag, pkt. 1 ble satt opp mot Jan Ståle Viken Flått (FRP) sitt endrings-
forslag, pkt. 1.
3 stemte for Jan Ståle Viken Flått (FRP) sitt endringsforslag som dermed falt med 3 mot
18 stemmer, som stemte for formannskapets forslag, pkt. 1.

Formannskapets forslag, pkt. 2 ble satt opp mot Lene Lervik Glømmen (SP) sitt endringsforslag, 
Pkt. 2.
Lene Lervik Glømmen sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag, pkt. 3 ble satt opp mot Jan Ståle Viken (FRP) sitt endringsforslag,
Pkt. 3.
Jan Ståle Viken Flått (FRP) sitt endringsforslag ble vedtatt med 19 mot 2 stemmer som stemte
for formannskapets forslag, pkt. 3.

Deretter ble det stemt over formannskapets forslag, pkt. 4 og 5 som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 07.02.2017:

1. Overhalla kommune er villig til å overdra tidligere Øysletta skole til Overhalla 
Montessoriskole SA for en salgssum av kr. 500.000. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre salget og inngå avtale som avklarer alle praktiske forhold videre, herunder 
håndtering av eksisterende fiberkabelforbindelse til kommunale bygg. 



2. Øysletta grendehus skilles ut fra eiendommen. Overhalla kommune ønsker å overdra 
grendehuset vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å videreføre grendehuset som et 
samlingspunkt for grenda. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen.

3. Forutsatt gjennomført overdragelse av grendehuset gis Øysletta grendelag en støtte på kr. 
325.000 til utvikling av Øysletta grendehus. Beløpet dekkes ved bruk av avsatte 
prosjektmidler, jfr. budsjett 2016, kr. 75.000 tas av disposisjonsfond. 

4. Areal til adkomstveg til kommunal pumpestasjon skilles ut og videreføres som 
kommunal grunn.

5. Den del av eiendommen som brukes til landbruksformål skilles ut og selges/leies ut. 
Rådmannen gis fullmakt til å avklare og gjennomføre dette.


