
Møteprotokoll

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 13.03.2017
Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:45

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

Forfall:

Navn Funksjon Representerer
Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Karoline Heia Anlaug Sellæg Asbøll OVSP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Roger Hasselvold
Bente Eidesmo
Dagfinn Johansen
Roger Johansen

Rådmann

Formannskapssekretær
Økonomisjef*)
Fagsjef Helse*)
Fagsjef Oppvekst*)
Teknisk sjef*)

*) Aktuelle saker.

Andre:

Daglig leder MNA, Asle Hasselvold møtte og orienterte kommunestyret om selskapet, både 
som eiere av IKS og som vertskommune for selskapet.

Lensmann Erling Lundstadsveen orienterte om Nærpolitireformen og om aktuelle 
utfordringer i Overhalla.

Leder for Kontrollutvalget, Reidar Viken innledet kort til sak 14/17 – Kontrollutvalgets 
årsrapport 2016.

Merknader

Underskrift:

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

Per Olav Tyldum/s. Lene Glømmen/s. Jo M. Aunet/s.

Sakliste

Utvalgs-
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PS 8/17 Overdragelse av eierskap i NTE

PS 9/17 Finansrapport 2016

PS 10/17 Revidert finansreglement

PS 11/17 Søknad om startlån til videreutlån og boligtilskudd til 
etablering og tilpasning 2017

PS 12/17 Økonomireglement

PS 13/17 Utvidelse av Ranemsletta barnehage - skisseprosjekt.

PS 14/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016

PS 15/17 ***** ***** ***** ***** ***** X



PS 8/17 Overdragelse av eierskap i NTE

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er 
beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.

2. Overhalla kommune slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende 
dokumenter:

a. Overdragelsesavtale

b. Aksjonæravtale

c. Vedtekter

d. Retningslinjer for eiermøtet

e. Instruks for arbeidsutvalget

f. Retningslinjer for valgkomiteen

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 02.03.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 02.03.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for 
gjennomføringen av overdragelsen.

2. Overhalla kommune slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende 
dokumenter:

a. Overdragelsesavtale

b. Aksjonæravtale

c. Vedtekter

d. Retningslinjer for eiermøtet



e. Instruks for arbeidsutvalget

f. Retningslinjer for valgkomiteen

PS 9/17 Finansrapport 2016

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar finansrapporten for 2016 til orientering.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 02.03.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 02.03.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyret tar finansrapporten for 2016 til orientering.

PS 10/17 Revidert finansreglement

Rådmannens innstilling

Vedlagte utkast til revidert reglement for finansforvaltning for Overhalla kommune vedtas og 
erstatter tidligere reglement med virkning fra 01.01.2017.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 02.03.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 02.03.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Vedlagte utkast til revidert reglement for finansforvaltning for Overhalla kommune vedtas og 
erstatter tidligere reglement med virkning fra 01.01.2017.

PS 11/17 Søknad om startlån til videreutlån og boligtilskudd til 
etablering og tilpasning 2017

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune søker om kr. 6 000 000 til videreutlån som startlånsmidler.
Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale om opptak av lån med tilhørende betingelser.

2. Overhalla kommune søker om kr. 500 000 i boligtilskudd til etablering og kr. 250 000 i 
boligtilskudd til tilpasning.

3. Startlån forvaltes i samsvar med Forskrift om startlån fra Husbanken og tilskuddene 
forvaltes i tråd med Husbankens retningslinjer og prioriteringer for disse. I tillegg skal det 
vurderes om tidligere mislighold av krav overfor Overhalla kommune skal medføre at 
søknaden avslås.

4. Startlån behandles administrativt for beløp inntil kr. 600 000 og av formannskapet for beløp 
over dette.

5. Husbankens boligtilskudd behandles i samsvar med delegasjonsreglementet.
6. Endring av delegasjonsreglementet:
 Kap III, formannskapets myndighetsområde:
 Nytt punkt under bokstav c:
 pkt vii: Lov om Husbank av 29.05.2009 nr. 30, søknader om Startlån over kr 600.000.
 Kap. V, rådmannens myndighetsområde:
 Nytt punkt under bokstav d: Lov om Husbank av 29.05.2009 nr. 30, søknader om Startlån 

inntil kr. 600.000.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 02.03.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 02.03.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017

Behandlet.



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune søker om kr. 6 000 000 til videreutlån som startlånsmidler.
Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale om opptak av lån med tilhørende betingelser.

2. Overhalla kommune søker om kr. 500 000 i boligtilskudd til etablering og kr. 250 000 i 
boligtilskudd til tilpasning.

3. Startlån forvaltes i samsvar med Forskrift om startlån fra Husbanken og tilskuddene 
forvaltes i tråd med Husbankens retningslinjer og prioriteringer for disse. I tillegg skal det 
vurderes om tidligere mislighold av krav overfor Overhalla kommune skal medføre at 
søknaden avslås.

4. Startlån behandles administrativt for beløp inntil kr. 600 000 og av formannskapet for beløp 
over dette.

5. Husbankens boligtilskudd behandles i samsvar med delegasjonsreglementet.
6. Endring av delegasjonsreglementet:
 Kap III, formannskapets myndighetsområde:
 Nytt punkt under bokstav c:
 pkt vii: Lov om Husbank av 29.05.2009 nr. 30, søknader om Startlån over kr 600.000.
 Kap. V, rådmannens myndighetsområde:
 Nytt punkt under bokstav d: Lov om Husbank av 29.05.2009 nr. 30, søknader om Startlån 

inntil kr. 600.000.

PS 12/17 Økonomireglement

Rådmannens innstilling

1. Økonomireglement for Overhalla kommune vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt å gjennomføre ikke prinsipielle endringer av reglementet.
3. Reglementet revideres minimum hvert 4. år og forøvrig etter behov.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 02.03.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 02.03.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Økonomireglement for Overhalla kommune vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt å gjennomføre ikke prinsipielle endringer av reglementet.



3. Reglementet revideres minimum hvert 4. år og forøvrig etter behov.

PS 13/17 Utvidelse av Ranemsletta barnehage - skisseprosjekt.

Rådmannens innstilling

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forprosjekt for utvidelse av Ranemsletta 
barnehage for å øke kapasiteten fra 80 til 130 plasser.

2. Forprosjekt gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 500 000 inkl mva.
3. Kommunestyret får fremlagt forslag til utbyggingsvedtak når forprosjektet har avklart de 

nødvendige forhold i saken.
4. Fremtidsrettede miljøvennlige energiløsninger innarbeides i forprosjektet i tråd med 

kommunens klima- og miljøplan.
5. Det rapporteres til formannskap om utviklingen av forprosjektet i tråd med 

delegasjonsreglementet.

Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager og tilhørende forskrifter.

Behandling i Overhalla formannskap - 02.03.2017

Behandlet.

Innstilling Vedtak i Overhalla formannskap - 02.03.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forprosjekt for utvidelse av Ranemsletta 
barnehage for å øke kapasiteten fra 80 til 130 plasser.

2. Forprosjekt gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 500 000 inkl mva.
3. Kommunestyret får fremlagt forslag til utbyggingsvedtak når forprosjektet har avklart de 

nødvendige forhold i saken.
4. Fremtidsrettede miljøvennlige energiløsninger innarbeides i forprosjektet i tråd med 

kommunens klima- og miljøplan.
5. Det rapporteres til formannskap om utviklingen av forprosjektet i tråd med 

delegasjonsreglementet.



PS 14/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar «Kontrollutvalgets årsrapport 2016» til orientering.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017

Behandlet.

Kontrollutvalgets leder, Reidar Viken innledet kort til saken.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyret tar «Kontrollutvalgets årsrapport 2016» til orientering.

PS 15/17 ***** ***** ***** ***** *****


