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Navn Funksjon Representerer
Jan Ståle Viken Flått MEDL OVFRP
Margrete Skilleås MEDL OVSP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Otto Moa Margrete Skilleås OVSP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Dagfinn Johansen
Asle Lydersen
Roger Hasselvold
Greta Refsdal
Johan Grongstad
Bente Eidesmo
*)Aktuelle saker.

Rådmann

Formannskapssekretær
Fagsjef oppvekst*)
Personalsjef*)
Økonomisjef*)
Controller*)
Prosjekt-/-byggleder Teknisk*)
Fagsjef Helse*)

Merknader

Spørsmål fra Ragnar Prestvik ble referert og besvart fra ordfører.
Spørsmål og svar er vedlagt protokollen.

Underskrift:

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

Per Olav Tyldum/s. Marit Mo/s. Johan Tetlien Sellæg/s.



SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN I KOMMUNESTYRET 14. 
NOVEMBER
Fra Ragnar Prestvik, gruppeleder Arbeiderpartiet

Jeg leser i Namdalsavisa 10. november at ordføreren har vært i drøftinger med sine 
ordførerkolleger i Grong og Høylandet om samarbeid om landbrukskontor når Midtre Namdal 
samkommune avvikles.

Dette kan være en aktuell problemstilling, spesielt om forhandlingene i «Nye» Namsos 
medfører ei flytting av hovedkontor for landbrukskontoret til Namdalseid, slik Namsos, 
Namdalseid og Fosnes har nedfelt i sin intensjonsavtale.

Jeg ser også at ordføreren i NA tar til orde for at det kan være ønskelig å utvide det eksisterende 
samarbeidet om miljø og landbruk med kommunene Grong og Høylandet for på den måten å 
kunne beholde og videreutvikle det landbruksfaglige miljøet med basis i dagens hovedkontor i 
Overhalla.
Også dette kan være ei aktuell og ønskelig løsning sett med Overhallas øyne.

Avvikling av Midtre Namdal samkommune skal skje med virkning fra 1/1-2020 og gjelder 10-
12 ulike tjenesteområder.
Samkommunestyret i Midtre Namdal drøfter fredag 11. november opplegget for avvikling av 
samkommunen, med forslag om særskilte arbeidsgrupper som skal utrede hvordan alle 
tjenesteområder i samkommunen skal avvikles. Det er foreslått ett års arbeidstid i alle gruppene 
for å avklare alle juridiske, oppgave- og avtalemessige, personalmessige og økonomiske sider 
som skal sikre løsninger for tjenesteområdene etter at samkommunen er avviklet. I denne 
sammenhengen vil «Nye Namsos» og Overhalla bli forhandlingsparter når den tid kommer.

Men bakgrunn i framgangsmåte og timing, tillater jeg meg derfor å stille følgende
spørsmål til ordføreren:

1. Har Overhalla kommune/ordføreren hatt tilsvarende drøftinger med dagens 
samarbeidskommuner (Namdalseid, Fosnes og Namsos) for å klarlegge framtidig drift av Midtre 
Namdal miljø og landbruk?  

2. Er de andre kommunene i samkommunen blitt informert om at Overhalla har drøftet dette med 
Grong og Høylandet? 

3. Synes ordføreren at det er greit å drøfte/forhandle med andre mens vi er i et forpliktende 
avtaleforhold – før avviklingsarbeidet er besluttet? 

4. Vurderer ordføreren i så fall at samarbeidsavtalen om Midtre Namdal samkommune bør sies 
opp med virkning FØR 1/1-2020?

Ragnar Prestvik



Svar fra ordfører på spørsmål fra Overhalla AP:

Midtre namdal Samkommunestyre behandlet sist fredag en sak om opplegg for avvikling av 
samkommunen innen 2020. Kommunene i samkommunen har gjennom denne saken lagt en 
felles plan for gjennomgang og vurdering av de ulike samarbeidsområdene. I løpet av 2017 skal 
utfallet av denne prosessen komme til politisk behandling, med forslag til det videre 
samarbeidet. Rådmennene i kommunene skal utgjøre et avviklingsstyre som får ansvar for 
gjennomføring av prosessen. Forslag som kommer ut av prosessen skal behandles i november 
2017 i samkommunestyret og videre i kommunene.
Kommunene i samkommunen er enige om at vurderingene framover både vil kunne handle om 
avvikling, videreføring og utvidelse av de samarbeidsområdene vi har. Et videre samarbeid må 
naturlig nok organiseres i en annen form enn samkommune, og det finnes det løsninger for. 
Diskusjonen i samkommunestyret sist fredag i denne saken berørte også samarbeidet innen 
miljø- og landbruksforvaltningen. Diskusjonen viser etter ordførerens oppfatning at alle parter 
har gjensidig forståelse for at det her kan være flere mulige løsninger i et videre samarbeid, og at
det er noe som skal vurderes i prosessen framover.
I tillegg er vi også kjent med at kommunene i Indre Namdal av Fylkesmannen er bedt om å 
gjøre et retningsvalg med tydelige og varige samarbeidsområder over kommunegrensene.  I den 
forbindelse har undertegnede fått henvendelser fra både Grong og Høylandet om mulig 
samarbeid om eksempelvis miljø- og landbruksmiljøet i Overhalla. Ordførerne i begge 
kommunene er gjort kjent med den prosessen som MNS skal gjennom. At det fra Grong og 
Høylandet kan være interesse for et samarbeid innen miljø og landbruk, vil slik sett være et 
moment som naturlig må inngå i MNS sin prosess framover. Dette ble da også omtalt i 
diskusjonen i samkommunestyret sist fredag. 
Nabokommuner som eventuelt skulle ha ønske om å tre inn i eksisterende samarbeidsområder 
bes ta opp og drøfte spørsmålet med nyvalgt ordfører i samkommunen, Steinar Lyngstad.
At det på en rekke tema er dialog og samtaler kommunene i mellom er ikke noe nytt, men 
naturlig og nødvendig for å forsøke å avklare samarbeid og samspill mellom kommunene, og 
med åpenhet kommunene i mellom. Dette er positivt og bør kunne foregå i en atmosfære uten 
mistenkeliggjøring og negative tolkninger. Vi har en god tradisjon i Overhalla for å snakke 
sammen politisk når vi lurer på noe, og med intensjonsfrekvensen som utgangspunkt. Det skal vi 
fortsette med. Ordføreren er stort sett til enhver tid tilgjengelig når spørsmål måtte dukke opp.
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PS 88/16 Utviklingsplan for barnehagene 2016-2020

PS 89/16 Avklaring om deltakelse i etablering av Oppvekstforum 
Nord-Trøndelag

PS 90/16 Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering

PS 91/16 Framtidig regionråd i Namdalen

PS 92/16 Ny alminnelig taksering: Framdriftsplan mv.

PS 93/16 Økt finansiering av nytt Høydebasseng på Skage

PS 94/16 Forprosjekt Hunn skole

PS 95/16 Tomtevalg til ny brannstasjon



PS 88/16 Utviklingsplan for barnehagene 2016-2020

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar utviklingsplanen for barnehagene. Planen fokuserer på mål, status og 
tiltak og er et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid. 

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

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016

Behandlet.

Fagsjef oppvekst, Dagfinn Johansen presenterte utviklingsplanen før behandling og 
avstemming.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyret vedtar utviklingsplanen for barnehagene. Planen fokuserer på mål, status og 
tiltak og er et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid. 

PS 89/16 Avklaring om deltakelse i etablering av Oppvekstforum 
Nord-Trøndelag

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune tar til etterretning at fylkeskommunen og kommunene i fylket ikke har klart 
å oppnå tilstrekkelig oppslutning om organisering og innhold i en etablering av Oppvekstforum 
Nord-Trøndelag. Overhalla kommune deltar derfor ikke videre i dette arbeidet. Overhalla 
kommune stiller seg positiv til å vurdere andre former for samarbeid på oppvekstområdet 
mellom kommunene og fylkeskommunen når det måtte være aktuelt. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.



Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune tar til etterretning at fylkeskommunen og kommunene i fylket ikke har klart 
å oppnå tilstrekkelig oppslutning om organisering og innhold i en etablering av Oppvekstforum 
Nord-Trøndelag. Overhalla kommune deltar derfor ikke videre i dette arbeidet. Overhalla 
kommune stiller seg positiv til å vurdere andre former for samarbeid på oppvekstområdet 
mellom kommunene og fylkeskommunen når det måtte være aktuelt. 

PS 90/16 Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.10.2016

Ikke behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo å utsette saken og ber utvalget om å komme tilbake med 
en ny innstilling til møte 3. november.

Vedtak i Overhalla formannskap - 03.10.2016, enst.:

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt forslag til vedtak:

Formannskapet tar utgangspunkt i arbeidsgruppas foreslåtte punkter til orientering.
Saken fremmes for behandling i kommunestyret.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016

Behandlet.

SP v/Ola Landsem sitt forslag til vedtak:

Senterpartiet foreslår at det gjøres innkjøp av nettbrett til kommunestyrets faste medlemmer.

Reglementet gjøres gjeldende fra 1.1.2017.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016, enst.:

Arbeidsgruppas forslag til tillegg samt SP sitt forslag, vedtas:
 Det tas inn et avsnitt i pkt. 1 om taushetsplikt, kommuneloven § 31
 Et nytt avsnitt om utgifter til selvstendig næringsdrivende og vikarer tas inn som et nytt 

avsnitt i pkt. 4
 Turnusarbeid (dag, kveld og natt) og møtedeltakelse tas inn som et nytt avsnitt i pkt. 4
 Siste setning i reglementets pkt. 5 «Formannskapet behandler og har avgjørelsesrett i 

tolkningsspørsmål vedrørende reglene for godtgjørelsen til folkevalgte», foreslås flyttet 
til pkt. 4 – Økonomi.

 Det foreslås et nytt pkt. 6 – Digitalt verktøy:
Det gjøres innkjøp av nettbrett til kommunestyrets faste medlemmer.

Reglementet gjøres gjeldende fra 1.1.2017.

PS 91/16 Framtidig regionråd i Namdalen

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune støtter forslaget om mål og framdrift i arbeidet med å danne et felles
framtidig regionråd for Namdalen. Dette i tråd med de føringer som er lagt av Region Namdal i
sak av 9.9.2016.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016

Behandlet.



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune støtter forslaget om mål og framdrift i arbeidet med å danne et felles
framtidig regionråd for Namdalen. Dette i tråd med de føringer som er lagt av Region Namdal i
sak av 9.9.2016.

PS 92/16 Ny alminnelig taksering: Framdriftsplan mv.

Rådmannens innstilling

Det skal gjennomføres ny alminnelig taksering etter eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) ved et 
prosjekt som gjennomføres i 2017/2018. Det tas sikte på utskriving av eiendomsskatt på 
grunnlag av nye takster fra og med 2019.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Det skal gjennomføres ny alminnelig taksering etter eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) ved et 
prosjekt som gjennomføres i 2017/2018. Det tas sikte på utskriving av eiendomsskatt på 
grunnlag av nye takster fra og med 2019.

PS 93/16 Økt finansiering av nytt Høydebasseng på Skage

Rådmannens innstilling

1. Etter gjennomført anbudsrunde økes finansieringen til bygging av nytt høydebasseng på Skage 
med kr 1.600.000, slik samlet kostnadsramme for prosjektet økes fra kr. 10.400.000 til kr. 
12.000.000. 

2. Følgende endring i finansieringen foretas:

Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp



Utgift 02700 6010 34553 0478 1 600 000
Lån 09100 8100 88000 0906 -1 600 000

Alle beløp eks mva.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Etter gjennomført anbudsrunde økes finansieringen til bygging av nytt høydebasseng på 
Skage med kr 1.600.000, slik samlet kostnadsramme for prosjektet økes fra kr. 
10.400.000 til kr. 12.000.000. 

2. Følgende endring i finansieringen foretas:

Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
Utgift 02700 6010 34553 0478 1 600 000
Lån 09100 8100 88000 0906 -1 600 000

Alle beløp eks mva.

PS 94/16 Forprosjekt Hunn skole

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas igangsatt forprosjekt for Hunn skole innenfor en ramme på 600 000 eks mva. 
Forprosjektet skal blant annet inneholde:

a. Bygningsmessig kartlegging av tilstand og kvaliteter.
b. Ajourføring av dagens tegninger.
c. Avklaring av framtidig kapasitetsbehov og romprogram.
d. Alternativer for type og størrelse gymsal/hall.
e. Vurdering av skolens uteområde.
f. Utarbeidelse av samlet løsningsforslag med skissetegninger.
g. Utarbeidelse av kalkyler.
h. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

2. Forprosjektet skal resultere i en sak til politisk behandling med forslag til endelig 
utbyggingsprosjekt. Det tas sikte på at slik sak kan behandles i siste halvdel av 2017.

3. Forprosjektet skal utarbeides i tråd med kommunens klima- og miljøplan og sikre 
framtidsrettede løsninger.

4. Det finansieres med låneopptak og følgende finansiering:



Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
02700 6030 22252 0490 600 000
04290 6030 22252 0490 150 000
09700 8100 88000 0906 -600 000
07290 8000 85010 0906 -150 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Det vedtas igangsatt forprosjekt for Hunn skole innenfor en ramme på 600 000 eks mva. 
Forprosjektet skal blant annet inneholde:

a. Bygningsmessig kartlegging av tilstand og kvaliteter.
b. Ajourføring av dagens tegninger.
c. Avklaring av framtidig kapasitetsbehov og romprogram.
d. Alternativer for type og størrelse gymsal/hall.
e. Vurdering av skolens uteområde.
f. Utarbeidelse av samlet løsningsforslag med skissetegninger.
g. Utarbeidelse av kalkyler.
h. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

2. Forprosjektet skal resultere i en sak til politisk behandling med forslag til endelig 
utbyggingsprosjekt. Det tas sikte på at slik sak kan behandles i siste halvdel av 2017.

3. Forprosjektet skal utarbeides i tråd med kommunens klima- og miljøplan og sikre 
framtidsrettede løsninger.

4. Det finansieres med låneopptak og følgende finansiering:
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp

02700 6030 22252 0490 600 000
04290 6030 22252 0490 150 000
09700 8100 88000 0906 -600 000
07290 8000 85010 0906 -150 000



PS 95/16 Tomtevalg til ny brannstasjon

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar nylig anskaffet kommunal tomt i Barlia som plassering av ny 
brannstasjon.

2. Det vedtas finansiering innenfor en ramme på 375 000,- eks mva som skal inkludere:
- Rådgiverbistand for eksakt tomteplassering internt på tomten.
- Rådgiverbistand for tilpasning anbudstegninger til tomten.
- Geotekniske avklaringer.
- Prosjekt-/byggeledelse.
Dette finansieres med låneopptak og legges inn som tilleggsramme for byggeprosjektet for 
brannstasjonen.

3. Det vedtas finansiering av en ramme inntil 350 000 eks mva for sanering av den gamle 
rektorboligen. Dette finansieres med låneopptak og legges inn som tilleggsramme for 
byggeprosjektet for brannstasjonen.

4. Revidert budsjett for byggeprosjektet blir da som følger:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst
02300 6000 33950 0472 6 949 600 Bygg                  
02300 6000 33950 0472 725 000 Tomt og saneringskostnader 
04290 6000 33950 0472 1 918 650 Betalt mva
06702 6000 33950 0906 -900 000 Salg av næringsbygg
07290 8000 85010 0906 -1 918 650 Mva komp
09100 8100 88000 0906 -6 774 600 Bruk av lån

5. En opprusting og utvidelse av adkomstveg, gatelys og gang-/sykkelveg fra FV17 til Barlia 
vurderes prioritert i forbindelse med revideringen av trafikksikkerhetsplanen og budsjett-
/økonomiplanarbeidet.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune vedtar nylig anskaffet kommunal tomt i Barlia som plassering av ny 
brannstasjon.



2. Det vedtas finansiering innenfor en ramme på 375 000,- eks mva som skal inkludere:
- Rådgiverbistand for eksakt tomteplassering internt på tomten.
- Rådgiverbistand for tilpasning anbudstegninger til tomten.
- Geotekniske avklaringer.
- Prosjekt-/byggeledelse.
Dette finansieres med låneopptak og legges inn som tilleggsramme for byggeprosjektet 
for brannstasjonen.

3. Det vedtas finansiering av en ramme inntil 350 000 eks mva for sanering av den gamle 
rektorboligen. Dette finansieres med låneopptak og legges inn som tilleggsramme for 
byggeprosjektet for brannstasjonen.

4. Revidert budsjett for byggeprosjektet blir da som følger:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst
02300 6000 33950 0472 6 949 600 Bygg                  
02300 6000 33950 0472 725 000 Tomt og saneringskostnader 
04290 6000 33950 0472 1 918 650 Betalt mva
06702 6000 33950 0906 -900 000 Salg av næringsbygg
07290 8000 85010 0906 -1 918 650 Mva komp
09100 8100 88000 0906 -6 774 600 Bruk av lån

5. En opprusting og utvidelse av adkomstveg, gatelys og gang-/sykkelveg fra FV17 til 
Barlia vurderes prioritert i forbindelse med revideringen av trafikksikkerhetsplanen og 
budsjett-/økonomiplanarbeidet.


