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Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.avd.
Dato: 16.03.2015
Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:45

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Asbjørn L. Hagerup Medlem OVAP
Jo Morten Aunet Medlem OVH
Kjersti Jensen Medlem OVAP
Jan Ståle Viken Flått Medlem OVFRP
Johan Tetlien Sellæg Medlem OVSP
Knut Thorvald Flåtter Medlem OVSP
Trond Petter Ristad Medlem OVSP
Eivind Moa Medlem OVSP
Ann Gregersen Medlem OVSV
Ove Vannebo Medlem OVFRP
Kjell Harald Ottesen Medlem OVFRP
Ragnar Prestvik Varaordfører OVAP
Per Olav Tyldum Ordfører OVSP
Hilde Tødås Medlem OVSP
Lene Lervik Glømmen Medlem OVSP
Bernt Harald Opdal Medlem OVAP

Forfall:

Navn Funksjon Representerer
Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP
May-Kristin Skaret Engblom MEDL OVAP
Erlend Lande Lilleberre MEDL OVAP
Hild Sissel Sagvik MEDL OVAP
Elin Mevassvik MEDL OVAP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Anne Lise Grande Vollan Hild Sissel Sagvik OVAP
Jann Oluf Skogmo Elin Mevassvik OVAP
Astrid M. B. Selnes Erlend Lande Lilleberre OVAP
Tone Tømmerås Anlaug Sellæg Asbøll OVSP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Roger 
Hasselvold
Roger Johansen

Rådmann

Formannskapssekretær
Økonomisjef
Teknisk sjef

MERKNADER:

Det var innkommet 2 grunngitte spørsmål og 2 interpellasjoner til møte. Disse 
vedlegges møteboka:

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremla Grunngitt spørsmål fra Ragnar Prestvik, AP: 
MNA og kildesortering:

Spørsmål til Overhalla kommunestyre 
fra Ragnar Prestvik, Arbeiderpartiet

MNA og kildesortering

Overhalla kommune er i hovedsak meget godt tilfreds med tjenestene som ytes av Midtre 
Namdal
Avfallsselskap (MNA). Gjennom en årrekke har selskapet håndtert avfall tilfredsstillende 
og har i tillegg informert, motivert og bevisstgjort innbyggerne på god avfallshåndtering og 
kildesortering. 

Derfor er det dessverre svært demotiverende når selskapet utøver en praksis som bryter med 
egne mål og retningslinjer. 

Skoler og barnehager i Overhalla gjør en betydelig innsats for å etterleve MNAs krav til 
kildesortering, blant annet av papir. MNA har laget gode beskrivelser for både hvorfor og 
hvordan dette skal utøves, og ansatte og barn har hatt svært god nytte av dette. Det er god 
læring – både for barn og voksne. Dessverre opplever skoler og barnehager at deres 
kildesortering i stor grad blir overprøvd. Papir blir åpenlyst tømt sammen med restavfall når 
avfallet hentes – uten videre begrunnelse eller forklaring på hvorfor dette skjer.

Barnehagene leverer 1-2 sekker papir hver tredje uke, noe som trolig innebærer 20-30 
sekker fra hver barnehage i året (400-600 kilo?)

Skage barnehage fikk i 2014 godskrevet 1 kilo levert papir – Ranemsletta barnehage ble 
godskrevet 11 kilo. 

Overhalla er en kommune med sterkt fokus på miljø, og vi synes det er meget beklagelig at 
MNA gjennom denne praksisen undergraver eget informasjons- og motivasjonsarbeid for 
god avfallshåndtering og demotiverer abonnentene. Det må forventes at MNA som 
hovedregel gir tilbakemelding umiddelbart dersom kildesorteringa ikke holder mål – og 
ikke etterlate et inntrykk av at MNA som hovedregel behandler papiret som restavfall på 
skoler og barnehager.



Hvordan vil MNA praktisere mottak av kildesortert og andre fraksjoner fra skoler og 
barnehager framover?

Svar fra ordfører på grunngitt spørsmål fra Ragnar Prestvik om MNA og 
kildesortering:
Fra 2011 til og med 2014 foretok MNA veiing av tre fraksjoner pr. tjenesteenhet i Overhalla 
kommune (restavfall, matavfall, papir). Dette som en ekstra service for kommunen, ut fra 
målsettinger for kommunens forbedringsarbeid innen avfallsområdet. Veiingen har fra og 
med 2015 opphørt. Dette var varslet fra MNA for ca. ett år siden.
Veiingen av papiravfall har bydd på utfordringer.  For flere tjenesteenheter har det, i hvert 
fall periodevis, vært veid lite av papiravfall. MNA har opplyst at årsaken er dårlig 
kildesortering dvs. at det ligger annet enn godkjent papiravfall sammen med papiravfallet.  
Når papiravfallet ikke er godt nok sortert, er rutinen hos MNA at det tømmes sammen med 
restavfallet.  For MNA er kvaliteten på papiret avgjørende i forhold til videre leveranse som 
papiravfall.   
Det har de siste årene i et samspill mellom kommunen og MNA vært flere runder og tiltak 
for å prøve å bedre kildesorteringen. Det er utvilsomt i alle parters interesse at det skjer god 
sortering og at det som er sortert blir levert etter fraksjon.  Det foreligger fra MNA skriftlige 
oppskrifter og beskrivelser på hvordan det skal gjøres, både ved oppslag og på MNAs 
hjemmeside.  Fra kommunens side er enhetsledere blitt oppfordret til å være til stede under 
tømming for å se/lære/kontrollere. Dette er i noen tilfeller blitt gjort.  MNA har videre vært 
til stede ved f.eks. OBUS og gitt en del av personalet opplæring i sortering. MNA tok i en 
periode mobilbilder som rapportering/eksempler på dårlig sortert papiravfall, som ble sendt 
til teknisk avdeling og umiddelbart videresendt til enhetsleder. Slik rapportering gjøres ikke 
nå lenger, og kan nok være for ressurskrevende å ha som fast praksis. Stabilt god 
kildesortering og levering som papiravfall er imidlertid åpenbart fortsatt en utfordring – og 
det vil nok alltid være forbedringsmuligheter og viktig å ha nødvendig fokus og samspill for 
dette.
Etter kommunens klima- og miljøplan er kildesortering et prioritert samarbeidstema mot 
MNA og et satsingsområde.  God kildesortering handler utvilsomt både om tilrettelegging 
og god informasjon fra avfallsselskapets side og om gode holdninger og kunnskap om 
sortering og gode rutiner hos de som skal sortere. 
Rådmannen har tatt initiativ til at det nå er avtalt et samarbeidsmøte mellom kommunen og 
MNA den 26. mars, hvor kildesortering settes på dagsorden, med sikte på enda bedre 
samspill, utviklingsfokus og forbedringstiltak. Kommunen og MNA har felles mål og 
hensikter om stadig å forbedre avfallshåndteringen, noe som tilsier et kontinuerlig arbeid 
med forbedringstiltak og samspill mellom kommunen og MNA.
16. mars 2015

Grunngitt spørsmål fra Asbjørn Hagerup, AP: Navnesak 5/15

Overhalla kommunestyre

Grunngitt spørsmål
Som meldt i forbindelse med Navnesaken, sak PS 5/15 på siste Kommunestyre, fremmes 
det med dette et grunngitt spørsmål til ordføreren. 
Bakgrunnen for spørsmålet er vedtaket i Klagenemda for stedsnavnsaker om å oppheve 
vedtaket i Overhalla kommunestyre om Overhalla som navn på sentrum. 
Med utgangspunkt i at navneendringen berører viktig sider knyttet til lokaldemokratiet og 
har store praktiske ringvirkninger, har saken blitt fulgt opp fra ulike hold lokalt.  Som delvis 
kjent, og som antydet tidligere, er saken fulgt opp med formell og uformell kontakt med 
bl.a. flere stortingsrepresentanter fra ulike partier samt fylkesmannen.



Tilbakemeldinger som er kommet antyder at saken ikke bare har prinsipiell betydning for 
Overhalla, men også for flere andre kommuner og tettsteder.
Spørsmålet blir om ordfører kan orientere om hva Overhalla kommune kan gjøre i 
forbindelse med saken.
Asbjørn Hagerup

Svar fra ordfører på grunngitt spørsmål fra Asbjørn Hagerup om Navnesak:

Ordfører forholder seg selvfølgelig til flertallsvedtak i kommunestyret vedrørende 
navnesaken.
Spørsmålet rundt stedsnavnsaker har ulike problemstillinger. Dette gjelder behandling av
lokale stedsnavn men også hvordan organer utenfor kommunen forholder seg til beslutning i 
kommunestyret, lokaldemokratiets øverste, politiske organ.
Ett av kommunereformens mål er å styrke lokaldemokratiet. Derfor er det min oppfatning å 
reise spørsmålet prinsipielt om at beslutning i Overhalla kommunestyre i denne saken skal 
kunne settes til side. 
Hvis reformen gir sammenslåing av kommuner, vil en avklaring bli særs aktuell i de tilfeller 
der dagens kommunesenter har dagens kommunenavn som registrert stedsnavn.
Ordfører har med bakgrunn i nevnte sak fra spørrer orientert seg mot Fylkesmannen og bedt 
om råd i forhold til spørsmålet. Fylkesmannen selv og hans stab inviterte ordfører til møte i 
Statens hus 23. februar der saksgangen ble presentert. Fylkesmannen har ingen erfaring fra 
lignende saker men ønsker å bidra og tar kontakt med Kulturdepartementet.
I tilsvarende sak i Orkdal kommune, har sivilombudsmannen gitt kommunen medhold. 
Orkdal kommune har som følge av dette, sendt brev til Kulturdepartementet for en 
avklaring.  Denne avklaringen lar vente på seg.
Ordfører mener det er riktig og viktig å få prøvd navnesaken prinsipielt og er glad for at 
Fylkesmannen bistår Overhalla kommune.

Overhalla, 6. mars 2015

Interpellasjon fra Ragnar Prestvik, AP: Kulturhage i Overhalla:

INTERPELLASJON I KOMMUNESTYRET 16. MARS
Fra Ragnar Prestvik, Ap

KULTURHAGE I OVERHALLA
I 2006-2007 ble det nedsatt ei ad hoc-gruppe for å se på utviklingsmuligheter mellom skole 
og kultur i grendene. Dette var samtidig som det ble utredet utbygging av Obus – noe som 
resulterte i større renovering av ungdomsskolen og en mindre renovering av barneskolen.
Undertegnede var en av deltakerne. Gruppa la blant annet fram forslag om at det kunne 
utvikles en kulturhage med samspill mellom ulike aktører; skole, kulturskole, Gimle, 
idrettslaget. Utvalgets rapport ble tatt til orientering av det daværende kommunestyret, uten 
at det ble gjort noe konkret med forslagene i fortsettelsen.
Nå går utbygginga av den nye barneskolen inn i en sluttfase, og om noen få måneder skal vi 
ta nyskolen i bruk. Skolebygget gir oss nye muligheter. Idrettslaget, svømmehallen, Gimle, 
kulturskolen, biblioteket – og selvsagt barne- og ungdomsskolen har sine aktiviteter på 
samme område.
Jeg mener tida er inne for å realisere kulturhage-tankene til beste for både aktører, barn, 
ungdom og foreldre. Her finnes store muligheter for å utvikle fasilitetene til beste for mange 
aktører – slik at vi kan få økt aktivitet og bedre samordning av aktivitetene.



Forslag til vedtak:
Det nedsettes ei arbeidsgruppe som innen 1. juni ser på mulighetene til å utvikle 
samspillet mellom de ulike aktørene i Svenningmoen-området. To politikere oppnevnes av 
kommunestyret. Dessuten oppnevner Obus, kulturskolen, biblioteket, idrettslaget og 
kommunen (som eier av svømmehallen og Gimle) hver sin representant. En av 
politikerne oppnevnes som leder av gruppa. Sekretariat utøves av administrasjonen.

Ordførerens svar på interpellasjon fra Ragnar Prestvik om kulturhage i Overhalla:
Interpellasjonen henviser til tidligere rapport fra nedsatt ad hoc-utvalg i 2006-2007. 
Utvalgets mandat fra kommunestyret den gang var å gjøre en helhetlig vurdering av 
løsninger for lokalisering av kommunens basisfunksjoner knyttet til kultur, oppvekst og 
miljø. Utvalget ble nedsatt i sammenheng med at det da pågikk et skisseprosjekt for videre 
bygningsmessig utvikling av OBUS.
Utvalget la fram en delrapport til kommunestyret i april 2006 og en endelig rapport i juni 
2007. Et av forslagene fra utvalget var å utvikle en ide for det som ble kalt en kulturhage på 
området ved OBUS/Svenningmoen. I dette lå blant annet en tanke om en samlokalisering av 
skole, kulturskole, bibliotek, felles vaktmestertjeneste og utleiefunksjon for 
OBUS/Gimle/Svenningmoen. Kommunestyret tok den gangen rapporten til etterretning og 
la til grunn at rapporten skulle brukes som grunnlagsdokument ved framtidige saksframlegg 
knyttet til områder/aktiviteter beskrevet i rapporten.
Når vi nå er kommet til 2015 ser vi at kommunen langt på veg har gjort nettopp det som 
kommunestyret den gang ønsket: En har tilstrebet løsninger som i stor grad imøtekommer 
ideen om en slags “kulturhage” i området ved OBUS. Over sommeren åpner den nye 
barneskolen, som også har i seg et folkebibliotek og en kulturskole, i tillegg til et helt nytt 
uteområde for skolen. Barneskolen blir nå også bygningsmessig bedre integrert med 
ungdomsskolen. En samlokalisert løsning som gir spennende muligheter for framtida! 
I tillegg til det nye skolebygget har det også skjedd andre endringer på området siden 2006-
2007. Etter en lengre prosess overtok kommunen eierskapet til Gimle, og har siden integrert 
drifta her i kommunens ordinære apparat, blant annet med hensyn til drift, vedlikehold og 
utleie. 
Overhalla opplever å ha en god dialog med idrettslaget, både i forbindelse med 
byggeprosjektet som pågår og om framtidige utviklingsbehov på området og anleggssiden.
I kommunen pågår det for tiden et hektisk arbeid med planlegging og samhandling for 
oppstart i nytt skolebygg til kommende skoleår. Skolen, biblioteket og kulturskolen jobber 
både med å få til en god etablering av egen virksomhet i det nye bygget, i tillegg til at disse 
tre enhetene skal utvikle et fellesskap til beste for brukere og ansatte. Dette er en intensiv 
fase med planlegging fram til sommeren. Innflytting og det å ta i bruk nybygget til høsten 
vil også være en fase som blir hektisk og hvor mye skal komme på plass og finne en god 
praksis. De 3 enhetene er nå selvsagt også sterkt involvert i sluttfasen av byggeprosjektet, 
hvor mange praktiske avklaringer skal gjøres i samspill med teknisk kontor og 
entreprenørene. Samlet sett er det en klar oppfatning og tilrådning fra rådmannen om at 
skole, bibliotek og kulturskole må få tilstrekkelig ro og fokus på den intensive perioden en 
står oppe i fram til sommeren og til høsten etter innflytting i nytt bygg.
Når nytt skolebygg og nytt uteområde for skolen er tatt i bruk i løpet av høsten, vil en 
gradvis hente erfaringer med hvordan området som helhet vil fungere og hvilke andre behov 
og ønsker for videre utvikling som en ser. Det at de gamle skolebyggene rives til sommeren 
gjør at en her vil få et helt nytt område som kan utvikles videre. Ordføreren ser det som 
naturlig at en videre planprosess for dette området startes når de omtalte nye løsningene er 
tatt i bruk, og når en da har høstet erfaringer som vil være nyttige i det videre 
planleggingsarbeidet. Av hensyn til dette og av hensyn til kapasiteten for tiden i 
administrasjonen og berørte tjenesteområder, bør en videre planlegging trolig starte tidligst 
våren 2016. I forkant må kommunen gjøre en helhetlig vurdering av hvordan en slik 



planleggingsprosess bør organiseres og innrettes. I dette ligger også å tydeliggjøre hvilket 
mandat som prosessen skal ta utgangspunkt i.
Samlet sett mener ordføreren at det ligger gode intensjoner om styrket samspill mellom 
ulike aktører i interpellasjonen, men at forslaget om nedsetting av et utvalg nå både er for 
tidlig og er for utydelig med hensyn til formål og planprosess. Organiseringen av slike 
prosesser må vurderes nærmere og forankres på annet vis enn gjennom en slik 
interpellasjon. Ordføreren vil derfor ikke støtte forslaget i interpellasjonen slik det nå 
foreligger.
16. mars 2015

Interpellasjon fra Bernt Harald Opdal, AP: Sommerjobb-sentral 

Interpellasjon i kommunestyret 16. mars
Fra Bernt Harald Opdal, Arbeiderpartiet

SOMMERJOBB-SENTRAL
Jeg har registrert at det er utlyst en rekke sommervikariater i kommunens regi. Kommunen 
er en av mange aktører som tilbyr sommerjobber til ungdom. Mange prøver å utnytte 
sommeren til å få jobbe mest mulig. Men det er en kjent sak at mange unge ikke har noe å ta 
seg til i sommerukene. 

Det har tidligere vært foreslått å etablere en sommerjobbsentral for å formidle bedriftenes 
behov for vikarer, muligheter for private å melde inn behov for arbeidshjelp – og koble 
dette til ungdommer som ønsker å ha en liten jobb i sommermånedene.

En sommerjobbsentral kan formidle alt fra korte enkeltoppdrag som enkeltpersoner kan 
melde inn (gressklipping, maling av hus osv) til vikariater i bedrifter eller offentlige 
instanser på 3 uker eller mer.

Det er naturlig at en sommerjobbsentral lokaliseres til kommuneadministrasjonen –
fortrinnsvis servicekontoret.

Overhalla Arbeiderparti ønsker at dette utprøves i sommer – og at ordninga administreres av 
ungdom – som sommerjobb.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Det etableres sommerjobbsentral i Overhalla kommune som prøveordning i 2015. Ordninga 
administreres av ungdom og knyttes til servicekontoret.

Ordførerens svar på interpellasjon fra Bernt Harald Opdal om sommerjobb-sentral:
Interpellasjonen foreslår at kommunen skal etablere en arbeidsformidling for sommerjobber 
til ungdom, og foreslår konkret at det skal legges til kommunens servicesenter.
Interpellasjonen sier lite om hva behovet for en ny type arbeidsformidling for ungdom reelt 
er, og i hvilken grad eksisterende løsninger eventuelt ikke dekker behovet. Det er dermed 
riktig og viktig å stille spørsmålet om interpellasjonen søker å imøtekomme et reelt behov. I 
tillegg må en vurdere om kommunen er riktig aktør hvis behovet skulle vise seg å være 
reelt. 
Kommunen er ikke kjent med at bedrifter i Overhalla har noen problemer med å rekruttere 
nødvendige sommervikarer. 
Arbeidsformidling er en del av kjernevirksomheten til NAV-kontorene. NAV-kontoret i 
Overhalla ligger sentralt plassert i administrasjonsbygget og har god tilgjengelighet. 
Formidling av arbeid til ungdom er et prioritert innsatsområde i NAV. Det fremstår dermed 



ikke som naturlig at kommunen skal prøve å overta eller “konkurrere” med den generelle 
oppgaven som ligger til NAV.
Interpellasjonen nevner også formidling av oppdrag fra privatpersoner. Her ser ordføreren 
det som mer naturlig at dette kan være en oppgave som de to frivilligsentralene i Overhalla 
kan vurdere.
Samlet sett ser ordføreren ikke at forslaget er godt nok begrunnet og godt nok vurdert, og 
kan derfor ikke gi støtte til forslaget.
16. mars 2015

Underskrift:

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

Hilde Tødås/s. Knut Thorvald Flåtter/s.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

PS 13/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014

PS 14/15 Årsrapport finansforvaltning 2014

PS 15/15 Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal 
Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny 
forskrift for husholdningsavfall

PS 16/15 Endring selskapsavtale KomRev Trøndelag IKS

PS 17/15 Høring - revidering av strategisk plan for MNS Miljø og 
landbruk

PS 18/15 Nytt varmeanlegg og enøk tiltak på Hunn skole.

PS 19/15 Sluttregnskap - reasfaltering av kommunal veg inn til 
Overhalla Betongbygg

PS 20/15 Sluttregnskap - vannledning Grandaunet

PS 21/15 Sluttregnskap. OFU - PASSIVHUS på Skage

PS 13/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015, enst.:

Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

PS 14/15 Årsrapport finansforvaltning 2014

Rådmannens innstilling

Årsrapport for finansforvaltningen 2014 tas til orientering. 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Årsrapport for finansforvaltningen 2014 tas til orientering. 

PS 15/15 Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal 
Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for 
husholdningsavfall

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune inngår ny selskapsavtale med Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.

2. Overhalla kommune inngår egen avtale med Midtre Namdal Avfallsselskap IKS om 
tildeling av enerett og drift av renovasjonsordningen (innsamling og behandling av 
husholdningsavfall og avfall fra kommunale institusjoner/-virksomheter). 
Avfallsselskapet tildeles ikke enerett for tømming/behandling av slam. 



3. Overhalla kommune vedtar ny forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskrift), 
som omfatter de endringer som er foreslått av Midtre Namdal Avfallsselskap. 
Kommunen beholder i sin renovasjonsforskrift de endringer som tidligere er vedtatt av 
kommunestyret (2004 og 2013).

4. Overhalla kommune vedtar retningslinjer for fritak/unntak renovasjon.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015, enst.: 

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune inngår ny selskapsavtale med Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.

2. Overhalla kommune inngår egen avtale med Midtre Namdal Avfallsselskap IKS om 
tildeling av enerett og drift av renovasjonsordningen (innsamling og behandling av 
husholdningsavfall og avfall fra kommunale institusjoner/-virksomheter). 
Avfallsselskapet tildeles ikke enerett for tømming/behandling av slam. 

3. Overhalla kommune vedtar ny forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskrift), 
som omfatter de endringer som er foreslått av Midtre Namdal Avfallsselskap. 
Kommunen beholder i sin renovasjonsforskrift de endringer som tidligere er vedtatt av 
kommunestyret (2004 og 2013).

4. Overhalla kommune vedtar retningslinjer for fritak/unntak renovasjon.

PS 16/15 Endring selskapsavtale KomRev Trøndelag IKS

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som 
deltakere i KomRev Trøndelag IKS

2. Kommunestyret slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for 
KomRev Trøndelag IKS.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015

Behandlet.



Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Kommunestyret godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som 
deltakere i KomRev Trøndelag IKS

2. Kommunestyret slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for 
KomRev Trøndelag IKS.

PS 17/15 Høring - revidering av strategisk plan for MNS Miljø og 
landbruk

Rådmannens innstilling

Strategisk plan for MNS miljø og landbruk gir en god oversikt over rammevilkår og viktige 
utfordringer for landbruket framover. Planen peker på viktige fokusområder for miljø- og 
landbruksforvaltningen.
Mål og tiltak i planen kunne med fordel vært spisset og konkretisert i større grad, med angivelse 
av ønskede resultater innen fokusområdene. Dette ville kunne gitt planen større tyngde og skapt 
et sterkere engasjement om planens innhold.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015

Behandlet.

Overhalla SPv/Trond Petter Ristad fremsatte følgende forslag til uttalelse:

“Strategisk plan for MNS miljø og landbruk gir en god oversikt og analyse over rammevilkår og 
viktige utfordringer for landbruket framover. Planen peker på viktige fokusområder for miljø-
og landbruksforvaltningen og landbruket i Midtre Namdal.

Kapittel 6 – mål i planperioden – Hovedmålene og tiltakene i planen bør være tydeligere på 
ambisjonsnivå og målstruktur. Kapittel 7 beskriver blant annet landbrukets viktighet for 
kommunene i MN, samt det sterke fagmiljøet på Landbrukets Fagsenter. Med dette som 



bakgrunn bør ambisjonsnivået løftes og synliggjøres gjennom mer målbarhet og konkretisering 
av ønskede resultat. Er det noe MNS miljø og landbruk/Landbrukets fagsenter kan bli best på 
eller være i front på? Kan mål og tiltak tallfestes i større grad? Et mål om 1,5% vekst i 
landbruksproduksjonen blir for generell. Er det enkeltproduksjoner som oppleve større vekst? 
Spesielt kapitlene/hovemålene 6.1 – 6.3 har potensiale for å være tydeligere, mer konkrete og 
med mer tyngde.

Det henvises til strukturendringene i landbruket i planen, både historisk, men også i fremtidig 
perspektiv. Hvordan vil dette påvirke landbruket i MN, og hvordan skal disse utfordringene tas 
tak i planperioden?

En mer konkret og tydelig plan, gjerne med noen “hårete mål”, vil gi planen den nødvendige 
tyngde og lettere kunne skape engasjement om planens innhold.”

Overhalla SV v/Ann Gregersen fremsatte følgende tilleggsforslag:

Setning i tillegg til rådmannens innstilling:

“Satsingen på miljø og klima må bli viktigere og få større plass i planen.”

Det ble først stemt over Formannskapets forslag opp mot Senterpartiets forslag:

Senterpartiets forslag falt med 8 mot 12 stemmer som stemte for formannskapets forslag 
til vedtak.

Deretter ble det stemt over SV sitt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.3.2015:

Formannskapets forslag til vedtak med SV sitt tilleggsforslag vedtas:

Strategisk plan for MNS miljø og landbruk gir en god oversikt over rammevilkår og viktige 
utfordringer for landbruket framover. Planen peker på viktige fokusområder for miljø- og 
landbruksforvaltningen.
Mål og tiltak i planen kunne med fordel vært spisset og konkretisert i større grad, med angivelse 
av ønskede resultater innen fokusområdene. Dette ville kunne gitt planen større tyngde og skapt 
et sterkere engasjement om planens innhold.

Satsingen på miljø og klima må bli viktigere og få større plass i planen.

PS 18/15 Nytt varmeanlegg og enøk tiltak på Hunn skole.

Rådmannens innstilling

Det vedtas å gå til anskaffelse av nytt varmeanlegg på Hunn skole innenfor en kostnadsramme 
på kr 3.570.000 eks mva.
Innenfor kostnadsrammen gjøres det enøktiltak som beskrevet på skolens 
ventilasjonsaggregater.
Finansiering skjer med låneopptak kr. 3.270.000 og kr. 300.000 i forventet tilskudd fra Enova.



Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Det vedtas å gå til anskaffelse av nytt varmeanlegg på Hunn skole innenfor en kostnadsramme 
på kr 3.570.000 eks mva.
Innenfor kostnadsrammen gjøres det enøktiltak som beskrevet på skolens 
ventilasjonsaggregater.
Finansiering skjer med låneopptak kr. 3.270.000 og kr. 300.000 i forventet tilskudd fra Enova.

PS 19/15 Sluttregnskap - reasfaltering av kommunal veg inn til 
Overhalla Betongbygg

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for reasfaltering kommunal veg fra Fv. 17 til Overhalla Betongbygg på Bjørnes 
tas til orientering med en samlet prosjektkostnad på kr. 964.763. Dette innebærer en besparelse 
på kr. 35.237 i forhold til budsjettert kr. 1.000.000,-.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Sluttregnskap for reasfaltering kommunal veg fra Fv. 17 til Overhalla Betongbygg på Bjørnes 
tas til orientering med en samlet prosjektkostnad på kr. 964.763. Dette innebærer en besparelse 
på kr. 35.237 i forhold til budsjettert kr. 1.000.000,-.



PS 20/15 Sluttregnskap - vannledning Grandaunet

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for kommunal vannledning til Grandaunet med tilhørende trykkøkningsstasjon tas 
til orientering med en samlet totalkostnad på kr 942.383. Dette innebærer en besparelse på kr 
97.617 i forhold til budsjettert kr 1.040.000. Totalkostnaden fordeler seg på:
kr. 40.000 Infrastruktur IT. 
kr. 902.382 Ledningsnett vann. 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Sluttregnskap for kommunal vannledning til Grandaunet med tilhørende trykkøkningsstasjon tas 
til orientering med en samlet totalkostnad på kr 942.383. Dette innebærer en besparelse på kr 
97.617 i forhold til budsjettert kr 1.040.000. Totalkostnaden fordeler seg på:
kr. 40.000 Infrastruktur IT. 
kr. 902.382 Ledningsnett vann. 

PS 21/15 Sluttregnskap. OFU - PASSIVHUS på Skage

Rådmannens innstilling

1. Sluttregnskap for OFU – Passivhuset på Skage tas til orientering med et prosjektregnskap på 
kr. 12 527 453.
Dette medfører en merkostnad på kr. 224 000 (1,8 %). Merkostnaden dekkes av innvilget 
tilskudd fra Husbanken.

2. Prosjektet har oppfylt målsettingene i intensjonsavtalen mellom bedrifter i Skogmo 
industripark og Overhalla kommune.

Hjemmel for vedtaket er: 



Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015,enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.03.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Sluttregnskap for OFU – Passivhuset på Skage tas til orientering med et prosjektregnskap på 
kr. 12 527 453.
Dette medfører en merkostnad på kr. 224 000 (1,8 %). Merkostnaden dekkes av innvilget 
tilskudd fra Husbanken.

2. Prosjektet har oppfylt målsettingene i intensjonsavtalen mellom bedrifter i Skogmo 
industripark og Overhalla kommune.


