
Møteprotokoll

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 16.05.2017
Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:40

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
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
Bernt Harald Opdal Medlem OVAP
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
Hege Kristin Kværnø Saugen MEDL OVSP
Marit Haugum Mo MEDL OVSP
Jo Morten Aunet MEDL OVH
Tore Nordfjellmark MEDL OVFRP
Lene Lervik Glømmen VORD OVSP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Arnt Ove Amdal Jo Morten Aunet OVH
Tor-Arne Bjørgum Tore Nordfjellmark OVFRP
Otto Moa Marit Haugum Mo OVSP
Hege Aar Hege Kristin Kværnø 

Saugen
OVSP

Kari Anne Jensen Lene Lervik Glømmen OVSP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Roger Johansen

*)Aktuelle saker.

Rådmann

Formannskapssekretær
Teknisk sjef*)

Merknader

Orienteringer:

 Overhalla Storkjøkken v/Kjøkkensjef Marit Aasved orienterte kommunestyret om 
tjenesten, om ansatte og om sin produksjon av økologisk mat. De har nå nådd 50% 
økologisk i 2017 og mottatt sølvmerket (Debio) – Ordfører gratulerte og overrakk 
blomster på vegne av kommunestyret.

 Tjenesten for rus og psykisk helsetjeneste v/Lene Viken og Bente Brauten fortalte om 
BTI (bedre tverrfaglig innsats)- En modell som skal implementeres i kommunen. 
Målsettingen er at dette skal kvalitetssikre en helhetlig og god koordinert innsats uten 
oppfølgingsbrudd. Målgruppen er barn, unge og familier det er knyttet bekymring til.

Grunngitt spørsmål fra Ragnar Prestvik, Overhalla Ap Kommunestyret 16. mai 2017   
DIGITAL UTBYGGING I OVERHALLA  
I budsjettbehandlinga for 2017 fremmet Overhalla Ap et forslag om, og fikk enstemmig 
tilslutning til, å sette av penger i årets budsjett til kartlegging av status for mobil og 
høyhastighets internett. Dette skal være utgangspunkt for ei vurdering om hvilken satsing 
kommunen, i samarbeid med andre aktører, skal gjøre for å sikre alle innbyggere 
tilfredsstillende dekning.  
Hva er status for dette arbeidet?   

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt svar:
Administrasjonen er godt i gang med å kartlegge status for mobil og høyhastighets internett 
(bredbånd). En har en grov men trolig tilstrekkelig oversikt over hvilke områder som er dekket 
med ulike typer bredbånd. En har også en oversikt over mobildekningen ut fra 
mobiloperatørenes dekningskart. 
Bredbåndsdekning henger for øvrig også sammen med hvilken betalingsvilje innbyggerne har 
for slike tilbud. I en del områder finnes det muligheter for å bestille raskere bredbånd enn den 
løsningen innbyggerne har tatt i bruk.
Administrasjonen jobber nå med å forsøke å finne løsninger på hvordan kommunen, i samarbeid 
med andre aktører, kan bidra til at innbyggernes tilgang til bredbånd og mobil blir 
tilfredsstillende.
Dette er et komplekst område med flere og ulike kommersielle aktører som alle tilbyr ulike 
teknologier, og hvor markedet er i stadig endring som følge av den teknologiske utviklingen. 
Mobilnettet er i økende grad i ferd med å bli en del av bredbåndsmarkedet. Både 4G-nettet og 
det kommende 5G-nettet tilbyr eksempelvis bredbåndshastigheter som vil kunne konkurrere 
med andre teknologier for internett-tilgang. 
Et viktig utgangspunkt for videre arbeid med bredbåndsdekning i Overhalla vil være å ta stilling 
til hvilken minimumshastighet en skal legge til grunn for tilbudet framover. Dersom en definerer 
dette til å være for eksempel 30 Mbit synkron hastighet (samme hastighet for å sende og motta) 



er det per i dag i Overhalla bare abonnenter med fiberbredbånd som har slik hastighet. Andre 
teknologier med lavere investeringskostnader kan imidlertid også tilby denne hastigheten. Dette 
krever da investeringsvilje fra aktører i markedet og etterspørsel/betalingsvilje hos innbyggerne. 
Kommende høyhastighets internett-tilgang via mobilnettet (4G/5G) skaper imidlertid noe 
usikkerhet hos aktørene hva angår investeringsvilje i nye radio-/trådløsløsninger.
Det er ikke uten videre gitt hva slags rolle kommunen bør ta opp mot de kommersielle aktørene 
og innbyggernes ønsker om tilfredsstillende bredbånd til en akseptabel pris. Etterspørsel, 
dugnadsvilje og organisering blant beboerne i aktuelle områder er en del av denne 
problemstillingen.
Rådmannen tar sikte på å legge fram en sak om dette til politisk behandling i september.

Underskrift:

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

Ragnar Prestvik/s. Marianne Øyesvold/s.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket

PS 24/17 Sammenslåing av Komrev IKS og Revisjon Midt-Norge 
IKS

PS 25/17 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Namsen 
Salmon & Train Experience

PS 26/17 Endring av samarbeidsavtalen for Midtre Namdal 
samkommune § 6-10

PS 27/17 Særavtale kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud rus-
og psykisk helse

PS 28/17 Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i 
sykeheim eller tilsvarende bolig i Overhalla kommune

PS 29/17 Finansering - Opprusting av kommunal veg Himo-
Kalvetrøa-Ombekken

PS 24/17 Sammenslåing av Komrev IKS og Revisjon Midt-Norge 
IKS

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA
2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter.
3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges: 

………………………
4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses.



5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres 
til Revisjon Midt-Norge SA.

Behandling i Overhalla formannskap - 09.05.2017

Behandlet.

Johan Tetlien Sellæg(SP) foreslo følgende forslag til pkt. 3:

Som representant og vararepresentanter til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges:

Representant: Ordfører Per Olav Tyldum
1. vara Varaordfører Lene Lervik Glømmen
2. vara Johan Tetlien Sellæg

Innstilling i Overhalla formannskap - 09.05.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak men forslag til pkt. 3 fra Johan Tetlien Sellæg (SP), vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA
2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter.
3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges: 

Representant: Ordfører Per Olav Tyldum
3. vara Varaordfører Lene Lervik Glømmen
4. vara Johan Tetlien Sellæg

4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses.
5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres 

til Revisjon Midt-Norge SA.

PS 25/17 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Namsen 
Salmon & Train Experience

Rådmannens innstilling

1. Namsen Salmon & Train Experience (org.nr. 918422919) v/Torger Haugen innvilges 
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i gruppe 1-3 (øl, vin og brennevin) 
i restaurantvogn, bar/pubvogn samt uteservering som skissert på vedlagte tegning/skisse.



2. Søknad om å fire ned mat/drikke/alkoholholdig drikk til fiskere på elva avslås.
3. Elisabeth Hamsund f. 011165 og Torger Haugen f. 230559, godkjennes som henholdsvis 

styrer og stedfortreder for bevillingen. Det er en forutsetning at styrer består lovpålagt 
etablererprøve for serveringssteder og at styrer og stedfortreder består lovpålagt 
kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

4. Det forutsettes at eierne av skjenkestedet utarbeider et forsvarlig sikkerhetsopplegg ut fra 
serveringsstedets beliggenhet. Et internkontrollsystem (med rutiner når det gjelder 
skjenking, vakthold og ikke minst sikkerhetstiltak rundt serverings- og skjenkestedet) må 
være på plass før dørene åpnes for publikum.

5. Bevillingen gis for inneværende periode, fra 16.5.17 – 31.3.2020.
6. Serveringssteder kan holde åpent alle dager fra kl. 06.00 til 01.30, jfr. kommunal 

forskrift for serveringssteder av 21.09.1998.
7. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (Brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

Hjemmel for vedtaket er: Alkoholloven § 1-7

Behandling i Overhalla formannskap - 09.05.2017

Behandlet.

Torger Haugen har i etterkant av innsendt søknad opplyst at det er han som skal stå som 
styrer for bevillingen og Elizabeth Hamsund skal stå som stedfortreder. Ved innsending av 
søknaden var Elizabeth Hamsund oppført som styrer og Torger Haugen som 
stedfortreder.

Johan Tetlien Sellæg (SP) foreslo endring av pkt. 2 i rådmannens forslag til vedtak:

Det foreslås å stryke mat/drikke, slik at det er alkoholholdig drikk til fiskere på elva som avslås.

Innstilling i Overhalla formannskap - 09.05.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, endringer vedr. styrer/stedfortreder og med Johan Tetlien Sellæg 
(SP) sitt forslag til endring av pkt. 2, vedtas:

1. Namsen Salmon & Train Experience (org.nr. 918422919) v/Torger Haugen innvilges 
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i gruppe 1-3 (øl, vin og brennevin) 
i restaurantvogn, bar/pubvogn samt uteservering som skissert på vedlagte tegning/skisse.

2. Søknad om å fire ned alkoholholdig drikk til fiskere på elva avslås.
3. Torger Haugen f. 230559 og Elisabeth Hamsund f. 011165, godkjennes som henholdsvis 

styrer og stedfortreder for bevillingen. Det er en forutsetning at styrer består lovpålagt 
etablererprøve for serveringssteder og at styrer og stedfortreder består lovpålagt 
kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

4. Det forutsettes at eierne av skjenkestedet utarbeider et forsvarlig sikkerhetsopplegg ut fra 
serveringsstedets beliggenhet. Et internkontrollsystem (med rutiner når det gjelder 
skjenking, vakthold og ikke minst sikkerhetstiltak rundt serverings- og skjenkestedet) må 
være på plass før dørene åpnes for publikum.

5. Bevillingen gis for inneværende periode, fra 16.5.17 – 31.3.2020.
6. Serveringssteder kan holde åpent alle dager fra kl. 06.00 til 01.30, jfr. kommunal 

forskrift for serveringssteder av 21.09.1998.
7. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (Brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Namsen Salmon & Train Experience (org.nr. 918422919) v/Torger Haugen innvilges 
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i gruppe 1-3 (øl, vin og brennevin) 
i restaurantvogn, bar/pubvogn samt uteservering som skissert på vedlagte tegning/skisse.

2. Søknad om å fire ned alkoholholdig drikk til fiskere på elva avslås.
3. Torger Haugen f. 230559 og Elisabeth Hamsund f. 011165, godkjennes som henholdsvis 

styrer og stedfortreder for bevillingen. Det er en forutsetning at styrer består lovpålagt 
etablererprøve for serveringssteder og at styrer og stedfortreder består lovpålagt 
kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

4. Det forutsettes at eierne av skjenkestedet utarbeider et forsvarlig sikkerhetsopplegg ut fra 
serveringsstedets beliggenhet. Et internkontrollsystem (med rutiner når det gjelder 
skjenking, vakthold og ikke minst sikkerhetstiltak rundt serverings- og skjenkestedet) må 
være på plass før dørene åpnes for publikum.

5. Bevillingen gis for inneværende periode, fra 16.5.17 – 31.3.2020.
6. Serveringssteder kan holde åpent alle dager fra kl. 06.00 til 01.30, jfr. kommunal 

forskrift for serveringssteder av 21.09.1998.
7. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00 og 

skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe 3 (Brennevin) fra kl. 13.00 – 01.00.

PS 26/17 Endring av samarbeidsavtalen for Midtre Namdal 
samkommune § 6-10

Rådmannens innstilling

Samarbeidsavtale for Midtre Namdal samkommune § 6-10 endres til:

§ 6-10 Sosialtjenesten i NAV
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 18. desember
2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltingen, overføres samkommunen.

Behandling i Overhalla formannskap - 09.05.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 09.05.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Samarbeidsavtale for Midtre Namdal samkommune § 6-10 endres til:

§ 6-10 Sosialtjenesten i NAV
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 18. desember
2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltingen, overføres samkommunen.

PS 27/17 Særavtale kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud rus-
og psykisk helse

Rådmannens innstilling

Kommunestyre vedtar særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud innen rus og psykisk helse 
mellom Overhalla kommune og Helse Nord-Trøndelag. 

Behandling i Overhalla formannskap - 09.05.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 09.05.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyre vedtar særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud innen rus og psykisk helse 
mellom Overhalla kommune og Helse Nord-Trøndelag. 



PS 28/17 Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i 
sykeheim eller tilsvarende bolig i Overhalla kommune

1. Kommunestyret legger ut på høring vedlagte forslag til forskrift for tildeling av 
langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig med heldøgns omsorg i Overhalla 
kommune.

2. Forslag til forskrift legges ut til offentlig ettersyn/høring i perioden 18.5.2017 – 20.7.2017.
I henhold til forvaltningsloven §37 skal forskriften være så godt opplyst som mulig og 
legges derfor ut til offentlig ettersyn/høring. 

3. Forslag til forskrift behandles endelig i kommunestyrets møte i september 2017.
4. Forskrift trer i kraft fra 01.10.2017.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 09.05.2017

Behandlet.

Formannskapet fremsatte følgende endringsforslag til foreslåtte forskrift §6:

Formuleringen endres til:

§ 6. Vedtak  
Helse og omsorg ved tverrfaglig inntaksteam vurderer søknaden og fatter enkeltvedtak etter 
forskriften.

Innstilling i Overhalla formannskap - 09.05.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas, forslag til forskrift, §6 endres i tråd med formannskapets 
forslag.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Kommunestyret legger ut på høring vedlagte forslag til forskrift for tildeling av 

langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig med heldøgns omsorg i Overhalla 
kommune.

2. Forslag til forskrift legges ut til offentlig ettersyn/høring i perioden 18.5.2017 – 20.7.2017.
I henhold til forvaltningsloven §37 skal forskriften være så godt opplyst som mulig og 
legges derfor ut til offentlig ettersyn/høring. 

3. Forslag til forskrift behandles endelig i kommunestyrets møte i september 2017.
4. Forskrift trer i kraft fra 01.10.2017.

Formannskapet endringsforslag til foreslåtte forskrift §6 vedtas:

Formuleringen endres til:

§ 6. Vedtak  



Helse og omsorg ved tverrfaglig inntaksteam vurderer søknaden og fatter enkeltvedtak etter 
forskriften.

PS 29/17 Finansering - Opprusting av kommunal veg Himo-
Kalvetrøa-Ombekken

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre beskrevet opprusting av kommunal veg Himo 
- Kalvetrøa – Ombekken inkludert Ombekken bru og Kalvetrøa bru. Dette gjøres 
innenfor en kostnadsramme på 4.970.000 kr eks mva.

2. Følgende finansiering foretas:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp

02700 6040 33301 0509 4 970 000

04290 6040 33301 0509 1 242 500

09100 6040 33301 0495 -4 970 000

07290 6040 33301 0495 -1 242 500

Behandling i Overhalla formannskap - 09.05.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 09.05.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 16.05.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre beskrevet opprusting av kommunal veg Himo 
- Kalvetrøa – Ombekken inkludert Ombekken bru og Kalvetrøa bru. Dette gjøres 
innenfor en kostnadsramme på 4.970.000 kr eks mva.

2. Følgende finansiering foretas:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp

02700 6040 33301 0509 4 970 000



04290 6040 33301 0509 1 242 500

09100 6040 33301 0495 -4 970 000

07290 6040 33301 0495 -1 242 500


