
Møteprotokoll

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 18.04.2017
Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
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
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
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
Jo Morten Aunet MEDL OVH
Ragnar Prestvik MEDL OVAP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Gunn Gravseth-Lysberg Ragnar Prestvik OVAP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Siri Hongseth
Dagfinn Johansen
Roger Hasselvold

Rådmann

Formannskapssekretær
Enhetsleder Kultur og samfunn*)
Fagsjef Oppvekst*)
Økonomisjef*)

*) Aktuelle saker.

Merknader

Hjemmetjenesten v/Beate G. Aunet, Maia S. Engblom og Trude Lerfald orienterte om 
hverdagsrehabilitering og «Overhallamodellen».

Underskrift:

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

Hege K. Saugen/s. Tore Nordfjellmark/s.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket

PS 16/17 Årsmelding - Overhalla Eldreråd 2016

PS 17/17 Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og 
kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS

PS 18/17 Søknad om tilskudd til innkjøp av ny snøscooter for 
løypepreparering

PS 19/17 Finansiering av utbygging østre del Skogmo 
industriområde.

PS 20/17 Eierskapsmelding for Overhalla kommune 2017

PS 21/17 Nye ordensregler for de kommunale grunnskolene i 
Overhalla

PS 22/17 Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste

PS 23/17 Innspill til: Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i 
Trøndelag - Fylkesveger i Nord-Trøndelag

PS 16/17 Årsmelding - Overhalla Eldreråd 2016

Rådmannens innstilling

Eldrerådets årsmelding for 2016 tas til orientering.



Hjemmel for vedtaket er: Eldrerådsloven §4, 4.ledd.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas:

Eldrerådets årsmelding for 2016 tas til orientering.

PS 17/17 Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og 
kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS.

1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS.
2. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 25.000 for Overhalla kommune (1 

eierandel) og kr. 2.500.000 samlet for selskapet (100 eierandeler totalt).
3. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles.
4. Som kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges

…………….. Som vararepresentant(er) velges …………………

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017

Behandlet.

Johan Tetlien Sellæg foreslo følgende representanter, jfr. pkt. 4:

Som kommunens representant i representantskapet for Komsek Trøndelag IKS velges Ordfører 
Per Olav Tyldum. Som vararepresentanter velges Varaordfører Lene Lervik Glømmen (1) og 
Johan Tetlien Sellæg (2).

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med Johan Tetlien Sellæg (SP) sitt forslag på representanter, 
vedtas:

1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS.

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS.
3. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 25.000 for Overhalla kommune (1 

eierandel) og kr. 2.500.000 samlet for selskapet (100 eierandeler totalt).
4. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles.
5. Som kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges



Ordfører Per Olav Tyldum. Som vararepresentanter velges Varaordfører Lene Lervik 
Glømmen (1) og Johan Tetlien Sellæg (2).

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.

PS 18/17 Søknad om tilskudd til innkjøp av ny snøscooter for 
løypepreparering

Rådmannens innstilling

1. Etter søknad fra Overhalla Røde Kors gir Overhalla kommune tilskudd på kr. 35.000 til 
anskaffelse av snøskuter til løypekjøring. Tilskudd dekkes ved bruk av disposisjonsfond 
ved følgende budsjettregulering:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst
14700 5000 38000 1579 35.000 Tilskudd skuter
19401 5000 38000 1579 35.000 Bruk av disp.fond

2. Søknad fra Overhalla Røde Kors om økning av årlig tilskudd til løypekjøring behandles 
som en del av en samlet gjennomgang av kommunens tilskudd til løypekjøring i 
Overhalla. Tilskuddsnivå behandles senest i forbindelse med budsjettet for 2018.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017

Behandlet.

Formannskapet foreslo nytt pkt. 3:

Rådmannen kommer tilbake med forslag på retningslinjer for tilskudd til løypekjøring.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med Formannskapets forslag til nytt pkt. 3, vedtas:

1. Etter søknad fra Overhalla Røde Kors gir Overhalla kommune tilskudd på kr. 35.000 til 
anskaffelse av snøskuter til løypekjøring. Tilskudd dekkes ved bruk av disposisjonsfond 
ved følgende budsjettregulering:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst
14700 5000 38000 1579 35.000 Tilskudd skuter



19401 5000 38000 1579 35.000 Bruk av disp.fond

2. Søknad fra Overhalla Røde Kors om økning av årlig tilskudd til løypekjøring behandles 
som en del av en samlet gjennomgang av kommunens tilskudd til løypekjøring i 
Overhalla. Tilskuddsnivå behandles senest i forbindelse med budsjettet for 2018.

3. Rådmannen kommer tilbake med forslag på retningslinjer for tilskudd til løypekjøring.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.

PS 19/17 Finansiering av utbygging østre del Skogmo 
industriområde.

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune bygger ut nødvendig infrastruktur på østre del av Skogmo 
industriområde etter nærmere avklarte behov og innenfor en kostnadsramme på kr. 
1.250.000 inkl mva.

2. Prosjektet finansieres med lån og rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler om 
opptak av lån med følgende budsjettering:
Utbygging Skogmo ind.omr.    02300 6000 32502 p.nr. kr.1.250.000
Bruk av lån 09100 6000 32502 p.nr. kr.1.250.000

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter og avtaler for å få arbeidet 
gjennomført i henhold til vedtak.

4. Tomtepris ved videresalg av ferdig utbygd næringstomt p åSkogmo industriområde settes til 
kr. 180/ m2.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017

Behandlet.

Jo Morten Aunet (H) foreslo endring av pkt. 4:

Tomteprisen settes til kr. 220/ m2.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med Jo Morten Aunet (H) sitt endringsforslag, vedtas:

1. Overhalla kommune bygger ut nødvendig infrastruktur på østre del av Skogmo 
industriområde etter nærmere avklarte behov og innenfor en kostnadsramme på kr. 
1.250.000 inkl mva.

2. Prosjektet finansieres med lån og rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler 
om opptak av lån med følgende budsjettering:
Utbygging Skogmo ind.omr.    02300 6000 32502 p.nr. kr.1.250.000
Bruk av lån 09100 6000 32502 p.nr. kr.1.250.000

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter og avtaler for å få arbeidet 
gjennomført i henhold til vedtak.

4. Tomtepris ved videresalg av ferdig utbygd næringstomt p åSkogmo industriområde 
settes til kr. 220/ m2.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.

PS 20/17 Eierskapsmelding for Overhalla kommune 2017

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar eierskapsmeldingen for Overhalla kommune 2017. 
Eierskapsmeldingen legges til grunn for kommunens fortløpende utøvelse av eierskap i 
selskaper.

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017

Behandlet.

Rådmannen foreslo nytt pkt. 2 og 3 slik:

2. Kommunestyret vil prioritere en tettere oppfølging av strategier for kommunens eierskap 
i selskapene:

 Visit Namdalen AS
 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
 NAMAS Vekst AS
 Namdal Rehabilitering IKS



 Museet Midt IKS
3. De opplistede selskapene inviteres til å komme å presentere seg selv i kommunestyret i 

2017/2018.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med foreslåtte tilleggspunkt 2 og 3, vedtas:

1. Kommunestyret vedtar eierskapsmeldingen for Overhalla kommune 2017. 
Eierskapsmeldingen legges til grunn for kommunens fortløpende utøvelse av eierskap i 
selskaper.

2. Kommunestyret vil prioritere en tettere oppfølging av strategier for kommunens eierskap 
i selskapene:

 Visit Namdalen AS
 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
 NAMAS Vekst AS
 Namdal Rehabilitering IKS
 Museet Midt IKS

3. De opplistede selskapene inviteres til å komme å presentere seg selv i kommunestyret i 
2017/2018.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017

Behandlet.

Arne Flaat (SP) bad om å få sin habilitet vurdert før sakens behandling og avstemming.
Han er styreleder i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.

Kommunestyret vedtok at Arne Flaat (SP) var habil til å delta ved behandling og 
avstemming i denne saken. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.

PS 21/17 Nye ordensregler for de kommunale grunnskolene i 
Overhalla

Rådmannens innstilling

Med utgangspunkt i §2-9 i Lov om opplæring vedtas framlagte forslag til nye ordensregler for 
de kommunale grunnskolene i Overhalla kommune. De gamle reglene erstattes med de nye med 
virkning fra 1. august 2017.

Hjemmel for vedtaket er: Lov om opplæring §2-9.



Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Med utgangspunkt i §2-9 i Lov om opplæring vedtas framlagte forslag til nye ordensregler for 
de kommunale grunnskolene i Overhalla kommune. De gamle reglene erstattes med de nye med 
virkning fra 1. august 2017.

PS 22/17 Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste

Rådmannens innstilling

1. Ny brannordning for Namdal brann- og redningsvesen datert 14.03.2017 godkjennes.
2. Ved fravær brannkonstabler over 2 døgn skal brannsjefen varsles.
3. I spesielle utfartshelger, fellesferie, høytider, ved større arrangementer, til tider med 

stor fare for brann eller perioder med forventet dårlig fremmøte ved alarm, har 
brannsjefen plikt og myndighet til å etablere høyere beredskap dersom dette er 
påkrevet for å sikre nødvendig innsats ved branner eller ulykker. 

4. Vaktordninga som eventuelt etableres består av 3 utrykningsledere og 3 sjåfører, slik 
at en sjåfør og en utrykningsleder har vakt i hver kommune.

5. Det praktiseres, som en hovedregel, at mannskaper bør være bosatt og arbeide i 
kommunen ved deltakelse i brann – og redningsvesenet. 

6. Brannordninga videreføres med røykdykkerkompetanse på innsatsnivå 1. Det skal til 
enhver tid vær minimum 18 røykdykkere i Namdal brann- og redningsvesen fordelt 
med 6 på hver kommune.

7. Økte kostnader med vaktordning for 2017 forutsettes dekket innenfor fagområdet 
brann. For senere år vedtas dette lagt inn i budsjettene.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Ny brannordning for Namdal brann- og redningsvesen datert 14.03.2017 godkjennes.
2. Ved fravær brannkonstabler over 2 døgn skal brannsjefen varsles.
3. I spesielle utfartshelger, fellesferie, høytider, ved større arrangementer, til tider med 

stor fare for brann eller perioder med forventet dårlig fremmøte ved alarm, har
brannsjefen plikt og myndighet til å etablere høyere beredskap dersom dette er 
påkrevet for å sikre nødvendig innsats ved branner eller ulykker. 

4. Vaktordninga som eventuelt etableres består av 3 utrykningsledere og 3 sjåfører, slik 
at en sjåfør og en utrykningsleder har vakt i hver kommune.

5. Det praktiseres, som en hovedregel, at mannskaper bør være bosatt og arbeide i 
kommunen ved deltakelse i brann – og redningsvesenet. 

6. Brannordninga videreføres med røykdykkerkompetanse på innsatsnivå 1. Det skal til 
enhver tid vær minimum 18 røykdykkere i Namdal brann- og redningsvesen fordelt 
med 6 på hver kommune.

7. Økte kostnader med vaktordning for 2017 forutsettes dekket innenfor fagområdet 
brann. For senere år vedtas dette lagt inn i budsjettene.

PS 23/17 Innspill til: Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i 
Trøndelag - Fylkesveger i Nord-Trøndelag

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune har følgende tilbakemelding til grunnlagsdokumentet:

Framlagt grunnlagsdokument er oversiktlig, og de ulike temaene som omhandler fylkesvegnettet 
er godt og informativt beskrevet.

Selv om det ligger en usikkerhet med tanke på omfang og realisering av flere av tiltakene/ 
prosjektene som er nevnt i handlingsprogrammet, både når det gjelder tidsplan og økonomi, så 
er kommunen tilfreds med at de fleste viktigste tiltakene i Overhalla er tatt inn i grunnlags-
dokumentet. 

 Kommunen ber om at en utredning av Ranem bru blir tatt inn i handlingsprogrammet, og 
ikke sattes på vent som følge av endelig valg av tiltak (mer omfattende enn det som var 
antatt i fylkesvegplan for 2014-2017). 

 Kommunen ønsker å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder satsing på 
sykkel på pendlerstrekningen Overhalla – Namsos.

 Det anmodes om å gjennomføre en ny trafikktelling på Fv.401 i løpet av 2017.

 Siktforbedrende tiltak på Fv.17 ved kjørsel på Reinbjørkorsen anmodes tatt inn som 
tiltak i pkt. 17.2.2. Punktvis utbedring.  



Overhalla kommune ser for øvrig også fram til å få medvirke til en positiv utvikling av 
kollektivtransporten i Namdalen og Trøndelag for øvrig, i tråd med kommunens ambisjoner i 
vedtatt klima- og miljøplan.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 04.04.2017

Behandlet.

Johan Tetlien Sellæg (SP) foreslo følgende endring til kulepkt 1:
Kommunen ber om at en utredning av ny Ranem bru....

Jo Morten Aune (H) foreslo et nytt kulepkt. 3:
 Fastdekke på Fv. 436 – Nordgårdsvegen.

Formannskapet foreslo følgende endring og tillegg til rådmannens forslag til kulepkt. 3:
Første setning - I tillegg til trafikktelling på Fv. 401 så foreslås det også telling på Fv. 436
Ny setning – Overhalla kommune gjør oppmerksom på at ÅDT på Fv. 17 mot Namsos er 
vesentlig høyere en oppgitt i plan.

Formannskapet foreslo et nytt kulepkt. 6:
 Heving av vegbane v/flomutsatte områder v/Bjøra og Namsen.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.04.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med Johan Tetlien Sellæg(SP), Jo Morten Aunet(H) og 
Formannskapets endrings- og tilleggsforslag vedtas:

Overhalla kommune har følgende tilbakemelding til grunnlagsdokumentet:

Framlagt grunnlagsdokument er oversiktlig, og de ulike temaene som omhandler fylkesvegnettet 
er godt og informativt beskrevet.

Selv om det ligger en usikkerhet med tanke på omfang og realisering av flere av tiltakene/ 
prosjektene som er nevnt i handlingsprogrammet, både når det gjelder tidsplan og økonomi, så 
er kommunen tilfreds med at de fleste viktigste tiltakene i Overhalla er tatt inn i grunnlags-
dokumentet. 

 Kommunen ber om at en utredning av ny Ranem bru blir tatt inn i handlingsprogrammet, 
og ikke sattes på vent som følge av endelig valg av tiltak (mer omfattende enn det som 
var antatt i fylkesvegplan for 2014-2017). 

 Kommunen ønsker å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder satsing på 
sykkel på pendlerstrekningen Overhalla – Namsos.

 Fastdekke på Fv. 436 – Nordgårdsvegen.

 Det anmodes om å gjennomføre en ny trafikktelling på Fv.401og Fv. 436 i løpet av 
2017. Overhalla kommune gjør oppmerksom på at ÅDT på Fv. 17 mot Namsos er 
vesentlig høyere enn oppgitt i plan.



 Siktforbedrende tiltak på Fv.17 ved kjørsel på Reinbjørkorsen anmodes tatt inn som 
tiltak i pkt. 17.2.2. Punktvis utbedring.  

 Heving av vegbane ved flomutsatte områder ved Namsen og Bjøra.

Overhalla kommune ser for øvrig også fram til å få medvirke til en positiv utvikling av 
kollektivtransporten i Namdalen og Trøndelag for øvrig, i tråd med kommunens ambisjoner i 
vedtatt klima- og miljøplan.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.04.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.


