
 

 

 

 

 

          Møteprotokoll 

Utvalg: Kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen -  

Dato: 15.06.2022 

Tidspunkt: 12:00 - 15:15 

 

Faste medlemmer som møtte: 

  Navn Funksjon Representerer 
Hege Saugen Ordfører SP 
Johan Tetlien Sellæg Varaordfører SP 
Siv Åse Strømhylden Medlem SP 
Kåre Magnus Skjefte Medlem SP 
Espen Opdal Medlem SP 
Kari-Anne Jensen Medlem SP 
Otto Moa Medlem SP 
Geir Ekker Medlem SP 
Signy Eggen Medlem SP 
Simen Bjørkli Medlem SP 
Svein Egil Ristad Medlem SP 
June Monica Marken 
Nordal 

Medlem SP 

May Storøy Medlem AP 
Astrid Brøndbo Selnes Medlem AP 
Knut Skåle Medlem UAVH 
Jo Morten Aunet Medlem H 
 

  Forfall: 

  Navn Funksjon Representerer 
Stein Magne Flasnes MEDL SP 

Kai Terje Dretvik MEDL AP 

Knut Haga MEDL SV 

Faiso Rashid Ali MEDL AP 

Tore Nordfjellmark MEDL FRP 
 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 
Ann Kristin Ottesen Stein Magne Flasnes SP 



Ole Skreddernes Lydersen Kai Terje Dretvik AP 

Gunn Gravseth-Lysberg Faiso Rashid Ali AP 

Guro Aar Haugdal Knut Haga SV 

Tor-Arne Bjørgum Tore Nordfjellmark FRP 
 

Fra administrasjonen møtte: 

  Navn             Stilling 
Torunn Grønnesby Konsulent 

Trond Stenvik Kommunedirektør 

Roger Hasselvold Økonomisjef 

Bente Eidesmo Kommunalsjef for helse og sosial 

Grete Mo Kommunalsjef Oppvekst 

Asle Lydersen Personalsjef 

Siri Hongseth Enhetsleder kultur og samfunn 

Hanne Marthe 
Breivik 

Teknisk sjef 

 

Merknader 
Ordfører foreslo endring av rekkefølgen på saklisten slik: 
Etter behandling av sak 25, ble sakene fra formannskapets møte sak 38-40 behandlet.  Så ble sak 

31-32 behandlet før behandling av sak 30. Deretter ble øvrige saker behandlet i hht. utsendte 
sakliste. 

 
 

Underskrift: 
 
Knut Skåle Signy Eggen 

 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble  
vedtatt på møtet. 
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PS 24/2022 Flytting av Kvalstad skole - søknad om kommunalt bidrag 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Jo Morten Aunet (H) fremsatte forslag om øke støtten til kr. 200.000,-. 
Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over Jo Morten Aunet (H) sitt endringsforslag som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak, med Jo Morten Aunet (H) sitt endringsforslag vedtas: 
Overhalla kommune gir bort bygget benevnt "Kvalstad skole" til Skage Aktivitetssenter SA 
vederlagsfritt under forutsetning om flytting til beskrevet tomt. Kommunen gir en støtte på kr. 
200.000 til gjennomføring av flyttingen til Skage. Støtten dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
 



 

PS 25/2022 Søknad om tilskudd Melamartnan 2022 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Tor-Arne Bjørgum (FRP) bad om å få sin habilitet vurdert i forhold til at han er styremedlem i 
Melamartnan. 
Kommunestyret erklærte Tor-Arne Bjørgum som inhabil (fvl. § 6 e) og han fratrådte under sakens 
behandling og avstemming. 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
Endringsforslag sak 25/22 fra Overhalla Senterparti 
Med bakgrunn i at det er frivillighetens år i 2022 gir Overhalla kommune en engangsstøtte på kr 
75.000 til Melamartnan 2022. Pengene tas fra disposisjonsfondet. 
Votering: 
Det ble stemt over SP v/Siv Åse Strømhylden sitt endringsforslag som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Med bakgrunn i at det er frivillighetens år i 2022 gir Overhalla kommune en engangsstøtte på kr 
75.000 til Melamartnan 2022. Pengene tas fra disposisjonsfondet. 
 
 
 

 

PS 26/2022 Sluttbehandling av reguleringsplan for Skage sentrumsboliger (detaljregulering) 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas reguleringsplan for Skage sentrumsboliger 
(planID 5047-2021001), med følgende endringer: 
Plankartet: 

• Kryssene på ny adkomstveg skal ha en dimensjonerende svingradius mellom 10 - 12,5 meter. 
  
 
 
 



 

PS 27/2022 Erverv av regulert område - Hunnaåsen boligområde 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Overhalla kommune erverver regulert areal Hunnaåsen boligfelt til kroner 8 000 000. Det settes også 
av kr. 200 000 til omkostninger i forbindelse med kjøp. Kjøpet finansieres ved bruk av ubundet 
investeringsfond. 
Det bevilges kroner 2 000 000 til forprosjekt for utbygging av området og andre administrative 
kostnader i 2022 som lånefinansieres. 
Fordelingen blir som følger; 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 

02800 6000 31500 0603 8.200.000 

09480 8100 88000 0906 -8.200.000 

02300 6000 31500 0603 2.000.000 

09100 8100 88000 0906 -2.000.000 

 

PS 28/2022 Økt finansiering - Trykkøkningsanlegg Flasnes-Lysberget 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Rammen for opparbeidelse av trykkøkningsanlegg ved Flasnes-Lysberget økes med 280 000 eks.mva. 
 

PS 29/2022 Gimle - mulighetsstudie og videre forprosjekt 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Kåre Magnus Skjefte (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
  
Endringsforslag sak 29/22 fra Overhalla Senterparti 

1. Det gjennomføres et videre forprosjekt med detaljplanlegging med sikte på gjennomføring 
av det kommunedirektøren har beskrevet som løsningsalternativ 5 med full rehabilitering av 



dagens idrettshall, samt en fotballhall til erstatning for dagens samfunnsdel innenfor en 
kostnadsramme på netto kr 40 millioner kroner. 
  

2. Det settes av inntil kr 500.000 eks mva til å innhente nødvendig bistand til forprosjektet. Her 
bør det tas kontakt med SIAT i videre planlegging. Idrettslaget og OBUS som hovedbrukere 
involveres i prossessen. 
  

3. Forprosjektet skal detaljplanlegge nødvendige tiltak med tilhørende kostnadsoverslag, 
herunder grunnlag for spillemidler og skal gi grunnlag for et endelig utbyggingsvedtak med 
sikte på politisk behandling i løpet av første halvår 2023. 
  

4. Kostnadsrammer for forprosjekt og påfølgende hovedprosjekt innpasses i kommunens 
budsjett og økonomiplan 

Det ble stemt over SP sitt  endringsforslag som ble enstemmig vedtatt. 
  
 Vedtak  
Senterpartiets endringsforslag vedtas: 

1. Det gjennomføres et videre forprosjekt med detaljplanlegging med sikte på gjennomføring 
av det kommunedirektøren har beskrevet som løsningsalternativ 5 med full rehabilitering av 
dagens idrettshall, samt en fotballhall til erstatning for dagens samfunnsdel innenfor en 
kostnadsramme på netto kr 40 millioner kroner. 
  

2. Det settes av inntil kr 500.000 eks mva til å innhente nødvendig bistand til forprosjektet. Her 
bør det tas kontakt med SIAT i videre planlegging. Idrettslaget og OBUS som hovedbrukere 
involveres i prosessen. 
  

3. Forprosjektet skal detaljplanlegge nødvendige tiltak med tilhørende kostnadsoverslag, 
herunder grunnlag for spillemidler og skal gi grunnlag for et endelig utbyggingsvedtak med 
sikte på politisk behandling i løpet av første halvår 2023. 
  

4. Kostnadsrammer for forprosjekt og påfølgende hovedprosjekt innpasses i kommunens 
budsjett og økonomiplan 

 

PS 30/2022 Virksomhetsrapport 1. tertial 2022 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Kommunedirektør Trond Stenvik fremsatte følgende tilleggsforslag nytt pkt. 5: 
Det vises til muntlig orientering til formannskapet i møtet 1. juni om legetjenesten og pågående 
vurderinger om kapasitetsbehov og mulige løsninger framover. I etterkant av møtet har 
kommunedirektøren etter en samlet vurdering kommet til at en ser det som nødvendig å starte 
rekruttering av ny lege på et tidligere tidspunkt enn ved antatt kommende naturlig avgang rundt 
årsskiftet 2023/2024 og et kortere planlagt permisjonsfravær første halvår 2023. Dette for å sikre en 
stabil kapasitet i tjenesten i nærmeste framtid.  

Hva som kan bli nødvendig dimensjonering av fastlegetjenesten på lengre sikt må fortsatt vurderes 
og kan komme til ny vurdering tidligst i løpet av 2023. Dette kan da også omfatte behov og mulige 



løsninger knyttet til kommuneoverlegefunksjonen, hvor det pågår nasjonale vurderinger av krav til 
ressurs m.v. som ikke er avklart. En må her også se på eventuelle kommende nasjonale tiltak som 
kan bidra til å løse det som generelt betegnes som en kritisk tilstand mange steder for 
fastlegeordningen. 

Kommunedirektøren foreslår derfor et nytt punkt 5 i saken: 

• For å møte kommende naturlig avgang og et permisjonsfravær ved legetjenesten 
igangsettes det nå rekruttering av lege med sikte på å mulig oppstart i løpet av høsten 2022. 
Kostnader knyttet til dette i 2022 og 2023 innarbeides når det er nærmere avklart ved 
virksomhetsrapporteringen for 2. tertial, årsbudsjettet for 2023 og revidert økonomiplan for 
2023-2026. 

Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende tilleggsforslag, nytt pkt. 6-8: 
Endringsforslag sak 30/22 fra Overhalla Senterparti 

Overhalla Senterparti ber kommunedirektøren igangsette reguleringsplan Ranem Bru så snart som 
mulig. Rapportering om framdrift til formannskapet via prosjektrapportering. 

Overhalla Senterparti ber kommunedirektøren igangsette detaljplanlegging og anbudskonkurranse 
på uteområde Hunn Skole snarest mulig. 

Kommunedirektøren innvilges en ramme på inntil kr.50.000 for om nødvendig å innhente bistand til 
markedsarbeid for synliggjøring av Skage Industriområde. Dette kan innbefatte utvikling av 
konseptskisse for området, etablering av webløsninger m.v. Kommunestyret anser også initiativ og 
arbeid i retning av konseptutvikling som Smart-Industrial-Park til å være innenfor mandatet. 

Astrid Brøndbo Selnes (AP) fremsatte følgende tilleggsforslag, nytt pkt. 9: 

Arbeiderpartiet ber kommunedirektøren om at det fremlegges sak på vegplan og vedlikeholdsplan 
kommunale bygg innen utgangen av 2023. 

Votering: 
Det ble først stemt over formannskapets forslag til vedtak med kommunedirektørens forslag om nytt 
pkt. 5. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Det ble stemt over SP sitt tilleggsforslag, nytt pkt. 6-8. Det ble foretatt punktvis avstemming: 
Pkt. 6 - reguleringsplan Ranem bru - ble vedtatt mot 1 stemme - Jo morten Aunet, Høyre 
Pkt. 7 - uteområde Hunn skole - ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 8 - bevilgning til kommunedirektøren, kr. 50.000 Skage Industriområde - ble enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter stemt over AP sitt forslag til nytt pkt. 9 som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak med vedtatte nye punkt. 5-9, vedtas: 
1. Kommunestyret tar virksomhets, -finans, prosjekt- og regnskapsrapport for 1. tertial 2022 til 

orientering.  
2. Forslag til budsjettjustering bevilgningsoversikt – drift, Sum bevilgninger drift, netto - økes 

med 5.915.600 kroner. 
3. Forsalg til budsjettjustering bevilgningsoversikt – investering, Investering i anleggsmidler 

reduseres med 9.574.000 kroner. Bruk av lån (investeringer) endres til 19.453.000 kroner.  
4. Følgende budsjettjustering gjennomføres: 



 

 

 



 
5. For å møte kommende naturlig avgang og et permisjonsfravær ved legetjenesten igangsettes det 
nå rekruttering av lege med sikte på å mulig oppstart i løpet av høsten 2022. Kostnader knyttet til 
dette i 2022 og 2023 innarbeides når det er nærmere avklart ved 
    virksomhetsrapporteringen for 2. kvartal, årsbudsjettet for 2023 og revidert økonomiplan for 
2023-2026. 
6. Kommunedirektøren igangsetter reguleringsplan Ranem Bru så snart som mulig. Rapportering om 
framdrift til formannskapet via prosjektrapportering. 
7. Kommunedirektøren igangsetter detaljplanlegging og anbudskonkurranse på uteområde Hunn 
skole snarest mulig. 
8. Kommunedirektøren innvilges en ramme på inntil kr. 50.000 for om nødvendig å innhente bistand 
til markedsarbeid for synliggjøring av Skage Industriområde. Dette kan innbefatte utviklling av 
konseptskisse for området, etablering av webløsninger m.v. Kommunestyret  
    anser også initiativ og arbeid i retning av konseptutvikling som Smart-Industrial-Park til å være 
innenfor mandatet. 
9. Kommunedirektøren fremlegger sak på vegplan og vedlikeholdsplan kommunale bygg innen 
utgangen av 2023. 
  
  
  
  
 
  
 
 
 



 

PS 31/2022 Årsberetning 2021 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Overhalla kommunes årsberetning for 2021 vedtas. 
 

PS 32/2022 Årsregnskap 2021 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Overhalla kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes med et positiv netto driftsresultat på 
6.663.181 kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk på 11.578.796 kroner er i hht 
økonomibestemmelser avsatt til disposisjonsfond. 
  

PS 33/2022 Revidert økonomiplan 2022 - 2026 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Revidert økonomiplan 2022-2026 vedtas innenfor følgende rammer: 



 

 



 



 
  
  
 PS 34/2022 Valg av representant og vararepresentant til rådsforsamlingen i Stiftelsen Norsk 
Revyfaglig Senter 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Representant: Hege Kværnø Saugen 
Vararepresentant: Johan Tetlien Sellæg 
  
 
 
 



 

PS 35/2022 Oppdatering av kommunens representanter som utsending til generalforsamlingen i KLP 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Hege Kværnø Saugen velges som ny representant og Johan Tetlien Sellæg fortsetter som 
vararepresentant. 
  
 

PS 36/2022 Valg av representant og vararepresentant til årsmøte for Overhalla Frivilligsentral SA 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Representant: Hege Kværnø Saugen 
Vararepresentant: Johan Tetlien Sellæg 
 

PS 37/2022 Valg av eierrepresentant og vararepresentant som utsending til årsmøte i Melamartnan 
SA 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Representant: Hege Kværnø Saugen 
Vararepresentant: Johan Tetlien Sellæg 
 
 
 



 

PS 38/2022 Erverv av rettigheter til å etablere ledningsanlegg 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Guro Aar Haugdal (SV) bad om å få sin habilitet vurdert i forhold til at hun bor i området og ønsker å 
bli tilknyttet kommunalt vann. 
Kommunestyret erklærte henne som habil til å delta under sakens behandling og avstemming. 
  
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
1. Overhalla kommune anmoder Statsforvalteren om å fatte vedtak om ekspropriasjon av 
- rett til å legge å ha liggende kommunale ledninger fra vann og avløp på de skisserte traseer over 
eiendommen gnr. 10 bnr. 1 i Overhalla kommune, og midlertidig rett til bruk av omkringliggende 
arealer for arbeid med å legge ledningene. 
Videre en hensynssone med klausuler som følger: 
- Bygninger eller andre faste konstruksjoner kan settes opp nærmere enn 5 meter fra 
ledningsanlegget (målt horisontalt) uten at rettighetshaver på forhånd gir skriftlig samtykke. Det 
samme gjelder for endring av terrenget, planting av trær og annet som kan 
  medføre skade på ledningsanlegget eller gjøre drift/vedlikehold vanskeligere eller mer 
kostnadskrevende. 
2. Overhalla kommune anmoder Statsforvalteren om å fatte vedtak om forhåndstiltredelse, jf. 
Oreigningslovens § 25 til å kunne ta eiendommen i bruk fra det tidspunkt skjønn er begjært, for 
legging av vann- og avløpsledninger. 
 
 

PS 39/2022 Ekspropriasjon av regulert areal - veggrunn 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 1.ledd eksproprierer Overhalla kommune areal 
regulert til vei inkl. nødvendig veiskulder, med en størrelse på ca 1,3 dekar av eiendommen gnr. 10 
bnr. 1 for gjennomføring av reguleringsplanen; Skageåsen III. 
  
Endelig grense og arealets størrelse vil bli fastsatt når arealet er fradelt og målt opp. 
  
Ekspropriasjonen omfatter også midlertidig bruk av omkringliggende arealer i anleggsfasen, 
begrenset til maks 10 meters bredde. 
  



Overhalla kommune begjærer skjønn for fastsettelse av erstatningen. 
  
I medhold av oreigningslovens § 25 vil det søkes Stadsforvalteren i Trøndelag om tillatelse til å tiltre 
arealet før skjønn er avholdt. 
  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å utta skjønnsbegjæring, samt søke Stadsforvalteren i Trøndelag 
om forhåndstiltredelse. 
  
Eventuell klage på vedtaket gis ikke oppsettende virkning. 
 

PS 40/2022 Navnsetting på parkareal ved Namsgløtt 

Behandling i Kommunestyre - 15.06.2022 

Behandlet. 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
  
 

Vedtak  

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Parkområdet mellom Namsgløtt og Overhalla Helsesenter gis navnet Ferjemannsparken. 
  
  
  
 
 
 
 


