
 

 
 
 
 

          Møteprotokoll 
Utvalg: Kommunestyre 
Møtested: TEAMS  

Dato: 16.02.2021 

Tidspunkt: 12:00 – 14:45 

 

Faste medlemmer som møtte: 
  Navn Funksjon Representerer 

Per Olav Tyldum Ordfører SP 
Otto Moa Medlem SP 
Knut Skåle Medlem UAV 
Jo Morten Aunet Medlem H 
Tore Nordfjellmark Medlem FRP 
Knut Haga Medlem SV 
Kai Terje Dretvik Medlem AP 
Astrid Margrethe Brøndbo 
Selnes 

Medlem AP 

May Storøy Medlem AP 
Faiso Rashid Ali Medlem AP 
Johan Tetlien Sellæg Varaordfører SP 
Siv Åse Strømhylden Medlem SP 
Kåre Magnus Skjefte Medlem SP 
Hege Kristin Kværnø Saugen Medlem SP 
Espen Opdal Medlem SP 
Kari-Anne Jensen 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 
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
  Navn             Stilling 

Trond Stenvik 
Torunn Grønnesby 
Bente Eidesmo 
Grete Mo 
Roger Hasselvold 
Ove Lidbom 

Kommunedirektør 
Formannskapssekretær 
Kommunalsjef helse 
Kommunalsjef oppvekst 
Økonomisjef 
IT-sjef 



Siri Hongseth 
Hanne Marthe Breivik 
Oddbjørn Riseth 

Leder for kultur og samfunn 
Teknisk sjef 
Leder Landbruk og natur 

  

Merknader:  
Representant Siv Åse Strømhylden (SP) kommenterte at sakliste kom ut onsdag,  
6 dager før møte og at det ble litt i seneste laget. 

 

Orienteringer: 
 Status COVID-19 inkl. vaksine i Overhalla (og omegn) v/Kommunedirektøren 
 Revisjon av retningslinjer rundt bruk av snøscooter i Overhalla v/Kommunedirektøren  
 Regnskap 2020 v/Kommunedirektøren 
 Batterifabrikk v/Varaordfører Johan Tetlien Sellæg 
 Referat fra Årsmøte Partnerskap Namdal og representantskap i interkommunalt politisk råd 

Namdal (Namdal regionråd) v/Ordfører Per Olav Tyldum 
  

Underskrift: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble  
vedtatt på møtet. 
 
Knut Haga/s.  Signy Eggen/s. 

Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

RS 1/21 Referater til kommunestyret 16.2.2021  
PS 1/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020  
PS 2/21 Rapport - Undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla  
PS 3/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024  
PS 4/21 Valg av 17. maikomite 2021  
PS 5/21 Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd vedr. 

eiendomsskatt for perioden 2019- 2023 
 

PS 6/21 Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp i 
Overhalla kommune 

 

PS 7/21 Samarbeidsavtale om landbruk og naturforvaltning mellom 
Overhalla kommune og Grong kommune 

 

PS 8/21 Nord-Trøndelag krisesenter IKS – endringer i selskapsavtale  
PS 9/21 "Leve hele livet" i Overhalla- handlingsplan 2019-2023  

 

RS 1/21 Referater til kommunestyret 16.2.2021 

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas: 



 
Referatene tas til orientering og vedlegges møteboka. 
 

PS 1/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Leder i Kontrollutvalget, Anne Lise Grande Vollan innledet kort til saken. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas: 
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 

PS 2/21 Rapport - Undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla 

Kontrollutvalgets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene: 

- Kommunen bør vurdere om det er behov for å etablere system for å oppdage 
forurensingslokaliteter 

- Kommunen bør vurdere om det målrettede arbeidet innen forurensing svarer til kommunens 
målsettinger innen miljø 

3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding innen 01.11.21 på hvordan 
anbefalingene er fulgt opp. 

 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Leder i Kontrollutvalget, Anne Lise Grande Vollan innledet kort til saken. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas: 
 

4. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene: 

- Kommunen bør vurdere om det er behov for å etablere system for å oppdage 
forurensingslokaliteter 

- Kommunen bør vurdere om det målrettede arbeidet innen forurensing svarer til kommunens 
målsettinger innen miljø 



6. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding innen 01.11.21 på hvordan 
anbefalingene er fulgt opp. 

 

PS 3/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 med slik prioritering av  
    forvaltningsrevisjoner:  
 
1. Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner 
2. Geoteknikk, vann og avløp  
3. Arkiv, post, saksbehandling, svar på henvendelser  
4. Sykefravær  
 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.  
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Leder i Kontrollutvalget, Anne Lise Grande Vollan innledet til saken, spesielt i forhold til 
Kontrollutvalgets prioritering pkt. 1. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 med slik prioritering av  
    forvaltningsrevisjoner:  
 

1. Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner 
2. Geoteknikk, vann og avløp  
3. Arkiv, post, saksbehandling, svar på henvendelser  
4. Sykefravær  
 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.  
 

PS 4/21 Valg av 17. maikomite 2021 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Følgende velges til 17. maikomite for 2021: 

..... 
Følgende velges som leder av komiteen: 
..... 
 

2. Komiteen koordinerer 17. maiarrangementet selv og har ansvar for å gjennomføre fellestiltakene 
for hele kommunen. Komiteen står fritt i hvordan dagen organiseres innenfor en kostnadsramme 
på inntil kr. 35.000,-. Komiteen utarbeider program og inngår avtaler/anskaffelser innenfor den 



gitte økonomiske ramme. Fakturaer ang. 17.mai skal sendes til Overhalla kommune v/Torunn 
Grønnesby. 
 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Formannskapet - 02.02.2021 
Behandlet. 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Samme komite som 2020 velges. 
 
Ansvar for felles arrangement: 
5.klassekontaktene på Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole, sanitetsforeningene på Skage, 
Øysletta, Maiblomsten på Ranemsletta og Fridtun forsamlingshus. 
 
Leder for kultur og samfunn, Siri Hongset, velges som leder. 
 
Ansvar for grendevise arrangement: 
5.klasseforeldre for arrangementene på Ranemsletta og Skage og Øysletta grendelag for arrangementet 
på Øysletta. 
 
Det tas forbehold om en plan B (alternativ 17. mai) i forhold til Koronasituasjonen. Lik den vi hadde i 
2020. 

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2021, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas. 
 

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Samme komite som 2020 velges. 
 
Ansvar for felles arrangement: 
5.klassekontaktene på Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole, sanitetsforeningene på Skage, 
Øysletta, Maiblomsten på Ranemsletta og Fridtun forsamlingshus. 
 
Leder for kultur og samfunn, Siri Hongset, velges som leder. 
 
Ansvar for grendevise arrangement: 
5.klasseforeldre for arrangementene på Ranemsletta og Skage og Øysletta grendelag for arrangementet 
på Øysletta. 
 
Det tas forbehold om en plan B (alternativ 17. mai) i forhold til Koronasituasjonen. Lik den vi hadde i 
2020. 
 



PS 5/21 Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt for perioden 2019- 
2023 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken fremlegges uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Formannskapet - 02.02.2021 
Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
Eva Høstland velges som nytt medlem, nestleder i sakkyndig klagenemnd for inneværende periode. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2021, enst.: 
Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Eva Høstland velges som nytt medlem, nestleder i sakkyndig klagenemnd for inneværende periode. 
 

PS 6/21 Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune 

Kommunedirektørens innstilling: 
Det innføres standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune. Bestemmelsene gjøres 
gjeldene fra vedtaksdato. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Formannskapet - 02.02.2021 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2021, enst.: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
 

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Votering: 



Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Det innføres standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune. Bestemmelsene gjøres 
gjeldene fra vedtaksdato. 
 

PS 7/21 Samarbeidsavtale om landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune og 
Grong kommune 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det etableres et samarbeid med felles tjeneste innen landbruk og naturforvaltning mellom 

kommunene Overhalla og Grong. Samarbeidet organiseres som administrativt verts-
kommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Overhalla som vertskommune. 

2. Samarbeidsavtale vedrørende landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune og 
Grong kommune godkjennes. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre kurante justeringer i 
avtalen om det blir aktuelt. 

3. Delegasjon av myndighet til vertskommunen skjer ved at kommunedirektøren i Grong foretar 
delegasjon til kommunedirektøren i Overhalla av den myndighet som vertskommunen skal utøve, 
jfr. samarbeidsavtalen. 

4. Kommunedirektøren iverksetter prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på oppstart av 
vertskommunesamarbeidet fra 01.05.2021. Endelig oppstartstidspunkt avtales mellom 
kommunedirektørene. 

 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Formannskapet - 02.02.2021 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2021, enst.: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
 

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Kommunedirektør Trond Stenvik fremla forslag om endring av samarbeidsavtalens pkt. 6, der 2 og 3. 
setning strykes.  
 
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte følgende tilleggsforslag, nytt pkt. 5-7: 
 

5. Primærnæringene er viktige i vår region, og dette samarbeidet har en ambisjon om å styrke 
forvaltningen slik at vi kan drive mobilisering og utviklingsarbeid i tillegg til de lovpålagte 
oppgavene. Den kommunale landbruksforvaltningen skal ha en ambisjon om å være en aktiv 
utviklingsaktør i samspill med næringsutøverne. Målet med et samarbeid er et styrket fagmiljø, 
dette er avgjørende for å lykkes med videre utvikling av primærnæringene i våre kommuner. 

6. Kontoret skal bemannes av personer med jord – og skogbruksfaglig kompetanse.  
7. Det opprettes et landbruksforum bestående av alle fagorganisasjonene fra de to kommunene.  

Administrasjonen er sekretærer og har ansvar for å drifte forumet. Forumet skal ha jevnlige 



møter, minst 4 ganger i året i en oppstartsfase. Ordførerne i begge kommunene har møterett. 
Forumet skal være et diskusjonsforum der relevante problemstillinger for næringene tas opp. 

 
Votering: 
Det ble først stemt over formannskapets forslag til pkt. 1-4 som ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over kommunedirektørens forslag til endring av samarbeidsavtalens pkt. 6 som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over ordfører Per Olav Tyldum sitt forslag til nye pkt. 5-7 som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Det etableres et samarbeid med felles tjeneste innen landbruk og naturforvaltning mellom 
kommunene Overhalla og Grong. Samarbeidet organiseres som administrativt verts-
kommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Overhalla som vertskommune. 

2. Samarbeidsavtale vedrørende landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune og 
Grong kommune godkjennes. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre kurante justeringer i 
avtalen om det blir aktuelt. 

3. Delegasjon av myndighet til vertskommunen skjer ved at kommunedirektøren i Grong foretar 
delegasjon til kommunedirektøren i Overhalla av den myndighet som vertskommunen skal utøve, 
jfr. samarbeidsavtalen. 

4. Kommunedirektøren iverksetter prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på oppstart av 
vertskommunesamarbeidet fra 01.05.2021. Endelig oppstartstidspunkt avtales mellom 
kommunedirektørene. 

5. Primærnæringene er viktige i vår region, og dette samarbeidet har en ambisjon om å styrke 
forvaltningen slik at vi kan drive mobilisering og utviklingsarbeid i tillegg til de lovpålagte 
oppgavene. Den kommunale landbruksforvaltningen skal ha en ambisjon om å være en aktiv 
utviklingsaktør i samspill med næringsutøverne. Målet med et samarbeid er et styrket fagmiljø, 
dette er avgjørende for å lykkes med videre utvikling av primærnæringene i våre kommuner. 

6. Kontoret skal bemannes av personer med jord – og skogbruksfaglig kompetanse.  
7. Det opprettes et landbruksforum bestående av alle fagorganisasjonene fra de to kommunene.  

Administrasjonen er sekretærer og har ansvar for å drifte forumet. Forumet skal ha jevnlige 
møter, minst 4 ganger i året i en oppstartsfase. Ordførerne i begge kommunene har møterett. 
Forumet skal være et diskusjonsforum der relevante problemstillinger for næringene tas opp. 

 
Setning 2 og 3 i samarbeidsavtalens pkt. 6 strykes. 
 

 

PS 8/21 Nord-Trøndelag krisesenter IKS – endringer i selskapsavtale 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Overhalla kommunestyre vedtar de endringer som vist nedenfor: 

1. Selskapsavtalen endres i tråd med oppdaterte innbyggertall pr 1.1.2019 og kommunesammenslåinger 
1.1.2020. Endringer i §§ 5 og 7 i navn på deltagere, antall eierkommuner, eierandel og antall medlemmer 
til representantskap. 

2. I Selskapsavtalens § 1 endres antall deltagere i selskapet fra 26 til 22 som følge av 
kommunesammenslåinger. 

3. I § 3 strykes siste leddsetning i første punktum og hele andre punktum. 



4. I § 7 endres første ledd, andre punktum til følgende: ”Samtlige deltakerkommuner velger hver 
sin(e)representant(er) med 2-5 vararepresentanter i rekkefølge. Kommunestyret kan supplere valget ved 
behov.” 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas: 
 
Overhalla kommunestyre vedtar de endringer som vist nedenfor: 

1. Selskapsavtalen endres i tråd med oppdaterte innbyggertall pr 1.1.2019 og kommunesammenslåinger 
1.1.2020. Endringer i §§ 5 og 7 i navn på deltagere, antall eierkommuner, eierandel og antall medlemmer 
til representantskap. 

2. I Selskapsavtalens § 1 endres antall deltagere i selskapet fra 26 til 22 som følge av 
kommunesammenslåinger. 

3. I § 3 strykes siste leddsetning i første punktum og hele andre punktum. 

4. I § 7 endres første ledd, andre punktum til følgende:” Samtlige deltakerkommuner velger hver 
sin(e)representant(er) med 2-5 vararepresentanter i rekkefølge. Kommunestyret kan supplere valget ved 
behov.” 

 

PS 9/21 "Leve hele livet" i Overhalla- handlingsplan 2019-2023 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Handlingsplan for kvalitetsreformen «leve hele livet i Overhalla (2019-2023)» vedtas 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Kommunestyre - 16.02.2021 
Behandlet. 
 
Kommunalsjef Bente Eidesmo innledet og presenterte kommunens handlingsplan «Leve hele livet» - en 
kvalitetsreform for eldre over 65 år. 
 
Kai Terje Dretvik (AP) fremsatte følgende forslag til et pkt. 2: 
 
Ved gjennomføring av planen forutsettes det at eldrerådet og andre relevante aktører/organisasjoner 
involveres aktivt. 
 
Votering: 



Det ble stemt samlet over kommunedirektøren sitt forslag pkt. 1 og Kai Terje Dretvik (AP) sitt forslag til 
pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyre - 16.02.2021, enst.: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak, med Kai Terje Dretvik (AP) sitt forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Handlingsplan for kvalitetsreformen «leve hele livet i Overhalla (2019-2023)» vedtas. 
2. Ved gjennomføring av planen forutsettes det at eldrerådet og andre relevante aktører involveres 

aktivt. 
 
 


