Møteinnkalling

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato:
22.10.2019
Tidspunkt: 12:00
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på e-post:
torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Per Olav Tyldum
Ordfører
Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/8397-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
55/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Kommunestyrevalget for 2019 godkjennes.
Hjemmel for vedtaket er: Valglovens § 13-4.

Vedlegg:
1. Valgprotokoll for valgstyret – Kommunestyrevalget 2019

Saksopplysninger
I følge Valglovens kapittel 13 skal det nyvalgte kommunestyret selv vurdere om valget er
gjennomført etter regelverket og om det kan godkjennes. Saken skal behandles som første
sak på det konstituerende møte. Valgstyrets møtebok (protokoll) er grunnlaget for valgstyrets
innstilling og kommunestyrets beslutning.
Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget ugyldig hvis det er begått feil som antas å ha
hatt innflytelse på fordelingen a mandatene mellom listene og som ikke er mulig å rette, jfr.
Valglovens § 13-4 (3).
Valget ble gjennomført uten feil. Det har ikke dukket opp prinsipielle saker som valgstyret har
måttet ta stilling til, og det er ikke mottatt noen klager.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/8477-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av formannskap for perioden 22.10.19 - oktober 2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
56/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Som formannskap i Overhalla kommune for perioden 22.10.19 – oktober 2023 velges følgende:
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§ 5-6
(I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023).

Vedlegg:
1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting
– rettledning om valg til folkevalgte organer mm.
Utrykte vedlegg: Kommuneloven
www.lovdata.no

Saksopplysninger
Valg av formannskap for perioden 2019-2023 skal skje i kommunestyrets konstituerende møte.
Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret som kan velges som medlemmer til
formannskapet, jfr. Kommunelovens § 5-6.:
§ 5-6.Formannskap og fylkesutvalg
Kommunestyret og fylkestinget velger selv formannskap og fylkesutvalg med minimum
fem medlemmer. Kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform,
skal ikke ha formannskap eller fylkesutvalg.
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Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet og fylkesutvalget velges for fire år
av og blant medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som
forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.
Formannskapet og fylkesutvalget kan opprette et arbeidsutvalg som består av
medlemmer fra formannskapet eller fylkesutvalget.
Formannskapet og fylkesutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i
saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har
bestemt noe annet.
Formannskapet og fylkesutvalget innstiller til kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak i økonomisaker som nevnt i § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak. Formannskapet
og fylkesutvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvis ikke noe annet følger av
lov.

I Overhalla ble det sist valgt 7 medlemmer til formannskapet. Lovens minimum er 5
medlemmer.
Dette sier kommuneloven om valgmetode i § 7-4:
§ 7-4.Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg
Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett medlem
krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg.
Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.

Dette sier kommuneloven om avtalevalg i § 7-7:
§ 7-7.Avtalevalg
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte
organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen.
Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og
varamedlemmer. Innstillingen skal inneholde like mange navn som det skal velges
medlemmer, og det skal angis hvilket parti eller hvilken gruppe medlemmene
representerer. Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer for hvert parti
eller hver gruppe. Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene
fra partiet eller gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller
fylkestinget.
Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i
organet med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal
begge kjønn være representert i organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til
at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det nødvendige antallet
kandidater fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. Ved valg til
folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller
fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet
følges så langt det er mulig.
Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges.
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Valgreglene er beskrevet i kommunelovens Kapittel 7 (Valg til folkevalgte organer) og i
rundskriv nr. H-4/19 (KMD) kapittel 4.1.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/8494-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av ordfører og varaordfører for perioden 22.10.19 - oktober 2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
57/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling



Som ordfører i Overhalla kommune 2019-2023 velges:
Som varaordfører i Overhalla kommune 2019-2023 velges:

Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens §§ 6-2, 7-8
(I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023)

Vedlegg:
1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting
– rettledning om valg til folkevalgte organer mm.
Utrykte vedlegg: Kommuneloven
www.lovdata.no

Saksopplysninger
Kommunestyret skal velge ordfører og varaordfører blant formannskapets medlemmer.
Ordfører godtgjøres pr. dd. i hht. 100% stilling. Varaordfører gis godtgjørelse i hht. 10% av
ordførergodtgjørelsen.
Ordfører og varaordfører velges etter bestemmelsene i kommunelovens §§ 6-2 og 7-8:
§ 6-2.Valg av ordfører og varaordfører
Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant
formannskapets eller fylkesutvalgets medlemmer.
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Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og
varaordføreren velges for hele valgperioden.
I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal
ordfører og varaordfører velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører.
En ny varaordfører skal da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal
det velges en ny ordfører.
§ 7-8.Flertallsvalg
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte
stemmene. Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning.
Den som får flest stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere
kandidater får like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.

Valgreglene er beskrevet i kommunelovens Kapittel 7 (Valg til folkevalgte organer) og i
rundskriv nr. H-4/19 (KMD) kapittel 3.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/7373-3
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av kontrollutvalg for perioden 22.10.19 - oktober 2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
58/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Følgende velges som kontrollutvalg for 2019-2023:
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven § 23.1 og Forskrift om kontrollutvalg, fastsatt
av departementet 17. juni 2019.

Vedlegg:
1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting –
rettledning om valg til folkevalgte organer mm.
2. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 17.6.2019
Utrykte vedlegg: Kommuneloven
www.lovdata.no
Saksopplysninger
Kontrollutvalget er ett av få lovpålagte utvalg i kommunen, og utvalget skal velges i det
konstituerende møte, etter valg av formannskap, ordfører og varaordfører (§ 7-1).
I Overhalla har vi hatt et kontrollutvalg bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem for
inneværende periode.
Nytt lovkrav er at det skal velges minst 5 medlemmer. Tidligere krav var minst 3 medlemmer.
Minst et av medlemmene må være kommunestyremedlem. Kommunestyret velger leder og
nestleder. Lederen av kontrollutvalget skal ikke tilhøre samme parti eller samme gruppering som
ordføreren.
De vanlige krav om valgbarhet i §7-2 og hvem som er utelukket etter 7-3 gjelder også for
kontrollutvalg. I lovens § 23.1. fremkommer hvem som ikke kan velges til kontrollutvalget:
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Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Denne
bestemmelsen gjelder ikke for kommunestyrerepresentanter.
Ansatte i kommunen, uavhengig av stillingsstørrelsen
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomiteer
Selskaper der kommunen har eierinteresser: Her er personer med ledende stilling og
styrets medlemmer og varamedlemmer ikke valgbare. Interkommunalt råd: Her er
personer med ledende stilling og styrets medlemmer og varamedlemmer ikke valgbare.
Interkommunalt oppgavefellesskap: Her er personer med ledende stilling og styrets
medlemmer og varamedlemmer ikke valgbare.

Det vises forøvrig til vedlagte forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av departementet 17. juni
2019 og vedlagte rundskriv, kapittel 4.2.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/8889-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av valgstyre for perioden 2019 - 2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
59/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Følgende velges som valgstyre for perioden 2019-2023:
Leder:
Nestleder:
Hjemmel for vedtaket er: Valgloven § 4-1, kommuneloven § 5-7

Vedlegg:
1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting
– rettledning om valg til folkevalgte organer mm.
Utrykte vedlegg: Kommuneloven
www.lovdata.no
Saksopplysninger
I valgloven 4-1 heter det:
I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret selv.
Dette innebærer at kommunestyret må velge medlemmer, ikke bare utpeke formannskapet som
valgstyre. Valgstyret er et utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg
kommer til anvendelse. Dette innebærer at valgbarhetsreglene i kommuneloven gjelder og at
man påser at kravene til kjønnsmessig representasjon i kommuneloven oppfylles.
Kommunestyret velger selv valgstyrets leder og nestleder, jfr. Kommuneloven § 5-7. Det er
valgstyret som har ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå.
I Overhalla kommune har det vært praksis at et utvidet formannskap (alle partier har vært
representert) har vært valgt til valgstyre. Det er helt greit så lenge valgbarhetsreglene i
kommuneloven er ivaretatt.
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Valgreglene er beskrevet i kommunelovens Kapittel 7 (Valg til folkevalgte organer) og i
rundskriv nr. H-4/19 (KMD) kapittel 4.3. og kapittel 7
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/8553-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av administrasjonsutvalg for perioden 22.10.19 - oktober 2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
60/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til administrasjonsutvalget:
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§ 5-7, 5-11

Vedlegg:
1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting
– rettledning om valg til folkevalgte organer mm.
Utrykte vedlegg: Kommuneloven
www.lovdata.no

Saksopplysninger
Det vises til kommunelovens § 5-11:
§ 5-11.Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)
I alle kommuner og fylkeskommuner skal det opprettes ett eller flere
partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder
forholdet mellom de ansatte og kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver. Hvis
minst 3/4 av de ansatte ønsker det, kan slike utvalg erstattes med andre ordninger.
Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen eller
fylkeskommunen og for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de
ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen
eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller
fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.
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For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsreglene i §§ 7-2 og 7-3, bortsett fra
bostedskravet.
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7.

Kommunens medlemmer i administrasjonsutvalget har også som oppgave å gjennomføre
lønnsfastsettelse av rådmannens lønn.
Valgreglene er beskrevet i kommunelovens Kapittel 7 (Valg til folkevalgte organer) og i
rundskriv nr. H-4/19 (KMD) kapittel 4.7.1.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/7436-7
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse i Overhalla for perioden
2019 - 2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
61/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til råd for personer med
funksjonsnedsettelse for perioden 2019 -2023:
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§ 5-1, 5-2

Dokumenter i saken
Type
U

Dato
19.08.2019

I
I
I

30.08.2019
04.09.2019
29.08.2019

I

26.09.2019

I

25.09.2019

Tittel
Nytt valg av råd for personer med
funksjonsnedsettelse i Overhalla for perioden
2019-2023 - Forslag på medlemmer
Forslag til nytt medlem i HLF
Forslag på medlemmer
Medlemmer til råd for m. med
funksjonsnedsettelse
FFO Trøndelag sitt forslag på kandidater til
kommunalt råd for funksjonshemmede i
Overhalla kommune
Valg av råd for personer med
funksjonsnedsettelse

Adressat
LHL OVERHALLA LOKALLAG m.fl.
Tom Riise-Hanssen
Tom Riise-Hanssen
Overhalla Kommune - Bente Eidesmo
FFO Trøndelag
Mental Helse Overhalla

Vedlegg:
1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting –
rettledning om valg til folkevalgte organer mm.
2. Forslag til kandidater fra HLF Overhalla, Grong og Høylandet, Adm. Helse, her., FFO
Trøndelag, Mental helse Overhalla
Utrykte vedlegg: Kommuneloven
www.lovdata.no
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Saksopplysninger
Kommunene har plikt til å ha tre medvirkningsorgan og råd for personer med
funksjonsnedsettelse er et av disse. Det fremgår av ny kommunelov, § 5-12 at kommunestyret
selv foretar valg av råd for mennesker med funksjonsnedsettelse.
Reglene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organ og reglene som gjelder for
folkevalgte gjelder også for medlemmer av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Kommunestyret vedtar sammensetning av rådet og avgjør hvor mange medlemmer og
varamedlemmer rådet skal ha. For inneværende periode ble det valgt 5 medlemmer og 3
varamedlemmer.
Rådet for mennesker med funksjonshemming har ikke i dag et reglement vedtatt av
kommunestyret. Ny kommunelov sier i § 5-13 at folkevalgte organer skal ha et reglement.
Forslag til reglement for rådet må utarbeides og vedtas av kommunestyret.
I forbindelse med valg av nytt råd for funksjonshemmede ble det sendt ut brev den 12.7. til
aktuelle lag og organisasjoner, der det ble bedt om forslag på medlemmer og varamedlemmer.
Viser til innkomne forslag som følger vedlagt.

Følgende er valgt for inneværende periode:
Medlemmer:
1. Astrid Marie Bakken, Overhalla LHL, leder
2. Birger Havstein, Hørselslaget
3. Randi Nystad, Mental Helse
4. Margaret Weglo, Administrasjon helse
5. Pål Kleven (AP), Kommunestyrerepresentant
Vara:
1. Dagmar Lassemo, Overhalla LHL
2. John Heir, Administrasjon helse
3. Sheila Ramsvik, Overhalla LHL
Følgende har gitt melding om at de ikke ønsker gjenvalg:
 Birger Havstein
Valgreglene er beskrevet i kommunelovens Kapittel 7 (Valg til folkevalgte organer) og i
rundskriv nr. H-4/19 (KMD) kapittel 4.7.2.
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Saksmappe: 2019/3289-6
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Overhalla Eldreråd for perioden
2019-2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
62/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Følgende velges som medlemmer og personlige varamedlemmer til Overhalla Eldreråd for
perioden 2019 -2023:
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§ 5-1, 5-2 og reglement for Overhalla
Eldreråd.

Dokumenter i saken:
Type

Dato

I

I

08.04.2019 Forberedelse til neste valgperiode valg av eldreråd
12.07.2019 Overhalla Eldreråd - Forslag på
medlemmer og varamedlemmer for
perioden oktober 2019 - oktober
2023
16.09.2019 Kandidat til Overhalla Eldreråd.

I

17.09.2019 Ingen kandidater

I

16.09.2019 Forslag til medlemmer Overhalla
Eldreråd

U

Tittel

Adressat

Eldrerådet i Trøndelag
Skage Pensjonistforening
v/Asbjørn Hagerup m.fl.
Skage Sanitetsforening v/Signy
Sellæg
Øysletta Sanitetsforening
v/Wenche Moa
Asbjørn Hagerup

Vedlegg:
1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting –
rettledning om valg til folkevalgte organer mm.
2. Forslag til kandidater fra Skage Pensjonistforening og Skage Sanitetsforening
3. Reglement for Overhalla Eldreråd
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Utrykte vedlegg: Kommuneloven
www.lovdata.no
Saksopplysninger
Kommunene har plikt til å ha tre medvirkningsorgan og eldreråd er et av disse. Det fremgår av
ny kommunelov, § 5-12 at kommunestyret selv foretar valg av eldreråd og at det er et krav i
loven om at flertallet av medlemmene i eldrerådet på valgtidspunktet skal ha fylt 60 år.
Reglene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organ og reglene som gjelder for
folkevalgte gjelder også for medlemmer av eldreråd.
Kommunestyret vedtar sammensetning av rådet og avgjør hvor mange medlemmer og
varamedlemmer rådet skal ha. Gjeldende reglement § 2 viser at eldrerådet skal ha 5 medlemmer
med personlige vara-medlemmer. 3 av medlemmene skal være alderspensjonister og oppnevnes
etter forslag fra pensjonistforeningene/grupperinger i kommunen.
Gjeldende reglement må endres i forhold til ny kommunelov. Reglementet blir sendt til
behandling når dette er klart.
I forbindelse med valg av nytt eldreråd ble det sendt ut brev den 12.7. til aktuelle lag og
organisasjoner, der det ble bedt om forslag på medlemmer til eldrerådet. Viser til innkomne
forslag som følger vedlagt.

Følgende er medlemmer og varamedlemmer i Eldrerådet i inneværende periode:
Medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Personlige varamedlemmer:

Liv Marit Idsø, leder
Asbjørn Hagerup, nestleder (fung. leder)
Geirfinn Refsnes
Margrete Skilleås
Kjellrun Tyldum

1. Anne Mari Solli
2. Kjell Arne Skistad
3. Magne Grandemo
4. Kari Skjefte Hatland
5. Halvor Solum

Følgende har gitt melding om at de ikke ønsker gjenvalg:






Liv Marit Idsø
Geirfinn Refsnes
Margrete Skilleås
Kjellrun Tyldum
Kjell Arne Skistad

Valgreglene er beskrevet i kommunelovens Kapittel 7 (Valg til folkevalgte organer) og i
rundskriv nr. H-4/19 (KMD) kapittel 4.7.2.
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Saksmappe: 2019/8596-2
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Valg av representant og vararepresentanter til Interkommunalt politisk råd Namdal regionråd for perioden 2019-2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
63/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Følgende velges som representant og vararepresentanter til Namdal regionråd:
1. Ordfører:
2. Politiker:

Personlig varamedlem:
Personlig varamedlem

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§ 5.1 i) og 18.3, 1. ledd.
Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd)

Dokumenter i saken
Type

Dato

I

29.08.2019 Konstituering etter valget - valg til
regionrådet

Tittel

Adressat

Namdal Regionråd v/Ragnar
Prestvik

Vedlegg:
1. Rundskriv H-4/19 fra KDM om konstituerende møte i kommunestyre og fylkestingrettledning om valg til folkevalgte organer mm.
2. Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal Regionråd).

Saksopplysninger
Interkommunalt politisk råd Namdal – Namdal regionråd er et selvstendig politisk
samarbeidsorgan for namdalskommunene Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos,
Namsskogan, Nærøysund, Røyrvik, Osen og Overhalla.
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Rådet ble først etablert som regionråd 1.1.2018 og videreføres som interkommunalt råd fra og
med konstituerende møte i samsvar med kommunelovens kapittel 17 og 18 som omhandler
interkommunalt samarbeid og interkommunale politiske råd.
Kommunestyret skal foreta valg av en representant i tillegg til ordfører til styret, samt personlige
varamedlemmer til representantene.
De politisk valgte representantene har møte- tale-, forslags- og stemmerett i representantskapet
og styret.
Namdalstinget, som skal være konstituerende organ i regionen, er berammet til 4. november i
Rørvik (Norveg).
Valgreglene er beskrevet i kommunelovens kapittel 7 (valg til folkevalgte organer) og i
rundskriv nr. H-4/19 (KMD) kap. 4.6.1.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/7984-2
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av Overhalla kommunes representanter og vararepresentanter til KS
organer for perioden 2019-2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
64/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Følgende velges som representanter og vararepresentanter til KS fylkesmøte:

Hjemmel for vedtaket er: Vedtekter KS

Vedlegg:
1. Vedtekter KS

Saksopplysninger
Det vises til vedtekter for KS, revidert av Landstinget 28.5.19.
Kommunestyrets konstituerende møte velger representanter og vararepresentanter til KS
Fylkesmøte. Dette er viktig for at delegatene skal være klar før fylkesmøte.
Konstituerende fylkesmøte KS Trøndelag avvikles på Steinkjer 7. november.
Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. Fylkesmøtets primære oppgave er å velge delegater
til Landstinget og å velge fylkesstyre, jfr. Vedtektenes §§ 4 og 11.Fylkesmøtet skal minst
avholdes hvert 4. år, innen utgangen av det året det er holdt valg til kommunestyre og fylkesting.
Fylkesmøtet avholder for øvrig møte når en tredel av kommunene/fylkeskommunene anmoder
om det, eller når Fylkesstyret bestemmer det.
Hver kommune velger representanter med vararepresentanter på bakgrunn av folketallet pr. 1.1.
det år valg til kommunestyret avholdes.
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Vårt folketall viser at det skal oppnevnes 2 representanter. Kommunens representanter velges
blant de faste kommunestyrerepresentanter. Ordfører bør være blant representantene. Ifølge KS
bør det velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert
parti/gruppering).
Ifølge vedtekter for KS § 3, fjerde avsnitt, kan valg til KS’ organer kreves fremmet som
forholdstallsvalg. Ved alle valg til KS’ organer, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være
representert med minst 40% av medlemmene.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/8764-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet Midtre
Namdal Avfallsselskap (MNA) for perioden 2019-2023
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
65/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Følgende velges for perioden 2019-2023:
Hjemmel for vedtaket er: Lov om interkommunale selskap, 1.1.2000 og selskapsavtale for
MNA

Vedlegg: Forslag til ny selskapsavtale MNA

Saksopplysninger
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS er et interkommunalt selskap med 13 medlemskommuner.
Representantskapet er selskapets høyeste organ. Hver kommune har en representant, med
vararepresentanter i representantskapet. Representanten innehar kommunens stemmer.
Kommunen har mottatt forhåndsvarsel om innkalling til representantskapsmøte MNA mandag
18. november. Ny selskapsavtale MNA skal behandles i dette møte, dette som en følge av
endringer på eiersiden, tre nye innmeldinger og kommunereformen.
Dette sier lov om interkommunale selskap i forhold til representantskap og sammensetning:
§ 6.Representantskapet og dets sammensetning
Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst
én representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine
representanter. Er et interkommunalt selskap deltaker, oppnevner selskapets
representantskap dets representanter. Det skal oppnevnes minst like mange
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varamedlemmer som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen,
velger representantskapet selv sin leder og nestleder.
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved
forholdsvalg eller flertallsvalg.
Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet.
Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i
selskapsavtalen. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine
representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av
valgperioden.

Følgende er valgt for inneværende periode:
Fast representant:
1. vara:
2. vara:

Per Olav Tyldum (SP)
Siv Åse Strømhylden (SP)
Johan Tetlien Sellæg (SP)
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/9428-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av representant og vararepresentant til Namdal rehabilitering IKS
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
66/19

Møtedato
22.10.2019

Rådmannens innstilling
Følgende velges for perioden 2019-2021:
Hjemmel for vedtaket er: Lov om interkommunale selskap, 1.1.2000 og selskapsavtale for
Namdal rehabilitering

Vedlegg: Selskapsavtale Namdal rehabilitering IKS

Saksopplysninger
Namdal rehabilitering IKS er et interkommunalt selskap med 14 medlemskommuner, med ulik
eierandel etter kommunestørrelse (Overhalla har 2 eierandeler).
Representantskapet er selskapets høyeste organ. Hver kommune/eier har en representant i
representantskapet ifølge selskapsavtalens § 8 gjelder valget for 2 år
Kommunen har mottatt varsel om representantskapsmøte onsdag 13. november.
Dette sier lov om interkommunale selskap i forhold til representantskap og sammensetning:
§ 6.Representantskapet og dets sammensetning
Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst
én representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine
representanter. Er et interkommunalt selskap deltaker, oppnevner selskapets
representantskap dets representanter. Det skal oppnevnes minst like mange
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varamedlemmer som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen,
velger representantskapet selv sin leder og nestleder.
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved
forholdsvalg eller flertallsvalg.
Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet.
Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i
selskapsavtalen. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine
representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av
valgperioden.

Følgende er valgt for inneværende periode:
Fast representant:

Per Olav Tyldum (SP)

Vararepresentant:

Siv Åse Strømhylden (SP)
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