Møteprotokoll

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato:
13.03.2018
Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:45
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Jo Morten Aunet
Tore Nordfjellmark
Siv Åse Strømhylden
Jan Ståle Viken Flått
Johan Tetlien Sellæg
Eivind Moa
Ragnar Prestvik
Per Olav Tyldum
Lene Lervik Glømmen
Bernt Harald Opdal
Marit Haugum Mo
Marianne Øyesvold
Margrete Skilleås
Arne Flaat
May Storøy
Anne-Grete Sagmo

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
OVH
OVFRP
OVSP
OVFRP
OVSP
OVSP
OVAP
OVSP
OVSP
OVAP
OVSP
OVSP
OVSP
OVSP
OVAP
OVAP

Forfall:
Navn
Hege Kristin Kværnø Saugen
Trond Petter Ristad
Anlaug Sellæg Asbøll
Pål Kristian Kleven
Ola Landsem

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
OVSP
OVSP
OVSP
OVAP
OVSP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Gunn Gravseth-Lysberg
Ragnhild Aunet
Karoline Heia
Hege Aar
Kari Anne Jensen

Møtte for
Pål Kristian Kleven
Trond Petter Ristad
Ola Landsem
Hege Kristin Kværnø
Saugen
Anlaug Sellæg Asbøll

Representerer
OVAP
OVSP
OVSP
OVSP
OVSP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Trond Stenvik
Rådmann
Torunn
Grønnesby
Formannskapssekretær
Merknader
Møte startet kl. 12.00 med et kulturelt innslag fra Kulturskolen – Elias Bakkebø spilte el-bass og Maja
Galguften Aunet sang.
Prosjektleder Ragni Stene og leder Ragnar Prestvik innledet til workshop med kommunestyret om
namdalstrategier.
GRUNNGITT SPØRSMÅL i Overhalla kommunestyre 13. mars 2018 fra Ragnar Prestvik, Arbeiderpartiet
«Samarbeid mot svart økonomi»
«Samarbeid mot svart økonomi» er et samarbeid mellom Skatteetaten og noen av de viktigste og største partene i norsk
arbeidsliv – KS, NHO, Unio, YS og LO.
De har rettet en henvendelse til alle kommuner i landet om å gjøre vedtak som forplikter kommuner og fylkeskommuner til å
arbeide for å hindre at useriøse aktører får tilgang til kontrakter og hvordan de kan følge opp risikoanskaffelser.
Under Fylkesmannens nyttårskonferanse i januar uttalte NHOs regionsjef i Trøndelag, Tord Lien, at samtlige kommuner i
tidligere Sør-Trøndelag og de fleste i Nord-Trøndelag (med unntak av fire-fem) har underskrevet avtalen mot svart økonomi.
Ifølge Skatteetaten er Overhalla en av disse få kommunene som ikke har gjort vedtak mot svart økonomi.
Samarbeid mot svart økonomi har foreslått 10 strategiske grep:
1. Ta et klart standpunkt: VI skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser2. Rett innsatsen inn der risikoen er størst
3. Gå konkret til verks – dette ser vi etter: Lønns- og arbeidsforhold, registrering, oppgavelevering og betaling av
skatter og avgifter er i orden, tilstrekkelig fagkunnskap, gode oversikter over hvem vi handler med, hvem som
jobber for oss og hvem vi betaler til
4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden
5. Sett krav til fagkunnskap
6. Vit hvem som arbeider for oss
7. Vit hvem vi betaler til
8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger
9. Gjennomfør kontroller
10. Bruk de gode verktøyene som finnes
Difi har laget standard kontraktskrav om lønns- og arbeidsvilkår og også laget en veileder om beste praksis. Dessuten har både
byggenæringen og bilbransjen utviklet egne veiledere.
For å sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter har Difi, Byggenæringens landsforbund, Fellesforbundet og KS utviklet et
sett med egne seriøsitetskrav.
Jeg stiller derfor følgende grunngitte spørsmål:
Vil ordføreren ta initiativ til at Overhalla kommunestyre skal gjøre vedtak som støtter kampanjen og forplikter
kommunen i tråd med anbefalingene fra «Samarbeid mot svart økonomi»?
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt svar:
Det grunngitte spørsmålet setter fokus på et viktig tema. Anbefalingene fra «samarbeid mot svart økonomi» er i all hovedsak i
tråd med Overhalla kommunes praksis for anskaffelser. Arbeid mot svart arbeid er noe alle aktører må bidra til å holde fokus på
og forsterke. Ordføreren ser det som naturlig at temaet skal være tydelig i kommunens arbeid med anskaffelser. Rådmannen
opplyser at en vil komme tilbake til kommunestyret med en egen sak om arbeidet mot svart arbeid, i tråd med intensjonene i det
grunngitte spørsmålet.

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

Per Olav Tyldum/s.

Marit H. Mo/s.

Jan Ståle Flått/s.
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PS 14/18 Årsmelding for Overhalla Eldreråd 2017
Rådmannens innstilling
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er: Eldrerådsloven §4, 4. ledd.
Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018
Behandlet.
Eldrerådets leder Liv Marit Idsø orienterte fra årsmeldingen.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas:
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering.

PS 15/18 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.
Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018
Behandlet.

Leder for kontrollutvalget innledet til saken.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018, enst.:
Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.

PS 16/18 Søknad om fritak fra verv - Hilde Kristin Van Hooft
Rådmannens innstilling
Hilde Kristin Van Hooft sin søknad om fritak innvilges for resten av inneværende valgperiode
som følge av helseproblemer.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§14 og 15
Behandling i Overhalla formannskap - 06.03.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.03.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Hilde Kristin Van Hooft sin søknad om fritak innvilges for resten av inneværende valgperiode
som følge av helseproblemer

PS 17/18 Valg av ny representant til Midtre Namdal kirkelige
fellesråd
Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i Overhalla formannskap - 06.03.2018
Behandlet.
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo Tore Nordfjellmark (FRP) som nytt medlem for resten
av valgperioden, frem til 2019.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.03.2018, enst.:
Ordfører Per Olav Tyldum sitt forslag til vedtak vedtas.
Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Tore Nordfjellmark (FRP) velges som nytt medlem for resten av valgperioden, frem til 2019.

PS 18/18 Nasjonal tilskuddsordning barnefattigdom
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret slutter seg til På Tvers-gruppens forslag til prioriteringer når det gjelder
søknaden til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.03.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.03.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Kommunestyret slutter seg til På Tvers-gruppens forslag til prioriteringer når det gjelder
søknaden til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

PS 19/18 Utbygging carport og ladestasjoner ved
administrasjonsbygget
Rådmannens innstilling
1. Det bygges åtte carportplasser med tilhørende ladepunkter for kommunale biler,
sykkelparkering med åtte ladepunkter for elsykler, avfallshus og belysning på parkeringsplass på
baksiden av administrasjonsbygget. Gjennomføres en kostnadsramme på kr 698.000 eks mva.

2. Det etableres åtte ladestasjoner frittstående på parkeringsplassen. Gjennomføres innenfor en
netto kostnadsramme på kr 245.000 eks mva.
3. Dette finansieres med tilskudd og låneopptak og får følgende finansiering:
Carport, asfalt, sykkelparkering og søppelskur
Art
02700
04290
07290
09100
Art
02700
04290
07290
07000
09100

Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Beløp
6030
19051
0541
698 000
6030
38101
174 500
8000
85010
0906
-174 500
8100
88000
0906
698 000
Ladestasjoner, ladepunkter sykkel samt lyspunkter
Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Beløp
6030
13000
0540
460 000
6030
38101
115 000
8000
85010
0906
-115 000
6030
13000
0540
-215 000
8100
88000
0906
245 000

Utfyllende tekst
Bygg, parkering og lyspunkter
MVA
Kompensasjon for mva
Bruk av lån
Utfyllende tekst
Ladepunkter og to stk lyspunkter
MVA
Kompensasjon for mva
Tilskudd
Bruk av lån

Støtte fra Klimasats-programmet er lagt inn som forutsetning for ladestasjon og
ladepunkter elsykkel med kroner 215 000 eks mva. Et eventuelt avslag her vil medføre at
prosjektet må skaleres ned tilsvarende.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.03.2018
Behandlet.
Anne-Grete Sagmo (AP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og
avstemming.
Hjemmel: Fvl§ 6e
Begrunnelse: Hun er part i saken.
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo følgende tilleggsforslag som går inn som pkt. 3:
Parkeringsplassen asfalteres innenfor en kostnadsrammen inntil 200.000,- og finansieres ved
låneopptak (eks. moms).
Opprinnelig punkt 3, blir punkt 4.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.03.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak, med ordfører Per Olav Tyldum sitt tilleggsforslag, vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018
Behandlet.
Anne-Grete Sagmo (AP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og
avstemming.

Hjemmel: Fvl§ 6e
Begrunnelse: Hun er part i saken.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Det bygges åtte carportplasser med tilhørende ladepunkter for kommunale biler,
sykkelparkering med åtte ladepunkter for elsykler, avfallshus og belysning på parkeringsplass på
baksiden av administrasjonsbygget. Gjennomføres en kostnadsramme på kr 698.000 eks mva.
2. Det etableres åtte ladestasjoner frittstående på parkeringsplassen. Gjennomføres innenfor en
netto kostnadsramme på kr 245.000 eks mva.
3. Parkeringsplassen asfalteres innenfor en kostnadsrammen inntil 200.000,- og finansieres ved
låneopptak (eks. moms).
4. Dette finansieres med tilskudd og låneopptak og får følgende finansiering:
Carport, asfalt, sykkelparkering og søppelskur
Art
02700
04290
07290
09100
Art
02700
04290
07290
07000
09100

Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Beløp
6030
13000
0541
898 000
6030
13000
224 500
8000
85010
0906
-224 500
8100
88000
0906
-898 000
Ladestasjoner, ladepunkter sykkel samt lyspunkter
Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Beløp
6030
13000
0540
460 000
6030
13000
115 000
8000
85010
0906
-115 000
6030
13000
0540
-215 000
8100
88000
0906
245 000

Utfyllende tekst
Bygg, parkering,asfalt og lyspunkter
MVA kompensasjon
Kompensasjon for mva
Bruk av lån
Utfyllende tekst
Ladepunkter og to stk lyspunkter
MVA kompensasjon
Kompensasjon for mva
Tilskudd
Bruk av lån

Støtte fra Klimasats-programmet er lagt inn som forutsetning for ladestasjon og
ladepunkter elsykkel med kroner 215 000 eks mva. Et eventuelt avslag her vil medføre at
prosjektet må skaleres ned tilsvarende.

PS 20/18 Forslag til planprogram - kommuneplanens samfunns- og
arealdel 2018 - 2030 - finansiering av kommuneplanarbeidet
Rådmannens innstilling
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018-2030
sendes på høring. Forslaget legges også ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsel om oppstart
og kunngjøring av planarbeidet. Dette gjøres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-13 og
11-12.
Rådmannen tilrår at kommuneplanen med tilhørende samfunnsdel og arealdel gjennomføres
som et prosjekt, og finansiert med disposisjonsfond innenfor en totalramme på kr. 1 000 000
inkl. mva.
Det foretas følgende samlet budsjettregulering fordelt på 2018 og 2019 (kr. 500.000 per år):

12700.6000.30100.1611
19401.6000.30100.1611

kr. 1 000 000
kr. 1 000 000

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.03.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.03.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.03.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018-2030
sendes på høring. Forslaget legges også ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsel om oppstart
og kunngjøring av planarbeidet. Dette gjøres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-13 og
11-12.
Rådmannen tilrår at kommuneplanen med tilhørende samfunnsdel og arealdel gjennomføres
som et prosjekt, og finansiert med disposisjonsfond innenfor en totalramme på kr. 1 000 000
inkl. mva.
Det foretas følgende samlet budsjettregulering fordelt på 2018 og 2019 (kr. 500.000 per år):
12700.6000.30100.1611
kr. 1 000 000
19401.6000.30100.1611
kr. 1 000 000

