Møteprotokoll

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato:
18.09.2018
Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:55
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Jo Morten Aunet
Siv Åse Strømhylden
Jan Ståle Viken Flått
Johan Tetlien Sellæg
Trond Petter Ristad
Eivind Moa
Ragnar Prestvik
Per Olav Tyldum
Bernt Harald Opdal
Hege Kristin Kværnø Saugen
Marianne Øyesvold
Margrete Skilleås
Pål Kristian Kleven
Arne Flaat
May Storøy

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

Forfall:
Navn
Marit Haugum Mo
Tore Nordfjellmark
Anne-Grete Sagmo
Anlaug Sellæg Asbøll
Lene Lervik Glømmen
Ola Landsem

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
VORD
MEDL

Representerer
OVSP
OVFRP
OVAP
OVSP
OVSP
OVSP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magnus Toresen
Otto Moa
Gunn Gravseth-Lysberg
Kari Anne Jensen

Møtte for
Marit Haugum Mo
Lene Lervik Glømmen
Anne-Grete Sagmo
Anlaug Sellæg Asbøll

Representerer
OVSP
OVSP
OVAP
OVSP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Trond Stenvik
Rådmann
Torunn
Grønnesby
Formannskapssekretær
Dagfinn Johansen Fagsjef oppvekst*)
Siri Hongseth
Enhetsleder for kultur og samfunn*)
Roger Johansen
Teknisk sjef*)
Roger Hasselvold Økonomisjef*)
Asle Lydersen
Personalsjef*)
*) Aktuelle saker.
Merknader
Det ble kulturelt innslag da kulturskoleelev Emily Weglo Brauten spilte piano.
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo en endring i saklista. Sak nr. 50/18 ble behandlet som
andre sak, etter at sak 43/18 var behandlet. Deretter ble sakene behandlet i tråd med saklista.
Permisjon: Marianne Øysesvold (SP) hadde søkt om og fått innvilget permisjon. Hun fratrådte
møte kl. 14:15 før behandling av sak 51/18.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Magnus Toresen/s.

May Storøy/s.

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 43/18

Søknad om fritak fra verv frem til 1.1.19 - Lene L.
Glømmen

PS 44/18

Forvaltningsrevisjonsrapport - Eldreomsorg

PS 45/18

Digital nyskaping - digitaliseringsstrategi for Overhalla
kommune 2018-2021

PS 46/18

Forprosjekt nytt varmeanlegg administrasjonsbygget

PS 47/18

Forslag til trafikkløsning OBUS/ Gimle - finansiering

PS 48/18

Revidert oversiktsdokument for Overhalla kommune
2018

PS 49/18

Uteområde OBUS/Program for folkehelse i Trøndelag

PS 50/18

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2018.

PS 51/18

Samarbeidsavtaler med Nye Namsos kommune

PS 52/18

Låneopptak av startlån for videretildeling 2018.

PS 53/18

Utbygging Ranemsletta barnehage - ny behandling

PS 54/18

Vannlekkasje Mælen og Solum

PS 55/18

Vegbelysning langs gang-/sykkelveg Svalivegen Svenningsbrona - finansiering

PS 43/18 Søknad om fritak fra verv frem til 1.1.19 - Lene L.
Glømmen
Rådmannens innstilling
1. Lene Lervik Glømmen sin søknad om fritak frem til 1.1.19 innvilges.
2. Det foretas midlertidig valg av ny varaordfører ut inneværende år. Ny varaordfører
velges/tiltrer
de verv som varaordfører i dag innehar.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§14 og 15
Saksopplysninger
Lene Lervik Glømmen (SP) søker om fritak fra alle sine politiske verv frem til 1.1.19.
I søknaden vises det til helsemessige årsaker.
Lene Lervik Glømmen er varaordfører og dermed formannskapsmedlem og
kommunestyremedlem. I tillegg er hun medlem av:








Nestleder i Administrasjonsutvalget
1. vara til Representanskapet i Revisjon Midt-Norge SA og Konsek Trøndelag IKS
1. vara til Fylkesmøtet i KS
3. vara til MNS samkommunestyret
1. vara til Representantskapet for MNA
Vara til Representantskapet Nord Trøndelag krisesenter IKS
Eneste medlem for samarbeidsutvalget ved OBUS, Gunn Gravseth-Lysberg er valgt som
varamedlem

Plikt til å ta imot valg og bestemmelser om uttreden er hjemlet i Kommunelovens §§14 og 15.
§ 15, pkt. 2 lyder:
“2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
plikter i vervet.”
Når det gjelder fritak er det i kommentarutgaven av loven pekt spesielt på flytting fra
kommunen som aktuell fritaksgrunn. I tillegg kommer alvorlige helsemessige årsaker.

I søknaden vises det til helsemessige forhold.
Opprykk og nyvalg er hjemlet i Kommunelovens §16:
“1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt
mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er
forfall.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall,
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt
hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte.
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige
varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert
med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal
det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten
til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan
delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget,
som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved
suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”
Vurdering
Generelt sett bør det etter rådmannens oppfatning være høy terskel for å kunne få fritak,
samtidig som en må vurdere hvert enkelt tilfelle/søknad.
Rådmannen tilrår at søknad om fritak innvilges.
En kan ikke se at antall varamedlemmer til formannskap og kommunestyret blir utilstrekkelig,
jfr. Kl. §16, pkt. 5. Rådmannen anser det derfor ikke som nødvendig med suppleringsvalg for
omsøkte periode. De fleste øvrige verv innehar hun som varaordfører. Det foretas valg av ny
varaordfører ut dette året.
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.

Johan Tetlien Sellæg (SP) sitt forslag til vedtas:
1. Lene Lervik Glømmen sin søknad om fritak frem til 1.1.19 innvilges.
2. Valg av varaordfører foretas i kommunestyremøte.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak, med Johan Tetlien Sellæg(SP) sitt forslag om at valg av
varaordfører foretas i kommunestyret, vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende forslag i forbindelse med valg av ordfører:
Siv Åse Strømhylden (SP) velges som fungerende varaordfører for perioden fra dd. Frem til
1.1.19.
Etter avklaringer rundt dette med at varaordfører skal velges blant formannskapets medlemmer,
ble Siv Åse Strømhylden valgt som medlem av formannskapet, den tid Lene Lervik Glømmen er
fritatt, frem til 1.1.19.
Deretter ble Siv Åse Strømhylden valgt som fungerende varaordfører i samme periode.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak, kommunestyrets valg av medlem til formannskapet og Johan
Tetlien Sellæg (SP) sitt forslag til valg av varaordfører frem til 1.1.19, vedtas:
1. Lene Lervik Glømmen sin søknad om fritak frem til 1.1.19 innvilges.
2. Siv Åse Strømhylden velges som formannskapsmedlem og fungerende varaordfører frem
til 1.1.19.

PS 44/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eldreomsorg
Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten - Eldreomsorg til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, en
skriftlig rapport innen 01.04.2019 på hvordan anbefalingene i rapportens kapittel 6 er
fulgt opp.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Fungerende leder i kontrollutvalget, Kari Mørkved Hustad innledet til saken.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Kontrollutvalgets forslag til innstilling vedtas:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten - Eldreomsorg til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, en
skriftlig rapport innen 01.04.2019 på hvordan anbefalingene i rapportens kapittel 6 er
fulgt opp.

PS 45/18 Digital nyskaping - digitaliseringsstrategi for Overhalla
kommune 2018-2021
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret vedtar digitaliseringsstrategien og legger den til grunn for Overhalla
kommunes videre utviklingsarbeid.
2. Kommunestyret behandler i 2020 en evaluering av digitaliseringsstrategien, som
revideres senest i 2021.
3. I gjennomføringen av digitaliseringsstrategien disponerer rådmannen avsatte fondsmidler
som kommunestyret avsatte til utviklingsprogrammet (K-sak 32/17) for å engasjere
nødvendig kompetanse innenfor en ramme på inntil 2 årsverk i prosjektperioden 20192021. Tjenesteområdene oppvekst og helse/omsorg vil her være særskilte
arbeidsområder, samordnet og koordinert av kommuneledelsen opp mot kommunens
digitaliseringsarbeid forøvrig.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Kommunestyret vedtar digitaliseringsstrategien og legger den til grunn for Overhalla
kommunes videre utviklingsarbeid.

2. Kommunestyret behandler i 2020 en evaluering av digitaliseringsstrategien, som
revideres senest i 2021.
3. I gjennomføringen av digitaliseringsstrategien disponerer rådmannen avsatte fondsmidler
som kommunestyret avsatte til utviklingsprogrammet (K-sak 32/17) for å engasjere
nødvendig kompetanse innenfor en ramme på inntil 2 årsverk i prosjektperioden 20192021. Tjenesteområdene oppvekst og helse/omsorg vil her være særskilte
arbeidsområder, samordnet og koordinert av kommuneledelsen opp mot kommunens
digitaliseringsarbeid forøvrig.

PS 46/18 Forprosjekt nytt varmeanlegg administrasjonsbygget
Rådmannens innstilling
-

Det gjennomføres forprosjekt for å avklare løsninger for nytt varme- og
ventilasjonsanlegg ved administrasjonsbygget på Ranemsletta.
Forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 150 000 eks mva.
Finansieres med låneopptak.
Kommunestyret får endelig forslag til ny løsning til behandling når forprosjekt er
gjennomført.

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, esnt.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
-

Det gjennomføres forprosjekt for å avklare løsninger for nytt varme- og
ventilasjonsanlegg ved administrasjonsbygget på Ranemsletta.
Forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 150 000 eks mva.
Finansieres med låneopptak.
Kommunestyret får endelig forslag til ny løsning til behandling når forprosjekt er
gjennomført.

PS 47/18 Forslag til trafikkløsning OBUS/ Gimle - finansiering
Rådmannens innstilling
1. Framlagt forslag til trafikkløsning OBUS/Gimle tas til foreløpig orientering.
2. Tiltaket bearbeides nærmere med sikte på å redusere kostnadene vesentlig. Løsning og
kostnadsramme for prosjektet tas opp til ny vurdering i sammenheng med budsjett 2019
og revidering av økonomiplanen.

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Framlagt forslag til trafikkløsning OBUS/Gimle tas til foreløpig orientering.
2. Tiltaket bearbeides nærmere med sikte på å redusere kostnadene vesentlig. Løsning og
kostnadsramme for prosjektet tas opp til ny vurdering i sammenheng med budsjett 2019
og revidering av økonomiplanen.

PS 48/18 Revidert oversiktsdokument for Overhalla kommune 2018
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret vedtar fremlagt dokument som Overhalla kommunes
oversikt over folkehelsen.
2. Dokumentet er et vurderingsgrunnlag for alt folkehelse- og planarbeid i
kommunen.
3. Dokumentet oppdateres innen 1. april hvert år og rulleres hvert 4. år.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Enhetsleder for kultur og samfunn, Siri Hongseth innledet til saken.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Kommunestyret vedtar fremlagt dokument som Overhalla kommunes
oversikt over folkehelsen.
2. Dokumentet er et vurderingsgrunnlag for alt folkehelse- og planarbeid i
kommunen.
3. Dokumentet oppdateres innen 1. april hvert år og rulleres hvert 4. år.

PS 49/18 Uteområde OBUS/Program for folkehelse i Trøndelag
Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune gjennomfører forprosjekt Uteområde Overhalla Barne- og
Ungdomsskole. Forprosjektet forutsettes å utføres innenfor rammer i økonomiplanen og med
bidrag fra Program for folkehelse og tilsvarende egeninnsats. Det skal jobbes etter
Trøndelagsmodellen i folkehelsearbeidet.
2. Kommunestyret vil få sak til ny behandling når forprosjektet er gjennomført og kostnader
avklart. Det tas sikte på at forslag til vedtak for uteområdet vil komme som sak i november,
med opparbeidelse vår/sommer 2019.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.
Anne-Grete Sagmo (AP) bad om å få vurdert sin habilitet i forbindelse med at hennes
arbeidsgiver er involvert i prosjektet. Hun fratrådte sakens behandling og avstemming
etter vedtak som inhabil.
Hjemmel: Fvl. § 6e
Begrunnelse: Ansatt hos Arkitektfirmaet Blom AS som er part i saken.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Overhalla kommune gjennomfører forprosjekt Uteområde Overhalla Barne- og
Ungdomsskole. Forprosjektet forutsettes å utføres innenfor rammer i økonomiplanen og med
bidrag fra Program for folkehelse og tilsvarende egeninnsats. Det skal jobbes etter
Trøndelagsmodellen i folkehelsearbeidet.
2. Kommunestyret vil få sak til ny behandling når forprosjektet er gjennomført og kostnader
avklart. Det tas sikte på at forslag til vedtak for uteområdet vil komme som sak i november,
med opparbeidelse vår/sommer 2019.

PS 50/18 Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2018.
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar tilstands- og utviklingsrapporten til orientering og anser at rapporten gir et
godt bilde av tilstanden i grunnskolene i Overhalla.
Gjennom å vedta framlagte tilstands- og utviklingsrapport, har skoleeier et godt grunnlag for
å vurdere måloppnåelse og gjøre prioriteringer.
Hjemmel for vedtaket er: Lov om opplæring §13.10
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Fagsjef for oppvekst, Dagfinn Johansen innledet til saken.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Kommunestyret tar tilstands- og utviklingsrapporten til orientering og anser at rapporten gir et
godt bilde av tilstanden i grunnskolene i Overhalla.
Gjennom å vedta framlagte tilstands- og utviklingsrapport, har skoleeier et godt grunnlag for
å vurdere måloppnåelse og gjøre prioriteringer.

PS 51/18 Samarbeidsavtaler med Nye Namsos kommune
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå vertskommuneavtaler med Nye
Namsos kommune i tråd med vedlagte forslag til slike avtaler.
2. Rådmannen gis fullmakt til også å inngå tilsvarende vertskommuneavtale om IKT når
grunnlag for det foreligger.
3. Delegasjon til av myndighet til vertskommunen skjer ved at rådmannen i Overhalla
foretar delegasjon til rådmannen i Nye Namsos av den myndighet som vertskommunen
skal utøve, jfr. vedlagte vertskommuneavtaler.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå vertskommuneavtaler med Nye
Namsos kommune i tråd med vedlagte forslag til slike avtaler.
2. Rådmannen gis fullmakt til også å inngå tilsvarende vertskommuneavtale om IKT når
grunnlag for det foreligger.
3. Delegasjon til av myndighet til vertskommunen skjer ved at rådmannen i Overhalla
foretar delegasjon til rådmannen i Nye Namsos av den myndighet som vertskommunen
skal utøve, jfr. vedlagte vertskommuneavtaler.

PS 52/18 Låneopptak av startlån for videretildeling 2018.
Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune søker om 4 mill. kr. i startlån for videretildeling i 2018.
2. Budsjett for 2018 justeres og årets utlånsramme for startlån økes til 6,8 mill. kr.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Overhalla kommune søker om 4 mill. kr. i startlån for videretildeling i 2018.
2. Budsjett for 2018 justeres og årets utlånsramme for startlån økes til 6,8 mill. kr.

PS 53/18 Utbygging Ranemsletta barnehage - ny behandling
Rådmannens innstilling
1. Det vedtas en utbygging av Ranemsletta barnehage innenfor en rammekostnad på 24
mill. kr eks mva.
2. Moamarka avd. Barlia (G-bygget) avvikles som barnehage og integreres i den nye
barnehagen. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om videre bruk/evt salg av Gbygget.
3. Barnehagen dimensjoneres til å romme inntil 120 barn.
4. Barnehagen utbygges med passivhusstandard og energimerking som mørkegrønn A i
tråd med kommunens klima- og miljøplan. Det settes et energimål på inntil 50 kwh pr
m2 pr år for samlet bygg (eksisterende del og nybyggdel).
5. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med grunnlag fra forprosjekt.
6. Prosjektet gjennomføres med intern prosjektledelse.
7. Det skal bygges med Svanemerkede løsninger og produkter der dette er mulig.
8. Det tas sikte på at barnehage skal stå ferdig til 2020.
9. Kunstnerisk utsmykning skal foretas innenfor et beløp på inntil 200 000 eks mva.
10. Prosjektet lånefinansieres og følgende finansiering foretas:
Art
Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Sum
02300
6030
22155
0517
30.000.000

07290
09100

8000
8100

85010
88000

0906
0906

-6.000.000
-24.000.000

11. Forutsatt støtte til nærmiljøanlegg fra spillemidler vedtas det en tilleggsramme på inntil
kr 300 000 eks mva som brukes til utstyr på barnehageområdet. Forutsatt vedtak og
støtte vil angitt sum bli lånefinansiert og inngå i den totale rammen.
12. Forutsatt behov for midlertidige løsninger under ombyggingen kan en tilleggsramme på
inntil 300 000 eks mva utløses til bruk på brakkeløsninger mm. Forutsatt vedtak og
behov for beløp vil angitt sum bli lånefinansiert og inngå i den totale rammen.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.
Anne-Grete Sagmo (AP) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel: Fvl. § 6e
Begrunnelse: Ansatt hos Arkitektkontoret Blom AS
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Gunn Gravseth-Lysberg (AP) bad om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i innspill som har
innkommet i forbindelse med fremlagte sak. Hun er mor til styrer v/Gammelstua barnehage.
Kommunestyret vedtok at Gunn Gravseth-Lysberg er habil til å behandle saken, begrunnet med
at Gammelstua barnehage ikke anses å være part i saken.
Jo Morten Aunet (H) fremsatte forslag om å utsette saken.
7 stemte for forslaget som dermed falt mot 11 stemmer.
Innspill til saken/Brev fra Gammelstua barnehage var på forhånd lagt ut til informasjon til
kommunestyret.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, vedtatt med 17 mot 1 stemme:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Det vedtas en utbygging av Ranemsletta barnehage innenfor en rammekostnad på 24
mill. kr eks mva.
2. Moamarka avd. Barlia (G-bygget) avvikles som barnehage og integreres i den nye
barnehagen. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om videre bruk/evt salg av Gbygget.
3. Barnehagen dimensjoneres til å romme inntil 120 barn.
4. Barnehagen utbygges med passivhusstandard og energimerking som mørkegrønn A i

tråd med kommunens klima- og miljøplan. Det settes et energimål på inntil 50 kwh pr
m2 pr år for samlet bygg (eksisterende del og nybyggdel).
5. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med grunnlag fra forprosjekt.
6. Prosjektet gjennomføres med intern prosjektledelse.
7. Det skal bygges med Svanemerkede løsninger og produkter der dette er mulig.
8. Det tas sikte på at barnehage skal stå ferdig til 2020.
9. Kunstnerisk utsmykning skal foretas innenfor et beløp på inntil 200 000 eks mva.
10. Prosjektet lånefinansieres og følgende finansiering foretas:
Art
Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Sum
02300
6030
22155
0517
30.000.000
07290
8000
85010
0906
-6.000.000
09100
8100
88000
0906
-24.000.000
11. Forutsatt støtte til nærmiljøanlegg fra spillemidler vedtas det en tilleggsramme på inntil
kr 300 000 eks mva som brukes til utstyr på barnehageområdet. Forutsatt vedtak og
støtte vil angitt sum bli lånefinansiert og inngå i den totale rammen.
12. Forutsatt behov for midlertidige løsninger under ombyggingen kan en tilleggsramme på
inntil 300 000 eks mva utløses til bruk på brakkeløsninger mm. Forutsatt vedtak og
behov for beløp vil angitt sum bli lånefinansiert og inngå i den totale rammen.

PS 54/18 Vannlekkasje Mælen og Solum
Rådmannens innstilling
1. Det vedtas finansiering av utbedringskostnadene for reparasjon av to stk. vannlekkasjer.
A. Vannlekkasje på Mælen.
B. Vannlekkasje på Solum.
2. Utbedringene finansieres ved bruk av fondsmidler.
3. Følgende finansiering foretas:
A. Mælen
Post
Utgift
Fond

Art
12300
19502

Ansvar
6010
6010

Tjeneste
34550
34550

Prosjekt
1626
1626

Sum eks. Mva.
300 000
300 000

B. Solum
Post
Fond
Fond

Art
12300
19502

Ansvar
6010
6010

Tjeneste
34550
34550

Prosjekt
1627
1627

Sum eks. Mva.
50 000
50 000

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Det vedtas finansiering av utbedringskostnadene for reparasjon av to stk. vannlekkasjer.
A. Vannlekkasje på Mælen.
B. Vannlekkasje på Solum.
2. Utbedringene finansieres ved bruk av fondsmidler.
3. Følgende finansiering foretas:
A. Mælen
Post
Utgift
Fond

Art
12300
19502

Ansvar
6010
6010

Tjeneste
34550
34550

Prosjekt
1626
1626

Sum eks. Mva.
300 000
300 000

B. Solum
Post
Fond
Fond

Art
12300
19502

Ansvar
6010
6010

Tjeneste
34550
34550

Prosjekt
1627
1627

Sum eks. Mva.
50 000
50 000

PS 55/18 Vegbelysning langs gang-/sykkelveg Svalivegen Svenningsbrona - finansiering
Rådmannens innstilling
Vegbelysning langs g/s-veg mellom Svalivegen og Svenningsbrona iverksettes innenfor en
kostnadsramme på kr 512.000 inkl. mva. Tiltaket finansieres henholdsvis med kr. 250.000 i
låneopptak og en omdisponering av budsjetterte midler til trafikksikkerhet i 2018.
Følgende kontoplan benyttes:
Vegbelysning Svalivegen – Svenningsbrona
Post
Art
Ansvar
Utgift
02300
6040
Mva.
04290
6040
Mva.
07290
8000
Bruk av lån
09100
8100
Omdisp.midl. 02300
6040
Omdisp.midl. 07290
6040

Tjeneste
33400
33400
85010
88000
33400
33400

Prosjekt
0558
0558
0906
0906
0525
0525

Beløp
410.000
102.000
- 62.000
- 250.000
-160.000
-40.000

Tiltaket gjennomføres i løpet av november 2018.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.09.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Vegbelysning langs g/s-veg mellom Svalivegen og Svenningsbrona iverksettes innenfor en
kostnadsramme på kr 512.000 inkl. mva. Tiltaket finansieres henholdsvis med kr. 250.000 i
låneopptak og en omdisponering av budsjetterte midler til trafikksikkerhet i 2018.
Følgende kontoplan benyttes:
Vegbelysning Svalivegen – Svenningsbrona
Post
Art
Ansvar
Utgift
02300
6040
Mva.
04290
6040
Mva.
07290
8000
Bruk av lån
09100
8100
Omdisp.midl. 02300
6040
Omdisp.midl. 07290
6040
Tiltaket gjennomføres i løpet av november 2018.

Tjeneste
33400
33400
85010
88000
33400
33400

Prosjekt
0558
0558
0906
0906
0525
0525

Beløp
410.000
102.000
- 62.000
- 250.000
-160.000
-40.000

