Møteprotokoll

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato:
13.02.2018
Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:30
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Jo Morten Aunet
Siv Åse Strømhylden
Jan Ståle Viken Flått
Johan Tetlien Sellæg
Trond Petter Ristad
Eivind Moa
Lene Lervik Glømmen
Marit Haugum Mo
Marianne Øyesvold
Margrete Skilleås
Pål Kristian Kleven
Ola Landsem
May Storøy
Anne-Grete Sagmo

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

Forfall:
Navn
Hege Kristin Kværnø Saugen
Arne Flaat
Tore Nordfjellmark
Per Olav Tyldum
Anlaug Sellæg Asbøll
Bernt Harald Opdal
Ragnar Prestvik

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL
ORD
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
OVSP
OVSP
OVFRP
OVSP
OVSP
OVAP
OVAP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Tor-Arne Bjørgum
Otto Moa
Gunn Gravseth-Lysberg
Karoline Heia
Kari Anne Jensen

Møtte for
Tore Nordfjellmark
Per Olav Tyldum
Ragnar Prestvik
Anlaug Sellæg Asbøll
Hege Kristin Kværnø
Saugen

Representerer
OVFRP
OVSP
OVAP
OVSP
OVSP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Trond Stenvik
Rådmann
Torunn
Grønnesby
Formannskapssekretær
Roger Johansen
Teknisk sjef*)
Roger Hasselvold Økonomisjef*)
Bente Eidesmo
Fagsjef Helse*)
Dagfinn Johansen Fagsjef oppvekst*)
Siri Hongseth
Leder for kultur og samfunn*)
*)Aktuelle saker
og orienteringer.
Merknader
Møte startet med kulturelt innslag fra Kulturskolen – Solvor Kleven Solli spolte piano.
Fagsjef Oppvekst, Dagfinn Johansen orienterte kommunestyret kort i forbindelse om
oppslag om elevundersøkelse og arbeidet fremover i forhold til den saken.
Ordfører (varaordfører Lene Lervik Glømmen) foreslo at sak 8/18 – Demensplan ble
behandlet som første sak. Etter en presentasjon fra Bente Eidesmo, Beate Galguften Aune
og Kirsten Svarliaunet. Deretter ble sakene behandlet i den rekkefølge de var satt opp.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Gunn Gravseth-Lysbert/s.

Kari-Anne G. Jensen/s.

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 1/18

Søknad om overdragelse av salgsbevilling - Overhalla
Mat A/S

PS 2/18

Søknad om fritak fra politiske verv - Ragnar Prestvik

PS 3/18

Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidert selskapsavtale

PS 4/18

Overhalla idrettslag - søknad om tilskudd til
oppgradering av anlegg og utstyr

PS 5/18

Forslag til nye vedtekter Overhalla Ungdomsråd, valg av
nye medlemmer og forslag til ny ivaretagelse fra høst

2018
PS 6/18

Bredbåndsdekning og mobildekning Overhalla kartlegging og tilrådninger

PS 7/18

Finansrapport 2017

PS 8/18

Demensplan 2018-2021

PS 9/18

Prosess for gjennomgang av kommunens økonomi

PS 10/18

2. gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for
Skageåsen III - trinn 4 (detaljregulering/endring)

PS 11/18

Stedsutvikling av Ranemsletta (Overhalla sentrum)

PS 12/18

Finansiering - Forprosjekt rehabilitering Gimle og
HMS-tiltak

PS 13/18

FORKOMMUNE- Forskningsprosjekt membranfiltrering
av drikkevann i regi av SINTEF

PS 1/18 Søknad om overdragelse av salgsbevilling - Overhalla Mat
A/S
Rådmannens innstilling
1. Bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 for Spar Overhalla overføres fra
organisasjonsnummer 915093280 fra Overhalla Varesenter SA til organisasjonsnummer
919198915 Overhalla Mat AS.
2. Lise Sætervik er styrer og Solgunn Sandmo er stedfortreder for salgsbevillingen.
3. Bevillingen gis fra 13.2.18 og ut inneværende bevillingsperiode, frem til 31.3.2020.
Hjemmel for vedtaket er: Alkoholloven §1-10
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 for Spar Overhalla overføres fra
organisasjonsnummer 915093280 fra Overhalla Varesenter SA til organisasjonsnummer
919198915 Overhalla Mat AS.
2. Lise Sætervik er styrer og Solgunn Sandmo er stedfortreder for salgsbevillingen.
3. Bevillingen gis fra 13.2.18 og ut inneværende bevillingsperiode, frem til 31.3.2020.

PS 2/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Ragnar Prestvik
Rådmannens innstilling
Ragnar Prestvik (AP) sin søknad om fritak fra politiske verv avslås.
Avslaget begrunnes med at en på nåværende tidspunkt ikke kan se at søkerens politiske verv vil
komme skape uforholdsmessige vanskeligheter eller belastninger.
Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens §§14 og 15
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel:
Fvl. §6a
Begrunnelse: Søker
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Ragnar Prestvik (AP) sin søknad om fritak fra politiske verv avslås.
Avslaget begrunnes med at en på nåværende tidspunkt ikke kan se at søkerens politiske verv vil
komme skape uforholdsmessige vanskeligheter eller belastninger.

PS 3/18 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidert selskapsavtale
Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18
med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.
2. Overhalla kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av
20.11.15, i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141
689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.
3. Overhalla kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av
20.11.15 i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor
mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av
representantskapet totalt.

4. Overhalla kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen.
Denne signeres av rådmann.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Overhalla kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18
med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.
2. Overhalla kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av
20.11.15, i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141
689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.
3. Overhalla kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av
20.11.15 i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor
mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av
representantskapet totalt.
4. Overhalla kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen.
Denne signeres av rådmann.

PS 4/18 Overhalla idrettslag - søknad om tilskudd til oppgradering
av anlegg og utstyr
Rådmannens innstilling
Til gjennomføringen av ungdomsmesterskapet gir Overhalla kommune etter søknad fra
Overhalla idrettslag en støtte til utbedringer av anlegg og utstyr ved Svenningmoen idretts- og
fritidspark på kr. 100.000 for å møte krav til anlegget. Støtten dekkes ved bruk av
disposisjonsfond.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og
avstemming.
Hjemmel:
Fvl. §6e
Begrunnelse: Han er medlem i styret for friidrettsgruppa i Overhalla idrettslag og leder i
NM-komiteen.
Anne-Grete Sagmo (AP) fremsatte følgende forslag til vedtak:
Forslag fra Overhalla AP om at sum endres til kr. 222.400,-.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Anne-Grete Sagmo (AP) sitt forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Siv Åse Strømhylden (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og
avstemming.
Hjemmel:
Fvl. §6e
Begrunnelse: Hun er medlem i styret for friidrettsgruppa i Overhalla idrettslag.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Til gjennomføringen av ungdomsmesterskapet gir Overhalla kommune etter søknad fra
Overhalla idrettslag en støtte til utbedringer av anlegg og utstyr ved Svenningmoen idretts- og
fritidspark på kr. 222.400 for å møte krav til anlegget. Støtten dekkes ved bruk av
disposisjonsfond.

PS 5/18 Forslag til nye vedtekter Overhalla Ungdomsråd, valg av
nye medlemmer og forslag til ny ivaretagelse fra høst 2018
Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.

Forslag til nye vedtekter fra 2018 for Overhalla Ungdomsråd (OUR) vedtas.
Nye medlemmer godkjennes.
Overhalla Ungdomsråd disponerer for 2018 kr 20 000 til barne- og ungdomstiltak.
Forslag til ny ivaretagelse av Ungdomsrådet godkjennes.

Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken
Type

Dato

U

31.05.2010 Møte u ungdomsrådet - Felles møte
med Namsos
21.03.2011 Vedtekter Overhalla ungdomsråd
30.11.2011 Særutskrift - Vedtekter Overhalla
ungdomsråd
05.12.2017 Forslag til nye vedtekter Overhalla
Ungdomsråd, valg av nye
medlemmer og forslag til ny
ivaretagelse fra høst 2018

S
X
S

Tittel

Adressat

Medlemmene i Ungdomsrådet

Saksopplysninger
Overhalla kommune vedtok i mars 2010 å opprette eget ungdomsråd, og foretok da valg av
medlemmer og varamedlemmer.
Ordføreren er ungdomsrådets politiske fadder. Enhetsleder Kultur og Samfunn er foreløpig
veileder for ungdomsrådet.
Tidligere vedtekter Overhalla Ungdomsråd (OUR):
Formål:
OUR skal være et talerør og en fellesarena for saker som er aktuelle for barn og unge.
OUR skal sikre barn og unges innflytelse og medbestemmelse i Overhalla kommune.
Arbeidsområde og myndighet:
OUR kan på eget initiativ ta opp saker som angår unge i kommunen.
OUR bestemmer selv hvilke saker de vil jobbe med.
OUR er opprettet av Overhalla kommune og skal være et rådgivende organ og en fast
høringsinstans i aktuelle politiske saker. Disse sendes ungdomsrådet for uttalelse, og
OUR kan selv møte opp i formannskap/kommunestyre og framføre sine innspill.
OUR tas med på råd ved tildeling av kulturmidler til barn/unge. (Kan taes med på råd etter
behov)
Organisering:
OUR består av 3 medlemmer og 1 varamedlem fra ungdomsskolen (Obus), samt 3
medlemmer og 1 varamedlem fra Overhalla-ungdommer i aldersgruppen 16 – 19 år.
OUR velger selv leder og nestleder. Ordføreren er ungdomsrådets politiske fadder.
Ungdomsklubbleder er veileder for ungdomsrådet.
Leder, 1 medlem fra Obus og 1 medlem i aldergruppa16– 19år velges for 1 år. De
øvrige velges for 2 år. Valg skal foretas innen oktober hvert år.
OUR skal avholde møter ved behov, men skal ha minimum fire møter hver tår.
Møtene avholdes som åpne møter.
Leder har ansvar for å kalle inn til møtene.
Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Dersom
varamedlemmer innkalles til ordinære møter, har også varamedlemmer stemmerett.
Budsjett, regnskap og årsmelding:

Det avsettes hvert år i budsjettet et fast beløp som OUR disponerer for barne- og
ungdomstiltak. OUR står fritt til å disponere midlene til eksempelvis ungdomstiltak etter
søknad eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på beløpet blir fastsatt ved den
årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret, og på grunnlag av forslag fra
ungdomsrådet til tiltak og beløp. I tillegg kommer møtegodtgjøring på samme vilkår som
valgte medlemmer i kommunens tilsvarende organer.
Årsmelding skrives i januar. Denne skal gjenspeile aktivitetene ungdomsrådet har hatt
siste året.
Forslag til nye vedtekter fra 2018 for Overhalla Ungdomsråd:
Formål:



OUR skal være et talerør og en fellesarena for saker som er aktuelle for barn og unge.
OUR skal sikre barn og unges innflytelse og medbestemmelse i Overhalla kommune.

Arbeidsområde og myndighet:
 OUR kan på eget initiativ ta opp saker som angår unge i kommunen.
 OUR bestemmer selv hvilke saker de vil jobbe med.
 OUR er opprettet av Overhalla kommune og skal være et rådgivende organ og en fast
 høringsinstans i aktuelle politiske saker. Disse sendes ungdomsrådet for uttalelse,
uttalelsen vil enten være skriftlig og/eller OUR kan selv møte opp i
formannskap/kommunestyre og framføre sine innspill.
 OUR kan tas med på råd ved tildeling av kulturmidler til barn/unge etter behov.
Organisering:
 OUR består så fremt det er mulig av 4 medlemmer fra ungdomsskolen og 4
 Overhalla-ungdommer i aldersgruppen 16 – 19 år.
 OUR velger selv leder og nestleder. Ordføreren er ungdomsrådets politiske fadder.
 Enhetsleder Kultur og samfunn fungerer som veileder for ungdomsrådet frem til høst
2018. Fra august 2018 foreslås det at Ungdomsrådet bli ivaretatt og veiledet av faglærer i
valgfaget «Demokrati i praksis» på OBUS.
 Leder i Ungdomsrådet velges for 1 år, med mulighet til forlengelse. De øvrige velges for
2 år. Valg skal foretas innen oktober hvert år.
 Møtedatoer settes mellom formannskapsmøter og kommunestyremøter, og leder for
Ungdomsrådet har ansvar for å kalle inn til møte, frem til valgfaget er oppe og går fra
høsten 2018. Møtene avholdes som åpne møter.
 Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Dersom
 varamedlemmer innkalles til ordinære møter, har også varamedlemmer stemmerett.
Budsjett, regnskap og årsmelding:
 Det avsettes hvert år i budsjettet et fast beløp som OUR disponerer for barne- og
ungdomstiltak. OUR står fritt til å disponere midlene til eksempelvis ungdomstiltak etter
søknad eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på beløpet blir fastsatt ved den
årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret, og på grunnlag av forslag fra
ungdomsrådet til tiltak og beløp.
 I tillegg kommer møtegodtgjøring på samme vilkår som valgte medlemmer i
kommunens tilsvarende organer utenom undervisningstid.
 Årsmelding skrives i januar. Denne skal gjenspeile aktivitetene ungdomsrådet har hatt
siste året.

Medlemmer i OUR 2017/2018:
- Fabian Ristad Randli, vgs, leder
- Natalia Nidecka, vgs
- Hilde Sofie Aunet, vgs
- Maja Dahl Kristensen, 10.kl
- Maria Jakobsen, 10.kl
- Patrick Kristensen, 9.kl
- Nuttaphong Somyunpon, 8.kl
Vurdering
Etter et evalueringsmøte av Ungdomsrådet tidlig i 2017, kom det klart frem at ungdommene
ønsker mer struktur og tryggere, faste rammer, samt en voksen veileder som regelmessig følger
opp. De ønsker forutsigbarhet, flere møter og tettere oppfølging til å finne saker å engasjere seg
i. Medlemmene ønsket å komme inn og bli i varetatt under valgfaget «Demokrati i praksis», som
er et valgfag som kan tilbys i ungdomsskolen. Dette vil kunne gi dem de rammene og den faste
strukturen som de ønsker seg, og tett oppfølging av en voksen fagperson.
Det ble tatt kontakt med OBUS, og besluttet at dette valgfaget kunne tilbys. Det er tenkt at
ordfører og Ungdomsrådet skal ut og reklamere for «Demokrati i praksis» i god tid før elevene
skal velge valgfag, slik at de har bakgrunnsforståelse for hva faget går ut på. Dette vil gi våre
ungdommer en fin mulighet til å få økt samfunnsengasjementet sitt, skjønne hvilke muligheter
og påvirkningskraft de kan ha i vår kommune, samt være en mulighet for å sikre ivaretagelse av
rekrutteringa til nye unge politikerspirer for fremtiden.
Forutsetninga for å bli i varetatt under valgfaget «Demokrati i praksis» vil være
- at alle elever kan delta i faget uavhengig om de er med ungdomsrådet eller ikke.
- at det er nok elever som vil ta faget (på lik linje med alle andre valgfag).
- at det er en lærer som kan ta faget.
Hvis disse forutsetningene ikke oppfylles, må det utarbeides et alternativt opplegg for
Ungdomsrådet fra høst 2018.
Frem til valgfagets oppstart august 2018 følger Enhetsleder for Kultur og samfunn opp
ungdomsrådet. Faste møter vil bli avholdt i tidsrommet mellom formannskapsmøter og
kommunestyremøter, og rådet leverer innspill skriftlig og/eller muntlig i saker hvor de vil uttale
seg. Politisk «fadder» kan også kalle inn Ungdomsrådet til formannskap/kommunestyre for å
høre hvordan ungdommen stiller seg i ulike saker.
Det anbefales at Ungdomsrådet blir ivaretatt av valgfaget «Demokrati i praksis» ved
OBUS. Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Hege Kværnø Saugen (SP) bad om å få sin habilitet vurdert og ble erklær inhabil. Hun
fratrådte dermed under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel. Fvl. §6b
Begrunnelse: Mor til foreslått medlem av ungdomsrådet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1.
2.
3.
4.

Forslag til nye vedtekter fra 2018 for Overhalla Ungdomsråd (OUR) vedtas.
Nye medlemmer godkjennes.
Overhalla Ungdomsråd disponerer for 2018 kr 20 000 til barne- og ungdomstiltak.
Forslag til ny ivaretagelse av Ungdomsrådet godkjennes.

PS 6/18 Bredbåndsdekning og mobildekning Overhalla kartlegging og tilrådninger
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret tar vedlagte rapport med kartlegging av status og tilrådninger til
orientering.
2. Forslaget til bredbåndsstrategi (del av rapporten) legges til grunn for kommunens videre
bidrag til bredbåndsutbygging.
3. Det avsettes en samlet økonomisk ramme på 1 mill. kr. som kommunal støtte til
utbyggingsprosjekter i perioden 2018 – 2021. Av dette avsettes i 2018 i utgangspunktet
kr. 250.000 til slik støtte. Økonomisk ramme innarbeides i budsjett- og økonomiplanen
ved første revidering og dekkes med bruk av disposisjonsfond.
4. Prosjektvis støtte til utbygging av bredbånd fastsettes i egen sak på grunnlag av søknader
med utgangspunkt i kriterier som beskrevet i vedlagte bredbåndsstrategi.
5. Overhalla kommune ønsker i 2018 å prioritere støtte til utbygging av bredbånd i området
Melen – Øyesvold – Ryggahøgda og eventuelt Øysletta. Endelig kommunal støtte til
utbygging fastsettes når prosjektene er nærmere avklart.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende endringsforslag til pkt. 5:
Overhalla kommune prioriterer i 2018 støtte til utbygging av bredbånd til
1. Melen-Øyesvold- Ryggahøgda

2. Øysletta
Endelig kommunal støtte til utbygging fastsettes når prosjektet er nærmere avklart.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak med Ragnar Prestvik (AP) sitt endringsforslag til pkt. 5, vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Innstilling Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Kommunestyret tar vedlagte rapport med kartlegging av status og tilrådninger til
orientering.
2. Forslaget til bredbåndsstrategi (del av rapporten) legges til grunn for kommunens videre
bidrag til bredbåndsutbygging.
3. Det avsettes en samlet økonomisk ramme på 1 mill. kr. som kommunal støtte til
utbyggingsprosjekter i perioden 2018 – 2021. Av dette avsettes i 2018 i utgangspunktet
kr. 250.000 til slik støtte. Økonomisk ramme innarbeides i budsjett- og økonomiplanen
ved første revidering og dekkes med bruk av disposisjonsfond.
4. Prosjektvis støtte til utbygging av bredbånd fastsettes i egen sak på grunnlag av søknader
med utgangspunkt i kriterier som beskrevet i vedlagte bredbåndsstrategi.
5. Overhalla kommune prioriterer i 2018 støtte til utbygging av bredbånd til
1. Melen-Øyesvold- Ryggahøgda
2. Øysletta
Endelig kommunal støtte til utbygging fastsettes når prosjektene er nærmere avklart.

PS 7/18 Finansrapport 2017
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar finansrapporten for 2017 til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Kommunestyret tar finansrapporten for 2017 til orientering.

PS 8/18 Demensplan 2018-2021
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar kommunens demensplan 2018-2022.
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Mariann Øyesvold (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og
avstemming.
Hjemmel: Fvl. §6a.
Begrunnelse: Hun har vært med på å tilrettelegge saken som medlem i prosjektgruppa.
Margrete Skilleås (SP) fremla følgende uttalelse fra Eldrerådet i forbindelse med rådets
behandling av saken i sitt møte den 7.2.18:
«Demensplanen er grundig behandla i eldrerådet. Vi sluttar oss til formannskapet sitt vedtak og
er glade for at vi har blitt involvert i arbeidet med ein representant i komiteen. Eldrerådet har
blant anna vore opptatt av at dagtilbodet for heimebuande demente blir vidareført, og igjen blir
eit aktivt tilbod, som «inn på tunet». Vi er også glade for at tilbodet på sjukeheimen blir utvida
når det gjeld denne avdelinga. Eldrerådet ser det også viktig at Hunt4 blir godt fylgt opp frå
kommunens si side.»
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Kommunestyret vedtar kommunens demensplan 2018-2022.

PS 9/18 Prosess for gjennomgang av kommunens økonomi
Rådmannens innstilling
1. Fra og med 2018 settes det av særskilt tid til arbeidsmøter mellom formannskapet som
økonomiutvalg og rådmannens lederteam, hvor en kan gjennomgå de ulike
tjenesteområdene. Det avsettes primært tid i tilknytning til formannskapsmøtene.
Framdriftsplan og prioriteringer for dette avklares med formannskapet.
2. Ansattes organisasjoner bes utpeke en tillitsvalgtrepresentant som deltar fast på møtene.
3. Formannskapet som økonomiutvalg gjennomgår kommunens økonomi, og skal drøfte
tiltak som kan styrke kommunens økonomi i kommende økonomiplanperiode.
4. Rådmannen sørger for nødvendig involvering av berørte enhetsledere/andre underveis.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Formannskapet foreslo et nytt pkt. 5:
Formannskapet utvides med representant fra Høyre som dermed utgjør formannskapet
som økonomiutvalg.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak med formannskapets forslag til nytt pkt 5, vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Fra og med 2018 settes det av særskilt tid til arbeidsmøter mellom formannskapet som
økonomiutvalg og rådmannens lederteam, hvor en kan gjennomgå de ulike
tjenesteområdene. Det avsettes primært tid i tilknytning til formannskapsmøtene.
Framdriftsplan og prioriteringer for dette avklares med formannskapet.
2. Ansattes organisasjoner bes utpeke en tillitsvalgtrepresentant som deltar fast på møtene.
3. Formannskapet som økonomiutvalg gjennomgår kommunens økonomi, og skal drøfte
tiltak som kan styrke kommunens økonomi i kommende økonomiplanperiode.
4. Rådmannen sørger for nødvendig involvering av berørte enhetsledere/andre underveis.
5. Formannskapet utvides med representant fra Høyre som dermed utgjør formannskapet
som økonomiutvalg.

PS 10/18 2. gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for
Skageåsen III - trinn 4 (detaljregulering/endring)
Rådmannens innstilling
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Skageåsen
III - trinn 4 med bestemmelser, datert 19.05.2017, sist revidert 16.01.2018, med følgende
endringer:
Plankart:
- Endret tomtegrense mellom tomt 10 og eiendom 10/229.
Bestemmelser:
- Endret setning i § 1.3 til «Sammen med byggesøknad stilles det krav til geoteknisk
prosjektering før tiltaksrealisering. Geoteknisk prosjektering skal vise
tilfredsstillende stabilitet av byggegrunn.».
- Lagt til setning i § 9.2 «Denne lekeplassen skal utformes med universell
utforming.».
2. Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for
Skageåsen III, vedtatt 18.03.1996.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Skageåsen
III - trinn 4 med bestemmelser, datert 19.05.2017, sist revidert 16.01.2018, med følgende
endringer:
Plankart:
- Endret tomtegrense mellom tomt 10 og eiendom 10/229.
Bestemmelser:
- Endret setning i § 1.3 til «Sammen med byggesøknad stilles det krav til geoteknisk
prosjektering før tiltaksrealisering. Geoteknisk prosjektering skal vise
tilfredsstillende stabilitet av byggegrunn.».
- Lagt til setning i § 9.2 «Denne lekeplassen skal utformes med universell
utforming.».
2. Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for
Skageåsen III, vedtatt 18.03.1996.

PS 11/18 Stedsutvikling av Ranemsletta (Overhalla sentrum)
Rådmannens innstilling
Rådmannen tilrår at stedsanalysen og revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta
gjennomføres som et prosjekt, og finansiert innenfor en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva.
Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.0497
kr. 1 000 000
01900.6000.30100.0497
kr. 1 000 000
Stedsanalyserapporten legges fram til politisk behandling for godkjenning i mai/juni 2018.
Føringer og kunngjøring av reguleringsplanarbeidet avklares nærmere i forbindelse med
godkjenning av stedsanalysen mai/juni 2018. Det tas sikte på en sluttbehandling av
reguleringsplanen medio 2019.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Margrete Skilleås (SP) fremla følgende kommentar fra Eldrerådet i forbindelse med rådets
behandling av saken i sitt møte den 7.2.18:
«Overhalla eldreråd er opptatt av at Ranemsletta sentrum blir ein god plass å bu og ferdast for
både yngre og eldre. Det er viktig at ikkje alt bare blir tilrettelagt for parkering. Vi viser til
Slettajordet, Hildremstunet og Torstadtunet sine kommentarar til stedsutviklingsprosjektet.
Dette inneheld forslag til meir grøntanlegg, betre skilting og fleire gangfelt. Dette ser eldrerådet
på som gode forslag som vil forbetre sentrum. Eldrerådet vil gjerne bli orientert om
planprosessen i god tid før vedtak».
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
Rådmannen tilrår at stedsanalysen og revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta
gjennomføres som et prosjekt, og finansiert innenfor en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva.
Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.0497
kr. 1 000 000
01900.6000.30100.0497
kr. 1 000 000
Stedsanalyserapporten legges fram til politisk behandling for godkjenning i mai/juni 2018.

Føringer og kunngjøring av reguleringsplanarbeidet avklares nærmere i forbindelse med
godkjenning av stedsanalysen mai/juni 2018. Det tas sikte på en sluttbehandling av
reguleringsplanen medio 2019.

PS 12/18 Finansiering - Forprosjekt rehabilitering Gimle og HMStiltak
Rådmannens innstilling
1. Rådmannen tilrår at det gjennomføres et forprosjekt for Gimle i 2018 som beskrevet i saken
og innenfor en kostnadsramme på kr. 500 000 eks mva.
Følgende finansiering foreslås:
Art
02700
04290
07290
09100

Ansvar
6030
6030
8000
8100

Tjeneste
38101
38101
85010
88000

Prosjekt
0491
0491
0906
0906

Beløp
500 000
125 000
- 125 000
500 000

Utfyllende tekst
Bygg
MVA
Kompensasjon for mva
Bruk av lån

2. Rådmannen tilrår at det gjennomføres nødvendige strakstiltak innenfor en kostnadsramme på
kr. 200 000 kr eks mva. og prioritering av strakstiltak vurderes nærmere av teknisk avdeling
med grunnlag i tilstandsvurdering og mottatte tilbakemeldinger fra brukere.
Følgende finansiering foreslås:
Art
02700
04290
07290
09100

Ansvar
6030
6030
8000
8100

Tjeneste
38101
38101
85010
88000

Prosjekt
0491
0491
0906
0906

Beløp
200 000
50 000
- 50 000
200 000

Utfyllende tekst
Bygg
MVA
Kompensasjon for mva
Bruk av lån

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Rådmannen tilrår at det gjennomføres et forprosjekt for Gimle i 2018 som beskrevet i saken
og innenfor en kostnadsramme på kr. 500 000 eks mva.
Følgende finansiering foreslås:
Art
02700
04290
07290
09100

Ansvar
6030
6030
8000
8100

Tjeneste
38101
38101
85010
88000

Prosjekt
0491
0491
0906
0906

Beløp
500 000
125 000
- 125 000
500 000

Utfyllende tekst
Bygg
MVA
Kompensasjon for mva
Bruk av lån

2. Rådmannen tilrår at det gjennomføres nødvendige strakstiltak innenfor en kostnadsramme på
kr. 200 000 kr eks mva. og prioritering av strakstiltak vurderes nærmere av teknisk avdeling
med grunnlag i tilstandsvurdering og mottatte tilbakemeldinger fra brukere.
Følgende finansiering foreslås:
Art
02700
04290
07290
09100

Ansvar
6030
6030
8000
8100

Tjeneste
38101
38101
85010
88000

Prosjekt
0491
0491
0906
0906

Beløp
200 000
50 000
- 50 000
200 000

Utfyllende tekst
Bygg
MVA
Kompensasjon for mva
Bruk av lån

PS 13/18 FORKOMMUNE- Forskningsprosjekt membranfiltrering
av drikkevann i regi av SINTEF
Rådmannens innstilling
1. Det vedtas deltakelse i og finansiering av forskningsprosjekt for membranfiltrering av
drikkevann som beskrevet i saken.
2. Prosjektet finansieres ved bruk av interne ressurser og fondsmidler.
3. Følgende finansiering foretas:
Post
Bruk av
fond
Kjøp av
tjenester

Art
19502

Ansvar
6010

Tjeneste
34000

Prosjekt
1604

Sum eks. Mva.
250 000

12700

6010

34000

1604

250 000

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 13.02.2018, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas:
1. Det vedtas deltakelse i og finansiering av forskningsprosjekt for membranfiltrering av
drikkevann som beskrevet i saken.
2. Prosjektet finansieres ved bruk av interne ressurser og fondsmidler.
3. Følgende finansiering foretas:
Post
Bruk av
fond
Kjøp av
tjenester

Art
19502

Ansvar
6010

Tjeneste
34000

Prosjekt
1604

Sum eks. Mva.
250 000

12700

6010

34000

1604

250 000

