
Møteinnkalling

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 19.10.2015
Tidspunkt: 12:00 (NB! Møt opp for Fotografering kl. 11.30)

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 telefon 976 60 648 eller e-
post: torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no.  

Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Det vil bli gitt følgende orienteringer:

 Kommunereformen
 Statsbudsjettet

Per Olav Tyldum/s.
Ordfører

Torunn Grønnesby/s.
Formannskapssekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

PS 55/15 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015

PS 56/15 Valg av formannskap for perioden 19.10.15 - okt. 2019

PS 57/15 Valg av ordfører og varaordfører for perioden 19.10.15 -
okt. 2019

PS 58/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 19.10.15 - okt. 2019

PS 59/15 Valg av valgstyre for perioden 19.10.15 - okt. 2019

PS 60/15 Valg av administrasjonsutvalg for 2015-2019

PS 61/15 Valg av medlemmer og varamedlemmer til 
samkommunestyret for 2015-2019

PS 62/15 Valg av rådet for likestilling av funksjonshemmede i 
Overhalla

PS 63/15 Valg av Eldreråd for perioden 2015-2019

PS 64/15 Valg av Overhalla kommunes representant og 
vararepresentanter til KS organer for perioden 2015-2019

PS 65/15 Valg av styremedlemmer til legat - Fond for støtte til 
ungdom under utdanning mv. og Overhalla kommunes 
fond for økonomisk støtte i Overhalla

PS 66/15 Valg av representant og vararepresentanter til 
representantskapet MNA for perioden 2015-2019

PS 67/15 Valg av representant og vararepresentant til Midtre 
Namdal kirkelige fellesråd
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-8

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Godkjenning av kommunestyrevalget 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 55/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Kommunestyrevalget for 2015 godkjennes.

Hjemmel for vedtaket er: Valglovens § 13-4.

Vedlegg
1 Valgprotokoll for Valgstyret - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Saksopplysninger

Iflg. Valglovens kap. 13 skal det nyvalgte kommunestyret selv vurdere om valget er 
gjennomført etter regelverket og om det kan godkjennes. Dette skjer på konstituerende møte, jfr. 
Kommunelovens §17.

Det fremgår av valgloven at klage over forberedelsene og gjennomføringen av valget er 7 dager 
etter valget. Vi har ikke mottatt slik klage.

Klage over valgoppgjøret må fremmes innen 7 dager etter at kommunestyret har gjort vedtak om 
å godkjenne valget. Det er Departementet som er klageinstans og deres avgjørelse er endelig.

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).

Det vises til vedlagte møtebok fra valgstyret, D2.5 Merknad: Under registrering av rettede sedler 
ble det oppdaget en ekstra stemme til SP og kandidat 1. Lot seg ikke registrere.
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Dette avviket er registrert/gjennomgått og hadde ikke innflytelse på fordelingen av mandatene 
mellom listene.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-9

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av formannskap for perioden 19.10.15 - okt. 2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 56/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven § 8

Vedlegg:

I 29.06.2015 Rundskriv - Valg av formannskap, 
ordfører og varaordfører m.m.

Det kgl. kommunal- og 
moderniseringsdep.

Saksopplysninger

Valg av formannskap for perioden 2015-2019 skal skje i kommunestyrets konstituerende møte. 
Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret som kan velges som medlemmer til 
formannskapet, jfr. Kommunelovens § 8:

§ 8. Formannskap. Fylkesutvalg.

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. 
Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform. 

2. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap eller fylkesutvalg 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. 

3. Formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig 
fastsetter kommunestyret og fylkestinget selv området for formannskapets og fylkesutvalgets virksomhet. 
Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 
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I Overhalla ble det sist valgt 7 medlemmer til formannskapet. Lovens minimum er 5 
medlemmer.

Det vises for øvrig til vedlagte rundskriv H-12/15 fra departementet, der valg av formannskap 
omtales i kap. 2. Der er det også redegjort for reglene om fremgangsmåten ved valget og de 
alternativene en har i forhold til valget.

Valget kan gjøres som såkalt forholdsvalg eller avtalevalg. Avtalevalg er avhengig av 
oppslutning fra en enstemmig forsamling. Det betyr at dersom ett medlem krever det, skal valget 
holdes som forholdsvalg.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-10

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av ordfører og varaordfører for perioden 19.10.15 - okt. 2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 57/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven § 9, 17, 38 og 40
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Vedlegg:

I 29.06.2015 Rundskriv - Valg av formannskap, 
ordfører og varaordfører m.m.

Det kgl. kommunal- og 
moderniseringsdep.

Kommunestyret skal velge ordfører og varaordfører blant formannskapets medlemmer.

Ordfører godtgjøres pr dd. i hht. 100% stilling. Varaordfører gis godtgjøring i hht. 10% av 
ordførergodtgjørelsen.

“9. Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører.

1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Fylkestinget velger selv blant 
fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller 
varaordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører eller 
fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas. 

      I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. I 
fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets medlemmer. 

2. Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører eller fylkesordfører, og 
det velges midlertidig ny varaordfører. 

      Trer ordfører eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg. 

3. Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er
rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er
tildelt andre. 

4. Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale eller fylkeskommunale organer unntatt kommune- og 
fylkesråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører og 
fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget i organer hvor han eller hun ikke er 
medlem. 

5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker 
som ikke er av prinsipiell betydning.”

“§ 38. Flertallsvalg. Ansettelser.

Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt 
flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av 
møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning.”

Fremgangsmåten ved valget:

Valgreglene er beskrevet i kommuneloven § 38 nr. 1 og § 40 nr. 2 og i rundskriv nr. H-12/15
(KRD) kap. 4.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-13

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av kontrollutvalg for perioden 19.10.15 - okt. 2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 58/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens §77 og Forskrift om kontrollutvalg.

Vedlegg:

I 29.06.2015 Rundskriv - Valg av formannskap, 
ordfører og varaordfører m.m.

Det kgl. kommunal- og 
moderniseringsdep.

I         09.09.2015    Valg av kontrollutvalg for perioden Forum for kontroll og tilsyn
                                 2015-2019

Saksopplysninger

Etter kommuneloven § 77 nr. 1, velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som på vegne av 
kommunestyret forestår det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.

I Overhalla har vi et kontrollutvalg bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem for 
inneværende periode. 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har sendt ut brev til kommunene og fylkeskommunene i 
forbindelse med at det nå skal velges nye kontrollutvalg. Dette for å gi råd og innspill i 
forbindelse med nyvalg. De kommer bl.a. med en anbefaling om at kommunene velger minst 5 
medlemmer inn i kontrollutvalget og mener at fem medlemmer i utvalget vil bidra til bedre 
debatt og bredere kompetanse.

Lovkravet er at det skal være minst 3 medlemmer i kontrollutvalget.

“§ 77. Kontrollutvalget
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1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og 
fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal 
velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget 
når utvalgets saker behandles.

2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og 
varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og 
ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 
bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper 
m.m.

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til 
kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse 
eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

8. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.

10. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling mv.

Det vises for øvrig til vedlagte forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av departementet 15. 
juni 2004. og rundskriv H-12/15 kap. 5.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-14

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av valgstyre for perioden 19.10.15 - okt. 2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 59/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken fremlegges uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Valgloven § 4-1

Saksopplysninger

I valgloven § 4-1 heter det:
I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret selv.

Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg av 
nemnder kommer til anvendelse. Dette innebærer at valgbarhetsreglene i kommuneloven § 14 
gjelder, og det må påses at kravene til kjønnsmessig representasjon oppfylles så langt det er 
mulig.

Kommunestyret skal velge en mengde utvalg, råd og nemnder og det har vært alminnelig praksis 
at valgstyret har forberedt diverse valg.

Valgstyret for inneværende periode har vært formannskapets medlemmer samt Høyre og Svs 
representanter i kommunestyret (utvidet formannskap). 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-16

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av administrasjonsutvalg for 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 60/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken fremlegges uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens § 25

Saksopplysninger

Det vises til kommunelovens § 25:

§ 25. Partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg.

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg –
administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen 
som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette får 
tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte. 

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller fylkeskommunen og 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. 

3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet. 

4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg. 

Administrasjonsutvalget skal bestå av 3 medlemmer valgt av og blant kommunestyrets medlemmer og 2 
medlemmer valgt av de ansatte (fagorganisasjonene). 

Kommunens medlemmer i administrasjonsutvalget har også som oppgave å gjennomføre lønnsfastsettelse av 
lederlønninger i kap. 3.4.1 (rådmannsteamet).

Følgende ble valgt for inneværende periode:

Leder: Per Olav Tyldum
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Nestleder: Ragnar Prestvik

Medlem: Anlaug Sellæg Asbøll

Varamedlemmer:

1. Kjersti Jensen
2. Johan Tetlien Sellæg
3. Jan Ståle Viken Flått
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-21

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av medlemmer og varamedlemmer til samkommunestyret for 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 61/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Samarbeidsavtale for Midtre Namdal samkommune, vedtatt av 
Overhalla kommunestyre den 16.12.2013
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Saksopplysninger

Samkommunestyret er Midtre Namdal Samkommunes (MNS) øverste organ på de saksområder 
som fremgår av vedlagte samarbeidsavtale.

Det fremgår av samarbeidsavtalens kap. 2 - politisk organisering, at Samkommunestyret skal 
bestå av 23 representanter. Deltakerkommunene er representert med følgende antall medlemmer 
i samkommunestyret:

 Namsos, 11 representanter
 Overhalla, 5 representanter
 Namdalseid, 4 representanter
 Fosnes, 3 representanter

Valg til samkommunestyrets representanter skal gjøres av og blant kommunestyrets 
medlemmer. Ordførerne i deltakerkommunene tar plass som en av sin kommunes representanter 
og velges på sitt partis kvote.

Deltakerkommunenes administrasjonssjefer har møte og talerett i samkommunestyret. Det vises 
for øvrig til avtaledokumentet.

Følgende er valgt for inneværende periode:

Medlemmer

1. Per Olav Tyldum
2. Ragnar Prestvik
3. Anlaug S. Asbøll
4. Mai Kristin Skaret Engblom
5. Trond Petter Ristad

Varamedlemmer

1. Ove Vannebo
2. Asbjørn Hagerup
3. Johan Tetlien Sellæg
4. Ronny Strøm
5. Kjersti Jensen
6. Grete Mo
7. Lene Lervik Glømmen
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-24

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av rådet for likestilling av funksjonshemmede i Overhalla

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 62/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.
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Vedlegg:

1. Forslag på medlemmer fra Overhalla Hørselslag 
2. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 

menneske med nedsett funksjonsevne m.m.
3. Informasjonsskriv fra Bufdir

Saksopplysninger

Det skal foretas valg av nytt råd for likestilling av funksjonshemmede i Overhalla for perioden 
2015 – 2019.

I den forbindelse ble det den 23.7.15 sendt ut et brev til aktuelle lag og organisasjoner, der det 
ble bedt om en tilbakemelding på forslag på medlemmer til rådet for likestilling av 
funksjonshemmede. Rådet er pr. dd. sammensatt med 1 representant fra kommunestyret, 1 
representant fra administrasjon helse og 3 medlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner. I 
tillegg er det valgt 3 varamedlemmer.

Vi har mottatt svar fra Overhalla hørselslag som følger vedlagt, vi har fått muntlig 
tilbakemelding fra LHL som har forespurt Astrid Marie Bakken om å fortsette som medlem og 
Sheila Ramsvik som varamedlem, begge har bekreftet at de stiller til valg. Mental helse har også 
gitt muntlig tilbakemelding på at deres forslag er Randi Nystad som har sagt ja til å være 
representant for rådet og Unn Årsandøy har sagt seg villig til å være vararepresentant.

Varamedlem Harald Lysberg, LHL har meldt fra om at han ikke ønsker gjenvalg.

Følgende er valgt for inneværende periode:

Medlemmer:

1. Astrid Marie Bakken, leder, Overhalla LHL
2. Arne Risvik, Hørselslaget
3. Randi Nystad, Mental helse
4. Kirsten Svarliaunet, Administrasjon helse
5. Jan Ståle Viken Flått, Kommunestyrerepresentant

Varamedlemmer:

1. Birger Havstein, Hørselslaget
2. Solvår Rustad Rian, Administrasjon helse
3. Harald Lysberg, Overhalla LHL
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-23

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av Eldreråd for perioden 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 63/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8.11.1991 
og Eldrerådet i Overhalla sitt reglement.

Vedlegg:
 Forslag fra Skage Pensjonistforening og NKS Maiblomsten
 Reglement for Overhalla Eldreråd og Lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd.

Saksopplysninger

Det skal velges Eldreråd for 2015 – 2019.

I den forbindelse ble det den 23.7.15 sendt ut et brev til aktuelle lag og organisasjoner, der det 
ble bedt om en tilbakemelding på forslag på medlemmer til eldrerådet. Rådet skal i følge rådets 
reglement § 2 ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer, oppnevnt av kommunestyret. 3 
av medlemmene skal være alderspensjonister og oppnevnes etter forslag fra 
pensjonistforeningene/grupperinger i kommunen.

Vi har mottatt svar fra Skage pensjonistforening og NKS Maiblomsten som følger vedlagt.

Følgende er valgt for inneværende periode:

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:

1. Liv Marit Idsø, leder 1. Kari Skjefte Hatland
2. Per J. Rønning, nestleder 2. Kjellrun Tyldum
3. Geirfinn Refsnes 3. Magne Grandemo
4. Kjellfrid Lysberg 4. Andreas Brattberg
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5. Kjell Solli*) 5. Ikke valgt vara 

*Rykket opp som fast medlem den 25.2. og det ble ikke valgt noen vararepresentant.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-15

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av Overhalla kommunes representant og vararepresentanter til KS 
organer for perioden 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 64/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken fremlegges uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Vedtekter for KS

Vedlegg:

I 07.09.2015 VS: Valg til KS KS
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Saksopplysninger

Det vises til vedtekter for KS, revidert av Landstinget i 2012.

Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. Fylkesmøtets primære oppgave er å velge delegater 
til Landstinget og å velge fylkesstyre, jrf. Vedtektenes §§4 og 12. 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.

I hht. Overhalla kommunes folketall skal kommunestyret oppnevne 1 representant.

Det bør i følge KS velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert 
parti/gruppering).

Følgende ble valgt for perioden 2011 – 2015:

Representant: Per Olav Tyldum

Vararepresentanter:

1. Ragnar Prestvik
2. Johan Tetlien Sellæg
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-22

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til legat - Fond for støtte til 
ungdom under utdanning mv. og Overhalla kommunes fond for økonomisk 
støtte i Overhalla

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 65/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Legatets vedtekter.

Vedlegg: Vedtekter til legat

Saksopplysninger

Det skal foretas valg av medlemmer og varamedlemmer til legatet i hht. vedtektens § 6:

“Styret skal bestå av 3 medlemmer; ordfører i Overhalla og to folkevalgte. Disse velges av 
kommunestyret for 4 år av gangen og følger valgperioden. Styrets leder er ordfører.”

Legatet er kunngjort med fastsatt søknadsfrist 1.11.15.

Følgende er medlemmer og varamedlemmer er valgt for inneværende periode:

Medlemmer

1. Ordfører Per Olav Tyldum
2. Bernt Harald Opdal
3. Hilde Tødås

Varamedlemmer
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1. Asbjørn Hagerup
2. Anlaug Sellæg Asbøll

-�24�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-18

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet MNA for 
perioden 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 66/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Ingen.

Vedlegg: Selskapsavtale, vedtatt i kommunestyret 16.3.15

Saksopplysninger

I følge vedtatt selskapsavtale for Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) §3b, skal hver av de 
deltagende kommuner velge representant og vararepresentanter til representantskapet. 
Representanten innehar kommunens stemmer.

Følgende ble valgt for inneværende periode:

Representant: Ordfører Per Olav Tyldum

Vararepresentanter:

1. Ragnar Prestvik
2. Ronny Strøm

-�25�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/1147-20

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av representant og vararepresentant til Midtre Namdal kirkelige 
fellesråd

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 67/15 19.10.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Ingen.

Saksopplysninger

Kommunestyret skal velge en representant og vararepresentant til Midtre Namdal kirkelige 
fellesråd. Det nye fellesrådet skal tre i funksjon fra 1.12.15.

Følgende er valgt for inneværende periode:

Representant: Knut Flåtter
Vararepresentant: Hild-Sissel Sagvik

-�26�-


	Forside 
	Saksliste 
	PS 55/15 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
	Saksfremlegg

	PS 56/15 Valg av formannskap for perioden 19.10.15 - okt. 2019
	Saksfremlegg

	PS 57/15 Valg av ordfører og varaordfører for perioden 19.10.15 - okt. 2019
	Saksfremlegg

	PS 58/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 19.10.15 - okt. 2019
	Saksfremlegg

	PS 59/15 Valg av valgstyre for perioden 19.10.15 - okt. 2019
	Saksfremlegg

	PS 60/15 Valg av administrasjonsutvalg for 2015-2019
	Saksfremlegg

	PS 61/15 Valg av medlemmer og varamedlemmer til samkommunestyret for 2015-2019
	Saksfremlegg

	PS 62/15 Valg av rådet for likestilling av funksjonshemmede i Overhalla
	Saksfremlegg

	PS 63/15 Valg av Eldreråd for perioden 2015-2019
	Saksfremlegg

	PS 64/15 Valg av Overhalla kommunes representant og vararepresentanter til KS organer for perioden 2015-2019
	Saksfremlegg

	PS 65/15 Valg av styremedlemmer til legat - Fond for støtte til ungdom under utdanning mv. og Overhalla kommunes fond for økonomisk støtte i Overhalla
	Saksfremlegg

	PS 66/15 Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet MNA for perioden 2015-2019
	Saksfremlegg

	PS 67/15 Valg av representant og vararepresentant til Midtre Namdal kirkelige fellesråd
	Saksfremlegg


