
Møteinnkalling

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 07.02.2017
Tidspunkt: 12:00

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin 
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 97660642.  
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Møte starter kl. 12.00 med informasjon v/MNS miljø og landbruk om landbruket og 
landbruksforvaltningen.

Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/10130-4
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Søknad om serveringsbevilling - Circle K Overhalla

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 1/17 24.01.2017
Overhalla kommunestyre 1/17 07.02.2017

Rådmannens innstilling

1. Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet §§3-6, jfr. §7, innvilges Circle K 
Overhalla serveringsbevilling.

2. Som styrer for virksomheten godkjennes Geir Terje Høstland.
3. Det forutsettes at bevillingen utøves i hht. lov om serveringsbevilling og at 

serveringsstedet er registrert hos Mattilsynet. 

Hjemmel for vedtaket er: Lov om serveringsvirksomhet §§3-6, jfr. §7

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken (ikke vedlagt)

Type Dato Tittel Adressat

I 02.12.2016 Søknad om serveringsbevilling Circle K Overhalla
U 02.12.2016 Søknad om serveringsbevilling -

Vandelskontroll
Lensmannen i Overhalla

I 05.12.2016 Søknad om serveringsbevilling -
Vandelskontroll

Politiet - Erling Lundstadsveen

Saksopplysninger

Bevillingssøker Geir Terje Høstland har pr. 1.11.16, overtatt som daglig leder og driver av 
bensinstasjonen Circle K Overhalla. I den forbindelse søkes det nå om serveringsbevilling for 
virksomheten med Geir Terje Høstland som styrer og Per Egil Aune som stedfortreder.

I hht. lov om serveringsvirksomhet, må den som skal drive med servering ha serveringsbevilling 
fra kommunen. Krav om serveringsbevilling for bensinstasjoner ble innført med lovendring fra 
1.1.2008. Det må oppnevnes styrer for virksomheten og denne må kunne dokumentere bestått 
etablererprøve i henhold til serveringsloven. Søker har oppgitt Per Egil Aune som stedfortreder, 
det er ikke krav om stedfortreder knyttet til bestemmelsene i Serveringsloven.

Kommunen har mottatt dokumentasjon på avlagt og bestått etablererprøve for styrer og daglig 
leder Geir Terje Høstland. Det er bedt om uttalelse fra Lensmannen i Overhalla, jfr. 
Serveringsloven §9, Lensmannen har ingen innvendinger mot at serveringsbevilling gis.

Vurdering

Rådmannen tilrår at serveringsbevilling gis.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/10829-2
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av 17.maikomite 2017 og opplegg for fremtidige 17. maiarrangement i 
Overhalla

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 2/17 24.01.2017
Overhalla kommunestyre 2/17 07.02.2017

Rådmannens innstilling

1. Følgende velges til 17. maikomite 2017:

2. Opplegg for 17. mai gjennomføres i tråd med anbefalingene fra 17. mai-gruppa.

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Formannskapet foreslo følgende forslag til vedtak:

1. Gruppelederne får ansvar frem til kommunestyremøte den 7.2. med å foreslå medlemmer 
til 17.maikomiteen. Formannskapet anbefaler at skolekorpset tas med i komiteen.
Enhetsleder for kultur og samfunn, Siri Hongseth, tiltrer som komiteens sekretær.

2. Formannskapet tar arbeidsgruppas rapport til orientering.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Gruppelederne får ansvar frem til kommunestyremøte den 7.2. med å foreslå medlemmer 
til 17.maikomiteen. Formannskapet anbefaler at skolekorpset tas med i komiteen.
Enhetsleder for kultur og samfunn, Siri Hongseth, tiltrer som komiteens sekretær.

2. Formannskapet tar arbeidsgruppas rapport til orientering.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 28.11.2016 17.maiarrangementene i Overhalla Komiteen 2016

Saksopplysninger

I forbindelse med valg av komite for 2016 ble følgende arbeidsgruppe/komite valgt:

 Ragnar Prestvik, leder
 Kultursjef Johan Ludvik Lund, sekretær
 Hege Kristin Saugen og Marit Mo ble valgt som øvrige medlemmer

Arbeidsgruppen fikk oppgaven med å gjennomføre 17.maiarrangmentet, samt utarbeide et 
forslag til mandat for framtidige arrangement.

En har mottatt oppsummering av 17. mai 2016 samt en anbefaling for framtidige 17. 
maiarrangement slik:

FORSLAG OM FRAMTIDIGE 17.MAIARRANGEMENT:

1. 17.maikomiteen foreslår at det gjennomføres ett barnetog – til/fra Obus via sykeheimen  
– som samler alle skoleelevene i kommunen, også ungdomsskolen (tiltak som appellerer 
til deltakelse) – med 5.klasseforeldrene fra begge skolene som ansvarlige

2. Kransnedleggelse på Ryggahøgda videreføres
3. Frokost på Obus videreføres. NKS Maiblomsten.
4. Grendearrangementer videreføres. 5.klasseforeldrene på begge skolene (Gimle og 

Solvoll), Skage sogn sanitetsforening, Øysletta grendelag - evt flere/andre. 
5. Folketog om kvelden videreføres
6. Gudstjeneste - uavhengig av barnetoget. Menighetsrådet.

17.maikomiteen har ansvar for:
- samordning av 17.maiprogrammet med alle aktuelle aktører
- annonsering av program 
- minnemarkering på Ryggahøgda (kranser, flagging, taler, musikk, lyd)
- kransnedleggelse støtta ved kirka (krans)
- salutt (avtale med saluttør)
- korps (avtale tidspunkter, økonomisk bidrag)
- folketoget (oppstilling, rute, flagg, taler, blomster, lyd)

Forslag til rammeprogram for dagen:
0900: Minnemarkering Ryggahøgda
1000: Gudstjeneste (Ranum kirke) 
1000: Skolefrokost Obus
1130: Barnetog, Overhalla
1300: Grendearrangement
1900: Folketog
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Det vises forøvrig til vedlagte rapport.

Vurdering

På bakgrunn av vedlagte oppsummering og anbefaling, tilrår rådmannen at det nedsettes en 
komite for gjennomføring av 17.maiarrangmentet 2017 og at fremtidige 17.maiarrangment i 
kommunen gjennomføres i tråd med arbeidsgruppas anbefaling.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2011/29-9
Saksbehandler:
Asle Lydersen

Saksframlegg

Uttalelse til tariffoppgjøret 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 7/17 24.01.2017
Overhalla kommunestyre 3/17 07.02.2017

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune gir de svar som fremkommer i saksutredningen.

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Vedlegg: Debatthefte 

Saksopplysninger

KS har som vanlig sendt ut et debattnotat som forberedelse til den årlige strategikonferansen for 
2017.  

Foran et lønnsoppgjør er det viktig at KS får klare signaler om hva medlemmene forventer. 

Medlemmenes uttalelser sendes først til KS i fylket og behandles av strategikonferansene og 
fylkesmøtet på etterjulsvinteren hvert år.  Etterpå inngår fylkesvise oppsummeringer som en 
viktig del av grunnlaget for KS´s forhandlingsmandat.

Notatet fra KS beskriver problemstillinger som er relevante for arbeidet med tariff og 
arbeidsgiverpolitiske utfordringer, og stiller denne gang i alt 5 spørsmål som kommunene blir 
bedt om å behandle i politiske organer forut for konferansen. 
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Rådmannen legger frem innspill til utvalgte spørsmål til drøfting.

Vurdering

Spørsmål og innspill til svar fra Overhalla kommune:

Spørsmål 1: Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale 
potten?

Svar:
Det bør ikke være sentrale føringer for lokale forhandlinger.

Avsetning til lokale forhandlinger bør ikke økes ut over hva som allerede er fastsatt. 
 Nytt lønnssystem har generelt redusert behovet for lokal pott da sentrale forhandlinger 

ikke lenger “spiser opp” tidligere lokale tillegg og skaper dermed ikke skjevheter som 
må rettes opp lokalt. 

 Gjennomføring av lokale forhandlinger krever uforholdsmessige store ressurser og det 
oppleves utfordrende å finne gode kriterier for forhandlingsresultatet. 

 Normallønnsdannelsen i kapittel 4 bør de sentrale parter ta ansvaret for og lokal pott bør 
uansett ikke være et virkemiddel for å heve hele grupper. 

 Lokale forhandlinger kan skape overdrevne forventninger om lønnsvekst og et nøkternt 
lønnsoppgjør bør ha større fokus på sentrale tillegg. 

En eventuell endret ramme bør brukes til: 
 å videreutvikle/ harmonisere minstelønnssystemet der trinnstørrelsene fortsatt varierer 

mye på den enkelte stige og mellom ulike stiger øyensynlig uten logisk grunn. Som del 
av dette er det fortsatt uforholdsmessig store sprang øverst i lønnsstigene – lønn og 
lønnsutvikling tidlig i yrkeskarrieren bør være mer attraktive enn i dag.

 fortsatt å stimulere kompetanse-/kompetanseutvikling inkludert øke lønnsforskjellen 
mellom ufaglærte og fagarbeidere – særlig for arbeidstakere med lengst ansiennitet

 å oppjustere ubekvemstillegg og særlig for helgearbeid for å stimulerer til økt 
helgearbeid og dermed legge til rette for større stillingsstørrelser (det bør også arbeides 
for arbeidstidsordninger som bidrar til samme formål). Ubekvemstillegg og 
høytidstillegg bør kun utbetales for utført arbeid. KS bør samtidig være pådriver for en 
gjennomgang / tilsvarende tilpassing av relevant lovverk.

Spørsmål 2: Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall –
hvilke endringer?

Svar: 
Hovedavtalen legger et godt grunnlag for forhandlinger og samarbeid mellom partene og er lite 
omtvistet. Arbeidskonflikter / streik har uforholdsmessige samfunnsmessige konsekvenser ikke 
minst for tredjepart og det bør vurderes å videreutvikle HA § 5 – Interessekonflikter og 
sympatiaksjoner for å styrke forhandlingsinstituttet og redusere faren for 
arbeidskonflikter/streik.

Spørsmål 3: Ser kommunen/ fylkeskommunen behov for særskilte endringer i
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særavtalene som har utløp i 2017?
I så fall – hvilke endringer?

Svar: 
Selv om Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale (SFS 2213) nå har virket en del år, har 
lokale prosesser etter denne i svært liten grad ført til endringer i den lokale arbeidstidsordningen 
- selv om mange skoleledere og skoleeiere har ønsket det. Det synes ikke realistisk at eventuelle 
ambisjoner om radikale endringer i arbeidstidsordningen vil kunne bli innfridd gjennom lokale 
prosesser, det må løses sentralt. 
Det er behov for å ha flere planleggingsdager innenfor årsrammen. For å oppnå dette, kan 
redusert undervisningstid (tid sammen med elevene), kanskje være det eneste som kan gi en 
reell endring, men det vil føre til en økt kostnad for kommunene. 

Spørsmål 4: Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i 
ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 

Spørsmål 5: Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og 
hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb

Svar: Gruppene utenfor arbeidslivet og deres forutsetninger er meget sammensatte og høy 
inkluderingsgrad i ordinære stillinger vil kreve et bredt spekter av innsatsområder og tiltak. For 
å ivareta menneskerettighetene Grunnloven §110 om at alle arbeidsdyktige i størst mulig grad 
skal kunne tjene til livets opphold gjennom ordinære stillinger, og samfunnet slik få tatt i bruk 
flest mulig ressurser i arbeidslivet, er det behov for sterkere satsing og insitamenter enn i dag fra 
statens side også i et langsiktig samfunnsutviklingsperspektiv.
Det er behov for mer effektive rammevilkår for arbeidsgivere med gode, forutsigbare og 
langsiktige støtterordninger som gir bedre rom for utprøving, tilvenning, opplæring og som del 
av dette er det behov for styrking av varig lønnstilskuddsordning som vil øke muligheten til 
ordinært arbeid for personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.

Det vil være behov for et tydeligere rettslig grunnlag for i inkluderingsøyemed å kunne tilsette 
personer (f.eks. for personer med nedsatt arbeidsevne) som ikke nødvendigvis er best kvalifisert, 
i faste ordinære stillinger.

Det bør generelt tilstrebes / legges til rette for tettere samarbeid om arbeidslivstiltak mellom 
NAV, kommunene og øvrige relevante parter både på det generelle plan og i konkrete 
enkelttilfeller. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/282-5
Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

Endring av vedtektene for de kommunale barnehagene i Overhalla

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 3/17 24.01.2017
Overhalla kommunestyre 4/17 07.02.2017

Rådmannens innstilling

Dagens § 6 i gjeldende vedtekter: Søknad og opptak av barn
I henhold til § 12a i lov om barnehager har barn som fyller ett år innen utgangen av august det
året det søkes barnehageplass rett til plass i barnehage. Det reserveres ikke plass ved

hovedopptaket for oppstart i barnehagene etter 15. august.

Endres til:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med §12a i Lov om barnehager og 

tilhørende forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, 

har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år og senest fra 

den datoen barnet fyller ett år. 

Nytt pkt § 6c i vedtektene:
Barn som fyller ett år etter 30. november i opptaksåret, kan tildeles eventuelle ledige plasser 
etter hovedopptaket, prioritert etter barnets fødselsdato (nærmeste fødselsdato etter 30. 
november tildeles først).

§ 5 i gjeldende vedtekter– Betaling 
Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det 
kreves inn hel månedssats i de resterende månedene.

Som konsekvens av endring § 6 endres § 5 til:
Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det 
kreves inn hel månedssats i de resterende månedene. Barn som i h t § 6 starter i barnehagen etter 
fylte ett år i løpet av september, oktober eller november, må ved oppstart før 15. i den måneden 
barnet fyller ett år, betale for hele oppstartsmåneden. Ved oppstart etter 15. i den måneden 
barnet fyller ett år, må det betales for halve oppstartsmåneden.

Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager §12a og vedtatt statsbudsjett for 2017.
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Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 15.01.2015 Endring av vedtektene for 
kommunale barnehager og SFO

I 09.02.2015 Oppdaterte vedtekter for barnehager 
og SFO

X 20.05.2015 Særutskrift Endring av vedtektene 
for kommunale barnehager og SFO

X 18.03.2016 Midlertidig endret vedtekter 
barnehager - mars 2016

S 11.01.2017 Endring av vedtektene for de 
kommunale barnehagene i Overhalla

Saksopplysninger
På grunn av lovendringer angående rett til barnehageplass, må vedtektene for de kommunale 
barnehagene i Overhalla justeres.

Vurdering
Siste endring av vedtektene ble vedtatt av kommunestyret 9. februar 2015. Våren 2016 ble 
kommunene pålagt inntak av barn som fyller ett år innen utgangen av oktober i opptaksåret (har 
rett på plass senest fra den datoen de fyller ett år).
Lovendringen kom så sent at det ble foretatt en administrativ tilføying i kommunens vedtekter
våren 2016, slik at disse kunne sendes ut i forbindelse med hovedopptaket. 
§ 12a i Lov om barnehager er etter dette endret slik at barn som fyller ett år i september eller 
oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra 
den måneden barnet fyller ett år.
Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 at §12a skal endres på nytt, slik at 
barn som fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret har rett på plass fra den 
måneden barnet fyller ett år. 

Rådmannen legger dermed fram sak om vedtektsendring nå, slik at vedtektene stemmer overens 
med nasjonale vedtak.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/3581-9
Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

Realfagsstrategi for barnehager og skoler 2016 - 2020.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 4/17 24.01.2017
Overhalla kommunestyre 5/17 07.02.2017

Rådmannens innstilling

Realfagsstrategi for barnehager og skoler i Overhalla for perioden 2016 – 20120 vedtas. 

Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager m/ forskrifter og Lov om opplæring 
(opplæringsloven) m/ forskrifter.

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 30.04.2015 Tilsagnsbrev om faglig og 
økonomisk støtte som 
realfagskommune

Bjørg Rafoss Tronsli

I 12.08.2015 Brev fra kunnskapsministeren til 
realfagskommunene.

Det kgl. kunnskapsdepartement 
v/Heneide Randi Schiøll

I 10.09.2015 Realfagstrategien, Tett på realfag. Fosby Geir
I 20.10.2015 Realfagsstrategi for Overhalla 

kommune
Bjørg Rafoss Tronsli

S 11.04.2016 Søknad til Udir om mer statlige 
midler til Overhalla som 
realfagskommune - forlenget 
prosjektperiode.

X 13.04.2016 Særutskrift Søknad til Udir om mer 
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statlige midler til Overhalla som 
realfagskommune - forlenget 
prosjektperiode.

I 18.05.2016 Realfagskommuner pulje 1 -
innvilget søknad om forlengelse ut 
2017

Utdanningsdirektoratet

I 21.06.2016 Forvaltningsmelding Utdanningsdirektoratet
S 12.01.2017 Realfagsstrategi for barnehager og 

skoler 2016 - 2020.

Saksopplysninger

Gjennom deltakelse i den nasjonale satsningen «Realfagskommune», har det blitt satt fokus på 
videreutvikling av opplæringstilbudet i realfag gjennom hele opplæringsløpet i kommunen. 
Kommunen har i to runder mottatt statlige midler som støtte for å utvikle Overhalla som 
realfagskommune. Formannskapet gav sin støtte til søknad 2 i sak 25/2016.

En endelig strategi for arbeidet videre i kommunen er nå utarbeidet og legges fram til politisk 
behandling.

Vurdering

Strategien for Overhalla har følgende overordnede mål:
Overhalla kommune skal ha et opplæringsløp som fører til at barn og unges kompetanse i 
realfag forbedres gjennom fornyelse av fagmetodikk, bedre læringsøkter og økt motivasjon.

Vi skal oppnå at barnehagebarn og elever i grunnskolene får et godt faglig grunnlag for videre 
utdanning og relevant kompetanse for framtiden.

Dette skal vises gjennom dokumentert systematisk arbeid med relevante fagområder i 
rammeplanen for barnehagene og stabilt gode resultat i nasjonale målinger underveis i 
skoleløpet og etter endt grunnskoleopplæring.

Det er jobbet en god del med å finne en fornuftig organiseringsform for vårt utviklingsarbeid.
Prosjektleder er på plass fra høsten 2016 og 3 ulike nettverksgrupper med deltakere fra 
barnehagene og skolene har en sentral rolle i arbeidet med forankring og faglig utvikling i 
barnehagene og skolene. Styringsgruppen, som består av alle enhetslederne i barnehagene og 
skolene, tillitsvalgte og fagsjef for oppvekst, har ansvar for gjennomføringen. 

Bruken av statlige midler vil bli fordelt på hovedinnsatsperioden, som er barnehage- og 
skoleårene 2016/ 2017 og 2017/ 2018. I løpet av denne perioden skal kommunens oppfølging 
for perioden 2018 - 2020 mer detaljert planlegges.

Nord universitet og Skogmo Industripark er viktige samarbeidspartnere i vårt arbeid for å 
utvikle motiverende realfagsfremmende aktiviteter. Vi ønsker å utvikle et samarbeid med lokalt 
næringsliv som har betydning for det enkelte barn/ den enkelte elev, og som på sikt også har
betydning for videreutvikling av arbeidsplasser og levedyktige lokalmiljøer i Overhalla og 
Namdalen. 

Strategidokumentet er starten på en systematisk tilnærming. I strategiperioden har vi mulighet til 
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å vurdere måloppnåelse og justere kursen, hvis vi ser at det behøves for å lykkes med å nå våre 
utviklingsmål.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2016/10339-2
Saksbehandler:
Siri Hongseth

Saksframlegg

Søknad om kommunalt bidrag til kjøp av tråkkemaskin

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 5/17 24.01.2017
Overhalla kommunestyre 6/17 07.02.2017

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune gir Overhalla Idrettsanlegg tilskudd på kr 200.000 til anskaffelse av 
tråkkemaskin, jfr. søknad beskrevet i saken. Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Formannskapets forslag til nytt pkt.2.:

Overhalla kommune støtter tanken om en løypeforbindelse mellom OBUS og Skage barnehage, 
og ønsker gjennom et samarbeid med idrettslaget å arbeide for en realisering av dette.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med formannskapets tilleggsforslag til nytt pkt. 2, vedtas:

1. Overhalla kommune gir Overhalla Idrettsanlegg tilskudd på kr 200.000 til anskaffelse av 
tråkkemaskin, jfr. søknad beskrevet i saken. Tilskuddet dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond. 

2. Overhalla kommune støtter tanken om en løypeforbindelse mellom OBUS og Skage 
barnehage, og ønsker gjennom et samarbeid med idrettslaget å arbeide for en realisering 
av dette.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 07.12.2016 Søknad om støtte til innkjøp av 
tråkkemaskin i OIL

OIL v/Karen Hasselvold

S 13.01.2017 Søknad om kommunalt bidrag til 
kjøp av tråkkemaskin

Saksopplysninger

Styret i Overhalla Idrettslag v/leder Karen Hatland Hasselvold har kommet med en forespørsel 
til Overhalla kommune om økonomisk bistand til innkjøpt ny tråkkemaskin.

OIL har kjøpt en ny brukt tråkkemaskin til kr 900 000. De ønsker å finansiere kjøpet på 
følgende måte:

- Spillemidler/anleggsmidler kr 300 000 (1/3 av totalsummen, max. kr 300 000)
- Egenkapital OIL – skigruppa kr 400 000
- Kommunalt bidrag kr 200 000

Idrettslaget har i dag en gammel modell, hvor de årlig har hatt store drifts- og 
vedlikeholdsutgifter. De har jobbet over flere år for å få på plass finansiering til innkjøp av ny 
maskin.

I denne sammenhengen har de deltatt i flere prosesser med tanke på hvilke løypetraseer de kan 
drifte med en tråkkemaskin i Overhalla. Per i dag har idrettslaget ansvaret for 5 lysløyper, samt 
at de har prioritert å kjøre løypetraseen mellom Svarlia og Leddmyra.

Av de 5 lysløypene er det Leddmyra som kjøres spor av tråkkemaskinen. I tillegg løypetraseen 
mellom Svarlia og Leddmyra. Resterende lysløyper kjøres med skuter av hensyn til logistikk og 
forflytningsutfordringer. 

Løypetraseen mellom Svarlia og Leddmyra er et populært tiltak, og idrettslaget får mange 
tilbakemeldinger på at innbyggerne i Overhalla setter pris på dette tilbudet. Dette er et tiltak OIL 
ønsker å fortsette med, og det forutsetter at man har en funksjonell og driftssikker tråkkemaskin.

Etter hvert har OIL et ønske om at det bygges bro over Reina, som muliggjør et løypenett fra 
OBUS/Gimle, via Ranemsletta Barnehage, nytt og gammelt byggefelt i Krabbstu/Svarlia, og 
frem til Leddmyra, gjennom byggefeltet på Skage og ned til Skage Barnehage. Praktisk og 
miljømessig vil dette muliggjøre en tur-retur kjøring, uten at man trenger transport av 
tråkkemaskinen.

For å ha mulighet til å finansiere kjøp av «ny» brukt tråkkemaskin som kan sikre skiglade 
overhallinger et godt og tilgjengelig løypenett, søker OIL Overhalla kommune om et økonomisk 
bidrag på kr 200 000,-. Inntil finansieringa er på plass, har hovedlaget midlertidig lånt skigruppa 
midler for å kunne sikre at man var med i en budrunde når man fant en passende brukt modell.  

Idrettslaget vil som tidligere drifte løypekjøringen, ved hjelp av blant annet det årlige 
kommunale løypekjøringstilskuddet på kr. 77 000.
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Vurdering

Oppkjørte skiløyper på Leddmyra (Skage) og løypetrasé til Svarlia er et viktig og positivt 
folkehelsetilbud for alle innbyggere i Overhalla kommune, i tråd med visjonen vår. Dette er et 
lavterskeltilbud, og snømengden avgjør lengden på sesongen. Tilbudet kan benyttes av alle 
innbyggere uansett alder og form så lenge sesongen varer.   

En tråkkemaskin av nyere modell vil sikre innbyggerne et mer stabilt og tilgjengelig løypenett, 
og årlig spare idrettslaget for drifts- og vedlikeholdsutgifter.

OIL sine tanker om utvidet løypenett over Reina til OBUS/Gimle er for øvrig et interessant 
tiltak som - hvis det kan realiseres - kan oppmuntre flere små og store overhallinger til fysisk 
aktivitet utendørs gjennom vinteren. I tillegg kan det være flere muligheter for utvidelse av
løypenett.

I et helhetlig folkehelseperspektiv vil rådmannen tilrå at kommunen bidrar til det økonomiske 
løftet det er for idrettslaget å investere i ny tråkkemaskin. Det foreslås at kommunen 
imøtekommer søknaden om tilskudd på kr. 200.000. Tilskudd foreslås dekket ved bruk av 
disposisjonsfond.

Miljømessig vurdering

En utvidelse av løypenettet er både praktisk og miljøbesparende da man vil kunne kjøre 
tråkkemaskina tur/retur uten hjelp av andre transportmidler. I en videre utvikling av løypenettet i 
Overhalla vil det være ønskelig å få til flere tilførselsløyper som gjør det mulig å få direkte 
tilgang til løypenettet fra boligområder, barnehager og skoler.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/10607-2
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Overhalla Montessoriskole - søknad om overtakelse av tidligere Øysletta 
skole

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 6/17 24.01.2017
Overhalla kommunestyre 7/17 07.02.2017

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune er villig til å overdra tidligere Øysletta skole til Overhalla 
Montessoriskole SA for en salgssum av kr. 500.000. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre salget og inngå avtale som avklarer alle praktiske forhold videre, herunder 
håndtering av eksisterende fiberkabelforbindelse til kommunale bygg. 

2. Overhalla kommune setter som forutsetning for salg av skolebygget at eierskapet til 
Øysletta grendehus samtidig overdras vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å 
videreføre grendehuset som samlingspunkt for grenda. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre slik overdragelse.

3. Areal til adkomstveg til kommunal pumpestasjon skilles ut og videreføres som 
kommunal grunn.

4. Den del av eiendommen som brukes til landbruksformål skilles ut og selges/leies ut. 
Rådmannen gis fullmakt til å avklare og gjennomføre dette.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 24.01.2017

Behandlet.

Jan Ståle Flått (FRP) foreslo endring av pkt.1 ved at salgssum blir satt til kr. 0,-.
1 stemte for forslaget som dermed falt.

Formannskapet foreslo et nytt forslag som pkt. 3:

Øysletta grendelag gis en støtte på kr. 250.000,- til utvikling av grendehuset. Beløpet dekkes ved 
bruk av avsatte prosjektmidler, jfr. budsjett 2016.

Innstilling i Overhalla formannskap - 24.01.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med formannskapets forslag til pkt. 3, vedtas slik:
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5. Overhalla kommune er villig til å overdra tidligere Øysletta skole til Overhalla 
Montessoriskole SA for en salgssum av kr. 500.000. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre salget og inngå avtale som avklarer alle praktiske forhold videre, herunder 
håndtering av eksisterende fiberkabelforbindelse til kommunale bygg. 

6. Overhalla kommune setter som forutsetning for salg av skolebygget at eierskapet til 
Øysletta grendehus samtidig overdras vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å 
videreføre grendehuset som samlingspunkt for grenda. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjennomføre slik overdragelse.

7. Øysletta grendelag gis en støtte på kr. 250.000,- til utvikling av grendehuset. Beløpet 
dekkes ved bruk av avsatte prosjektmidler, jfr. budsjett 2016.

8. Areal til adkomstveg til kommunal pumpestasjon skilles ut og videreføres som 
kommunal grunn.

9. Den del av eiendommen som brukes til landbruksformål skilles ut og selges/leies ut. 
Rådmannen gis fullmakt til å avklare og gjennomføre dette.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 21.12.2016 Søknad om bruk av tidligere 
skolebygg

Hilde Kristin Påsche van Hooft

S 02.01.2017 Overhalla Montessoriskole - søknad 
om overtakelse av tidligere Øysletta 
skole

Saksopplysninger

Fra styret i Overhalla Montessoriskole har Overhalla kommune mottatt en søknad datert 
18.12.16 om å få overta tidligere Øysletta skole til bruk for den nylig godkjente 
montessoriskolen. I søknaden oppgis det at Øysletta skole vil være det beste alternativet per 
dato, også med tanke på tilgang til gymsal og nærhet til natur, skog og landbruk.

Kunnskapsdepartementet fattet 05.12.16 vedtak om å godkjenne etablering av Overhalla 
Montessoriskole i Overhalla. Overhalla Montessoriskole SA er fra og med høsten 2017 gitt 
godkjenning for etablering av grunnskoletilbud for inntil 60 elever på 1.-10. trinn. 
Godkjenningen er gitt med hjemmel i friskoleloven.

Før oppstart må Overhalla Montessoriskole søke Utdanningsdirektoratet om driftstillatelse. 
Skolen må innen 15. juni i året for oppstart dokumentere overfor Utdanningsdirektoratet at den 
har oppfylt vilkår blant annet om godkjente skolelokaler og lærerkompetansen ved skolen.
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Vurdering

Kommunestyret i Overhalla har gitt uttalelser fra kommunen angående de tre første søknadene 
fra Overhalla Montessoriskole om godkjenning. Kommunestyret har gjort det klart at en ikke 
støtter godkjenning av privatskolen ut fra negative økonomiske konsekvenser for kommunen.

Kunnskapsdepartementet gir i behandlingen av saken uttrykk for at en ser at en slik etablering 
vil kunne gi negative økonomiske konsekvenser i tråd med kommunens uttalelser, men 
departementet har likevel nå kommet til at godkjenning kan gis. Dette er dermed en overstyring 
av det lokale selvstyret, hva angår fastlegging av skolestruktur i kommunen og dermed styring 
av kostnadene innenfor grunnskoleområdet. Dette reiser for så vidt prinsipielle spørsmål 
omkring lokaldemokratiets betydning, men kommunen må nå bare forholde seg til 
departementets vedtak som et nytt premiss for den videre utviklingen i kommunen.

Denne saken blir slik sett noe spesiell med tanke på at kommunen her søkes om å bidra til 
etablering av en virksomhet som vil kunne få vesentlig negativ innvirkning på kommunens 
økonomi. Når departementet først har gjort sitt vedtak, ser rådmannen det likevel slik at 
kommunen nå må forholde seg konstruktivt til at det nå ser ut til å bli etablert en privatskole.

Øysletta skole ble lagt ned fra høsten 2013. Det kommunale skolebygget har i etterkant stått 
tomt, og det foreligger p.t. ingen andre kjente planer eller initiativ for videre bruk av bygget.

Øysletta grendehus er bygget sammen med skolebygget, og har så lenge det var kommunal skole
fungert som gymsal og samlingspunkt for arrangementer for skolens behov. I tillegg brukes 
grendehuset av Øysletta grendelag m.fl. til ulike arrangementer generelt for grenda. Grendehuset 
er i kommunal eie, med en avtalt kostnadsfordeling for driftskostnader på 70/30 mellom 
kommunen og grendelaget. Denne kostnadsfordelingen har hatt sin historiske begrunnelse i den 
kommunale skolens behov for bygget. Etter nedleggingen av Øysletta skole eksisterer det derfor 
ikke lenger noen klar grunn til at kommunen skal eie og drive grendehuset, jfr. øvrige grendehus 
i kommunen som er i privat eie. Rådmannen ser det slik at det nå er naturlig og nødvendig å 
avklare videre eierskap til Øysletta grendehus i tilknytning til at Overhalla Montessoriskole 
søker om å få overta skolebygget.

Eiendommen samlet er på 18,9 dekar. I tillegg til byggene består eiendommen av parkering,
lekeområde og fotballbane. Deler av tomten mot sør (ca 6 dekar) er opparbeidet og i bruk som 
landbruksareal.

Rådmannen har innhentet en markedsvurdering og tilstandsrapport for eiendommen, som 
grunnlag for kommunens vurderinger.

Beskrivelse skolebygget:
Skolebygget består av en eldre del fra 1950-tallet, samt en nyere del oppført i 1986 og med et 
tilbygg i 1996 (i forbindelse med at 6-åringene kom fra 1997).

Nydelen er forholdsvis tidsmessig innredet. Romslige gangareal og hensiktsmessig innredet med 
kontorer og sosiale rom, i tillegg til klasserom. Balansert ventilasjon. I hovedsak et bygg som 
har en akseptabel standard, utover noe mindre vedlikeholdsbehov. Bruksareal 420 m2.

Gammeldelen fra 1950-tallet med datidens byggestandard. Bygning i 2 etasjer ikke 
tidsmessig/hensiktsmessig. I tråd med byggeår har bygningen en relativ dårlig byggteknisk 
standard med et framtidig vesentlig oppgraderingsbehov. Bruksareal ca 490 m2 fordelt på to 
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etasjer. I kjeller formingsrom, skolekjøkken, lager og teknisk rom. I 1. etg. klasserom, lager og 
toaletter m.v..

Gammelskolen er sammenbygd med og åpnet innvendig mot nyskolen. Gammelskolen er også 
sammenbygd med grendehuset, men uten gjennomgangsmulighet.

Beskrivelse grendehuset:
Konstruksjoner er i all hovedsak fra byggeår 1973. Bygningen er oppført i 1 etg. + kjeller. 
Overflater i hovedsak fra byggeår med enkelte oppgraderinger. Bygningen er typisk innredet 
som grendehus. En større festsal med scene og lagerrom. Inngangsparti, kjøkken og matsal. 
Kjeller med tekniske rom, garderobe til ytterklær. 2 garderober med dusjer. Et tilfluktsrom som 
lager. Bruksareal 1. etg. ca 280 m2. Kjeller ca 211 m2.
Generelt normalt vedlikeholdsbehov innvendig/utvendig. Behov for taktekking innen en del år.
Fortsatt godt egnet som grendehus.

Samlet bygningsmessig areal skolebygg og grendehus er ca 1540 m2 bruttoareal.

Andre forhold:
Ved en ny etablering av skoledrift i lokalene etter tidligere Øysletta skole, må skolebygget 
tilfredsstille alle krav som settes til slike bygg i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler. Det er Midtre Namdal Samkommune v/kommuneoverlegen som er lokal myndighet 
på dette området, og som da kan godkjenne lokalene.

Det arealet som er opparbeidet og i bruk som landbruksareal bør videreføres som landbruksareal 
hvis eiendommen overdras til andre.

Kommunens fiberkabelforbindelse til kommunale bygg på Øysletta er tilkoplet innvendig i 
skolebygget. Dette er et forhold som må ivaretas hvis bygget overdras til andre.

På eiendommen adkomstveg til kommunal pumpestasjon. Dette er et forhold som må ivaretas 
hvis eiendommen overdras til andre. Løses ved å skille ut nødvendig tomteareal slik at 
adkomstveg til pumpestasjon fortsatt blir på kommunal grunn.

Verdivurderinger:

Grendehuset er utformet og fungerer som grendehus, og vil trolig vanskelig kunne benyttes til 
andre formål innenfor fornuftige økonomiske rammer. Ettersom bygget i dag ikke lenger tjener 
kommunale formål etter avviklingen av Øysletta skole, ser rådmannen det nå som naturlig og 
nødvendig at kommunen overdrar eierskapet og drifta til andre. Grendehuset er et samlingssted i 
grenda Øysletta, og det synes naturlig at grendelaget kan være aktuell til å overta grendehuset. 
Grendelaget har signalisert interesse for slik overtakelse. En teknisk verdiberegning anslår at 
grendehuset har en netto teknisk verdi på ca 10 mill kr etter fradrag for tilstandsbasert 
verdireduksjon. Markedsverdi er vurdert til tilnærmet null.

I tråd med prosess vedrørende Skage bo- og aktivitetssenter i 2013, vil rådmannen tilrå at 
grendehuset kan overdras vederlagsfritt til Øysletta grendelag for å videreføre grendehuset til 
beste for Øysletta-samfunnet.

Skolebygget består som nevnt av en gammel del og en nyere del. De to delene vil ha ulike 
verdivurderinger. Nydelen av skolebygget (toaletter, lager, kontor, personalrom m/tekjøkken, 
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grupperom og 3 klasserom) fremstår som i relativt god stand og vil med mindre oppgraderinger 
kunne fungere tilfredsstillende til skoleformål. Den gamle delen av skolebygget er byggteknisk i 
en langt dårligere forfatning. En teknisk verdiberegning anslår at skolebygget samlet har en 
netto teknisk verdi på ca 10 mill kr etter fradrag for tilstandsbasert verdireduksjon. Det alt 
vesentlige av gjenværende teknisk verdi er knyttet til nydelen av skolebygget. Markedsverdien 
er vurdert å være betydelig lavere.

I dette konkrete tilfellet kan det være vanskelig å fastsette en markedsverdi ut fra at det er et 
bygg som er tilpasset til og ment for et spesielt formål, nettopp skoledrift. Generelt er det 
åpenbart et svært begrenset marked for denne typen bygg, ikke minst i et lite grendesamfunn. Ut 
fra forespørselen fra Overhalla Montessoriskole er det likevel klart at bygget nå har en reell 
verdi ut fra at det er ønsket brukt videre til skoleformål. Eiendommen som sådan er også av 
betydelig størrelse og vil kunne ha en viss verdi på lengre sikt.

Særlig nydelen av skolebygget kan sies å ha en i all hovedsak tilfredsstillende standard og skal
kunne være godt egnet til videre skoledrift. Den eldre delen har som nevnt en vesentlig dårligere 
standard, noe som trekker samlet verdi av skolebygget ned. Nærheten til gymsal i grendehuset er 
samtidig noe som trekker verdien av skolebygget opp. Det er det helhetlige anlegget som i 
denne konkrete sammenhengen er relevant å vurdere.

En etablering av en privatskole vil som nevnt ha vesentlige negative økonomiske konsekvenser 
for kommunen. Rådmannens vil tilrå at kommunen tar utgangspunkt i en markedsbasert
verdivurdering og reelle forhold i saken for å fastsette en pris for eventuelt salg av skoledelen av 
eiendommen.

Konklusjon:
Når departementet først har fattet vedtak om å godkjenne etablering av en privatskole, er 
rådmannens syn at kommunen bør være imøtekommende og konstruktiv overfor den 
henvendelsen som nå er kommet fra Overhalla Montessoriskole. Kommunen selv har p.t. ikke 
andre planer for bygningsmassen og har enkelte mindre driftsutgifter med byggene slik de står i 
dag.

Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at kommunen nå avvikler eierskapet til både 
skolebygget og grendehuset. Rådmannen vil tilrå at skolebygget tilbys Overhalla 
Montessoriskole til en helhetlig vurdert pris av kr 500.000. Dette skal være en nøktern pris som 
gjenspeiler verdier og status for bygningsmassen. Grendehuset foreslås overdratt vederlagsfritt 
til Øysletta grendelag for å videreføre grendehuset som samlingssted for grenda.

Ved overdragelse av eiendommen til andre må det inngås en avtale om overfor nevnte praktiske 
momenter som må ivaretas videre av kommunen. Det foreslås at rådmannen får fullmakt til å 
inngå slik avtale.

Arealet som er i bruk som landbruksareal må håndteres for seg, for videreføring som 
landbruksareal.

Et salg av både skolebygget og grendehuset bør etter rådmannens oppfatning skje samtidig. Det 
er ut fra det som er beskrevet i saken nå unaturlig at kommunen videre skal ha noe eierskap til 
bygningene. Det er da viktig at en får tydelige ansvarsforhold for videre drift og utvikling av 
eiendommen, og dermed at en overdragelse av hele eiendommen skjer samtidig.
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