
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Overhalla kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg 
Dato: 23.04.2019 
Tidspunkt: Fra 14:00 til 14:45 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jo Morten Aunet Medlem OVH 
Siv Åse Strømhylden Varaordfører OVSP 
Johan Tetlien Sellæg Medlem OVSP 
Ragnar Prestvik Medlem OVAP 
Per Olav Tyldum Ordfører OVSP 
Anlaug Sellæg Asbøll Medlem OVSP 
Bernt Harald Opdal Medlem OVAP 
Hege Kristin Kværnø Saugen Medlem OVSP 
Marianne Øyesvold Medlem OVSP 
Pål Kristian Kleven Medlem OVAP 
Ola Landsem Medlem OVSP 
May Storøy Medlem OVAP 
Anne-Grete Sagmo Medlem OVAP 
   

 
Forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Haugum Mo MEDL OVSP 
Arne Flaat MEDL OVSP 
Tore Nordfjellmark MEDL OVFRP 
Trond Petter Ristad MEDL OVSP 
Magnus Toresen MEDL OVSP 
Jan Ståle Viken Flått MEDL OVFRP 
Eivind Moa MEDL OVSP 
Margrete Skilleås MEDL OVSP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tor-Arne Bjørgum Jan Ståle Viken Flått OVFRP 
Otto Moa Margrete Skilleås OVSP 
Ove Vannebo Tore Nordfjellmark OVFRP 
Geir Ekker Magnus Toresen OVSP 
Kari Anne Jensen Arne Flaat OVSP 
   

 
 



 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Stenvik 
Torunn Grønnesby 
Dagfinn Johansen 
Asle Lydersen 

Rådmann 
Formannskapssekretær 
Fagsjef oppvekst *) 
Personalsjef *) 

  
*) Aktuelle saker. 
 
Merknader 
 
Representant Kari-Anne Jensen ble forhindret i møte kl. 14.00, men møtte og deltok på 
behandlingen av sak 25/19. 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
Ove Vannebo/s.  Anlaug S. Asbøll/s. 

Sakliste 

Saksnr Innhold  

PS 22/19 Tilslutning til Trøndersk matmanifest  
PS 23/19 Justering av vedtekter for Lakseutvalget for 

Namsenvassdraget 
 

PS 24/19 Søknad om støtte til utvidet drift i Gammelstua 
barnehage. 

 

PS 25/19 Deltakelse i prosjektet SI 2.0 med Skogmo Industripark.  
 
 

PS 22/19 Tilslutning til Trøndersk matmanifest 

Rådmannens innstilling 
Overhalla kommune slutter seg til Trøndersk matmanifest og opplegget for felles signering av 
matmanifestet under åpninga av Trøndersk matfestival 1. august 2019. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 08.04.2019 
Behandlet. 
 



Ragnar Prestvik (AP) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming etter vedtak 
som inhabil. 
 
Hjemmel: Fvl. § 6e 
Begrunnelse: Han har utarbeidet forslaget i saken. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 08.04.2019, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 23.04.2019 
Behandlet. 
 
Ragnar Prestvik (AP) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming etter vedtak 
som inhabil. 
 
Hjemmel: Fvl. § 6e 
Begrunnelse: Han har utarbeidet forslaget i saken. 
 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 23.04.2019, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Overhalla kommune slutter seg til Trøndersk matmanifest og opplegget for felles signering av 
matmanifestet under åpninga av Trøndersk matfestival 1. august 2019. 
 
 
 

PS 23/19 Justering av vedtekter for Lakseutvalget for 
Namsenvassdraget 

Rådmannens innstilling 
Overhalla kommune godkjenner Lakseutvalgets forslag til justerte vedtekter for Lakseutvalget 
for Namsenvassdraget som framlagt.  
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 08.04.2019 
Behandlet. 
 
Trond Petter Ristad (SP) er en av flere grunneiere til Namsenvassdraget og bad om å få sin 
habilitet vurdert.  
 
Han deltok under sakens behandling og avstemming etter vedtak som habil.  
 



Innstilling i Overhalla formannskap - 08.04.2019, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 23.04.2019 
Behandlet. 
 
Bernt Harald Opdal (AP) er en av flere grunneiere til Namsenvassdraget og bad om å få sin 
habilitet vurdert.  
 
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) viste til samme sak i formannskapet, der habilitet som grunneier 
ble vurdert og foreslo at grunneiere til Namsenvassdraget erklæres habile til å delta under sakens 
behandling og avstemming. Forlaget ble vedtatt. 
 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 23.04.2019, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Overhalla kommune godkjenner Lakseutvalgets forslag til justerte vedtekter for Lakseutvalget 
for Namsenvassdraget som framlagt.  
 
 
 

PS 24/19 Søknad om støtte til utvidet drift i Gammelstua 
barnehage. 

Rådmannens innstilling 
1. Gammelstua barnehage gis tilsagn på driftstilskudd på inntil 18 plasser for barn under 3 år 

og inntil 27 plasser for barn over 3 år, ut fra antall barn det søkes plass for i barnehagen, og 
gitt at det blir etablert godkjente løsninger for slik utvidet barnehagedrift. 

2. Hvis barnehagen velger å utvide kapasiteten gjeldende fra oppstart av nytt barnehageår, vil 
driftstilskuddet dette året justeres i h t antall barn i barnehagen basert på hovedopptaket per 
1. mars dette året, gjeldende fra 15. august i opptaksåret. 

3. I ordinære driftsår utbetales tilskuddet basert på antall barn i barnehagen per 15. desember 
året før. 

 
Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager §8, §10, §12a og §14. 

Behandling i Overhalla formannskap - 08.04.2019 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 08.04.2019, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 



Behandling i Overhalla kommunestyre - 23.04.2019 
Behandlet. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 23.04.2019, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
1. Gammelstua barnehage gis tilsagn på driftstilskudd på inntil 18 plasser for barn under 3 år 

og inntil 27 plasser for barn over 3 år, ut fra antall barn det søkes plass for i barnehagen, og 
gitt at det blir etablert godkjente løsninger for slik utvidet barnehagedrift. 

2. Hvis barnehagen velger å utvide kapasiteten gjeldende fra oppstart av nytt barnehageår, vil 
driftstilskuddet dette året justeres i h t antall barn i barnehagen basert på hovedopptaket per 
1. mars dette året, gjeldende fra 15. august i opptaksåret. 

3. I ordinære driftsår utbetales tilskuddet basert på antall barn i barnehagen per 15. desember 
året før. 

 
 
 

PS 25/19 Deltakelse i prosjektet SI 2.0 med Skogmo Industripark. 

Rådmannens innstilling 
1. Overhalla kommune gir Skogmo Industripark tilsagn om et årlig tilskudd på kr. 300.000 

i prosjektperioden på 4 år.  
2. Årlig støtte evalueres og vurderes på bakgrunn av årlig rapportering fra prosjektet om 

fremdrift og effekter. 
3. Årlig tilskudd dekkes i 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Tilskudd videre innarbeides i 

årsbudsjett og økonomiplan. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 08.04.2019 
Behandlet. 
 
Ragnar Prestvik (AP) bad om å få sin habilitet vurdert. 
 
Han fratrådte under sakens behandling og avstemming etter vedtak som inhabil. 
 
Hjemmel: Fvl. § 6e 
Begrunnelse: Leder i Namdal regionråd og vil få befatning i saken i forhold til den rollen. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 08.04.2019, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 23.04.2019 
Behandlet. 
 



Daglig leder i Skogmo Industripark, Ole Joar Flaat, orienterte kommunestyret om industriparken 
og om utviklingsprosjektet «SI 2.0» før sakens behandling og avstemming. 
 
Ragnar Prestvik (AP) bad om å få sin habilitet vurdert. 
 
Han fratrådte under sakens behandling og avstemming etter vedtak som inhabil. 
 
Hjemmel: Fvl. § 6e 
Begrunnelse: Leder i Namdal regionråd og vil få befatning i saken i forhold til den rollen. 
 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 23.04.2019, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Overhalla kommune gir Skogmo Industripark tilsagn om et årlig tilskudd på kr. 300.000 
i prosjektperioden på 4 år.  

2. Årlig støtte evalueres og vurderes på bakgrunn av årlig rapportering fra prosjektet om 
fremdrift og effekter. 

3. Årlig tilskudd dekkes i 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Tilskudd videre innarbeides i 
årsbudsjett og økonomiplan. 

 
 
 


