
 

 
 
 
 

          Møteprotokoll 
Utvalg: Kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen  

Dato: 25.02.2020 

Tidspunkt: 12:00 – 14:45 

 

Faste medlemmer som møtte: 
  Navn Funksjon Representerer 

Per Olav Tyldum Ordfører SP 
Otto Moa Medlem SP 
Knut Skåle Medlem AP 
Tore Nordfjellmark Medlem FRP 
Knut Haga Medlem SV 
Kai Terje Dretvik Medlem AP 
Astrid Margrethe Brøndbo 
Selnes 

Medlem AP 

May Storøy Medlem AP 
Faiso Rashid Ali Medlem AP 
Johan Tetlien Sellæg Varaordfører SP 
Siv Åse Strømhylden Medlem SP 
Kåre Magnus Skjefte Medlem SP 
Hege Kristin Kværnø Saugen Medlem SP 
Espen Opdal Medlem SP 
Kari-Anne Jensen Medlem SP 
Geir Ekker Medlem SP 
Signy Eggen Medlem SP 
Simen Bjørkli Medlem SP 
June Monica Marken Nordal Medlem SP 
   
   

  Forfall: 
  Navn Funksjon Representerer 

Jo Morten Aunet MEDL H 
Svein Egil Ristad MEDL SP 
 

Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Johan Saugestad Jo Morten Aunet H 
Stein Magne Flasnes Svein Egil Ristad SP 



 

Fra administrasjonen møtte: 
  Navn             Stilling 

Trond Stenvik 
Torunn Grønnesby 
Roger Hasselvold 
Bente Eidesmo 
Grete Mo 
Siri Hongset 
Torbjørn Høyen 
Aksel Håkonsen 

Rådmann 
Formannskapssekretær 
Økonomisjef*) 
Fagsjef helse*) 
Fagsjef oppvekst*) 
Enhetsleder kultur og samfunn*) 
Teknisk sjef*) 
Skogbruks- og miljøvernsjef* 

  
*)Aktuelle saker 
Merknader 
 
Kulturskoleelev Olaf Opdal Lindseth spilte tromme ved møtets begynnelse. 
 
Tema: 
 

 Fagfornyelsen i skolen – Ny læringsplan innføres i 2020.  
Presentert av Fagsjef oppvekst, Grete M0, rektor Hunn skole, Carina Bergin Gustavsen og 
rektor ved OBUS, Sara Kværnø Saugen. 

 
Orienteringer fra rådmannen: 
 

 Årsregnskap 2019 – Økonomiplan 2020-2023, forslag om revidering i juni – 20. 
 Pågående byggeprosjekter, kapasitet 
 Oppstart kommuneplanarbeidet  

 
Orienteringer fra ordfører: 

 Varsel fra regjeringa vedrørende finansiering av Frivilligsentraler. 
 Flom i januar og møte med Trøndelag fylkeskommune som vei-eier. 

 
 

 

 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble  
vedtatt på møtet. 
 
Johan Saugestad/s. 
Kari-Anne G. Jensen/s. 
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Tittel 
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(Lukket) 

PS 1/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019  
PS 2/20 Varme og kjøling ved helsesenteret - budsjett og finansiering  
PS 3/20 Forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark - 

Høring 
 

PS 4/20 Høring - Ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre 
Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF 

 

PS 5/20 Navnesak i Overhalla kommune - Navn på boligveg ved 
Skiljåsaunet 

 

PS 6/20 Finansiering av utbygging av elektrisk infrastruktur og veg på Skage 
industriområde 

 

PS 7/20 Ny trykkøkningsstasjon ved Flasnes og rehabilitering av 
trykkøkningsstasjon Lille-Amdal 

 

PS 8/20 Forprosjekt - Ny hovedvannledning under Namsen fra Øysletta til 
Bertnem 

 

PS 9/20 OBUS uteområde - økt finansiering av prosjektet  
PS 10/20 Valg av 17. maikomite 2020  
PS 11/20 Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet 

i Museet Midt IKS 
 

PS 12/20 Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet 
i Konsek Trøndelag IKS 

 

PS 13/20 Valg av medlem til styret i Hildremstunet borettslag for perioden 
2020 - 2023 

 

PS 14/20 Valg av representant og vararepresentanter til styret i Konovatnet 
fellesvannverk for perioden 2020-2023 

 

 
 
 

PS 1/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 



Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 

PS 2/20 Varme og kjøling ved helsesenteret - budsjett og finansiering 

Rådmannens innstilling: 
For å håndtere varmeperioder med uforsvarlig høye temperaturer, vedtas det gjennomført ombygging av 
Overhalla helsesenter hva angår luftinntak for ventilasjon, solavskjerming på soleksponerte fasader og 
etablering av nytt kjølesystem. Tiltakene gjennomføres innen en kostnadsramme på 2.600.000 eks. mva. 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering:  
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
For å håndtere varmeperioder med uforsvarlig høye temperaturer, vedtas det gjennomført ombygging av 
Overhalla helsesenter hva angår luftinntak for ventilasjon, solavskjerming på soleksponerte fasader og 
etablering av nytt kjølesystem. Tiltakene gjennomføres innen en kostnadsramme på 2.600.000 eks. mva. 
 
 

PS 3/20 Forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark - Høring 

Rådmannens innstilling: 
Overhalla kommune avgir følgende uttalelse på diverse endringsforslag i regelverket for motorferdsel i 
utmark: 
 

 Overhalla kommune mener at forsøksordningen med catskiing som er innført i seks kommuner, 
ikke skal utvides til å gjelde for flere typer kjøretøy enn det som det allerede er åpnet for. 
 
Motorferdselslovgivningen åpnet for noen år siden for etablering av snøscooterløyper, og mange 
kommuner har fått etablert flere traseer til dette formålet. Dette har vært en vesentlig endring i 
retning av motorisering av friluftslivet i landet.  Fremlagte forslag knyttet til catskiing er et steg 
mot ytterligere motorisert friluftsliv. Man merker liten ulempe med hvert slikt steg, men flere 
steg blir til sammen en vesentlig endring. Blir forsøksordningen varig med mulighet for etablering 



i alle kommuner, får man en merkbar utvidelse av det motoriserte friluftslivet. Neste steg kan 
være å fjerne kravet til utgangspunkt i alpinanlegg.  

 
Foruten påvirkningen av friluftslivet vil den utviklingen det her legges opp til øke energiforbruket 
og klimagassutslippene, noe som bryter med målsettingene om overgangen til 
lavutslippssamfunnet.  

 
 Overhalla kommune mener at det ikke bør kunne åpnes for en generell mulighet til å gi tillatelse 

til bruk av elmotor på vann mindre enn 2 km2: 
 
Dette er også et av de små stegene mot ytterligere motorisering og energibruk i friluftslivet, selv 
med motoreffekt tilnærmet ro-fart. Unntak for funksjonshemmede kan gis gjennom dagens 
lovgivning.  

 
 Forslag om å delegere vedtak etter forskriftens § 6 om dispensasjoner i spesielle tilfeller, fra 

kommunestyre til administrasjonen, støttes. Dette er et avbyråkratiserende tiltak som i svært 
liten grad vil påvirke utfallet av sakene. Man får raskere saksbehandling som igjen gir bedre 
service for befolkningen. 

 
 Overhalla kommune støtter presiseringen som foreslås i motorferdselforskriften §5 c om at 

avstandskravet for bruk av snøscooter mellom brøytet bilveg og hytte skal beregnes for den 
korteste trase for ikke-motorisert transport.  Endringen er logisk og klargjørende. 

 
 Overhalla kommune støtter klargjøringen om at kommunens muligheter til å begrense bruk av 

elsykler også inkluderer mulighetene for et totalforbud i utmark. 
 

 Til de øvrige endringene har kommunen ingen kommentarer. Det gjelder bestemmelser om SNOs 
hjemler, omgjøringer som åpner for delegeringer fra kommunestyre til administrasjon, krav om 
registrering av rekreasjonsløyper og spørsmålet om fylkesmannens mulighet til å delegere til 
kommunen forbud mot motorferdsel i sårbare områder. 

 
Svar på direkte spørsmål i høringsnotatet 
Overhalla kommunes svar på spørsmål om motorstørrelse og hastighetsbegrensning ved bruk av elmotor 
på vann mindre enn 2 km2 er: Kommunen mener som foreslått fra departementet at effektbegrensning 
er tilstrekkelig, og at det settes en maks effekt som vanligvis tilsvarer omtrent ro-fart. 
 
Overhalla kommunes svar på spørsmål om fylkesmannens mulighet til å delegere myndighet til 
kommunene til å begrense og forby motorferdsel i bestemte områder:  
 
Overhalla kommune har forbud mot motorferdsel i to avgrensede fjellområder som må karakteriseres 
som forholdsvis uberørte. Vedtaket om forbudet er datert tilbake til tidlig 90-tall og det er uvisst om det 
er fattet av fylkesmannen eller ved delegering til kommunen. Vedtak om begrensninger og forbudssoner 
vil som regel være vedtak som ligger uendret over lang tid. Dessuten er det fylkesmannen som selv avgjør 
om vedtaksmyndigheten skal delegeres. Dermed har det antagelig liten betydning om denne 
myndigheten kan delegeres til kommunen. 
 

 
 
 

Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 



Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag om endring av kulepunkt 2: 
 
Overhalla kommune mener at det bør kunne åpnes for en generell mulighet til å gi tillatelse til bruk av 
elmotor på vann mindre enn 2 km2. 
 
Siste avsnitt i kulepunkt 2 tas ut. 
 
Votering: Det ble stemt over forslaget som ble vedtatt mot 1 stemme (Kai Terje Dretvik – AP) 
 
Det ble deretter stemt over et samlet forslag som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak, med Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag om endring av kulepunkt 2, 
vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Knut Haga (SV) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
 
Rådmannens opprinnelige forslag til kulepunkt 2 vedtas. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
 
Kulepunkt 1: Overhalla kommune mener at forsøksordningen med catskiing som er innført i seks 
kommuner kan utvides til å gjelde flere typer kjøretøy enn det som det allerede er åpnet for.  
Avsnitt to og tre fjernes. (Det ble stemt over forslaget 15 stemte for, 6 stemte for formannskapets forslag 
(SV, og AP sine medlemmer) 3 fra (KT, Knut, Faiso) 
 
Kulepunkt 4: Overhalla kommune mener at kommunene selv skal kunne vurdere søknader ut fra lokal 
kunnskap om terreng og andre utfordringer uten noe konkret avstandskrav.  
 
Votering: 
Det ble foretatt punktvis avstemming slik: 
 
Kulepkt. 1: Det ble stemt over SP sitt forslag opp mot formannskapets forslag til vedtak. 
SP sitt forslag til vedtak ble vedtatt med 15 mot 6 stemmer (SV sin repr. samt AP sine 5 repr.) som stemte 
for formannskapets forslag til vedtak.  
Kulepkt. 2: Det ble stemt over Knut Haga (SV) sitt forslag opp mot formannskapets forslag til vedtak. 
Formannskapets forslag til vedtak ble vedtatt med 17 mot 4 stemmer (Kai Terje Dretvik (AP), Astrid 
Brøndbo Selnes (AP), Faiso Rashid Ali (AP) og Knut Haga (SV) som stemte for Knut Haga (SV) sitt forslag til 
vedtak. 
Kulepkt. 3: Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Kulepkt. 4: Det ble stemt over SP sitt forslag til vedtak opp mot formannskapets forslag til vedtak. 
SP sitt forslag til vedtak ble vedtatt med 15 stemmer mot 4 stemmer (Kai Terje Dretvik (AP), Astrid 
Brøndbo Selnes (AP), Faiso Rashid Ali (AP) og Knut Haga (SV) stemte for formannskapets forslag til vedtak. 
Kulepkt. 5: Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Kulepkt. 6: Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble hele høringsuttalelsen tatt opp til votering. Den ble vedtatt mot 1 stemme (Knut Haga – SV). 
 



Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, mot 1 stemme (Knut Haga – SV): 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
Overhalla kommune avgir følgende uttalelse på diverse endringsforslag i regelverket for motorferdsel i 
utmark: 
 

 Overhalla kommune mener at forsøksordningen med catskiing som er innført i seks kommuner 
kan utvides til å gjelde flere typer kjøretøy enn det som det allerede er åpnet for. 

 
 Overhalla kommune mener at det bør kunne åpnes for en generell mulighet til å gi tillatelse til 

bruk av elmotor på vann mindre enn 2 km2. 
 

 Forslag om å delegere vedtak etter forskriftens § 6 om dispensasjoner i spesielle tilfeller, fra 
kommunestyre til administrasjonen, støttes. Dette er et avbyråkratiserende tiltak som i svært 
liten grad vil påvirke utfallet av sakene. Man får raskere saksbehandling som igjen gir bedre 
service for befolkningen. 

 
 Overhalla kommune mener at kommunene selv skal kunne vurdere søknader ut fra lokal 

kunnskap om terreng og andre utfordringer uten noe konkret avstandskrav.  
 

 Overhalla kommune støtter klargjøringen om at kommunens muligheter til å begrense bruk av 
elsykler også inkluderer mulighetene for et totalforbud i utmark. 
 

 Til de øvrige endringene har kommunen ingen kommentarer. Det gjelder bestemmelser om SNOs 
hjemler, omgjøringer som åpner for delegeringer fra kommunestyre til administrasjon, krav om 
registrering av rekreasjonsløyper og spørsmålet om fylkesmannens mulighet til å delegere til 
kommunen forbud mot motorferdsel i sårbare områder. 

 
Svar på direkte spørsmål i høringsnotatet 
Overhalla kommunes svar på spørsmål om motorstørrelse og hastighetsbegrensning ved bruk av elmotor 
på vann mindre enn 2 km2 er: Kommunen mener som foreslått fra departementet at effektbegrensning 
er tilstrekkelig, og at det settes en maks effekt som vanligvis tilsvarer omtrent ro-fart. 
 
Overhalla kommunes svar på spørsmål om fylkesmannens mulighet til å delegere myndighet til 
kommunene til å begrense og forby motorferdsel i bestemte områder:  
 
Overhalla kommune har forbud mot motorferdsel i to avgrensede fjellområder som må karakteriseres 
som forholdsvis uberørte. Vedtaket om forbudet er datert tilbake til tidlig 90-tall og det er uvisst om det 
er fattet av fylkesmannen eller ved delegering til kommunen. Vedtak om begrensninger og forbudssoner 
vil som regel være vedtak som ligger uendret over lang tid. Dessuten er det fylkesmannen som selv avgjør 
om vedtaksmyndigheten skal delegeres. Dermed har det antagelig liten betydning om denne 
myndigheten kan delegeres til kommunen. 
 

PS 4/20 Høring - Ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-
Trøndelag HF 

Rådmannens innstilling: 
Overhalla kommune avgir følgende høringsuttalelse når det gjelder revidert samarbeidsavtale og 
retningslinjer mellom kommune og Helse Nord-Trøndelag: 

Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering:  



Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Overhalla kommune avgir følgende høringsuttalelse når det gjelder revidert samarbeidsavtale og 
retningslinjer mellom kommune og Helse Nord-Trøndelag: 



1. Reduksjon i antall retningslinjer / tjenesteavtaler: 
Nåværende samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler er i dag svært omfattende. Det er positivt at 
samarbeidsavtalen med vedlegg reduseres i omfang. Fra tidligere samarbeidsavtale med 12 
tjenesteavtaler, er det nå laget en samarbeidsavtale med tilhørende 6 tjenesteavtaler som nå 
benevnes som retningslinjer. De 12 tjenesteavtalene er revidert og slått sammen til 6 nye 
retningslinjer. Det er lettere å forholde seg til et mindre sett av avtaler. Tjenesteavtaler som har 
grenset opp imot hverandre er slått sammen og det ivaretar helhet på en bedre måte.  
Den nye avtalen med retningslinjer henger sammen med ny fagrådsstruktur. Denne endringen 
medfører antatt mindre ressursbruk. Dette oppfattes også positivt. 

2. Struktur for fagråd, fagutvalg og fagnettverk: 

Inndeling fagråd, med tre fagråd er fornuftig.  

Det står i samarbeidsavtalen at det kan opprettes Fagråd, fagutvalg og Fagnettverk. Det kan med 
fordel skisseres hvilke oppgaver disse grupperingene skal ha for å kunne se forskjell på 
grupperingene.  Videre står det at ASU kan opprette fagutvalg og fagnettverk etter behov og at 
disse kan bistå ASU og fagrådene innenfor sine fagområder. Hva blir så forskjell på fagråd og 
fagutvalg? 

 Pkt. 6.3 og 6.4.2 kan med fordel slås sammen og tydeliggjøres for å forsterke forskjellen mellom 
de tre områdene.  

Fagutvalg kan følge ASU`s forslag til representasjon.  

Det er positivt at alle kommunene får delta i fagnettverk og at fagnettverkene ikke er statisk, men 
at det at kan opprettes / legges ned ut i fra behov.  

3. Representasjon de ulike samhandlingsarenaer (PSU, ASU, fagråd, fagutvalg og fagnettverk): 

I Samarbeidsavtalen står det at PSU skal bestå av 3-4 representanter fra kommunene. Fortrinnsvis 
ordførere.  

ASU ligger på et overordnet administrativt nivå. Her kan det skisseres hvem som skal være 
deltagere, eks Kommunalsjef/helse og omsorgssjef nivå på kommunal side. Tilsvarende på 
helseforetakets side, kan det med fordel skisseres deltagere. Eks klinikkledere.  

Det er positivt at mandat til ASU er spesifisert.  

Deltagelse i fagråd bør være på administrativt nivå. Deltagelse i fagnettverk bør være ifht 
fokusområdet som nettverket er tiltenkt.  

Fagutvalg mangler beskrivelse for å kunne se forskjell på fagutvalg og fagnettverk.  

4. Innspill til implementering av avtaler og samarbeidsstruktur: 

Det kan med fordel inviteres til en samhandlingsdag der ny avtale gjennomgås. 

Personer som deltar i en eller annen rolle i forbindelse med samarbeidsavtalen og retningslinjene 
må ha en klar forståelse av sin rolle i arbeidet. Personen stiller på vegne av flere og har en spesiell 
rolle med å bringe videre informasjon.  

Øvrige kommentarer: 

Samarbeidsavtalens punkt 9.1 og 9.2 

For ryddighets skyld bør man enten velge benevnelsen Nasjonal tvisteløsningsnemd eller Nasjonalt 
tvisteløsningsutvalg – eller er dette to ulike instanser som kan tiltre ved uenighet/tvist? 

Retningslinje 1 punkt 1: de to siste avsnittene er vel ikke et formål med retningslinjen, men mer et ønsket 
grunnlag for god samhandling? 



Retningslinje 1 punkt 2: «Helseforetaket skal varsle kommunen dersom det blir endringer i forventet 
utskrivningstidspunkt eller hjelpebehov/funksjonsnivå». Her bør det stilles krav til innen når slike varsler 
skal gis kommunen. Kommunen har erfaringer med at varsel om utskrivningsklar pasient kan trekkes 
tilbake samme dag, men etter at kommunen allerede har gjort større grep for å forberede mottak av 
pasient. Kostbart innleie kan være iverksatt før kommunen varsles om endringer. 

Retningslinje 1 punkt 2.3: «Kommunen har krav på redegjørelse for de vurderinger foretaket har gjort, 
jamfør § 9. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at kommunen kan 
etterprøve vurderingene foretatt av foretaket.» En slik redegjørelse bør følge med varsel om 
utskrivningsklar pasient slik at kommunen kan vurdere sine muligheter for mottak av pasienten og 
forberede mottaket. Redegjørelsen bør også inneholde de faglige og etiske vurderinger som gjøres jfr. 
Andre avsnitt i punkt 2.2. 

Vedlegg til retningslinje 1, pkt. 1.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver pkt. g:  

Her står det at «Hvis pasient henvises tilbake til kommunale tjenester (ØHD), skal diagnose være stilt og 
det skal være en plan for observasjon og behandling. Beslutningen om kommunale tjenester ligger til 
kommunen.» Her er det viktig å presisere at det er kun fastlege og legevakt som kan henvise til det 
kommunale akutt døgntilbudet. Hvis det er slik at en pasient er innlagt på sykehus, må vedkommende 
først være utskrivningsklar før eventuelt kommunen tar over oppgaven. Her må det presiseres bedre. 
ØHD begrepet bør fjernes fra setningen.  

Vedlegg til retningslinje 1, pkt 3.1.1 Utreiseklar pkt f. Hva ligger i «Helseforetaket skal normalt sende 
nødvendig informasjon i perioden 8-15 mandag til fredag når helseforetaket ønsker at pasienten skal 
mottas samme dag.» Det er hensiktsmessig at man i avtaler / retningslinjer er tydelig og bruker et tydelig 
språk. Gjennom at ordet «normalt» benyttes skapes et mulighetsrom som kan skape utydelighet i fht 
partenes forventninger til hverandre. Foreslår at «normalt» strykes. Kommunene skal forvente at 
nødvendig informasjon skal sendes ved utskrivning av en pasient.  

Når det gjelder utskrivningsklare pasienter, så kan samhandling oppfattes som en utfordring.  Vi ser at 
kommunal betaling løper fra døgn 0. Dette kan være utfordrende ifht at varsel om utskrivningsklar 
pasient faktisk kan komme etter kl. 15 på virkedager og på helg. Det kommunale apparatet er sårbar i 
denne perioden og god planlegging og mottak av pasient ikke er optimal. Vi mener at betalingsplikt skal 
inntre etter dag 1 og at varsel om utskrivningsklar pasient må foreligge mellom kl. 08-15 på virkedager.  

Vedlegg til retningslinje 1, pkt 3.1.1. h: Det må foreligge en frist på 4 timer for å gi tilbakemelding i stedet 
for at «kommunen straks etter mottatt varsel ikke svarer eller varsler at de ikke kan ta imot pasienten.» 
Ordet straks gir rom for tolkning.  

Generelt ser vi at avtaledokumentet må være konsekvent på ordvalg retningslinjer i stedet for tidligere 
tjenesteavtaler.  

Vedlegg til retningslinje 1 pkt 3.2: Her står at kommunene har som ambisjon å øke tilgjengeligheten 
herunder motta varsel og øke mottak av pasienter på ettermiddag og helg. Denne setningen foreslås 
strøket.  Det oppfattes uryddig å skrive om ambisjoner i en avtale. En avtale må være så tydelig som 
mulig.  

Retningslinje 3 pkt 3.2: Her forstås ikke sammenheng i første avsnitt. Her har ikke dokumentet blitt 
oppdatert etter endringer som er foretatt.  

Retningslinje 4 punkt 6 e): her ramses det opp ulike alternative digitale kommunikasjonsverktøy. Den 
digitale utviklingen skjer vel så raskt at benevnelse på typer verktøy fort kan bli gårsdagens verktøy. Det 
som er relevant er vel at samhandlingen til enhver tid benytter tilgjengelige verktøy som muliggjør den 
kommunikasjonsform som fremmer tilstrekkelig samhandling. 

Retningslinje 6 punkt 1: Her avklares hvem som inngår som parter. Dette gjøres vel felles for alle 
retningslinjer innledningsvis i selve samarbeidsavtalen, og skulle slik være overflødig her. 



Retningslinje 6 Fagråd (etter punkt 5): Her listes det opp hva fagrådet skal. Dette er vel avklaringer som 
bør ligge felles for alle fagråd i samarbeidsavtalen. I den grad det enkelte fagråd har spesifikke området 
de skal behandle gis vel dette i det særlige mandatet gitt av ASU? 
 
 

PS 5/20 Navnesak i Overhalla kommune - Navn på boligveg ved Skiljåsaunet 

Rådmannens innstilling: 
Skiljåsaunvegen vedtas i hht. stadnamnlova § 5 som adressenavn på veg i boligfeltet ved Skiljåsaunet. 

 
 

Hjemmel for vedtaket er:  
Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering:  
Det ble stemt over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Skiljåsaunvegen vedtas i hht. stadnamnlova § 5 som adressenavn på veg i boligfeltet ved Skiljåsaunet. 
 
 

PS 6/20 Finansiering av utbygging av elektrisk infrastruktur og veg på Skage industriområde 

Rådmannens innstilling: 
1. Overhalla kommune bygger ut elektrisk infrastruktur på Skage industriområde for å imøtekomme 

dagens krav til kapasitet, og tilrettelegge for framtidig forsyning av nye leietakere på området. 
 

2. Overhalla kommune bygger ca. 170 m veg på Skage industriområde i hht. vedtatt reguleringsplan. 
 

3. Utbyggingene finansieres med bruk av midler fra fondet Vedlikehold/utvikling av kommunal 
Infrastruktur på industriområdene. 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med følgende budsjettering: 
 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Kostnad Postangivelse 
02300 6000 32502 0216 595 000 Anleggsbidrag 
09400 8100 88000 0906 -595 000 Bruk av fond 
      

02300 6000 32502 0216 765 000 Vegbygging 



04290 6000 32502 0216 191 250 Momskomp. 
09400 8100 88000 0906 -765 000 Bruk av fond 
07290 8000 85010 0906 -191250 Momskomp. 

 
 
 

Hjemmel for vedtaket er:  
Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: Det ble stemt over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Overhalla kommune bygger ut elektrisk infrastruktur på Skage industriområde for å imøtekomme 
dagens krav til kapasitet, og tilrettelegge for framtidig forsyning av nye leietakere på området. 

 
2. Overhalla kommune bygger ca. 170 m veg på Skage industriområde i hht. vedtatt reguleringsplan. 

 
3. Utbyggingene finansieres med bruk av midler fra fondet Vedlikehold/utvikling av kommunal 

Infrastruktur på industriområdene. 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med følgende budsjettering: 
 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Kostnad Postangivelse 
02300 6000 32502 0216 595 000 Anleggsbidrag 
09400 8100 88000 0906 -595 000 Bruk av fond 
      
02300 6000 32502 0216 765 000 Vegbygging 
04290 6000 32502 0216 191 250 Momskomp. 
09400 8100 88000 0906 -765 000 Bruk av fond 
07290 8000 85010 0906 -191250 Momskomp. 

 
 
 

PS 7/20 Ny trykkøkningsstasjon ved Flasnes og rehabilitering av trykkøkningsstasjon Lille-Amdal 

Rådmannens innstilling: 
For at abonnenter ved Lysberget og Lille Amdal skal en vannforsyning av tilfredsstillende kvalitet vedtas 
det å: 



1. Etablere ny trykkøkningsstasjon ved privat drikkevannsledning på Flasnes. Ledningen overtas ikke av 
kommunen og eksisterende høydebasseng forutsettes tatt ut av vannforsyningen. 

2. Skifte ut pumper ved eksisterende pumpestasjon Lille Amdal på grunn av alder og tilstand. 
 

Kostnader med tiltakene er estimert til henholdsvis 250.000 og 120.000 eks. mva. Prosjektet finansieres 
ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter for vann. 
 
Følgende finansiering foretas: 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum eks. mva. 
02300 6010 34500 0565 370 000,- 
09100 8100 88000 0906 370 000,- 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: Det ble stemt over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
For at abonnenter ved Lysberget og Lille Amdal skal en vannforsyning av tilfredsstillende kvalitet vedtas 
det å: 

1. Etablere ny trykkøkningsstasjon ved privat drikkevannsledning på Flasnes. Ledningen overtas     
ikke av kommunen og eksisterende høydebasseng forutsettes tatt ut av vannforsyningen. 

2. Skifte ut pumper ved eksisterende pumpestasjon Lille Amdal på grunn av alder og tilstand. 
 
Kostnader med tiltakene er estimert til henholdsvis 250.000 og 120.000 eks. mva. Prosjektet finansieres 
ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter for vann. 
 
Følgende finansiering foretas: 
 

Art Ansvar  Tjeneste Prosjekt Sum eks. mva. 
02300 6010  34500 0565 370 000,- 
09100 8100  88000 0906 370 000,- 

 
 
 

PS 8/20 Forprosjekt - Ny hovedvannledning under Namsen fra Øysletta til Bertnem 

Rådmannens innstilling: 
For å sikre vannforsyningen til Overhalla vedtas finansiering og gjennomføring av forprosjekt for 
etablering av ny hovedvannledning under Namsen. Tiltaket er tatt inn i gjeldende tiltaksplan og det er satt 



av 500.000 eks. mva. til prosjektet i investeringsbudsjettet for 2020. Prosjektet finansieres ved 
låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter for vann. 
 
Følgende finansiering foretas: 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum eks. mva. 
02700 6010 34500 0564 500 000,- 
09100 8100 88000 0906 500 000,- 

 
 

Hjemmel for vedtaket er:  
Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: Det ble stemt over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
For å sikre vannforsyningen til Overhalla vedtas finansiering og gjennomføring av forprosjekt for 
etablering av ny hovedvannledning under Namsen. Tiltaket er tatt inn i gjeldende tiltaksplan og det er satt 
av 500.000 eks. mva. til prosjektet i investeringsbudsjettet for 2020. Prosjektet finansieres ved 
låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter for vann. 
 
Følgende finansiering foretas: 
 

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum eks. mva. 
02700 6010 34500 0564 500 000,- 
09100 8100 88000 0906 500 000,- 

 
 
 

PS 9/20 OBUS uteområde - økt finansiering av prosjektet 

Rådmannens innstilling: 
 
 Rådmannens innstilling  
 
1. Uteområde OBUS opparbeides som beskrevet i saken innenfor en total rammekostnad på  

9 495 000,- inkl. mva., hvorav kr. 1 890 000 dekkes av Overhalla kommune som egenandel og 
lånefinansieres.  

  
2. Resterende finansiering forutsettes å komme i form av:  



 
- Tilskudd fra Program for Folkehelse i Trøndelag med inntil 960.000 kr.  
- MVA kompensasjon 
- Spillemidler  

 
 

Uteområde OBUS kostnader Inkl. mva. 
Total kostnad fysiske tiltak 9 495 000  

Finansiering  
Tilskudd program for folkehelse   960 000 
Spillemidler  4 745 000 
Momskompensasjon 1 900 000 
Egenfinansiering 1 890 000 

Tabell 1: Kostnader OBUS uteområde – fysiske tiltak 
 
 

Hjemmel for vedtaket er:  
Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering:  
Det ble stemt over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Enhetsleder for kultur og samfunn Siri Hongset innledet til saken. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Uteområde OBUS opparbeides som beskrevet i saken innenfor en total rammekostnad på 9 495 000,- 
inkl.mva., hvorav kr. 1 890 000 dekkes av Overhalla kommune som egenandel og lånefinansieres.  

  
2. Resterende finansiering forutsettes å komme i form av:  

 
- Tilskudd fra Program for Folkehelse i Trøndelag med inntil 960.000 kr.  
- MVA kompensasjon 
- Spillemidler  

 
 

Uteområde OBUS kostnader Inkl. mva. 
Total kostnad fysiske tiltak 9 495 000  

Finansiering  



Tilskudd program for folkehelse   960 000 
Spillemidler  4 745 000 
Momskompensasjon 1 900 000 
Egenfinansiering 1 890 000 

Tabell 1: Kostnader OBUS uteområde – fysiske tiltak 
 
 
 

PS 10/20 Valg av 17. maikomite 2020 

Rådmannens innstilling: 
1. Følgende velges til 17. maikomite for 2020: 

..... 
Følgende velges som leder av komiteen: 
..... 
 

2. Komiteen koordinerer 17. maiarrangementet selv og har ansvar for å gjennomføre fellestiltakene 
for hele kommunen. Komiteen står fritt i hvordan dagen organiseres innenfor en kostnadsramme 
på inntil kr. 35.000,-. Komiteen utarbeider program og inngår avtaler/anskaffelser innenfor den 
gitte økonomiske ramme. Fakturaer ang. 17.mai skal sendes til Overhalla kommune v/Torunn 
Grønnesby. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er:  

 
 



  
 

 

Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
 
Følgende velges som 17.maikomite for kommunens felles arrangement i 2020: 
 

1. 5.klassekontakter på Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole, sanitetsforeningene på 
Skage, Øysletta, Maiblomsten på Ranemsletta og Fridtun forsamlingshus. 

 
5.klasseforeldre velges som komite for grendevise arrangement på Ranemsletta og Skage, 
Øysletta grendelag for arrangementet på Øysletta. 
 

Votering:  
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble hele saken tatt opp til votering med unntak av valg av leder. Saken ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Følgende velges til 17. maikomite for 2020: 
 

1. 5.klassekontakter på Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole, sanitetsforeningene på 
Skage, Øysletta, Maiblomsten på Ranemsletta og Fridtun forsamlingshus. 

 
5.klasseforeldre velges som komite for grendevise arrangement på Ranemsletta og Skage, 
Øysletta grendelag for arrangementet på Øysletta. 

 
2. Komiteen koordinerer 17. maiarrangementet selv og har ansvar for å gjennomføre fellestiltakene 

for hele kommunen. Komiteen står fritt i hvordan dagen organiseres innenfor en kostnadsramme 
på inntil kr. 35.000,-. Komiteen utarbeider program og inngår avtaler/anskaffelser innenfor den 
gitte økonomiske ramme. Fakturaer ang. 17.mai skal sendes til Overhalla kommune v/Torunn 
Grønnesby 

 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende tilleggsforslag til pkt. 1: 
En representant fra Øysletta grendalag tiltrer hovedkomiteen. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Følgende velges som 17.maikomite for kommunens felles arrangement i 2020: 
 



1. 5.klassekontakter på Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole, Øysletta grendalag, 
sanitetsforeningene på Skage, Øysletta, Maiblomsten på Ranemsletta og Fridtun forsamlingshus. 

 
5.klasseforeldre velges som komite for grendevise arrangement på Ranemsletta og Skage, 
Øysletta grendelag for arrangementet på Øysletta. 

 
 

PS 11/20 Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet i Museet Midt IKS 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Lov om interkommunale selskap, 1.1.2000 og 
selskapsavtale for Museet Midt IKS 
Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
 
Følgende velges for perioden 2020-2023: 
 
Representant:  Per Olav Tyldum 
Vararepresentant: Johan Tetlien Sellæg 
 
Votering: Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag til vedtak vedtas. 
 
. 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Følgende velges for perioden 2020-2023: 
 
Representant:  Per Olav Tyldum 
Vararepresentant: Johan Tetlien Sellæg 
 
 

PS 12/20 Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet i Konsek Trøndelag 
IKS 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 



Hjemmel for vedtaket er: Lov om interkommunale selskap, 1.1.2000 og 
selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 

 
 



  

Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
 
Følgende velges for perioden 2020 – 2023: 
 
Medlem:  Per Olav Tyldum 
 
Varamedlemmer: 

1. Johan Tetlien Sellæg 
2. Siv Åse Strømhylden 

 
Votering:  
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag til vedtak vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Følgende velges for perioden 2020 – 2023: 
 
Medlem:  Per Olav Tyldum 
 
Varamedlemmer: 

1. Johan Tetlien Sellæg 
2. Siv Åse Strømhylden 

 
 
 

PS 13/20 Valg av medlem til styret i Hildremstunet borettslag for perioden 2020 - 2023 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
 
Teknisk sjef velges som kommunens representant for perioden 2020-2023. 



 
Votering:  
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag til vedtak, vedtas. 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Teknisk sjef velges som kommunens representant for perioden 2020-2023. 
 
 

PS 14/20 Valg av representant og vararepresentanter til styret i Konovatnet fellesvannverk for 
perioden 2020-2023 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
Behandling i Formannskapet - 12.02.2020 
Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
 
Følgende velges for perioden 2020 – 2023: 
 
Medlemmer: 
 

1. Johan Saugestad 
2. Jo Morten Aunet 

 
Personlige varamedlemmer: 
 

1. Siv Åse Strømhylden 
2. Gidsken Sellæg Asbøll 

Votering:  

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 12.02.2020, enst.: 
Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag til vedtak vedtas. 
 
 



Behandling i Kommunestyre - 25.02.2020 
Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 25.02.2020, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Følgende velges for perioden 2020 – 2023: 
 
Medlemmer: 
 

1. Johan Saugestad 
2. Jo Morten Aunet 

 
Personlige varamedlemmer: 
 

1. Siv Åse Strømhylden 
2. Gidsken Sellæg Asbøll 

 
 
 


