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1 Innledning 
I tråd med innhold i Overhalla Kommunes Eierskapsmelding Del 1 – Eierpolitikk skal det årlig utarbeides en oversikt over kommunens deltakelse i selskaper og 
virksomheter. 

Utarbeidelse av denne årlig eierberetning skal bidra til å gi de folkevalgte en oversikt over kommunens samlede virksomhet. Eierberetningen skal gi en 
sammenfattet oversikt over kommunens eierinteresser og deltakelser i selskaper, og samarbeid. Utarbeidelse av Eierskapsmelding Del 2 – Eierskapsmelding 
bidrar også til å sikre åpenhet om den kommunale virksomhets samlede omfang. 

Kommunedirektørens kommentarer til oversikten er gitt i saksfremlegget. 
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2 Oversikt over kommunens virksomhet 
 

Selskapsform/samarbeidsf
orm 

Selskapsnavn/samarbeidsn
avn 

Organisasjonsnum
mer 

Eiersammensetning Formål med 
Eierskap 

Selskapets/Samarbeidets formål Eierrepresentant 
Overhalla 
Kommune 

Aksjeselskap Kommunekraft AS 866 818 452 Landssammenslutninga 
av vasskraftkommuner 
(LVK) eier 56,56%. 
Øvrige eiere har en 
eierandel på 0,313% 
hver. Dette gjelder 
kommuner og 
fylkeskommuner.  

Politisk/Finansielt 
motivert 

Formidle aksjeeiernes disponible 
kraft, herunder konsesjonskraft, og 
drive annen virksomhet tilknyttet 
slik formidling.  

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen  
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 

Aksjeselskap Overhalla Realinvest AS 947 421 670 Overhalla Kommune 
(76,34%), GLB Holding 
AS (6,107%), Overhalla 
Gruppen AS (6,107%), 
Glømmen Entreprenør 
AS (6,107%), Namdal 
Betong & Plast AS 
(3,053%), J.Barlien 
Transport AS (1,527%) 
Accensus AS (0,763%) 

Samfunnsøkonomisk 
motivert 

Investere i bygg, eiendommer og 
aksjer primært i Midt-Norge, med 
det formål å skape positiv 
næringsutvikling i Overhalla.  

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 
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Aksjeselskap NAMAS Vekst AS 956 928 273 Grong Kommune (20%), 
Overhalla Kommune 
(20%), Namsskogan 
Kommune (20%), 
Høylandet Kommune 
(20%), Lierne Kommune 
(20%) 

Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Skape varige arbeidsplasser for 
yrkeshemmede som har særlig 
vansker med å få arbeid i 
produksjon av varer/tjenester for 
salg.  Eventuelt overskudd av 
virksomhet skal forbli i selskapet og 
komme de yrkeshemmede til gode.  

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 

Aksjeselskap OI! Trøndersk mat og 
Drikke AS 

988 067 075 NTNU (13,05%), TRFK 
(15,22%), Nortura SA 
(8,7%), Tine SA (8,7%), 
Trondheim Kommune 
(6,52%), Grilstad AS 
(4,35%), Sparebank1 
SMN (4,3%), Sør-
trøndelag 
Landbrukselskap 
(4,35%), Felleskjøpet 
Agri SA (2,17%), 
Overhalla Kommune har 
0,22% eierandel. Øvrige 
aksjonærer har mindre 
enn 2% av aksjene hver 
og benevnes ikke. Totalt 
102 aksjonærer.  

Samfunnsøkonomisk 
motivert 

Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. 
Basert på kunnskap utvikler 
Oi!  salgsarenaer, kompetanse og 
nettverk for matnæringa.  

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 
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Aksjeselskap Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk AS 

992 462 841 Eies av alle kommunene 
i det som tidligere var 
Nord-Trøndelag Fylke.  
Stjørdal (13,26%),  
Steinkjer (12,73%), 
Levanger (11,34%), 
Verdal (8,8%), Namsos 
(7,73%). Øvrige 
aksjonærer eier hver 
mindre enn 5%. 
Overhalla har 2,61% 

Finansielt Formål Selv, gjennom deltakelse i eller ved 
samarbeid med andre selskaper, 
å planlegge, prosjektere, oppføre og 
drive energianlegg og 
transportsystemer for energi, kjøpe 
og selge energi, samt enhver annen 
virksomhet i Norge og i utlandet 
som står i naturlig sammenheng 
med dette formålet.  Selskapet har 
videre til formål selv, gjennom 
deltagelse i eller ved samarbeid med 
andre selskaper, å drive 
telekommunikasjon, installasjons-, 
handels-, entreprenør- og 
rådgivningsvirksomhet, samt enhver 
annen virksomhet i Norge og i 
utlandet som star naturlig 
sammenheng med det beskrevne 
formål.  Selskapet skal drive sin 
virksomhet etter 
forretningsmessige prinsipper. 
Gjennom en effektiv 
ressursutnyttelse skal 
selskapets kunder sikres energi og 
elektro-baserte produkter og øvrige 
tjenester til konkurransedyktige 
priser og riktig kvalitet.  Velutbygd 
infrastruktur skal sikre at alle 
innbyggerne i Nord-Trøndelag og i 
eventuelt andre geografiske 
tilliggende områder kan gis et 
likeverdig tilbud om slike produkter 
og tjenester. 

Generalforsamling 
 
Representant: 
Johan Tetlien 
Sellæg 
 
Vara 1: Jo Morten 
Aune 
 
Vara 2: Siv Åse 
Strømhylden  
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Forening/Organisasjon Kommunesektorens 
organisasjon (KS) 

971 032 146 I/A Politisk/regionalpolit
isk motivert 

Medlems/arbeidsgiver/interesse-og 
rådgivningsorganisasjon som 
skal arbeide for en effektiv og 
selvstendig kommunesektor som 
ivaretar innbyggernes interesser.  

Representant 1: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Representant 2: 
Johan Tetlien 
Sellæg 
 
Vara (1-4):  
Siv Åse 
Strømhylden 
 
Kåre Magnus 
Skjefte 
 
Kari-anne 
Grandaunet 
 
Simen Bjørkli  

Forening/Organisasjon Landssammenslutninga av 
vasskraftkommuner (LVK) 

975 625 117 I/A Politisk/regionalpolit
isk motivert 

LVK har som formål å ivareta 
medlemskommunenes interesser i 
alle spørsmål med tilknytning til 
kraftutbygging, energi, kommune-
økonomi og naturmiljø. Beskatning 
av kraftanlegg og andre økonomiske 
og naturfaglige rammebetingelser 
for energiforsyningen står sentralt i 
arbeidet. LVK skal delta i den 
energipolitiske debatten og bidra til 
å fremheve de miljømessige fortrinn 
vannkraften har som fornybar og 
forurensningsfri energikilde. 

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 
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Gjensidig 
forsikringsselskap  

Kommunal 
landspensjonskasse 
Gjensidig 
Forsikringsselskap (KLP) 

938 708 606 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Selskapet skal ivareta 
medlemmenes behov 
for tjenestepensjonsordninger. 
Selskapet kan også enten selv eller 
gjennom deltakelse i andre 
selskaper tilby andre pensjons- 
og forsikringsprodukter, og kan 
delta i eller drive enhver virksomhet 
som naturlig henger sammen med 
forsikringsvirksomhet og enhver 
annen virksomhet som er tillatt for 
livsforsikringsselskaper, 
herunder administrasjon og 
forvaltning av pensjonskasser.  

Representant: Per 
Olav Tyldum 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 
 
Neste valg til 
generalforsamling 
er først i 2024. 
Det er derfor ikke 
gjennomført nytt 
valg av 
representant fra 
Overhalla 
kommune.   

Interkommunalt 
samarbeid 

Overgrepsmottaket i Nord- 
Trøndelag 

I/A I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Drifte overgrepsmottak for 
innbyggere i gamle "Nord-
Trøndelag". Overgrepsmottaket 
befinner seg ved Sykehuset 
levanger. 

Kommunedirektør
en 

Interkommunalt 
samarbeid - Administrativt 
vertskommunesamarbeid 
Grong Kommune 

Namdal brann og 
Redningsvesen 

940 010 853 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Namdal brann- og redningsvesen er 
et vertskommunesamarbeid mellom 
kommunene Grong, Høylandet og 
Overhalla, der Grong kommune er 
vertskommune. Brann- og 
redningsvesenet har som 
primæroppgave å sikre 
lokalsamfunnet mot ulykker og 
skader som følge av brann og akutt 
forurensing 

Kommunedirektør
en 

Interkommunalt 
samarbeid - Administrativt 
vertskommunesamarbeid 
Namsos Kommune 

Barnevernstjenester 942 875 967 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Barnevernstjenester er organisert 
som er vertskommunesamarbeid 
med Namsos Kommune som 
vertskommune. 

Kommunedirektør
en 
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Interkommunalt 
samarbeid - Administrativt 
vertskommunesamarbeid 
Namsos Kommune 

IKT tjenester 942 875 967 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Levering av IT tjenester. 
Vertskommune er Namsos 
kommune. 

Kommunedirektør
en 

Interkommunalt 
samarbeid - Administrativt 
vertskommunesamarbeid 
Namsos Kommune 

Kommuneoverlege 942 875 967 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Namsos kommune holder 
kommuneoverlege samt rådgivere 
som skal ivareta kravene i loven om 
miljørettet helsevern. 

Kommunedirektør
en 

Interkommunalt 
samarbeid - Administrativt 
vertskommunesamarbeid 
Namsos Kommune 

Legevakt og 
legevaktstelefon (LINA) 

942 875 967 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

LINA samarbeidet. Skal sikre 
legevaktsordning for innbyggerne i 
Midtre Namdal. Vertskommune er 
Namsos. 

Kommunedirektør
en 

Interkommunalt 
samarbeid - Administrativt 
vertskommunesamarbeid 
Namsos Kommune 

Lønn- og 
regnskapstjenester 

942 875 967 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Namsos kommune leverer lønns og 
regnskapstjenester til Overhalla 
Kommune. 

Kommunedirektør
en 

Interkommunalt 
samarbeid - Administrativt 
vertskommunesamarbeid 
Namsos Kommune 

Sosiale tjenester i arbeids- 
og velferdsforvaltningen 
(NAV) 

942 875 967 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Levering av tjenester knyttet til 
arbeids og velferdsforvaltningen. 
Namsos Kommune er 
vertskommune. 

Kommunedirektør
en 

Interkommunalt 
samarbeid - Administrativt 
vertskommunesamarbeid 
Namsos Kommune 

Pedagogisk-psykologiske 
tjenester (PPT) 

942 875 967 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

PPT tjenester. Namsos kommune er 
vertskommune. 

Kommunedirektør
en 

Interkommunalt 
samarbeid - §27 
samarbeid. 

Interkommunalt utvalg 
mot akutt forurensning 
(Namdal IUA) 

942 875 967 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Beredskapsstyrets 
representant: 
Hege Kvernø 
Saugen  
Vara 1: Johan 
Tetlien Sellæg 
Vara 2: Siv Åse 
Strømhylden 
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Interkommunalt 
samarbeid – Administrativt 
vertskommunesamarbeid 

Samhandlingsleder for 
helseområdet i Nordre 
Trøndelag 

840 029 212 I/A Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Stillingsressurs som tilrettelegger for 
samarbeid mellom kommunene og 
helseforetakene. Videre brukes 
ressursen til å drifte nettverk for 
helseledere, og nettverk for 
helserepresentanter, koordinere 
høringsuttalelser, frikjøp av fastleger 
mm. 

Kommunedirektør
en 

Interkommunalt 
samarbeid - 
Interkommunalt politisk 
Råd 

Namdal regionråd 942 875 967   Politisk/regionalpolit
isk motivert 

Regionrådet skal samarbeide om 
politiske saker som er viktige for 
Namdalen, og skal fremme utvikling 
i regionen. 

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 
 
Deltakernes 
formannskap skal 
møtes en gang 
hvert år. 
«Namdalsting» 

Interkommunalt selskap Nord-Trøndelag 
Krisesenteret IKS 

913 304 845 Eierfordeling skjer etter 
folketall. Justeres hvert 4 
år, første gang i 2019, så 
i 2023. Deltakere er 
kommuner i Trøndelag. 

Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Sikre et godt og helhetlig tilbud til 
kvinner, barn og menn som er utsatt 
for vold eller trusler om vold i nære 
relasjoner, og å sikre at lov om 
kommunale krisesentertilbud 
etterleves. Yte tjenester til 
andre enn deltakerkommunene 
innenfor de rammer som styret til 
enhver tid fastsetter. Samarbeidet 
med frivilligheten videreføres.  

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen,  
Vara 1-4: 
Johan Tetlien 
Sellæg 
 
Siv Åse 
Strømhylden 
 
Kai Terje Dretvik 
 
Kåre Magnus 
Skjefte 
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Interkommunalt selskap Namdal Rehabilitering IKS 986 923 845 Fra 01.01.2021: Namsos 
(8/26), Lierne (1/26), 
Røyrvik (1/26), 
Namsskogan (2/26), 
Grong (3/26), Høylandet 
(3/26), Overhalla (2/26), 
Flatanger (1/26), 
Nærøysund (3/26), Leka 
(1/26), Osen (1/26) 

Effektivisering av 
tjenesteproduksjon  

Selskapets formål er å drive 
interkommunalt 
rehabiliteringssenter i Namdalen 
med sikte på tilrettelegging for 
rehabilitering primært av eiernes 
innbyggere. Selskapet kan også 
drive annen interkommunal 
rehabilitering etter 
representantskapets 
bestemmelse.  Definisjonen av 
formål og ansvarsområde er 
uttømmende. Styret 
og representantskapet har ikke 
myndighet til å fatte vedtak på 
områder som ikke er nevnt ovenfor. 
Oppgave tillagt eierne ifølge særlov, 
vil betinge hjemmel i særlov som 
vilkår for at oppgaven kan overføres 
til et interkommunalt selskap 

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 

Interkommunalt selskap KONSEK Trøndelag IKS 988 799 475 Fra 01.01.2021: 100 
Eierandeler: TRFK (28%), 
Steinkjer (6) Stjørdal (6), 
Levanger (5), Orkland 
(5), Melhus (5), Namsos 
(5), Verdal (4), Malvik (4) 
Ørland (4), Indre Fosen 
(4), Skaun (2), Inderøy 
(2), Midtre Gauldal (2), 
(Frøya, Hitra, Heim, 
Selbu, Overhalla, Osen, 
Frosta, Meråker, Grong, 
Snåsa, Lierne, Åfjord, 
Høylandet, Flatanger, 
Namsskogan, Tydal, 
Leka, og Røyrvik har 1 
andel hver.) 

Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Levere sekretariats tjenester for 
kontrollutvalg for deltakerne i 
tråd med gjeldende lov og forskrift. 
Selskapet kan kun drive 
annen virksomhet, herunder å 
danne andre selskaper og 
sammenslutninger, når dette har til 
hensikt å fremme hovedformålet.  

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara1: Johan 
Tetlien Sellæg 
  
Vara 2: Siv Åse 
Strømhylden 
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Interkommunalt selskap Midtre Namdal 
Avfallsselskap 

957 387 969 Det er i alt 100 stemmer 
fordelt på 
eierkommunene. 36 av 
stemmene fordeles med 
3 stemmer for hver av 
de deltagende 
kommuner, 64 stemmer 
fordeles etter antall 
innbyggere. Stemmer 
etter folketall justeres 
etter kommunenes 
folketall ved årsskifte 
samme år som 
kommunevalget eller på 
tidspunktet for 
inntreden av nye 
eierkommuner.  

Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Ansvar for planlegging og 
gjennomføring av innsamling og 
behandling av det avfall som 
omfattes av medlemskommunenes 
renovasjonsforskrifter, samt etter 
de krav som stilles til 
avfallsbehandling av lov og sentrale 
myndigheter.  Selskapet skal sikre et 
likeverdig tilbud til alle husstander 
i regionen, ved prissetting skal det 
legges vekt på systemer som 
sikrer god 
transportutjevning.  Selskapet avgjør 
selv om, i hvilken utstrekning, og på 
hvilke vilkår det skal ta hånd om 
avfallstyper som ikke omfattes av 
kommunenes renovasjonsforskrifter
. Selskapet kan tegne aksjer i 
selskaper som naturlig ligger 
innenfor selskapets 
virksomhetsområde.  

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara 1: Johan 
Tetlien Sellæg 
  
Vara 2: Siv Åse 
Strømhylden 

Interkommunalt selskap Museet Midt IKS 991 500 502 Nærøysund kommune 
(25%), Namsos 
Kommune (25%), TRFK 
(25%), Namsskogan, 
Lierne, Grong, Overhalla, 
Flatanger, Leka, Osen, 
Røyrvik og Høylandet 
eier 2,78% hver. 

Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Museet Midt IKS har som formål å 
drive museal virksomhet 
i Namdalregionen og omegn. Dette 
utføres gjennom felles drift av 
museene  i de deltakende 
kommuner samt annen virksomhet 
som naturlig hører til,  blant annet 
ved å    1. være kompetansesenter 
for de deltakende kommunene i 
museumsfaglige  spørsmål,    2. 
sørge for at lokale museum, 
samlinger, kulturminner og 
tradisjoner  blir ivaretatt,    3. sikre 
og videreutvikle medvirkning og 
engasjement fra 
lokale  medspillere,    4. ta en 
framtredende rolle ved formidling 
av nasjonal, regional og  lokal 
historie og kulturarv ved utstillinger 
og publikasjoner, også i  samarbeid 

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 
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med lokale organisasjoner, 
institusjoner og personer,    5. drive 
og legge til rette for 
kunnskapsutvikling, forskning 
og  formidling,    6. arbeide ut fra 
handlingsplaner lokalt, regionalt og 
nasjonalt,  herunder etablering og 
drift av nye enheter,    7. ta vare på 
bygninger, gjenstander, 
bygningsmiljø og anlegg 
etter  nærmere avtale med eierne 
og deltakerkommunene,    8. etter 
avtale med de deltakende 
kommunene påta seg oppgaver 
innen  kulturminnevern,    9. sikre at 
deltakerkommunene når faglige og 
organisasjonspolitiske  mål for 
museumsreformen.  

Interkommunalt Selskap Interkommunalt Arkiv 
Trøndelag IKS 

971 375 965 Eierandel beregnes i 
prosent basert på 
folketall. Eierandel 
justeres hvert 4 år, 
første gang 2024. 
Eierandelen justeres 
også ved inn/utmelding. 
Overhalla Kommune har 
en andel på 2,04%. 
Øvrige deltakere er 
angitt i selskapsavtalen. 
Det henvises til SAK 
2019/9626 for en 
fullstendig oversikt. De 
fleste kommuner i 
Trøndelag er 
representert. 

Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Formålet med selskapet er å legge 
forholdene til rette for 
eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige 
og effektive gjennomføring av 
arkivlovens intensjoner og 
bestemmelser. Selskapet skal kunne 
fungere som arkivdepot for eiernes 
papirbaserte og elektroniske arkiver 
og sørge for at materialet blir gjort 
tilgjengelig for offentlig bruk, 
forskning og andre administrative og 
kulturelle formål.    Selskapet skal 
kunne fungere som fylkesarkiv for 
deltakende fylkeskommuner. 
Selskapet er koordinator for 
privatarkiver i Trøndelag fylke og 
skal også kunne motta, oppbevare 
og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra 
eierkommunene.    Selskapet kan 
etter nærmere vedtak av styret 
prise visse tjenester og således ha 
egne inntekter. Tjenestene som kan 
prises skal i hovedsak være slike 

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 
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som ikke vil bli gitt til alle eierne, 
eller som eierne vil ha ulik 
etterspørsel etter, eller tjenester 
som faller utenfor arkivets 
hovedformål.    Til gjennomføring av 
spesielle prosjekt utenom arkivets 
ordinære arbeidsoppgaver, blir det 
søkt finansiering mellom eierne eller 
andre som spesielt ønsker 
prosjektet gjennomført. Selskapet 
har anledning til å ta på seg 
konsulentoppdrag for andre, når 
oppdragsgiver betaler for tjenesten 
og det ikke går ut over arkivets 
hovedoppgaver.  

Samvirkeforetak Riangalleriet SA 992 107 405 Ikke innhentet   Foretaket skal drive samling, 
forskning, forvaltning og formidling 
av Johs. Rian sin billedkunst. 

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 

Samvirkeforetak Melamartnan SA 998 995 558 Ikke innhentet   Gjennomføre Melamartnan, 
fortrinnsvis annethvert år i "første 
uke etter Mikkelsmess" (første uke i 
oktober). Selskapet skal ha 
forankring i Overhalla og 
nærliggende kommuner. Selskapet 
skal være tuftet på og plikter å 
ivareta ideene og tradisjonene fra 
den gamle martnan. 
Martnasarrangementene skal bygge 
på historie, kultur, handel og miljø. 
Selskapet kan gjennomføre 
arrangement i samsvar 
med formålet. 

Ingen valgt, sak 
kommer. 

Samvirkeforetak Overhalla 
Frivillighetssentral SA  

982 250 382 Ikke innhentet   Drive frivillighetssentral, som skal 
være et kontaktpunkt og bindeledd 
mellom de som ønsker å yte en 

Ingen valgt, sak 
kommer 
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frivillig innsats i nærmiljøet eller 
lokalsamfunnet og de som ønsker å 
motta slik innsats. 

Samvirkeforetak Visit Namdalen SA 912 519 007 Ikke innhentet Samfunnsøkonomisk 
motivert 

Gjennom samling, koordinering av 
krefter og interesser arbeide for 
en sunn og helhetlig utvikling av 
reiselivet til det beste for bedrifter, 
arbeidstakere og samfunnet.  

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara: Johan 
Tetlien Sellæg 

Samvirkeforetak Revisjon Midt-Norge 919 902 310 Ikke innhentet Effektivisering av 
tjenesteproduksjon 

Revisjon av de kommuner og 
fylkeskommuner som har 
medlemskap i foretaket, i tråd med 
den til enhver tid gjeldende 
kommunelov.  

Representant: 
Hege Kvernø 
Saugen 
 
Vara1: Johan 
Tetlien Sellæg,  
 
Vara 2: Siv Åse 
Strømhylden 

Stiftelse Norsk revyfaglig Senter 961 080 835 Selveiende Samfunnsøkonomisk 
motivert 

Stiftelsen skal på landsbasis arbeide 
for å høyne nivået på alle felter 
innen norsk revy. Stiftelsen kan 
drive næringsvirksomhet som 
fremmer forannevnte formål.  
 

Ingen valgt etter 
skifte av ordfører. 
Sak fremmes. 
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