
Møteinnkalling

Utvalg: Overhalla formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
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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 97660648.  
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/9828-1
Saksbehandler:
Ove Lidbom

Saksframlegg

Anskaffelse av TV-apparater til Overhalla sykeheim

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 100/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

1. Fra og med 2017 iverksettes det en utskifting av TV-apparater for beboerrom i Overhalla 
sykeheim. Dette innebærer at kommunen framover anskaffer og installerer TV-apparater 
til erstatning for dagens løsning hvor beboerne har sine egne apparater. Utskiftingen 
gjøres gradvis i forbindelse med skifte av beboere eller når konkrete behov for nye 
apparater oppstår. 

2. Det settes av kr 140.000 i 2016 til utskifting av TV-signalanlegget ved Overhalla 
sykeheim. Dette dekkes med bruk av disposisjonsfond.

3. For 2017 tas det budsjettmessig høyde for anskaffelse av TV-apparater ved første 
budsjettjustering når utskiftingsbehovet er nærmere avklart. Dette dekkes med bruk av 
disposisjonsfond. For senere år gjøres dette i årsbudsjettene.

Saksopplysninger
Ved kommunestyrets behandling av økonomiplanen 20.06.2016 kom det i møtet opp følgende 
forslag som kommunestyret vedtok:

“Nye TV-er og TV-anlegg for beboere på sykeheimen. Antatt (etter kort undersøkelse) kostnad 
omlag 350.000,-. Legges inn i øk.plan 2017, og dekkes inn med bruk av avsetninger. 
Rådmannen bes komme tilbake med en sak i forhold til ovennevnte forslag.”

Fram til nå har det vært slik at det er den enkelte beboer som tar med seg egen TV ved 
innflytting på langtidsopphold ved Overhalla sykeheim. Dette da som en del av annet personlig 
inventar og utstyr som beboeren ønsker medbrakt. På 6 rom for korttidsopphold har kommunen 
installert TV’er. Beboerne får TV-signal gjennom kommunens TV-løsning. 

Det er kommet et forslag om at Overhalla kommune kjøper inn TV’er til beboerne.
Med inntil 37 rom vil dette ha en kostnad på ca 200.000 kr.

Eksisterende TV-signalanlegg ved sykeheimen må nå oppgraderes for å følge med på 
teknologisk utvikling og det blir en digital løsning. Dette anslås å koste ca kr 140.000 som en 
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engangskostnad.

Vurdering

Kommunestyret har besluttet en løsning hvor kommunen anskaffer og dermed standardiserer 
TV-apparater til beboerne. Fram til nå har dette vært opp til hver enkelt beboer hva slags TV 
man selv ville ha med seg. Rent praktisk foreslår rådmannen at overgangen gjøres smidig slik at 
nye TV-apparater blir en del av rommet til fremtidige brukere, dvs. installeres i forbindelse med 
skifte av beboere eller eventuelt for eksisterende beboere ved konkrete behov for nytt TV-
apparat. Dette ut fra at beboerne i dag har ulike løsninger og det synes lite hensiktsmessig å 
bytte for beboere som allerede har en løsning de er tilfredse med. Utskiftingen vil dermed kunne 
foregå over noen år.

Ved at TV allerede er plassert på rommet, unngår man å bruke tid på dette når det kommer nye 
brukere.

Videre tar en sikte på å kjøpe inn tilpassede fjernkontroller som merkes med de mest brukte 
kanaler og slik at det på sikt bli like og mest mulig brukervennlige fjernkontroller på alle rom. 

Miljømessig vurdering
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2016/9835-1
Saksbehandler:
Siri Hongseth

Saksframlegg

Kunstnerisk utsmykking - forslag til retningslinjer

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 101/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av 
nye kommunale byggeprosjekter i Overhalla kommune.

2. Følgende politiker fra kommunestyret velges som fast medlem av utsmykkingskomiteen: 
……………………..

3. For det pågående byggeprosjektet til nye Skage barnehage settes det av en ramme på kr. 
400.000 eks mva til kunstnerisk utsmykning av barnehagen. Byggebudsjettet for 
prosjektet økes tilsvarende og økningen finansieres med lån.

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg: 

 Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av nye kommunale byggeprosjekter i 
Overhalla kommune.

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet 27.04.2015 sak om utsmykking av den nye barneskolen ved OBUS, 
og fattet samtidig følgende vedtak som pkt. 2 i vedtaket i saken:

“Administrasjonen skal fremme en sak om utsmykking av kommunale bygg og hvordan dette 
skal gjøres. “

Som en oppfølging av dette har administrasjonen nå utarbeidet et forslag til retningslinjer for 
kunstnerisk utsmykking av nye kommunale byggeprosjekter i Overhalla kommune. Forslaget 
følger vedlagt og omfatter:

 Formål 
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 Definisjon
 Finansiering
 Kriterier
 Utsmykkingskomite
 Utsmykkingskomiteens oppgaver.

Vurdering

Utsmykkingsordningen skal sikre offentlige midler til kunstnerisk utsmykking av nye 
kommunale bygg/uteområder. Ordningen skal også bidra til økt trivsel for våre innbyggere 
gjennom opplevelse av kunst.

Ordningen foreslåes ivaretatt av en utsmykkingskomite. Utsmykkingskomiteen skal ha ansvar 
for planlegging og gjennomføring av nye utsmykkingsprosjekter innenfor bevilget ramme.
Komiteen skal avlegge regnskap og rapport i forbindelse med at det legges fram sluttregnskap 
for det enkelte byggeprosjekt.

Utsmykkingskomiteen er foreslått sammensatt av enkelte faste representanter og enkelte 
representanter som er knyttet til det enkelte byggeprosjekt og som dermed vil kunne variere fra 
prosjekt til prosjekt. Faste medlemmer bør være valgt politiker fra kommunestyret, en 
representant for kommunen som byggherre (teknisk avdeling), samt enhetsleder for kultur og 
samfunn som sekretariat. Av disse er det kun en politiker som kommunestyret trenger å velge. I 
tillegg vil utsmykkingskomiteen bestå av aktuell enhetsleder og en brukerrepresentant knyttet til 
det aktuelle byggeprosjektet.

Det vises for øvrig til vedlagte forslag til retningslinjer. 

For tiden pågår det som kjent bygging av nye Skage barnehage, som skal ferdigstilles høsten 
2017. Av hensyn til framdriften i prosjektet bør det nå defineres økonomisk ramme for 
kunstnerisk utsmykking av barnehagen, i tråd med foreslåtte retningslinjer. I juni 2015 vedtok 
kommunestyret en kostnadsramme på 42,4 mill kr eks. mva. for nye Skage barnehage. 
Rådmannen foreslår nå ut fra retningslinjene at det settes en kostnadsramme på kr 400.000 eks 
mva for kunstnerisk utsmykking av nye Skage barnehage, og at samlet byggebudsjett for 
prosjektet dermed økes tilsvarende. Utsmykkingskomiteen bør snarest komme i gang med 
planlegging av utsmykkingen.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/9894-1
Saksbehandler:
Ove Lidbom

Saksframlegg

Innkjøp av nettbrett til folkevalgte

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 102/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

Anskaffelse av nettbrett til utlån til kommunestyrets faste medlemmer gjøres innenfor en 
kostnadsramme på kr. 100.000, som dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Saksopplysninger

Ved behandlingen 14.11.16 av revidering av folkevalgtes arbeidsvilkår (sak 90/16), vedtok 
kommunestyret også følgende:

“Det foreslås et nytt pkt. 6 – Digitalt verktøy:
Det gjøres innkjøp av nettbrett til kommunestyrets faste medlemmer.”

Rådmannen legger nå fram denne saken som oppfølging av vedtaket og for å avklare mulige 
praktiske spørsmål som kan dukke opp som en del av innføringen av kommunale nettbrett til 
politikerne.

Vurdering

I tråd med vedtaket anskaffer kommunen nå 21 stk. nettbrett som lånes ut til politikerne. 
Nettbrettene vil rent teknisk administreres gjennom det samme baksystemet som brukes i skole 
og i resten av Midtre Namdal. Programmer/app’er som skal brukes til å lese saksdokumenter blir 
sendt ut felles til nettbrettene av IT-tjenesten. Nettbrettet vil være konfigurert slik at det er 
automatisk tilkoblet kommunens trådløsnett og med app for å lese saksdokumenter. I denne 
app’en (pdf-håndtering) kan den enkelte gjøre notater, merke tekst osv. i saksdokumentene.

Som standard på iPad følger det med en rekke app’er som skal dekke vanlig behov for 
skriveverktøy m.v.

Installasjon av eventuelle andre app’er er opp til den enkelte og krever at den enkelte ordner sin 
egen apple-id (brukernavn/passord og registrering av bankkort for kjøp av app’er) som iPad’en 
tilknyttes.
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Det opprettes en kommunal e-postadresse for hver politiker. Denne e-postadressen benyttes 
framover for utsending av informasjon om møter m.v. og er tilgjengelig på nettbrettet. Inntil 
videre legges det opp til at alternative forslag til vedtak fra politikerne i møtene sendes pr e-post 
til formannskapssekretæren. Dette vil lette håndteringen i møtene. Framover vil vi vurdere om 
dette kan gjøres på mer effektivt vis (app).

Vi viderefører dagens løsning hvor saksdokumentene er tilgjengelig både via Dropbox og via 
kommunens hjemmeside. 

Utdeling av nettbrett og en enkel innføring i bruken gjøres i forbindelse med første 
kommunestyremøte i 2017.

Kostnader:
Lisens baksystem : 120 kr pr enhet.
Ipad med omslag: 4400 kr pr enhet.

Anskaffelse av 21 iPad’er med omslag: 92.400 kr
Årlige kostnader baksystem 21 ipader:    2.520 kr

Det kan være fornuftig å vurdere om det er behov for å gjøre noe overfor vararepresentantene i 
forhold til denne ordningen. Slik ordningen er vedtatt må vararepresentantene selv ordne seg 
med digitale hjelpemidler etter behov.

Miljømessig vurdering
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/853-5
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Salg av aksjer i NamNamdalen AS

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 103/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar å selge sine 2 aksjer i NamNamdal AS til kr 2. Inntekten 
avsettes til ubundne investeringsfond. 

2. Følgende budsjettjustering foretas:

09290 6500 32553 0313 -2 Salg aksjer
05480 8100 88000 0906 2 Avsetting ubundne investeringsfond

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 23.11.2016 Informasjon til aksjonærene i 
NamNamdalen AS

Vikna kommune

S 23.11.2016 Salg av aksjer i NamNamdalen AS

Vedlegg:

1 Informasjon til aksjonærene i NamNamdalen

Saksopplysninger

Overhalla kommune mottok 19.09.16 brev fra styret i NamNamdalen AS med forslag om 
opphør av selskapet i henhold til Aksjelovens § 3-5 om handleplikt ved tap av egenkapital. 
Pr. 31.12.15 var egenkapitalen kr. 77.348, noe som er under halvparten av aksjekapitalen på 
kr. 185.000 og styret foreslår å avvikle selskapet.
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Samtidig henstiller styret til kommunene om å selge sine aksjer tilbake til selskapet for en 
symbolsk sum. Aksjene vil deretter bli solgt videre til de aktive produsentene for den samme 
symbolske summen. 

Aksjonærer i selskapet, i tillegg til Namsos kommune, er pr. 1.1.2016 følgende:
Grong kommune, Fosnes kommune, Overhalla kommune, Vikna kommune, Flatanger 
kommune, Høylandet kommune, Nærøy kommune, Namdalseid kommune, Namsskogan 
kommune, Røyrvik kommune, Masstua DA, Skorovasmat AS, Kristines Hjemmebakeri AS, 
Lænn Siv og Junge Kvaale ANS, Høylandsklenning SA, Ytre Namdal Catering SA, Grong 
Gårdsmat AS, samt 12 privatpersoner.

For de produsentene som fortsatt er aktive er det en mulighet å søke medlemskap i Trøndelag 
Mat SA. For å gå inn i Trøndelag Mat SA kreves et andelsinnskudd på kr. 7.000,-.

Overhalla kommunes eierandel i selskapet er 5,41%, noe som tilsvarer 2 aksjer, med opprinnelig 
verdi kr. 5.000,- pr. aksje.

Vurdering

Overhalla kommune har eierskap i en rekke ulike selskaper. Formålene med eierskapene er 
ulike. Noen av selskapene er etablert for å dekke tjenestebehov. Andre for å kunne stimulere til 

nærings- og samfunns utvikling. 
I selskaper som dekker tjenestebehov 
vil det være naturlig at en prioriterer
engasjement i forhold til eierskapet. 

Over tid kan hensiktsmessigheten
med det politisk - og eller
samfunnsmessig eierskap og 
engasjement fra kommunens side
endres. Det som i en etableringsfase 
var tydelig og hensiktsmessig i 
forhold til kommunalt eierskap, kan 
over tid være endret til et mindre klart 

politisk mål.

Rådmannen vurderer kommunens engasjement i NamNamdalen AS i første rekke som et 
næringspolitisk tiltak. Saken er behandlet av flere av de øvrige eierkommunene. De har tilbudt
sine aksjer til ulik pris.

Antall aksjer Tilbud pr aksje
Flatanger kommune 2 1 000
Grong kommune 1 100
Namdalseid kommune 1 1
Vikna kommune 2 100
Namsos kommune 2 1

Overhalla kommunes aksjer i selskapet er ved inngangen av 2016 verdt ca kr 4.000. Ved å selge 
aksjen tilbake til selskapet for en symbolsk sum, kan de aktive produsentene få utbetalt nok 
aksjekapital til å kunne gå inn i Trøndelag Mat SA uten ekstra omkostninger. Slik opprettholdes 
kommunens samfunnsmessige engasjement ved avviklingen av selskapet.

Hen-visning Eierandel i

Eventuell 

markeds-

Balanseført 

verdi Balanseført verdi

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2015 31.12.2014

Kapitalinnskudd KLP 22141001  kr 6 529 195  kr 7 204 070  kr        6 529 195 

KomSek Trøndelag IKS 22166001  kr      12 000  kr      12 000  kr             12 000 

KomRev Trøndelag IKS 22166002 2,68 %  kr      36 000  kr      36 000  kr             36 000 

IKS Rehabiliteringssenter drift 22166004 7,4 %  kr      71 430  kr      71 430  kr             71 430 

Eierandal MNA 2015 - 2018 22166005 10,0 %  kr    300 898  kr    300 898 

Kommunekraft AS 22170003  kr       1 000  kr       1 000  kr               1 000 

Norske Skogindustrier 22170004  kr       6 500  kr       6 500  kr               6 500 

Biblioteksentralen 22170009  kr          900  kr          900  kr                 900 

Nordelva Elveierlag 22170012  kr          140  kr          140  kr                 140 

Norsk Revyfaglig Senter 22170013  kr      10 000  kr      10 000  kr             10 000 

Overhalla realinvest AS 22170015 100 %  kr      50 000  kr      50 000  kr             50 000 

Namdal Arbeidssamvirke AS 22170018  kr      25 000  kr      25 000  kr             25 000 

Midt-Norsk Komptansesenter 22170019  kr       8 000  kr       8 000  kr               8 000 

Namdal Bomvegselskap AS 22170023  kr      52 500  kr      52 500  kr             52 500 

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø 22170027  kr      50 000  kr      50 000  kr             50 000 

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 22170028 5 000kr       5 000kr       5 000kr               

Rian-Galleri 22170029 0 % 84 000kr      84 000kr      84 000kr             

NamNamdalen AS 22170030 10 572kr      10 572kr      10 572kr             

Melamartnan SA 22170033 1 000kr       1 000kr       1 000kr               

Andel frivillighetssentralen 22170034 200kr          200kr          200kr                 

Sum 7 254 335kr 7 929 210kr 6 953 437kr        

-�10�-



Rådmannen anbefaler at Overhalla kommune selger sine to aksjer til kr 2. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/761-17
Saksbehandler:
Guri Kjelbergnes

Saksframlegg

Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - arkivtjenester

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 104/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar orienteringen om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 
arkivtjenesten til orientering.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 23.05.2016 Saksprotokoll - Sak 14/16 
Forvaltningsrevisjonsrapport -
Arkivtjenesten

KomSek Trøndelag IKS

S 02.06.2016 Forvaltningsrevisjonsrapport -
arkivtjenester

X 22.06.2016 Særutskrift 
Forvaltningsrevisjonsrapport -
arkivtjenester

S 07.11.2016 Forvaltningsrevisjonsrapport -
arkivtjenester

Saksopplysninger

Administrasjonen ved serviceleder og arkivleder ga kontrollutvalget høsten 2015 en orientering 
om  kommunens arbeid med kommunereformen, sikring av klientopplysninger i elektroniske 
sakssystem og øvrige arkiv. Som følge av denne gjennomgangen vedtok kontrollutvalget den 
11.9.15 i sak 012/15 å prioritere arkivtjenesten som nytt prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon.

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten “Arkivtjenesten” i møte 20.6.16, med 
vedtak om at rådmannen skal gi skriftlig tilbakemelding til kommunestyret på hvordan 
anbefalingen i rapporten er fulgt opp.
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Vurdering

I konklusjonen fra revisjonsrapporten er følgende påpekt:

 Kommunen bør sørge for å ajourføre sin arkivplan slik at organiseringen av 
arkivtjenesten kommer tydelig frem, samt at ansvarsområder er klargjort.

 Kommunen bør sørge for at arkivmedarbeidere og saksbehandlere er kjent med ansvar, 
oppgaver og rutiner på området.

 Kommunen bør sørge for å iverksette tiltak slik at det kun er personale med tjenestelig 
og rettmessig behov som har tilgang til sensitive personopplysninger.

 Kommunen bør påse at rapportering om og vurdering av egne arkivlokaler gjøres i 
henhold til arkivforskriftens bestemmelser.

 Kommunen bør påse at bestemmelsene om avlevering til depot følges opp.

Tiltak som er gjort

 Rapporten påpeker at Husbankarkivet ved teknisk avdeling, og gamle arkiver på 
helsesenteret ikke er avlevert til arkivdepoet. Disse arkivene er nå flyttet til depoet. 

 Ved OBUS er arkivskap i tre byttet ut med stålskap som er låst, og nøkkel oppbevares av 
sekretær. 

 Tilsyn av arkiv i ytre enheter er gjennomført, og vil bli fulgt opp en gang i året.
 Innmelding til statsarkivet for alle arkiver også i ytre enheter innmeldes hvert år.
 Det vil bli gjennomført kurs i ePhorte med oppstart i januar.
 Arkivplanen er ajourført og inneholder en oppfølging av punktene som er påpekt i 

rapporten. 
 Arkivplanen er lagt ut på kommunens intranettside slik at alle ansatte har tilgang til den. 

Arkivleder har sendt alle saksbehandlere og ledere orientering om innholdet og bruken
av arkivplanen.

Arkivplanen skal være en administrativ håndbok for ansatte i Overhalla kommune, og den vil ha 
løpende oppdateringer/endringer til en hver tid. 

Vi har nå hovedmengden av saksbehandlingen lagret i godkjente elektroniske arkiv så behovet 
for oppbevaring i fysiske arkiv er mindre. I de fysiske arkivene på enhetene er det stort sett 
dokumenter som ikke er arkivverdige som oppbevares, og eller at det er kopier som allerede er 
lagret elektronisk. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/9755-2
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om opprettelse av garasjetomt ved Solem parkeringsplass, 51/6, Kjell 
Ivar Eidesmo.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 105/16 05.12.2016

Rådmannens innstilling

1. Søknad om fradeling av ca 400 m2 fra eiendommen 51/6, eier Kjell Ivar Eidesmo, 
godkjennes etter PBL § 20-1, bokstav m.

2. Behandling etter jordlov skjer i egen sak.
3. Grensejustering av kommunens parkeringstomt godkjennes av Overhalla kommune under 

forutsetning av bytte av likeverdig areal med hensyn på størrelse og opparbeiding til 
parkeringsplass.

Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

Kart:
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Saksopplysninger

Kjell Ivar Eidesmo, eier av 51/6 har søkt om oppretting av ny eiendom som skal selges til 
Overhalla Røde Kors. Tomta blir ca 400 m2 og skal benyttes til redskapsgarasje for driftsutstyr 
som brukes til sommer- og vintervedlikehold på Solemstien. En del av garasjen skal benyttes 
som lager til utstyr som benyttes av Røde Kors. Planlagt bygg er 130 m2. 

For å unngå mye oppfylling av garasjetomta, har grunneier søkt om grensejustering av 
kommunens parkeringstomt for å få best mulig plassering. Dersom parkeringstomta dras mot 
vest mister en ikke areal, og grunnforholdene for mottatt og avgitt areal er likeens. Opparbeiding 
av ytterligere parkeringsareal på begge plasser blir likeens.

Omsøkt areal er iht. kommuneplanens arealdel regulert til LNF-område. Fradeling av tomt til 
garasje for utstyr til tursti anses å være i tråd med regulert formål, og er ikke dispensasjon.

Søknad om grensejustering skal ikke behandles etter plan- og bygningslov (PBL), men 
gjennomføres iht. matrikkelloven og matrikkelforskriftens regler.

Søknad om oppretting av ny eiendom behandles etter PBL § 20-1, bokstav m.
Behandling etter jordloven skjer i egen sak.

Vurdering

Fradelingen vil være i tråd med reguleringsformålet, og for Røde Kors som har behovet er det 
viktig å finne en løsning for tråkkeutstyr og annet vedlikeholds utstyr som ellers må stå ute.
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Søknaden innebærer grensejustering av kommunens parkeringstomt for å unngå for mye 
oppfylling dersom tomta skulle legges utenfor dagens grense. Dette anses som problemfritt for 
kommunen ved at avgitt areal mot øst kompenseres med tilsvarende areal mot vest. Arealet som 
ønskes som tomt er ikke opparbeidet og gruset. I dag står der hus for utedo og søppelstativ, 
delvis til forfall og ikke i bruk.

Rådmann kan derfor anbefale at søknad om tomt til garasje for drifts- og vedlikeholdsutstyr til 
turstien innvilges. Omsøkt grensejustering av kommunens parkeringsplass for å få god
tomteplassering anbefales under forutsetning av bytte av likeverdig areal med hensyn på 
størrelse og opparbeiding til parkeringsplass.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2014/7485-8
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Søknad fra Visit Namdalen SA om økonomisk bidrag for 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 106/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune gir Visit Namdalen i 2017 et samlet tilskudd som omsøkt på kr. 
89.523. Økt kostnad innarbeides i første budsjettrevisjon 2017.

2. Overhalla kommune inngår foreslått avtale med Visit Namdalen SA med den 
forutsetningen at selskapet i løpet av 2017 utreder og gjennomfører overgang til en 
eierskapsform som gir kommunene en mer direkte styring av selskapets videre utvikling. 

3. Overhalla kommune melder seg ut av Foreningen Kystriksveien med virkningstidspunkt 
i tråd med vedtektene for selskapet.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 16.09.2014 VS: Medlemskap i Visit Namdalen
SA

Per Olav Tyldum

S 01.10.2014 Medlemskap i Visit Namdalen SA
I 26.10.2015 Søknad til kommunen om tilskudd 

til Visit Namdalen SA
VISIT NAMDALEN v/ Bente 
Snildal

S 02.12.2015 Søknad om tilskudd og avtale med 
Visit Namdalen SA

X 03.03.2016 Særutskrift Søknad om tilskudd og 
avtale med Visit Namdalen SA

I 21.10.2016 SV: Visit Namdalen-søknaden for 
2017

Bente Snildal

S 22.11.2016 Søknad fra Visit Namdalen SA om 
økonomisk bidrag for 2017
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Vedlegg:
 Søknad om tilskudd 2017 fra Visit Namdalen SA.
 Avtale mellom Visit Namdalen og kommune.
 Økonomisk utregning tilskudd for kommunene.

Saksopplysninger

Overhalla kommunestyre behandlet 21.12.2015 sak med spørsmålet om medlemskap og tilskudd 
til Visit Namdalen SA. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Overhalla kommune gir Visit Namdalen i 2016 et tilskudd som omsøkt på kr. 20.506 som 
kommer i tillegg til årlig serviceavgift kr. 7.500 for medlemskap i Visit Namdalen SA. 
Kostnaden innarbeides i første budsjettrevisjon 2016.

2. Overhalla kommune inngår foreslått avtale med Visit Namdalen SA. Kommunen vil 
høsten 2016 behandle som egen sak en evaluering av utviklingen i Visit Namdalen SA for 
å vurdere om medlemskapet skal videreføres.

3. Overhalla kommune avventer å ta stilling til utmelding av Foreningen Kystriksveien til
høsten 2016 når videreføring av medlemskapet i Visit Namdalen skal behandles.

Kommunene i Namdalen har nå fått ny søknad fra Visit Namdalen SA om tilskudd til 2017 og 
videre. Søknaden omfatter både godkjenning av avtale om markedsføring innen turisme med 
Visit Namdalen SA, og aksept for at økonomiske konsekvenser av avtalen innarbeides i 
budsjettet for 2017 og for senere år i økonomiplanen. 

Den foreslåtte kommuneavtalen kan sies opp med 1 års varsel. Utmelding og oppsigelse av 
avtalen må mottas 1 år forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for.

For Overhalla kommune er foreslått tilskudd for 2017 kr. 89.523, d.v.s. en økning på kr 61.517 
fra 2016. Samlet tilskudd fra kommunene i Namdalen er lagt opp til å øke med nesten kr. 
700.000 til vel 1 mill kr i tilskudd per år fra 2017 og videre. Økningen for kommunene i 2017 er 
ment å erstatte bortfall av tilsvarende tilskudd fra regionale næringsfond i Midtre/Indre/Ytre 
Namdal. Regionale næringsfond har vært hovedfinansieringskilden i oppstartsårene for Visit 
Namdalen SA.

Visit Namdalen har per i dag tegnet 70 andelsavtaler, hvorav 12 av 13 kommuner er med. 
Røyrvik kommune har gjort vedtak om at de ikke blir med. Tilsvarende antall andelsavtaler for 
ett år siden var ca 60.

Visit Namdalen beskriver seg selv som et offisielt destinasjonsselskap for Namdalen, og er 
koblet sammen med Trøndelag Reiseliv og Visit Norway-systemet. Selskapet tilbyr tjenester 
innen markedsføring, tilrettelegging for salg/booking, kompetanseutvikling, produktutvikling, 
merkevarebygging mv. overfor reiselivsaktører i Namdalen.

Visit Namdalen driver nettportalen www.visitnamdalen.com .

Region Namdal har i 2016 ved flere anledninger diskutert veien videre for Visit Namdalen, og 
gjennomførte i høst et felles seminar med både Kystriksveien Reiseliv og Visit Namdalen. 
Begge selskapene mener de utfyller hverandre, i tråd med tilsvarende organisering andre steder 
(bl.a. Helgeland). Det er noe ulikt hvilke reiselivsbedrifter som er tilknyttet Kystriksveien og 
hvilke som er tilknyttet Visit Namdalen.
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Vurdering

Invitasjonen om medlemskap i Visit Namdalen SA reiser både prinsipielle og
praktiske/økonomiske problemstillinger som kommunen må ta stilling til. Et grunnleggende
spørsmål er hvilket engasjement og ansvar kommunene skal ta for utvikling av
reiselivsnæringen, satt opp mot hvilket engasjement og ansvar aktørene i næringen selv skal
ta. Prinsipielt burde tyngden av dette engasjementet og ansvaret for drift ligge hos
næringsaktørene selv, etter rådmannens oppfatning. Det offentliges rolle bør ideelt sett
avgrenses til bistand til utvikling i de faser hvor det er naturlig, og hvor utviklingsarbeidet er 
basert på eierskap til prosessene hos aktørene i næringen.

Rådmannen ser det i utgangspunktet som spennende og fornuftig at reiselivsaktørene i
Namdalen vil utvikle en felles plattform for markedsføring og utvikling av de produkter og
opplevelser Namdalen kan by på – i form av et destinasjonsselskap og portal som Visit
Namdalen SA. Dette innebærer åpenbart et komplekst samspill mellom mange ulike aktører med 
ulike ambisjoner og strategier. Slik sett må en ha forståelse for at dette krever en viss 
langsiktighet i satsingen. Samtidig bør utviklingen baseres på aktører som selv engasjerer seg i 
det arbeidet som et slikt selskap må gjennomføre og har tro på at en kan lykkes. Det gjenstår å 
se om et slikt eierskap er tilstrekkelig til stede eller kan utvikles i nær framtid.

Når det nå fra 2017 legges opp til at kommunene selv skal ta finansieringen av Visit Namdalen, 
er det etter rådmannens oppfatning åpenbart at selskapsformen må endres fra å være et 
samvirkeselskap (SA) hvor alle andelshavere har lik eierandel og styringsrett, til en eierform 
som mer direkte gir kommunene en tydeligere rolle i styring og utvikling av selskapet. 
Rådmannen mener en overgang til ny eierform bør skje i løpet av 2017.

Overhalla har i en årrekke vært medlem av Foreningen Kystriksveien. Dette er et selskap som 
har et tilbud som delvis kan oppfattes å overlappe det tilbudet Visit Namdalen SA gir, men med 
en noe annen profil, geografisk dekning og type markedsføring. Medlemskommunene betaler 
samlet ca 1 mill kr i dette selskapet, noe som omtrent tilsvarer det nivået som Visit Namdalen 
har planlagt som årlig kommunal finansiering fra 2017. Overhalla kommunes kontingentandel i
Kystriksveien er ca kr 60.000. For at kommunens reiselivsaktører skal kunne markedsføre seg 
gjennom Kystriksveiens kanaler (papirbasert reisehåndbok og internettportal), må den 
respektive kommune være medlem. I 2015 var det to reiselivaktører i Overhalla som
benyttet seg av dette (Overhalla Hotel og Bjøra Camping).

Som beskrevet i forrige sak i 2015 om Visit Namdalen SA, er det naturlig for kommunen å 
vurdere om en skal delta i både Foreningen Kystriksveien og i Visit Namdalen, eller om en skal 
velge deltakelse i en av disse. Foreningen Kystriksveien har et annet geografisk fokus enn Visit 
namdalen (FV17-kommunene Steinkjer, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Høylandet, Nærøy, 
Vikna og Leka i Nord-Trøndelag, samt 16 kommuner i Nordland). Foreningen Kystriksveiens 
hovedsatsingsområde er utvikling av en helhetlig reiserute fra Steinkjer til Bodø. Kommunene 
Fosnes og Flatanger har meldt seg ut av Foreningen Kystriksveien.

Samlet vil Overhalla kommune i 2017 kunne bruke ca. kr 150.000 på deltakelse i begge 
selskapene. Det er et åpent spørsmål om dette er mye eller lite som en reiselivssatsing fra 
kommunens side, og om det er en ressursbruk som kan forsvares ut fra hvilke effekter en 
oppnår. Reiselivsutvikling i Overhalla er en del av reiselivsutviklingen i Namdalen og 
Trøndelag for øvrig. Etter rådmannens syn bør kommunen her gjøre en helhetsvurdering og 
legge et regionalt perspektiv til grunn – det handler om mer enn reiselivsutviklingen i Overhalla 
alene.
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Rådmannen er likevel sterkt i tvil om Overhalla kommune ut fra samlet ressursbruk bør 
prioritere deltakelse i begge selskapene. Selv om Foreningen Kystriksveien synes å drive godt 
og har god kompetanse, anser rådmannen likevel at Visit Namdalen har et mer aktuelt 
dekningsområde for Overhalla og Namdalen samlet. 

Visit Namdalen er fortsatt i en oppbygningsfase som krever en viss langsiktighet i kommunenes 
satsing. Samtidig er det grunn til å ha klare forventninger til hvilke effekter en oppnår i 
reiselivsutviklinga gjennom et slikt selskap. En endret eierskapsform bør kunne gi kommunene 
mulighet for en tettere oppfølging av utviklingen i selskapet.

Rådmannen vil nå etter en samlet vurdering tilrå at Overhalla kommune melder seg ut av
Foreningen Kystriksveien og med det fokuserer ressursbruken på videre utvikling av Visit
Namdalen SA.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2016/9799-1
Saksbehandler:
Siri Hongseth

Saksframlegg

Rapport Flyktningetjenesten 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 107/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar rapporten om bosetting av flyktninger til orientering.

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg:
Rapport Flyktningetjenesten 2016 

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet i sak 15/9279 (21.12.2015) rapport fra flyktningetjenesten om 
arbeidet med bosetting av flyktninger. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapporten om bosettingsarbeidet til orientering.
2. I tråd med anmodning fra IMDI gis rådmannen fullmakt til å bosette 17 flyktninger i 

2016, hvorav inntil 6 enslige mindreårige. 
3. For 2017 gis rådmannen fullmakt til å bosette 18 flyktninger, hvorav inntil 8 enslige 

mindreårige. 
4. Rådmannen bes iverksette planlegging med sikte på bygging av 4 – 6 kommunale 

utleieboliger i 2016 til bruk for bosetting av flyktninger. Boligene bygges i passivhus 
standard med høy grad av fornybare energikilder. Det søkes Husbanken om tilskudd til 
slike utleieboliger. Rådmannen rapporterer fortløpende til formannskapet om 
planarbeidet. Egen sak med konkret forslag til utbyggingsvedtak behandles av 
kommunestyret i løpet av første kvartal 2016. 

5. Rådmannen bes utarbeide en tverretatlig og helhetlig bosettingsstrategi med 
behandlingsprogram for bosetting og integrering av flyktninger. Det tas sikte på politisk 
behandling i første halvår 2016. 

Det legges nå frem en rapport for bosettingsarbeidet 2016. 

Anmodningen fra IMDI for 2017 er 12 flyktninger, hvorav 3 enslige mindreårige. Dette er 
dermed innenfor rammen for bosetting 2017 som kommunestyret vedtok i desember 2015. 
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I forhold til kommunestyrets vedtak punkt 4, la rådmannen i februar fram sak om bygging av 
utleieboliger. Kommunestyret vedtok å utsette saken for å få belyst behov og strategier opp mot 
boligsosial plan.

Vurdering

Overhalla kommune har jobbet godt med bosetting og oppfølging i 2016. Vi har en
flyktningetjeneste som samarbeider tett med flere ulike etater for å ivareta og følge opp 
flyktningene på best mulig måte. Vi er opptatt av å utvikle oss videre på alle områder til det 
beste for tjenesten. Vårt mål er at flyktningene skal oppleve en god og trygg integreringsprosess. Vi 
skal øke kompetansen deres slik at de kommer seg inn i samfunnet, kommer seg i jobb og greier seg 
selv. 

Videreutvikling av bosettingsarbeidet krever at mange aktører samarbeider. Dette omfatter alle 
tjenesteområder i kommunen, næringslivet, frivillige lag og organisasjoner, den enkelte 
innbygger i Overhalla og den enkelte flyktning selv.

Arbeidet med bosettingsstrategi har tatt tid på grunn av lederskifte i enhet for kultur og samfunn. 
Det tar tid å komme inn i planarbeidet igjen, men innen første kvartal av 2017 håper vi å ha 
utarbeidet et forslag til strategi. Denne skal inneholde faste rutiner over hvem som gjør hva, fra 
vi får tilbud om bosetting til bosetting er skjedd, og bosatt er ute av intro/skole/program. Vi skal
også utrede videre boligbehov. Det er utfordrende å ha tilstrekkelig antall boliger til enhver tid, 
da det er uvisst om det er enslige mindreårige, enslige voksne, par eller familier som kommer. 
Og når de kommer. 2016 har vist at det er store svingninger i bosettingsbehov når det gjelder 
antall som er bosettingsklare. 

I arbeidet med de enslige mindreårige skal vi fortsette å jobbe med å skape en trygg overgang til 
egen selvstendig bosetting og jobbe for at de fortsetter videre skolegang og studier. Vi skal så 
langt det er mulig hjelpe de som ønsker det å finne en jobb. Vi skal også oppmuntre til 
deltagelse når det gjelder fritidsaktiviteter, gi økonomisk rådgiving, jobbe for at de har et sosialt 
nettverk og at de klarer seg uten kommunal støtte.

Vi vil videreføre arbeidet med kompetanseheving blant de ansatte innen tjenesten. 

Vi skal fortsette arbeidet med å få oversikt over ulike bedrifter i Overhalla og opprette god 
kontakt for å knytte til oss praksisplasser. Dette vil gi flyktningene god språkpraksis, bedre 
integreringsprosessen og kanskje gi betalt arbeid. 

Det vises for øvrig til vedlagte rapport. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/3652-40
Saksbehandler:
Johan Grongstad

Saksframlegg

Hildresåsen boligområde - utsetting av utbyggingsvedtak

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 108/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

En videre reguleringsplanlegging og utbygging av Hildresåsen boligområde avsluttes inntil 
videre. Dette som følge av nye vurderinger omkring kostnader for utbygging. Boligområdet 
vurderes igjen i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, og sett i sammenheng 
med alternative boligområder i nær tilknytning til kommunesenteret.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

U 12.07.2016 Hildresåsen-notat vedr alternativ 
adkomstvei.

Jan Lian

I 30.09.2016 Infrastruktur Hildresåsen -
Tegninger alternativ 1

Tronder-Plan - Jan Ola Ertsås

I 30.09.2016 Infrastruktur Hildresåsen - Notat Tronder-Plan - Jan Ola Ertsås
I 30.09.2016 Infrastruktur Hildresåsen -

Tegninger alternativ 2
Tronder-Plan - Jan Ola Ertsås

I 03.10.2016 Adkomstveger Hildresåsen. Multiconsult -

Saksopplysninger

17.06.2016 ble det vedtatt et forprosjekt som skulle se på et nytt boligområde i Hildresåsen. 
Dette har siden vedtaket vært fulgt opp gjennom en omfattende prosess med sikte på å avklare 
om det ligger til rette for en utbygging av området.

For å bistå med gjennomføringen av forprosjektet ble ASAS arkitektur leid inn. Dette gjennom 
en anskaffelse som vektet på pris, kompetanse, fremdrift og programvare.
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En grundig befaring i området dannet utgangspunkt for de videre arbeidene med boligområdet. 
Adkomst var et hovedtema der man hadde fokus på å finne den beste adkomsten totalt sett. Det 
er mange viktige faktorer å vurdere når man skal plassere et tomtefelt med en god adkomst. 
Det var tidlig kjent at det var adkomsten som ville by på den største utfordringen for at 
prosjektet skulle være gjennomførbart med hensyn til økonomi, geotekniske forhold, 
attraktivitet mm. Adkomst har av den grunn vært høyt prioritert i gjennomføringsfasen.

Det ble tidlig kjent at de veialternativene som ble jobbet fram som de «beste» fra rådgiveren var 
noe omstridt opp mot den mest berørte grunneieren. Dette er ikke unaturlig ut fra at de planene 
som ble fremlagt gjorde at man fikk trafikkarealer som ville ta noe dyrka mark, og gi noen andre 
utfordringer på en fra før veldrevet gård. 
Kommunens planverk er også tydelig på at nedbygging av dyrka mark skal unngås så langt som 
mulig.

I etterkant av forprosjektet ble det dermed med ASAS gjennomført flere befaringer der 
grunneiere og miljø/landbruk også var deltakere. Der prøvde man etter beste evne å finne en 
adkomst som både var kortere og ville gi minst mulig inngrep mht. dyrkamark.

Vurderingene som ble gjort etter disse befaringene, var at det var adkomst på baksiden (fra 
nord) av boligfeltet som så ut til å være det beste alternativet.

24.05.2016 fattet kommunestyret følgende vedtak med grunnlag i de kalkylene som lå til grunn i 
saksfremlegget:

1. Kommunestyret vedtar utbygging av Hildresåsen tomteområde i tråd med 
saksfremstillingen.  

2. Det igangsettes en prosess med regulering av aktuelt område. Endelig godkjent 
regulering vil, etter politisk behandling, avklare momenter som må konkretiseres etter 
forprosjektfasen. 

3. Det igangsettes en prosess med grunnkjøp av aktuelt område. Grunnkjøp vil være knyttet 
til reguleringsprosessen og behandles politisk i egen sak. Endelige tomtepriser for 
området fastsettes som en del av dette.

4. Hildresåsen søkes utviklet til å bli et ambisiøst og framsynt utviklingskonsept i tråd med 
kommunens satsning på klima, miljø og innovasjon. Dette konkretiseres i egen sak når 
elementer i dette er nærmere avklart.

5. Samlet utbyggingskostnad kr 33 884 000 eks mva finansieres med låneopptak. Av dette 
knytter kr. 8.625.000 seg til selvkostområdene vann og avløp. Følgende finansiering 
foretas: (…) 

Som presisert av rådmannen i kommunestyremøtet ville en endelig utbygging først skje etter et 
senere politisk vedtak når en prosess med regulering m.v. hadde avklart momenter som det var 
behov for å konkretisere nærmere etter forprosjektfasen.

Rådgiverne hadde et kostnadsanslag for prosjektet basert på priser i prosjekter andre steder i 
landet. For å komme fram til mest mulig reelle kostnadsanslag i en namdalsk sammenheng, ble 
det tatt en foreløpig avsjekk av prisnivå med representanter fra markedet i Namdalen. 
Antagelsen var at kalkylene fra rådgiverne var noe høye. Dette ble klart bekreftet av innspill fra 
markedet, og det var et betydelig sprik i kostnadsanslagene. I det adkomstforslaget («baksiden») 
som det ble innstilt på i saksframlegget i juni, ble kostnadsanslaget derfor lagt på en middelvei 
mellom det markedet sa og det rådgiverne antok.
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Etter kommunestyrets vedtak i juni har det vært arbeidet videre med å kvalitetssikre forslag til 
løsning. Nye opplysninger som er fremkommet gjennom dette arbeidet gjør at rådmannen nå 
legger fram ny sak som grunnlag for en beslutning om prosjektet.

Vurdering:

Etter at forprosjektet var ferdig og vedtak om utbygging ble vedtatt i juni, har man gjennomført 
ytterligere kvalitetssikring med utredninger av kalkyler og valg av adkomstveg. Behov for dette
ble også signalisert i den første utredningen. Videre utredninger er gjort blant annet med 
bakgrunn i at en mer direkte veg på framsida av åsen mest trolig vil kunne gjøre området mer 
attraktivt og salgbart. Det kom også innspill fra publikum på at en mer direkte adkomst var 
mulig og ønskelig. 

I forbindelse med den videre utredningen av adkomst er det avdekket en mulig alternativ 
adkomstveg som går på framsiden av åsen. Dette var et alternativ som tidligere hadde vært 
diskutert og utredet fra de som hadde forprosjektet. Konklusjonen den gangen var at dette ikke 
ville la seg gjennomføre ut fra kompleksitet med å komme opp. Dette gikk i hovedsak på 
kostnader, geoteknikk, usikkerhet og kryssing av et rikbarksområde (vernet område).

En mulig adkomst på fremsiden er nå utredet og klarlagt som et mulig alternativ. Vurderingene
etter denne utredningen er at det er mulig å komme opp, men ut fra de samme argumentene som 
sist vil dette likevel ikke være en anbefalt trase. Dette ut fra de økonomiske rammene i 
prosjektet for å kunne bebygge 53 tomter. Den totale kostnaden for denne vegtraséen vil komme 
på ca. 30 mill. kr. (kun vegtrasékostnaden). I tillegg vil øvrige kostnader trolig tilsi en samlet 
kostnad for prosjektet og dermed en tomtekostnad som er langt over det markedet er villig til å 
betale. Det er også en viss risiko (økonomisk) knyttet til det å krysse ravinedalene på fremsiden 
og de til dels store fyllingene og skjæringene som må til for å etablere en veg her med gang- og 
sykkelveg på siden.

Vegalternativet som nå er utredet på framsiden av åsen, er ca 3-400 m kortere enn alternativet på 
baksiden, målt med utgangspunkt i skoleveg (avstand til OBUS). Begge alternativene er med 
liten margin innenfor 4 km avstand til skolen.

Geoteknikk:
Det er tatt en gjennomgang med geotekniker på traséene på baksiden og framsiden av åsen. 
Geoteknikerne kommer med følgende uttalelser:

 Alternativet på «baksiden» krysser over en kvikkleiresone (Klabbdalsmyra), men kan 
trolig gjennomføres uten så store terrenginngrep i forhold til dagens situasjon.

 Alternativet på framsiden kommer ikke i berøring med noen kjente faresoner, men ligger 
i et svært ravinert område som er svært lite undersøkt tidligere. Ut fra de opplysningene 
vi sitter med vil det bli omfattende fyllinger/skjæringer for å kunne etablere vegen for 
dette alternativet. I det ravinerte landskapet gir dette en stor usikkerhet knyttet til 
stabilitet og gjennomførbarhet og vil bli en svært krevende utbygging. Det vil også bli 
store sår i landskapet med stedvis store fyllinger og skjæringer.

Det som her blir signalisert fra geotekniker, er at vi må kunne forvente en del vesentlige 
kostnader på grunn av krevende grunnforhold, spesielt i alternativet med adkomst på framsiden 
av åsen.

Det er også nå gjort vurderinger omkring mulig adkomst via Barlia. Vurderinger er gjort med 
kart og befaringer. Å gå via Barlia er også mulig, men også her støter man på utfordringer med 
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dyrka mark, geotekniske forhold og krevende terreng. Veglengden inn til første byggetrinn er 
omtrent som det andre alternativet. Detaljering av veg her er ikke gjort med bruk av rådgiver 
men med bruk av spor fra gps-rute og referansepriser. Antatt veglengde viser et omtrent 
tilsvarende eller litt lavere kostnadsbilde enn alternativet med adkomst fremsiden. 

Parallelt med prosjekterings- og kostnadsberegninger av alternative adkomstvegtraseer er det 
kunngjort oppstart av reguleringsplanarbeid. Forslag til planprogram har vært ute til høring. 
Endelig fastsetting av planprogrammet er imidlertid ikke vedtatt, da en har avventet arbeidet 
med og konklusjonen for hvilken adkomstveg som skulle anbefales. 

Fylkeskommunens planfaglige uttalelse til å legge en adkomstveg på baksiden av åsen er at det 
vil gi en lang og ulogisk veg for hovedtrafikken som vil gå til sentrum og skole. Særlig for myke 
trafikanter vil dette kunne oppleves som en ulempe, og medføre at bilkjøring velges foran 
sykling/gange. De foreslår at kommunen vurderer muligheten for å supplere med en 
snarvei/gangvei mot øst/framsiden av åsen hvis baksiden blir valgt som adkomst inn til feltet. 
En snarvei for myke trafikanter vil gi en miljøgevinst for boligområdet. 

Kostnaden med en gang-/sykkel-/snarvei på framsiden og vei inn fra baksiden, antas samlet å 
ligge i omtrentlig samme prisbildet som det å legge både vei og gang-/sykkelveg inn fra 
fremsiden av åsen.

Økonomi. (Alle summer under oppgis eks mva)
Totalkostnad delt på antall tomter er avgjørende for om prosjektet skal være gjennomførbart 
eller ikke.
Et hovedmoment da er hvor mange tomter skal summen deles på. En faglig vurdering her er at 
man bruker ca 50 tomter som utgangspunkt, siden dette med stor sannsynlighet vil dekke 
behovet i en del år og samtidig kan være et realistisk anslag på behov. Deler man totalkostnaden
på et større antall tomter (for eksempel 100-150) vil regnestykket bli helt annerledes, men det vil 
i dette tilfelle ikke være anbefalt å gjøre det før helheten i områdevalget er vurdert. Å legge et så 
stort antall boligtomter til grunn for en utbygging vil samtidig medføre en vesentlig mer 
langsiktig og større økonomisk risiko.

Fylkeskommunes innspill med en «snarvei/gangvei» fra boligområdet mot øst/framsiden av åsen
vil fordyre prosjektet betraktelig. Dette er likevel et viktig innspill å ta med seg når man ser på 
attraktiviteten det vil gi et nytt tomtefelt.

I utbyggingsvedtaket fra kommunestyret 24.5.16 ble det vedtatt en samlet utbyggingskostnad på 
33,8 mill kr. Fratrukket alle kostnader utenom veg blir det igjen ca 16 mill kr til adkomstvegen.
Kartlegging og kvalitetssikring siden mai viser nå et prisbilde som overstiger dette vesentlig. 
Skal man i tillegg legge inn en snarvei ned på framsiden av åsen blir regnestykket vanskelig.

Man antar at en snarveg (gang-/sykkelveg) på fremsiden av åsen vil medføre en netto 
merkostnad på ca 6 - 7 mill kr i forhold til en samlet adkomstløsning på baksiden, noe avhengig 
av grunnforholdenes kvaliteter. Man vil her måtte forholde seg stort sett til de samme 
geotekniske/økonomiske usikkerheter som ved en vegtrasé på framsiden. Etter rådmannens 
oppfatning synes det etter en økonomisk/risikobasert vurdering lite aktuelt med en delt løsning 
for adkomstveg og gang-/sykkelveg. En bør heller vurdere en samlet løsning enten på framsiden 
eller på baksiden.

Kalkylene ved adkomstvegen på baksiden av åsen har også blitt kvalitetssikret ytterligere, delvis 
med bistand og bruk av nye referansetall. Ut fra dette er det kommet frem noe usikkerhet og 
merkostnader knyttet til totalkostnaden. Man snakker da om en antatt vegkostnad ved å gå inn 
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via baksiden på ca 22-23 mill kr, altså ca 6-8 mill kr mer enn det som lå til grunn i forrige sak i 
juni. Det er fortsatt usikkerhet om hva som kan være reelt kostnadsbilde, og prisnivået vet man 
reelt ikke uten å gjennomføre en anbudskonkurranse. Nye anslag indikerer likevel at en bør 
legge en noe høyere kostnad til grunn enn tidligere antatt.

En vegløsning inn fra fremsiden av åsen viser et antatt kostnadsbilde bare for adkomstløsningen 
på ca 30 mill kr. Dette vil gi en merkostnad på ca 14-16 mill kr i forhold til vedtatt 
kostnadsramme i juni. Det er da lagt inn en margin for geoteknikk og prisstigning. 

Tallene spriker fortsatt veldig avhengig av hvem man snakker med, så det er utfordrende å ta 
eksakt stilling til hvilke tall man skal legge til grunn. Noenlunde sikre priser vil vi som nevnt 
først se i etterkant av en anbudskonkurranse. Man kan likevel oppleve betydelige merkostnader
også etter en anbudskonkurranse, da uforutsette ting i grunnen kan inntreffe under utbygging. 
Selv om man kjører totalentreprise vil flere momenter kunne kreve tillegg, da de er umulige å 
sikre seg helt mot før igangsetting. 

En gang-/sykkelveg på fremsiden av åsen i tillegg til adkomst fra baksiden vil ha omtrent
samme kostnad som å gå inn samlet via fremsiden. Man skal likevel ha med seg det momentet at 
det er noe mer usikkerhet knyttet til fremsiden med hensyn til vegføring, fylling/skjæringer og 
geotekniske føringer. På den andre siden kan en vurdere at vei inn fra fremsiden vil være mer 
attraktivt for tomtekjøpere.

Konklusjon:
Med bakgrunn i ovenstående opplysninger og en kostnadsramme som man med stor sikkerhet 
antar overstiger vedtatt utbyggingsramme, vil rådmannen tilrå at videre arbeid med Hildresåsen 
avsluttes inntil videre. Det omfatter også igangsatt reguleringsplanarbeid. Vi kan deretter
vurdere området opp mot alternative potensielle boligområder i nær tilknytning til 
kommunesenteret i en overordna planprosess. 

Revidering av kommuneplanens arealdel står nå uansett for tur, og det vil være naturlig at en i 
den prosessen gjør en helhetlig vurdering og prioritering av arealer til boligformål.

Hildresåsen boligområde vurderes fortsatt å kunne være et aktuelt utbyggingsområde på sikt, 
men rådmannen ser ikke at prosjektet er modent for realisering nå. I så fall må kommunen ut fra 
en overordnet vurdering selv ta en viss grunnkostnad med å etablere adkomst til området, slik at 
det kan fastsettes tomtepriser som gir realisme for ønsket etterspørsel. Hildresåsen som sådan er 
et attraktivt område, og det er usikkert om en i tilknytning til kommunesenteret kan finne 
tilsvarende boligområder med slik tomtereserve og attraktivitet. 

Tomtereserven i tilknytning til kommunesenteret er per i dag på ca. 15 eneboligtomter, i tillegg 
til ca. 70-80 boenheter i sentrumsområdet. Det antas at etterspørselen etter både leiligheter og 
eneboligtomter vil øke hvis prognosen for vekst i folketallet fortsetter slik som SSBs 
framskrivning tilsier. I nær framtid er det gode muligheter for fortetting i sentrumsområdet. 
Barlia er også kommet inn som et nytt moment og det er naturlig framover å vurdere om og 
hvordan arealene i Barlia eventuelt kan utnyttes også til boligformål.

Dersom en på et senere tidspunkt ønsker å gå videre med Hildresåsen, bør det trolig først 
gjennomføres nærmere geotekniske analyser av adkomstområdet for å avklare økonomiske 
risikomomenter best mulig. 
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Det er gjennomført en grundig prosess som har utredet Hildresåsen som mulig boligområde. Det 
foreligger nå et kunnskapsgrunnlag som vil være nyttig i videre arbeid med arealplanlegging i 
denne delen av kommunen.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/8422-5
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.
Prioritering av spillemidler for 2017.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 109/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

1. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg revideres i 2017 med formål å få en 
oppdatert plan for utvikling og med mål som skal gi føringer for prioritering av spillemidler.

2. Ved rehabilitering/utbygging av Hunn skole skal det framskaffes oversikt over 
muligheter/alternativ i forhold til type anlegg og størrelse på anlegg som gir god uttelling 
mot spillemiddelordningen.

3. Ved rehabilitering av Gimle og uteområdet ved Obus skal utbyggingsprosjektene som er 
spillemiddelberettiget som nærmiljøanlegg eller ordinære anlegg inn i kommunedelplanen.

4. Kapittel 11.1 – Prioritert handlingsprogram i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 
kulturbygg.
Prioritering av spillemidler for 2017:

Prioritet Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum
1 Overhalla 

idrettslag
Renovering 
kunstgressbane

2 360 000 944 000

2 Overhalla Jeger-
og fiskeforening

Blakkhaugen 
jaktskytebane-
Utbygging

304 000 108 000

3 Overhalla 
Skytterlag

Gimle skytterbane-
Ombygging til 
elektronisk bane

454 000 182 000

4 Namdal 
Motorsportklubb

Råbakken barnebane 
motocross

767 000 306 000

5 Namdal 
Motorsportklubb

Råbakken servicebygg 
for motocross og 
snowcross

2 043 000 810 000

6 Overhalla Røde 
Kors

Redskapsgarasje på 
Solem

308 000 123 000
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7 NMK-avd 
Namdal

Råbakken klubbhus, 
byggetrinn II

2 450 000 980 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken, vedlegges

Type Dato Tittel Adressat

X 03.10.2016 Plandokument - Kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv og kulturbygg

Saksopplysninger

Revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg behandles etter
plan - og bygningslovens § 11-4.
Årlig rullering av kommunedelplanens kapittel 11- Prioritering av søknader om spillemidler, 
vedtas av kommunestyret. 
Idrettsrådet i kommunen har vurdert og prioritert spillemidlene, og deres innstilling er lagt til 
grunn for behandlingen.

Søknader
Det er i år mottatt 7 søknader om spillemidler, av disse er to nye. 
For nærmiljøanlegg og kulturbygg er det ikke mottatt søknader.

Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum
Fornyede søknader
Overhalla Jeger- og 
fiskeforening

Blakkhaugen 
jaktskytebane-Utbygging

304 000 108 000

Overhalla Skytterlag Gimle skytterbane-
Ombygging til 
elektronisk bane

454 000 182 000

Overhalla idrettslag Renovering 
kunstgressbane

2 360 000 944 000

Namdal 
Motorsportklubb

Råbakken barnebane 
motocross

767 000 306 000

Namdal 
Motorsportklubb

Råbakken servicebygg 
for motocross og 
snowcross

2 043 000 810 000

Nye søknader
NMK-avd Namdal Råbakken klubbhus, 

byggetrinn II
2 450 000 980 000

Overhalla Røde Kors Redskapsgarasje på 
Solem

308 000 123 000
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Vurdering

Generelt sett er det til en hver tid viktig å vurdere om vi oppnår tilstrekkelig balanse/prioritering 
i spillemiddelbruken mellom formålene idrett, friluftsliv og kulturbygg. Dette handler også om 
kommunens rolle i å stimulere til utvikling av tiltak innenfor alle disse formålene. Slik sett er det 
framover viktig å legge opp til årlige prosesser hvor ulike grupper og formål inkluderes. 
Idrettsrådet er en av flere grupper som bør være en medspiller i prosessen.

Ved fjorårets behandling av spillemiddelsøknadene ble følgende vedtatt:

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015, enst.:
1. Formannskapets forslag til vedtak, med Ragnar Prestvik sitt tilleggsforslag, vedtas: 

Kapittel 11.1 – Prioritert handlingsprogram i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 
kulturbygg rulleres i henhold til innkomne søknader og kommunale føringer for behandling 
av disse.

2. Overhalla kommunestyre ber administrasjonen avklare om det etterskuddsvis kan søkes 
spillemidler eller nærmiljømidler til ballbinge ved Obus og effektuere dette. Rehabilitering 
av Gimle, uteområde Obus og rehabilitering Hunn skole settes inn i kommunedelplanen. Det 
tas sikte på å fremme ordinær søknad om spillemidler for 2017.

3. Ut fra dette prioriteres søknad om spillemidler for 2016 slik:

Prioritet Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum
Ordinære søknader
1 Overhalla Jeger- og 

fiskeforening
Restaurering 
leirduebane

476 000 190 000

2 Namdal 
motorsportklubb

Regionalt 
Motocrossanlegg

3 329 000 600 000

3 Overhalla idrettslag Renovering 
kunstgressbane

2 360 000 944 000

4 Overhalla Jeger- og 
fiskeforening

Blakkhaugen 
jaktskytebane-
Utbygging

304 000 108 000

5 Overhalla Skytterlag Gimle 
skytterbane-
Ombygging til 
elektronisk bane

454 000 182 000

6 Namdal 
Motorsportklubb

Råbakken 
barnebane 
motocross

767 000 306 000

7 Namdal 
Motorsportklubb

Råbakken 
servicebygg for 
motocross og 
snowcross

2 043 000 810 000

Nærmiljøanlegg
1 Sautergata 

velforening
Renovering 
balløkke, 
skotthyllbane, 
skøyteis

168 000 84 000

Fjorårets vedtak:
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Vedrørende vedtakets punkt om etterskuddsvis søknad om spillemidler til ballbinge ved Obus, 
er svaret nei.
Det er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler at planene for anlegget har fått en 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal være gitt før byggearbeidene starter. Er 
byggearbeidene igangsatt og en søker om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning etter dette, 
skal det ikke gis godkjenning. Uten idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning får en også avslag 
på spillemiddelsøknaden og mister sjansen til å få tildelt spillemidler.

Vedr vedtakets punkt om rehabilitering av Gimle, uteområde Obus og rehabilitering Hunn 
skole skal settes inn i kommunedelplanen. Det tas sikte på å fremme ordinær søknad om 
spillemidler for 2017:
Det er satt i gang arbeid med forprosjekt for både Gimle og uteområdet ved Obus, men det 
foreligger ikke konkrete nok planer som gir grunnlag for spillemiddelsøknad.
Før en kommer til søknad om spillemidler må som sagt forhåndsgodkjenningen være på plass. 
Vedlegg som skal følge søknad om forhåndsgodkjenninger varierer med type anlegg, men kan 
være:
 Redegjørelse for UU, behovsvurdering, enkelt kostnadsoverslag, foreløpig plan for 

finansiering og drift, plantegninger, snitt tegninger, situasjonsplan, krav til idrettslige mål, 
funksjonskrav.

Vedr rehabilitering/utbygging av Hunn skole skal det framskaffes en oversikt over 
muligheter/alternativ i forhold til type anlegg og størrelse på anlegg som gir god uttelling mot 
spillemiddelordningen.

Revidering av kommunedelplanen
Administrasjonen har fått anmodning fra kommunestyret om å oppgradere og revidere gjeldende 
kommunedelplan, spesielt anleggsregisteret. 
Det er vanskelig å få tilbakemeldinger, og derfor er status i planen ikke korrekt og følgelig ikke 
et godt grunnlag for beslutninger, spesielt mot spillemidler.

Idrettsrådet mener det er viktig å revidere planen for å konkretisere utvikling og mål for 
fagområdet, og bruke dette i videre utbygging og som grunnlag for prioritering av spillemidler.
Ikke minst er det viktig med hensyn på vedtatte utbyggings-/utviklingsprosjekt ved Gimle, 
uteområdet ved OBUS og Hunn skole.
Idrettsrådet og kommunen inviterer lag og foreninger til første møte i februar 2017.

Prioritering av spillemidler:
Kapittel 10 i kommunedelplanen – Vurderingsgrunnlag for prioritert handlingsprogram skisserer 
kommunens føringer for prioritering av søknader om spillemidler:

Vurderingsgrunnlag for prioritert handlingsprogram
Aktivitets- og anleggssituasjonen er grunnlaget for tiltak som blir foreslått i handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet er kommunens prioritering av anlegg som bør få spillemidler.
Saksbehandling og politisk behandling bør gjenspeile en forutsigbarhet med hensyn på prioritering for å 
sikre utbygging og aktivitet etter en vedtatt tidsplan. 
Men uforutsette hendelser og tilfeller vil rokere på dette prinsippet. Anleggseier/driver må kunne endre 
tidligere prioriteringer eller komme med nye behov ved den årlige rulleringen. 
Ved utsending av årlig informasjon om spillemidler og søknad om disse, skal gjeldende prioritert 
handlingsprogram vedlegges.

-�32�-



Saksbehandling av søknader:
Planens føringer legges til grunn ved prioritering av søknader. 
Når kommunens idrettsråd har vurdert og prioritert søknadene er dette hensyntatt.

Aktivitets- og anleggssituasjon skal være grunnleggende for prioritering av spillemidler, men 
forutsigbarhet i prioritering skal sikre utbygging og aktivitet iht. forventet tidsplan. Uforutsette 
hendelser kan rokere på prinsippet. Anleggseier kan omprioritere eller komme med nye behov 
ved årlig rullering av kommunedelplanen.

Aktivitets- og anleggssituasjon kan være avgjørende for hvem som prioriteres fram. Tidligere 
tildeling av spillemidler kan vektlegges, men må ha i mente at det kan “straffe” lag og 
foreninger som er aktive og skaper mye aktivitet.

Søknader behandles ikke av fylkeskommunen uten at de er godkjent med hensyn på gitte 
bestemmelser fra kulturdepartementet:
1. Anlegget skal være med i kommunal plan 
2. Den skal ha fem vedlegg:

 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjent plan
 Detaljert kostnadsoverslag
 Finansieringsplan med dokumentasjon av finansieringen
 Plan for forvaltning, drift vedlikehold og utvikling
 Dokumentasjon på rett til bruk av grunn

Søknader for 2017:
Det er ikke grunn for å prioritere etter annet enn forutsigbarhet i forhold til alder på søknad og 
fjorårets prioritering.

Overhalla idrettslag søker om renovering av kunstgressbanen. Arbeidet er ferdig og ny bane tatt 
i bruk.
Søker for tredje gang, og prioriteres høyest på grunn av stort behov og mye bruk av banen. Var 
høyt prioritert også ved fjorårets behandling.

Overhalla Jeger- og fiskeforening søker om tilbygg og utvidelse av Blakkhaugen jaktskytebane 
for fjerde gang.
Anlegget er ferdig og tatt i bruk.
Forutsigbarhet i forhold til alder på søknad, tilsier høg prioritering, men vil komme etter 
kunstgressbanen pga. anleggssituasjonen. 

Overhalla skytterlag søker om ombygging av innendørsbanen på Gimle til elektronisk bane. 
Ombyggingen omfatter trappeheis for at banen skal tilfredsstille krav til universell utforming. 
Søker for fjerde som gir høy prioritert. 
Selve banen med nye skiver er tatt i bruk, men trappeheis er ikke montert.

Namdal Motorsportklubb søker for andre gang med to søknader som gjelder barnebane 
motocross og servicebygg.
Prosjektene er viktig for å gi godt tilbud til alle aldersklasser og øke servicenivået for brukerne.
Klubben ønsker at barnebanen prioriteres foran servicebygget fordi den ferdigstilles i løpet av 
året.
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Overhalla Røde Kors søker for første gang til ny garasje på Solem.
Garasjen skal tilknyttes turstien og gi lagerplass for utstyr som brukes til sommer- og 
vintervedlikehold av stien, bl.a. tråkkeutstyr. Utstyret står ute, og er ikke bra for holdbarhet og 
bruk.
En del av garasjen er forbeholdt utstyr som brukes av Røde Kors, denne del av bygget er ikke 
spillemiddelberettiget.

NMK-avd Namdal søker for første gang til andre byggetrinn på klubbhuset i Råbakken.
Første byggetrinn, “bunkersen” var ferdig i 2006 og spillemidler utbetalt.
De søkte i 2008 til andre byggetrinn, men søknaden ble ikke godkjent på grunn av manglende 
universell utforming.
Ny etasje gir plass for kjøkken og salg, kontor, redskap/hobby og hc wc.

Ut fra dette foreslås søknad om spillemidler for 2017 prioritert slik:

Prioritet Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum
1 Overhalla 

idrettslag
Renovering 
kunstgressbane

2 360 000 944 000

2 Overhalla Jeger-
og fiskeforening

Blakkhaugen 
jaktskytebane-
Utbygging

304 000 108 000

3 Overhalla 
Skytterlag

Gimle skytterbane-
Ombygging til 
elektronisk bane

454 000 182 000

4 Namdal 
Motorsportklubb

Råbakken barnebane 
motocross

767 000 306 000

5 Namdal 
Motorsportklubb

Råbakken servicebygg 
for motocross og 
snowcross

2 043 000 810 000

6 Overhalla Røde 
Kors

Redskapsgarasje på 
Solem

308 000 123 000

7 NMK-avd 
Namdal

Råbakken klubbhus, 
byggetrinn II

2 450 000 980 000

Anleggssituasjon i Overhalla viser at det er offensiv satsing i forhold til motocross og 
motorsport, fotball og friluftsliv. Det er aktivitet innenfor alle områder med nybygging og 
oppgradering av eksisterende anlegg.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/8748-3
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Rullering av trafikksikkerhetsplan 2017-2020 og revisjon av 
handlingsprogrammet  

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 110/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

1) Forslag til Trafikksikkerhetsplan med revidert handlingsprogram for perioden 2017-
2020, datert 17.10.2016, godkjennes.

2) Det søkes om trafikksikkerhetsmidler for følgende tiltak langs/på kommunal veg i 2017:
A. Gang- og sykkelveg kryss fv17/Svenningsbrona, ny avkjørsel OBUS (barneskolen)
B. Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen
Finansiering av kommunens egenandel (50 %) samordnes med behandling av vegplan 
2017-2020. 

3) Det tilrås en prioritering av følgende tiltak i Vegplanens tiltaksplan og med tanke på 
gjennomføring i løpet av 2018: 
 Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg langs fv.434 fra jernbaneovergang 

tom innkjørsel Hunn boligfelt. Tiltaket planlegges i samråd med Statens vegvesen, 
men finansieres av kommunen i sin helhet. Estimert kostnadsoverslag 1 mill. kr. 
Framtidig drift- og vedlikeholdsansvar søkes overtatt av fylkeskommunen.

 Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg til Barlia. Tiltaket ses i sammenheng 
med en evt. opprusting av veg til ny brannstasjon. Totalt estimert kostnadsoverslag
- Asfalt hovedvei mm 990 000 eks mva.
- Gatelys mm 475 000 eks mva.
- Gang- og sykkelvei 2 495 000 eks mva.

4) Overhalla kommune prioriterer følgende seks viktigste tiltak langs fylkesveger i 
kommunen, jfr. høringsuttalelse til Fylkesvegplan og samferdselsplan (2018-
2021(2025):
1. Fv439 Ranem bru, ny bru 
2. Fv401 Sørsivegen – breddeutvidelse, fastdekke og heving av veg ved flomutsatte 

strekninger 
3. Fv436 Fastdekke på Nordgårdsvegen 
4. Etappevis utbygging av gang- og sykkelveg mellom Overhalla-Skage-Namsos
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5. Fv17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av svinger og 
avkjørsler fra Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata

6. Fv760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergangen

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg: Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 med handlingsprogram, 
datert 17.10.2016.

Saksopplysninger

Framlagt forslag til Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 med handlingsprogram er en rullering av 
selve tekstdelen, mens handlingsprogrammet er revidert ut fra gjennomførte og eventuelle 
innspill til nye tiltak.

Det er ikke gjennomført en bred høring i forbindelse med rullering av planen i år, da lokale lag 
og velforeninger, butikker, skoler og barnehager høsten 2015 ble invitert til å komme med nye 
innspill til Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2016-2019.

Innspill som mottas gjennom året blir imidlertid vurdert i forbindelse med trafikksikkerhets-
utvalgets arbeidsutvalgets (AU) møter. Innkomne innspill gjennomgås med tanke på status 
gjennomført, iverksatt eller planlagt utført. De ses også i sammenheng med gjennomføring av 
tiltak prioritert i vegplanen, og mulig finansiering.

AU har gjennomført tre møter i 2016 (februar, mai og oktober). I tillegg er det gjennomført en 
befaring sammen med vegvesenet, Trønderbilene og representant for beboere langs fv. 440 i 
februar, samt befaring Svalivegen, og ved begge skolene.

Det er registrert 4 nye innspill/henvendelser per oktober 2016. 

Kommunens ambisjon om å bli sykkelkommune nr. 1 i Namdalen omfatter flere tiltak som det 
jobbes aktivt med. Flere aktuelle tiltak vil bidra til økt trafikksikkerhet ved en framtidig 
realisering. Dette gjelder spesielt tiltak som omfatter en rutinemessig gjennomgang av 
kommunens sykkelvegnett og en utbygging av nye gang- og sykkelveger. 

Høsten 2016 ble det inngått en intensjonsavtale (kommunen, fylkeskommunen og Statens 
vegvesen) om planlegging og gjennomføring av tiltak for å øke framkommeligheten for 
syklende og økt sykkelbruk i Overhalla. Avtalen har en varighet i perioden 2016-2020. 
Kommunen har også meldt seg inn i Sykkelbynettverket, og har deltatt på en samling (region 
midt) primo oktober 2016.

Status Trafikksikkerhetsmiddelsøknad 2016:
Kommunestyret vedtok finansiering av egenandelen (50%) i sak 101/16 (vegplanen) til følgende 
prioriterte tiltak i 2016:

 Gang- og sykkelveg, belysning fra kryss Svenningsbrona/fv.17 fram til ny avkjørsel til 
OBUS (200 000 kr.).

 Planlegging/vurdering av gang- og sykkelveg langs Skjørlandsvegen (tidligere benevnt 
Bjørnesvegen) (150 000 kr.)
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Det ble imidlertid ikke anledning til å søke om midler i 2016. Dette begrunnet i at midlene var 
bundet opp i tidligere godkjente prosjekt, og at resterende midler i 2016 skulle legges i en 
eventuell tilskuddspott for 2017. Kommunens prioriterte tiltak er derfor ikke gjennomført i 
2016. Det foreslås å videreføre gang- sykkelveg OBUS som prioriterte tiltak i 2017, samt nytt 
kryss Svalivegen/Krabbstuvegen. Planlegging av gang-/sykkelveg Skjørlandsvegen foreslås 
gjennomført i 2018 og egenandelen reduseres til 75 000 kr., da en planlegging vil bli sett i 
sammenheng med evt. tiltak på selve vegen. 

Det fremmes forslag på å iverksette en bygging av gang- og sykkelveg fra planovergang 
Namsosbanen til Hunn boligfelt i 2018. Dette tiltaket må finansieres av kommunen i sin helhet, 
da det ikke vil bli gitt tilskuddsmidler og ikke vil bli prioritert utført av fylkeskommunen 
(Statens vegvesen). I tillegg foreslås det en utbygging av gang- og sykkelveg til Barlia (fra fv.17 
til ny brannstasjon) som en del av opprusting/utvidelse av kommunal veg i 2018.

Vurdering

Kommunens fokus på trafikksikkerhet de siste årene har bidratt til at vi har fått gjennomført 
flere store og mindre tiltak i tråd med en målrettet trafikksikkerhetsplan. 

For å få gjennomført tiltak langs/på fylkeskommunal veg, så er kommunen i stor grad avhengig 
av at tiltakene blir prioritert i fylkes- vegplansammenheng og blir tatt inn i handlings-
programmet til fylkesplanen. Alternativt kan kommunen velge å finansiere et prioritert tiltak 
langs/på fylkeskommunal veg i sin helhet, samt forestår en planlegging og bygging i samråd 
med, og etter tillatelse fra vegeier.      

Vurdering av innkomne innspill i AU:
1) Svalivegen - trafikkforhold ved gårdstun (toppen av «Svalibakkan»)

Vurdering/kommentar: Ikke aktuelt å senke fartsgrensen til 30-sone, men 50-sonen forlenges 
og det settes opp skilt Nr. Annen fare, med underskilt Gårdstun. Skiltvedtak må fattes før 
iverksetting og realisering i løpet av 2017. 

Øvrige tiltak på Svalivegen f.o.m. X Krabbstuvegen og fram til en eventuell ny avkjørsel til 
nytt boligfelt i Hildresåsen vurderes nærmere i en reguleringsplanprosess. 

2) Gratis skoleskyss fra Fuglem
Vurdering/kommentar: AU har vurdert søknaden med tanke på trafikksikkerhet, og har 
forståelse for at en kryssing av fylkesvegen kan oppleves som vanskelig for de yngste 
skolebarna. Krysningspunktet på fv.17 er i en 60-sone og har god sikt i begge retninger, og
vurderes ikke til å være spesielt farlig eller vanskelig skoleveg. Det anbefales avslag på 
gratis skoleskyss.

3) Skilt fotgjengerovergang og fotgjengerfelt ved Gimle/OBUS
Vurdering/kommentar: Trær beskjæres slik at skilt blir synlig og det males på fotgjengerfelt.

4) Klager på standarden på fv.401 – Sørsivegen
Vurdering/kommentar: Det mottas stadig henvendelser om dårlig standard på vegen. I 
mange tilfeller har dagens standard på vegen skapt trafikkfarlige situasjoner. Det er nok kun 
et tidsspørsmål før veistandarden er årsak til alvorlig hendelse. Kommunen har rettet en 
henvendelse til driftsansvarlige på fylkesvegen. Men for å få hevet standarden vil det kreves 
investeringsmidler. Tiltaket er prioritert høyt fra kommunen i forbindelse med 
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høringsuttalelse til ny fylkesvegplan. Dette med tanke på både trafikksikkerhet og 
næringslivets behov for en bedre veg.   

Status på gjennomførte og pågående tiltak
- Av- og påstigning skolebuss - Fv. 401 Skilting av nedsatt fartsgrense ved Grøte: Avventer
fortsatt tilbakemelding fra Statens vegvesen. 

- Utvidelse av 50 km-sonen /fv.17) fra Ranemsvollen t.o.m. innkjørsels Gimle/OBUS: Avventer 
tilbakemelding fra Statens vegvesen.

- Forlengelse av rekkverk gang- og sykkelveg bru Myrelva: Tiltaket utført av Statens vegvesen i 
høst.

- Autovern fv.401 ved bekkedal Haugen keramikk: Ikke utført pr.dd.

- Utredning/vurdering av alternative løsninger for gang-/sykkelveg Skjørlandsvegen (tidligere 
benevnt Bjørnesvegen): Tiltaket ikke gjennomført, da det ikke ble åpnet for å søke om 
trafikksikkerhetsmidler fra fylket i 2016.

- Av-, og påstigning skolebuss - Ved kryss fv.760/fv.440 (Litl-Skogmo) og på Øysletta (øst for 
sentrum): Avventer tilbakemelding fra Statens vegvesen vedrørende av/påstigningsrampe på 
Øysletta. Kryss fv.769/fv.440 uaktuelt, da det vil bli gjennomført tiltak i forbindelse med 
kryssing av fv.17. Tiltak er lovet utført av Statens vegvesen senhøstes. Ny skilting utført.
Vedtak om å anlegge fartshump i 30-sonen. 

- Fv.17 Svartvollen. Ønske om merket fotgjengerovergang og /eller overgang/undergang fra 
boliger sør/øst for fv.17.
Inngått avtale med skolebuss om en foreløpig ordning. Tiltak ut over dette ikke iverksatt, men 
det tas kontakt med Statens vegvesen om å se på muligheter for å få til en tryggere kryssing av 
fv.17 og over på gang- og sykkelvegen.

- Fv.17. Ryggahøgda-Hammerkorsen. Nedsetting av fartsgrense fra Nordøygården til 
Hammerkorsen, dvs. fortsettelse av 70 km-sone fra Lyngsnes gartneri til Hammerkorsen.
Det rettes en anmodning til Statens vegvesen om en forlengelse av særskilt fartsgrense 70 km/t 
på hele stekningen fra Lyngsnes gartneri og t.o.m. Hammerkorsen.

- Gang- og sykkelveg langs fv.434 fra jernbaneovergang tom innkjørsel Hunn boligfelt:
Fylkeskommunen har gitt kommunen tillatelse til å bygge en gang- og sykkelveg, i tråd med 
vedtatt reguleringsplan. Om det er aktuelt for kommunen å gjennomføre tiltaket i egenregi må 
vurderes opp mot andre viktig tiltak både i vegplan og trafikksikkerhetsplan. 

- OBUS og Hunn skole Trafikksikkerhet  
Sykkelparkering ved Hunn skole gjennomført. Det gjenstår å vurdere ny organisering av 
av/påstigning skolebuss og organisering av dagens parkeringsplass. Når det gjelder 
trafikksituasjonen ved OBUS/Gimle, så vil dette ses i sammenheng med prosjektene 
utomhusområdet ved OBUS og rehabilitering av Gimle. 

- Kartlegging av vegbelysning i kommunale boligfelt: Kartlegging utføres i 2016/2017.

- Forprosjekt gang- og sykkelveg Overhalla-Namsos: Forprosjekt igangsettes i løpet av 
desember 2016/januar2017. Kommunen signaliserte i høringsuttalelsen til ny fylkesvegplan at vi 
er positive til å delta i en prøveordning om å bygge enklere enn det som de faglig anbefalingene 
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tilsier. Dette vil bli vurdert nærmere i samråd med Statens vegvesen i forbindelse med 
forprosjektet.

- Svalivegen – forkjørsveg: Kommunens vedtak og skiltplan godkjent av Statens vegvesen. 
Tiltak iverksettes etter at nødvendige skilt er finansiert og nærmere avklaring av valg av 
adkomst til nytt boligområde i Hildresåsen.

-----------

Tiltak i handlingsprogrammet vil bli vurdert og utredet nærmere i forbindelse med en eventuell 
realisering og finansiering, samt søknad om trafikksikkerhetsmidler. I tillegg er det en 
samordning mellom kommunens Vegplan, Klima- og miljøplan og Trafikksikkerhetsplan, noe 
som kan medføre en forskyvning av allerede innmeldte tiltak. 

Når det gjelder fartsreduserende tiltak, som blant annet nedsetting av særskilt fartsgrense, 
forlengelse av soner med mer, så er disse tiltakene ikke tatt inn i handlingsprogrammet. 
Henvendelser angående dette vil bli fortløpende vurdert og eventuelt oversendt Statens vegvesen 
for endelig avgjørelse (skiltmyndighet). I tillegg vil enkelte mindre tiltak (manglende autovern, 
rekkverk, mm) bli vurdert fortløpende i planperioden. 

Det er ikke mottatt forslag til nye tiltak, eller endringer i handlingsprogrammet opplærings- og 
informasjonstiltak.

Det foreslås ingen endring i overvåknings- og kontrolltiltak i forbindelse med revisjon av 
handlingsprogrammet.

Følgende nye tiltak er tatt inn henholdsvis under fysiske tiltak kommunale veger og gang- og 
sykkelveger langs kommunal veg; Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen (reguleringsendring av 
vedtatt plan for Svalia) og fortau langs Ferjemannsvegen (Tiltaket er i tråd med vedtatt 
reguleringsplan for Ranemsletta). 

Med unntak av en omprioritering av listen av fysiske tiltak på fylkesveg som er i tråd med 
kommunens høringsuttalelse til ny fylkesvegplan, så foreslås det ingen øvrige endringer i 
handlingsprogrammet.

Miljømessig vurdering
Fysiske tiltak vil ha en generell positiv virkning på miljøet, og en tilrettelegging av gang- og 
sykkelveger vil gi en positiv klima- og miljøeffekt i forhold til persontransport, samt gi en 
positiv effekt i folkehelseperspektiv.

Ved etablering av framtidig vegbelysning forutsettes det at det blir valgt energieffektiv LED-
belysning, jfr. kommunens klima- og miljøplan. En høyere anskaffelseskostnad vil oppveies av 
lavere energiforbruk og lengre levetid.

Konklusjon:
Forslag til revidert Trafikksikkerhetsplan og handlingsprogram for perioden 2017-2020, er 
oppdatert etter en vurdering av innkomne innspill/henvendelser. 

Større trafikksikkerhetstiltak langs/på kommunalt vegnett tas inn i Vegplanens tiltaksplan for 
2017-2020 med tanke på prioritering og finansiering. 
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Aktuelle prioriterte tiltak som det vil bli søkt trafikksikkerhetsmidler for i 2017, tas inn i 
Vegplanen for finansiering av kommunens egenandel (50 %). Dette i tråd med kommunestyrets 
ønske om å få en samlet oversikt over planlagte tiltak på kommunal veg. En gjennomføring av
prioriterte tiltak i 2017 forutsetter at kommunen blir prioritert ved tildeling av tilskudd i 2017. 

Tiltak som ikke er tatt inn i handlingsprogrammet, følges opp mot aktuelle instanser, jf. 
vurderinger. Dette gjelder spesielt tiltak knyttet opp mot skilting både på kommunal og 
fylkeskommunal veg.

Forlag til trafikksikkerhetsplan med revidert handlingsprogram for perioden 2017-2020, tilrås 
godkjent.

Det anbefales vedtatt følgende prioriteringer av tiltak det søkes trafikksikkerhetsmidler for i 
2017:

1. Gang- og sykkelveg kryss fv17/Svenningsbrona, ny avkjørsel OBUS (barneskolen)
2. Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen

I tillegg anbefales det å prioritere en planlegging og bygging av gang- og sykkelveg langs fv.434 
fra jernbaneovergang tom innkjørsel Hunn boligfelt i 2018. Tiltaket planlegges i samråd med 
Statens vegvesen, men finansieres av kommunen i sin helhet. Framtidig drift- og 
vedlikeholdsansvar søkes overtatt av fylkeskommunen. Trafikksikkerhetstiltak knyttet opp mot 
eksisterende veg fra fv.17 til ny brannstasjon i Barlia prioriteres også i 2018. Tiltak må ses i 
sammenheng med opprusting/utvidelse av kommunal veg på strekningen.

Overhalla kommune prioriterer følgende seks viktigste tiltak langs fylkesveger i kommunen, jfr. 
høringsuttalelse til Fylkesvegplan og samferdselsplan (2018-2021(2025): 

 Fv439 Ranem bru, ny bru
 Fv401 Sørsivegen – breddeutvidelse, fastdekk og heving av veg ved flomutsatte 

strekninger Fv436 
 Fastdekke på Nordgårdsvegen 
 Etappevis utbygging av gang- og sykkelveg mellom Overhalla-Namsos
 Fv17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av svinger og 

avkjørsler fra Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata
 Fv760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergangen
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/1307-6
Saksbehandler:
Johan Grongstad

Saksframlegg

Rullering av vegplan 2016-2019 og revisjon av tiltaksplan.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 111/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

1. Fremlagte vegplan med revidert tiltaksplan datert 21.11.2016 godkjennes.

2. På veier/plasser vedtas følgende prioriteringer for 2017:
1. Flikk asfalt 0,50 mill.
2. Parkerings plass Ranem kirke 0,85 mill.
3. Oppgradering fra Himo-Kalvtrøa 2,00 mill.
4. Renovering av Torvstrøvegen, Skage industri område 3,10 mill.
5. Utbedring av kryss Svalivegen- Krabbstuvegen 1,00 mill.

3. På gang og sykkelvei vedtas følgende prioriteringer for 2017:
1. Trafikksikkerhetstiltak OBUS 0,40 mill.

4. På gatelys vedtas følgende prioritering for 2017:
1. Utarbeidelse av tilstandsrapport for alle strekninger 0,10 mill.

Oppsummering av alle prioriteringer for 2017: 7,95 mill.

Foreløpige prioriteringer for 2018:
1. Breddeutvidelse Skjørlandsvegen (forprosjekt) 0,15 mill.
2. Skjørlandsvegen (forprosjekt) 0,15 mill.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 21.11.2016 Rullering av vegplan 2016-2019 og 
revisjon av tiltaksplan.
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Saksopplysninger

Det er foretatt en mindre omstrukturering av vegplanen. Vegplanen er beholdt slik den var med
noen forandringer, mens det i siste punkt er lagt til en tiltaksplan som beskriver de tiltakene som 
er innenfor vei, plasser, gang-/sykkelvei, gatelys og bruer/kulverter.
En komplett revisjon av hele vegplanen vil bli foretatt i 2018.

Prosjekter 2017
Veier/plasser

1. Flikk av asfalt er tenkt som en reparasjons jobb der man skal gjennomgå alle kommunale 
veier og sette opp en prioriteringsrekkefølge på lik linje med det som ble gjort i 2016. 
Det er fremdeles områder som er av en slik forfatning at det burde vært tatt reparasjoner 
av enkelt områder og kryss. Dette er å anse som preventive tiltak. Hvis man slipper slik 
type forfall for langt, vil det bli en dyr prosess å ta igjen dette senere, det vil da bli behov 
for mere omfattende tiltak for å ta igjen etterslepet.

2. Opprusting av parkeringsplass ved Ranem kirke i tråd med økonomiplanen. Området ser 
uferdig ut og det er utfordringer med at man tidvis får store hull i grus dekket. I 
kalkulasjonene her har vi tatt med masseutskifting, asfaltering og oppmerking.

3. Oppgradering av strekningen Himo-Kalvtrøa er et prosjekt som bør prioriteres høyt da 
det er en vei med stadig økende trafikk. Den strekningen som her er prioritert som etappe 
en er også den som er i dårligst forfatning Det er allerede iverksatt utarbeiding av et 
forprosjekt som skal ende i en komplett kravspesifikasjon. Dette forprosjektet blir 
ferdigstilt før nyttår og man vil da kunne ha en politisk sak om finansiering av dette i 
januar/februar 2017.

4. Renovering av Torvstrøvegen (Skage industriområde) er en vei med et meget stort behov 
for renovering. Det er i dag en standard på veien som gjør at det på vinterstid er store 
ansamlinger av vann som fryser og er med på å bidra til ytterligere forringelse av veien. 
Med den tungtransporten som er på denne veien vil det være naturlig at denne settes høyt 
på prioriteringslisten.
Den delen som er tatt med i kalkulasjonene er fra FV 17 og frem til avkjørselen til Bil 1 
din. Der er tatt med gatelys på strekningen. Gang- og sykkelveien er tenkt frest opp og 
beholdt med grusdekke.

5. Utbedring av kryss Svalivegen/Krabbstuvegen bør ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv 
settes på prioriteringslisten. Det er et svært uoversiktlig kryss som det bør gjøres tiltak 
med. Det er foretatt noen strakstiltak så som oppmerking og krattrydding, men dette er 
ikke nok. Myke trafikanter som kommer nedover gang-/sykkelvegen fra Svalia kan være 
vanskelige å se. Det er også nedoverbakke inn til krysset, noe som gjør at de som 
kommer med sykkel delvis kommer fort inn i krysset.

Gang og sykkelveier
1. Trafikksikkerhetstiltak gang- og sykkelvei fra kryss Svenningbrona/FV17 frem til ny 

avkjørsel OBUS. Her er det tenkt etablering av gang-/sykkelvei langs adkomsten mot sør 
ved ungdomsskolen. Det er i dag en uoversiktlig adkomst fra FV. 17 og inn mot OBUS 
som det bør gjøres noe med. Tiltaket innbefatter 4 nye lysstolper samt ny gang- og 
sykkelvei.

Gatelys
1. Utarbeidelse av tilstandsrapport for alle strekninger. Overhalla Kommune har et stort 

etterslep på vedlikehold av gatelys. Utfordringene er at vi ikke kjenner omfanget eller 
hvor behovet er størst. For å få kontroll på dette og for å få en klarhet i hvor vi bør sette 
inn ressursene de neste årene, foreslås det å få utarbeidet en komplett tilstandsrapport på 
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gatelys. Når denne er klar må det ut fra denne lages en gjennomføringsplan som 
samsvarer med de midlene som blir gjort tilgjengelig.

Prioriteringer Drift 2017:

Som kjent er det mye dårlig grunn i Overhalla grunnet leire. Dette fører til store utfordringer når 
det gjelder veivedlikeholdet. Hovedproblemet med dette er at det blir stående vann opp i 
overbygningen på veien, noe som igjen fører til at holdbarheten på veien blir redusert og man får 
da en myk og hullet vei. For å redusere denne utfordringen er det av avgjørende betydning at 
man har grøfter som tar unna vannet og drenerer vannet vekk fra veien. 

Det ble gjort en betydelig innsats i 2016 for å få fjernet gresskanter på veiskulder. Det vil i 2017 
være to spesielle fokusområder på vei: grøftrensk og fjerning av begroing. Dette vil være en 
fortsettelse av den jobben som er gjort i år. 
Når dette er gjennomført er det veldig viktig at det i årene som kommer blir utført tilstrekkelig 
med kantslått slik at man holder vegetasjon nede, og derved forhindrer gjengroing/oppfylling av 
grøftene.
For å få et godt resultat på disse jobben er det viktig at man jobber systematisk og utfører disse 
jobbene med en slik kvalitet at det holder i mange år.
Det vil før nyttår bli sendt ut et skriv til alle grunneierne som grenser mot kommunale veier, der 
vi oppfordrer de til å hugge det som står minimum tre meter fra vegskulder.
Ved å ha høy prioritet på preventivt vedlikehold vil dette betale seg godt på sikt. 

Foreløpige prioriteringer 2018:
1. Breddeutvidelse av Skjørlandsvegen er tenkt som et forprosjekt for å utrede 

konsekvensene av dette tiltaket. Man må se på dette i sammenheng med evventuell gang-
og sykkelvei på samme strekning, da disse to prosjektene henger sammen. Det vil bli 
krevende å finne gode løsninger på dette, da det delvis er begrenset med plass på begge 
sider av veien. Forprosjektet er tenkt å ende opp i en komplett kravspesifikasjon og et 
anbudsdokument som er klart til å legges ut på anbud (doffin-portalen).

2. Gang- og sykkelveg Skjørlandsvegen (forprosjekt). Dette må sees i sammenheng med 
punktet ovenfor.

Vurdering

Ut fra ei faglig vurdering tilrås det at de prioriteringen som er gjort for 2017 blir fulgt. 
De fleste bilister og innbyggere har en eller annen oppfatning av veiene de ferdes på. Det vil 
derfor være med på å styrke omdømmet til kommunen hvis man i årene som kommer har et høyt 
fokus på preventivt vedlikehold. Med den befolkningsveksten som er stipulert for Overhalla 
kommune vil det også i tiden som kommer være et stort behov for gode og trygge veier.

Det vil fra ny brøytekontrakt 01.01.2017 bli innført bruk av GPS på alle kjøretøy. Ved å innføre 
dette på alle kjøretøyer som skal utføre vintervedlikehold for Overhalla Kommune vil man ha en 
bedre sporbarhet og man vil kunne gi en bedre informasjon til publikum. 
Dette utstyret skal også innføres for bruk på alt arbeid som skal gjøres på sommervedlikeholdet. 
Dette vil igjen gi oss helt nøyaktige data på de jobbene som er gjort. Man vil da kunne loggføre 
det som er gjort på en mer effektiv måte, slik at man senere kan verifisere allerede utførte 
jobber, og samtidig kunne bruke dette som en del av planleggingen av den videre aktiviteten.
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Miljømessig vurdering

Sett fra et folkehelseperspektiv vil disse prioriteringene være med på å forbedre tilførselsveiene 
til de mest populære turområdene i kommunen. Det at veiene er av en slik standard at man lett 
kan ta seg inn til disse områdene, vil være med på å senke terskelen for å benytte disse 
tilbudene. Ved å ha fokus på gang-/sykkelveier, gatelys og andre trafikksikkerhetstiltak vil man 
legge til rette for at folk benytter seg av dette, og derved reduserer bilbruken noe gjennom aktiv 
transport (sykle/gå).
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2012/6972-26
Saksbehandler:
Åse Ferstad

    

Saksframlegg

Rullering - hovedplan for kommunal bygningsmasse - tiltaksplan drift 2017 
og tiltaksplan investeringer 2017 - 2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 112/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

Forslag til revidert hovedplan for kommunal bygningsmasse, datert oktober 2016, vedtas. 

A) Følgende investeringstiltak 2017-2020 prioriteres:
1. Kommunale leiligheter og omsorgstilbud: 

Framtidig utbygging av bygg til helseformål og omsorgsboliger ved helsesenteret. Det 
gjennomføres en reguleringsendring med utgangspunkt i utarbeidet forprosjekt. Det tas 
sikte på en byggestart i løpet av 2017. Utbyggingskostnad ca. 20 mill. kr.

2. Ny brannstasjon:
Ny brannstasjon bygges i Barlia, jfr. vedtak i KOM-sak 95/16. Kostnadsramme på 
ca. 8,95 mill. kr.

3. Hunn skole og gymsal:
Forprosjekt som kartlegger tilstand på eksisterende bygninger, avklaring av 
kapasitetsbehov, gymsal, uteområde mm. Forprosjektet fremmes for kommunestyret før 
utbyggingsvedtak fattes, jfr. KOM-sak 94/16. Kostnadsramme forprosjekt ca. kr. 
750 000. 

4. Administrasjonsbygget:
Nytt ventilasjons- og varmeanlegg. Stipulert kostnad ca. 3-4 mill. kr.

5. Helsesenter/sykeheim:
Enøktiltak og restaurering av tak. Kostnadsramme i 2017 ca. kr. 5,5 mill. kr. (2017)

6. Ranemsletta barnehage:
Evt. utvidelse. Utredes nærmere. Stipulert utbyggingskostnad ca. 3 mill. kr. (2017)

7. Moamarka barnehage:
Enøktiltak. Stipulert kostnad ca. 1,5 mill. kr. (2019)

I tillegg til ovenstående tiltak vil Skage barnehage bli sluttført i 2017 (utbyggingskostnad 53 
mill. kr.)
Nye bygg skal planlegges bygd med tilnærmet nullenergi-bygg, og ved rehabilitering av 
eksisterende skal det vurderes nye framtidsretta løsninger. 

B) Helse Miljø og sikkerhet (HMS-tiltak):
1. Sykeheimen:
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Ny branndør med automatikk (Rød avd.) (kr. 90 000).
Ombygging bygg A Øst kontorer (kr. 95 000)

2. Ranemsletta barnehage:
Isolering sovebod småbarn (kr. 40 000).
Isolering, lys, ventilasjon utebod 3-5 (kr. 50 000).

HMS-tiltak ved helsesenteret/sykeheimen prioriteres gjennomført i 2017, og finansieres 
innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 185 000, og dekkes innenfor vedlikeholdsmidlene i 
driftsbudsjettet. 

HMS-tiltak ved Ranemsletta barnehage ses i sammenheng med en nærmere utreding i 
forbindelse med en eventuell utbygging av barnehagen i 2017. 

C) Universell utforming tiltak:
1. Helsesenteret:

Dørstokk mellom venterom fysioterapi og ny dør (kr. 76 000)
2. Arnebo/Laksvoll:

Skilting (kr. 20 000)

Tiltakene utføres i 2017 og finansieres innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 96 000, og 
dekkes innenfor vedlikeholdsmidlene i driftsbudsjettet.

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg:
1 Hovedplan for kommunal bygningsmasse med vedlegg
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Saksopplysninger

Forslag til revidert hovedplan er revidert i tråd med de innspill og endringer som har 
framkommet i løpet av 2016.

Formålet med en hovedplan er å få en samordning av tiltak som omfatter forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling (FVDU) av kommunal bygningsmasse. 

Det er innkjøpt et nytt FVD – system med en grunnmodul og utleiemodul. Famacweb ble 
leverandøren som ble valgt ut. Dette vil gi oss en bedre forutsetning til å planlegge vedlikehold
og drift av kommunal bygningsmasse. Arbeidet med å legge inn dokumentasjon har startet. 
Dette innebærer arbeider med å samle inn å digitalisere tegninger og kvalitetssikre arealer og 
annen dokumentasjon. Dette er et krevende arbeid men man antar at det skal la seg gjøre 
innenfor 2017. Øvrige moduler som kan bidra til en optimalisering av ressursbruk og 
kvalitetsheving innenfor blant annet renhold og booking (utleieboliger) vil bli vurdert anskaffet i 
løpet av 2017.

Den årlige gjennomgangen med enhetslederne viser innrapportert og registrert kortsiktige tiltak 
til en kostnad på ca. 5,7 mill. kr., samt en kostnad på ca. 35 mill. kr. til langsiktige tiltak. I disse 
tallene er tiltak på eksisterende Skage barnehage inkludert. Kun nødvendig vedlikehold vil bli 
prioritert fram til ny Skage barnehage kan tas i bruk i løpet av høsten 2017. I kostnadsrammen 
for langsiktige tiltak er gymsal Hunn skole foreløpig tatt inn med ca. 17 mill. kr. Dette skal 
defineres nærmere som en del av igangsatt forprosjekt Hunn skole.

I hovedplanens tiltaksplan budsjett 2017 (jfr. pkt. 9.1), er det valgt å prioritere inntil 6 
kortsiktige tiltak per bygg. Tiltakene har en stipulert kostnadsramme på ca. 3,2 mill. kr. 

Tiltaksplan for investeringer i perioden 2017 – 2020 omfatter flere større utbyggingsprosjekt. 
Disse har en stipulert kostnadsramme på ca. 124 mill. kr. (eks. ny Skage barnehage).
De største investeringene vil være en utbygging av kommunale leiligheter og omsorgstilbud på 
den gamle Ranemsletta barnehagetomta (2017), Hunn skole/gymsal (2018-2019), ny 
brannstasjon (2017) og en rehabilitering av Gimle (2019-2020).

Følgende eiendom/bygningsmasse er kjøpt i perioden 2014 – høsten 2016:
 Vangen (Overhalla frivilligsentral)
 Barlia barnehagebygg
 Enebolig Langlia 8
 Barlia gml. husmorskole/videregående skole.

Følgende eiendom/bygningsmasser er solgt i perioden 2014 – høsten 2016:
 Bjørbo (bolighus)
 Østlund (bolighus)
 4 leiligheter på Skage

Følgende større tiltak er sluttført (s) /pågår (p) i bygningsmassen i 2016:
 Rehabilitering av omsorgsbolig (Hildremsvegen) til passivhusstandard (2 leiligheter) (s)
 Skage barnehage, nybygg (p)
 Helsesenteret/sykeheimen, enøktiltak: tak, utskifting av 17 vinduer og tiltak på 

ventilasjonsanlegget (s). (Ytterligere enøktiltak er planlagt gjennomført i 2017)
 Svømmehall, rehabilitering og hms-tiltak, garderober, inngangsparti, lys og oppvarming

(s)
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 Hunn skole, nytt varmeanlegg – ventilasjonsanlegg oppgradert/økt gjenvinningsgrad til 
TEK10 nivå (s)

I tillegg er det utarbeidet forprosjekt for tomtevalg av ny brannstasjon (vedtatt bygd i Barlia), og 
et forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorgstjenester (gml. barnehagetomta).

Vurdering

Forslag til revidert Hovedplan gir en god oversikt over kortsiktig og langsiktig vedlikehold av 
den kommunale bygningsmassen. 

Flere av tiltakene vil imidlertid være uaktuelle hvis foreslåtte prosjekter i tiltaksplanen 2017-
2020 blir realisert i perioden. Dette gjelder blant annet større tiltak på eksisterende 
barnehagebygg Skage (rives når nytt bygg står ferdig), Hunn skole (rehabilitering/ny gymsal),
Skage barnehage avd. Trollstua (selges), Ranemstunet og Gimle. Innmeldte tiltak ved 
Ranemsletta barnehage anbefales å ses i sammenheng med en eventuell utvidelse av 
eksisterende bygningsmasse (2017).

For å få et tilfredsstillende vedlikehold er det viktig at tiltak bli utført før etterslepet blir for 
stort. Preventivt vedlikehold er alltid å foretrekke.

KOSTRA-statistikken viser at innrapportert areal på kommunens formålsbygg
(administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, idretts- og 
kulturlokaler) har et samlet areal på 21 500 m2 i 2015. I tillegg kommer kommunens øvrige 
bygningsmasse.

Å opprettholde nivået på vedlikeholdet vil kreve en årlig innsats. Rådgivingsselskapene 
Multiconsult og PwC har i en egen rapport til KS i 2008 anslått det årlige vedlikeholdsbehov til 
100 kr pr m2 ved 30 års levetid og 170 kr pr m2 ved 60 års levetid (inkl. nødvendige 
oppgraderinger). 

Hvis en tar utgangspunkt i 100 kr pr m2 så vil dette for Overhalla sin del beløpe seg årlig til ca. 
2,2 mill. kr. I tillegg vil det måtte påregnes vedlikeholdsmidler til kommunens øvrige bygg.

Budsjettoversikt som viser vedlikeholdsmidler til kommunale bygg de siste 9 årene:  
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013    2014    2015 2016 2017 (budsjett-

forslag)
Budsjett 1,333 1,465 1,866 1,959 1,765 2,170 1, 975 2,1 1,717 1,817

(Tall i mill. kr.)

Utgifter (kr) til vedlikeholds aktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr m2:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
68 61 41 45 52 63 70 84

Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 (K) etter region, statistikkvariabel og tid.

Ut fra innrapporterte HMS-tiltak har en valgt å prioritere to tiltak ved Helsesenteret/Sykeheimen
og som foreslås gjennomført i 2017 innenfor vedlikeholdsbudsjettet. 
Når det gjelder HMS-tiltak ved Ranemsletta barnehage, så foreslås disse å ses i sammenheng 
med en nærmere utredning i forbindelse med en utbygging av barnehagen i 2017. 
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Prioriterte tiltak innenfor universell utforming (UU) ved Helsesenteret og Arnebo/Laksvoll 
foreslås gjennomført i 2017 innenfor vedlikeholdsbudsjettet jfr. pkt. C i forslag til vedtak.

Øvrige HMS-, og UU-tiltak vil måtte bli vurdert opp mot andre kortsiktige vedlikeholdstiltak 
innenfor budsjettert ramme. 

I følge KOSTRA-rapportering av energiforbruk i formålsbyggene, så viser det en økt 
energikostnad pr m2 i 2015, sett i forhold til en nedgang i arealet på formålsbyggene. Det vil 
derfor være viktig å fokusere på enøktiltak også i årene framover. En god oppfølging av 
energibruken vil være viktig for å sikre at byggene opprettholder et lavt forbruk. De fleste av 
kommunens formålsbygg er tilkoblet SD-anlegget (sentral driftsstyringsanlegg), og nye bygg vil 
bli fortløpende bli koblet på systemet.

De fleste kommunale bygg ble energimerket i 2010, og det foreligger en energiattest for disse.

Energimerket angir byggets energitilstand. Kort definert: Energikarakteren angir hvor energieffektivt bygget er, 
inkl. oppvarmingsanlegget. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet 
(romoppvarming og varmtvann) som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass.

OBUS/ungdomsskolen (svømmehall), er flyttet fra rød D til lysegrønn D med de tiltak som er 
gjennomført i 2016. 

Etter at planlagte enøktiltak ved Helsesenteret/Sykeheimen er gjennomført i 2017, så vil det bli 
foretatt en ny energimerking av bygningsmassen. En ny energimerking ved Hunn skole og 
Gimle avventes til det er avklart omfang av rehabilitering av bygningsmassen.

Kommunens klima- og miljøplan har flere ambisjoner og tiltak som skal følges opp både når det 
gjelder nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Ambisjonen om at alle 
kommunale nybygg skal være passivhus/nullenergibygg eller bedre er en viktig del av den totale 
miljøsatsingen som kommunen har. En utfasing av gjenstående oljekjeler vil måtte bli prioritert i 
nær framtid. 

Det er vedtatt i sak 94/16 (14.11.16) å gjennomføre et forprosjekt i 2017 for å kartlegge tilstand 
og kvalitet på Hunn skole, samt gymsal/hall. Forprosjektet var planlagt utført i 2016, men er satt 
på vent inntil videre for å avklare valg av langsiktig løsning og se det i sammenheng med 
gymsal/hall Hunn skole, utbygging ved OBUS og bygningsmessig grunnlag/tilstand Gimle. I 
forslaget til økonomiplan 2017-2020 er det satt opp et forprosjekt for Gimle i 2019 med 
gjennomføring i 2020.
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Tiltaksplanen for perioden 2017 – 2020 viser at kommunen fortsatt har et stort 
investeringsbehov både når det gjelder nye bygg og større rehabilitering av eksisterende
bygningsmasse.
Etter at nytt FVD - system blir tatt i bruk i løpet av 2017, så vil en få et bedre grunnlag for å få 
fram det faktiske behovet for vedlikehold og tilstand i bygningsmassen. I tillegg vil det gi 
grunnlag for en bedre planlegging og tidspunkt for når tiltak bør iverksettes. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/9708-2
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsbudsjett 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 113/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jf. 
eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav a. 

2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf esktl. § 11 
første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bosted for skatteåret 
2017 er 4 promille, jf esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn 
for fritidsboliger. 

3. Takstvedtaket for eiendomsskatt i Overhalla kommune vedtatt av kommunestyret i 2010 
i sak 80/10 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf esktl. §10. Retaksering iverksettes 
i 2017 og 2018 og danner grunnlag for nytt taksvedtak i 2019. 

4. Eiendomsskatten skrives ut 3 ganger årlig, men det åpnes for 12 ganger årlig hvis 
ønskelig. 

5. Kommunalt avgiftsregulativ for 2017 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn 
sammen med årsbudsjett 2017.

6. Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på 
kr 65.467.000 for 2017.

7. Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på kr 1.164.000.
8. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 vedtas som foreslått. Det fordeles kr 

233.470.000 til drift jf. budsjettskjema 1A.

-�51�-



Budsjettskjema 1A - drift Regnskap Budsjett Budsjett

(Tall i kr 1000) 2015 2016 2017

Skatt på inntekt og formue 75 389          79 850          84 648          

Ordinært rammetilskudd 134 730        144 566        147 053        

Skatt på eiendom 6 408            6 357            6 470            

Andre direkte eller indirekte skatter 391                390                390                

Andre generelle statsti lskudd 16 746          20 275          22 579          

Sum frie disponible inntekter 233 665        251 438        261 140        

Renteinntekter og utbytte 2 267            1 549            1 432            

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                -                

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 472            10 440          10 051          

Renteutg planlagte investeringer -                -                

Avdrag på lån 9 910            10 839          9 916            

Avdrag planlegte investeringer

Netto finansinnt./utg. -17 115        -19 730        -18 535        

Til  dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                

Til  ubundne avsetninger 28 258          23 684          26 234          

Til  bundne avsetninger 1 870            1 769            1 497            

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 131            -                

Bruk av ubundne avsetninger 10 864          13 308          19 091          

Etårstiltak dekke med ubundne avsetninger

Bruk av bundne avsetninger 337                245                355                

Netto avsetninger -12 795        -11 900        -8 285           

Overført ti l  investeringsregnskapet 750                850                

Til  fordeling drift 203 756        219 058        233 470        

Sum fordelt ti l  drift (fra skjema 1B) 200 746        219 058        233 470        

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 010            0 0

Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett

2015 2016 2017

Politiske styringsorganer 407                2 084            328                

Stabs- og støttefunksjoner 15 324          13 398          14 951          

Fagområde oppvekst 74 581          80 187          83 422          

Fagområde helse/sosial 68 821          72 658          75 664          

Fagområde kultur 8 616            13 799          18 182          

Fagområde teknisk 26 254          27 359          30 726          

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -12 082        -12 070        -12 334        

Midtre Namdal Samkommune 18 824          21 644          22 531          

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 200 746        219 058        233 470        
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Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett Budsjett

2015 2016 2017

Investeringer i anleggsmidler 76 135          113 575        82 038          

Utlån og forskutteringer 1 699            1 000            -                

Kjøp av aksjer og andeler 675                750                850                

Avdrag på lån 2 919            2 655            1 330            

Dekning av tidligere års udekket -                

Avsetninger 887                794                655                

Årets finansieringsbehov 82 315          118 774        84 873          

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 61 454          96 965          65 467          

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 852            1 600            1 900            

Tilskudd til investeringer 0 -                -                

Kompensasjon for merverdiavgift 14 610          13 810          13 191          

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 812            5 649            985                

Andre inntekter 0

Sum ekstern finansiering 81 729          118 024        81 543          

Overført fra driftsbudsjettet 750 850                

Bruk av tidligere års udisponert -                

Bruk av avsetninger 586 2 480            

Sum finansiering 82 315          118 774        84 873          

Udekket/udisponert -                -                -                
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Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

X 21.11.2016 Årsbudsjett 2017

Budsjett

2017

Kommunale bygg

Ny Skage barnehage (2013-2015) 19 000         

Hunn skole - byggeteknisk gjennomgang og ny gymsal 750              

Obus - uteområde/ videre utbygging 500              

Brannstasjon 8 950           

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg 9 500           

Resturering tak og enøk. Helsesenteret 5 500           

Ranemsletta barnehage - utvidelse 3 000           

Vann og avløp (ramme eks mva)

Overbygg pumpestasjoner 500              

Høydebaseng Skage 12 000         

Pumpestajoner Gansmo/ Granheim avløp 1 500           

Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanlegg 200              

Nytt vannmålerpunkt på nett 450              

Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem 350              

Implementering vannmålere privat 434              

Komtek slam (dataprogram) 150              

Veg og trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetstiltak OBUS (Svenningsbrona) 400              

Trafikksikkerhetstiltak 500              

Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken 2 000           

Krabbstuvegen - utbedring kryss 1 000           

Skage industriområde - standardheving veg 3 100           

Stedsutvikling/ reguleringsplaner/ tilrettelegging tomter

Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015) 83                 

Reguleringsplan/ stedsutvikling - Ranemsletta sentrum 1 000           

Skageåsen trinn 4 7 300           

Parkeringsplass Ranem kirke 850              

Utvidelse Skogmo industriområde 1 700           

Sykkelparkering Ranemssletta barnehage og adm.bygget 200              

El bil 2015 700              

Varmestyringsprogram Ranem og Skage kirke 150              

Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred  (VV10897) 271              

82 038         

Budsjettskjema 2B - investering
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Saksopplysninger

Kommunestyret skal i hht til kommuneloven § 45 innen årets utgang vedta et budsjett for 
kommende kalenderår. Budsjettet skal vedtas i balanse og være inndelt i en driftsdel og en 
investeringsdel. Formannskapet innstilling til budsjett kunngjøres og legges ute til offentlig 
ettersyn i 14 dager før behandling i Kommunestyret. 

Budsjettvedtaket omfatter budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjettet drift) 
budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investeringer mv.) I 
tillegg er økonomiske oversikter vedlagt i budsjettdokumentet. 

Vurdering

Kommunens tjenester må i hovedsak dimensjoneres i forhold til statlige overføringer som skatt 
og rammetilskudd. Kommende års overføringer vil etter endring i kriterier for tildeling av 
rammetilskudd gi en reduksjon for Overhalla. En vil få en negativ realvekst på 1%.

Vekst og fornying
Overhalla har i senere år hatt en bra befolkningsvekst, og veksten forventes å vedvare i 
kommende år. Det er innenfor den yngste delen av befolkningen at etterspørselen etter tjenester
har økt mest. Barnehagetilbudet er dimensjonert opp i senere år. Alderskullene i grunnskole har 
blitt større, og kapasitet i grunnskolelokalene begynner å bli presset. Som første steg for å møte 
disse endringen, er det bygget en ny barneskole og den andre barnehageutbyggingen skal 
sluttføres høst 2017. I rådmannens forslag til budsjett foreslås igangsettelse av 
planleggingsarbeidet for ut-/ ombygging av både Overhalla barne- og ungdomsskole og Hunn 
skole. Kapasiteten ved Ranemsletta barnehage utvides ved ombygging av dagens bygg i 2017. 

For å møte etterspørsel etter tomter er det vedtatt utvidelse av Skageåsen boligfelt i 2017. Økt 
befolkning gir økt press og større behov for infrastruktur. Kapasitetsøkning og 
energieffektivisering av vann -og avløpssektoren prioriteres i de neste fire årene med en samlet 
investering på kr 21 million. Standarden på en del kommunale veger er dårlig og behov for 
standardheving er ønskelig. Asfaltering av Himo – Kalvetrøen – Ombekken er planlagt for 
kommende år. Trafikksikkerhet er i fokus. Tilrettelegging for sykkel er foreslått både i 
investerings og driftsbudsjettet. Forlengelse av gangfelt ved OBUS prioriteres i 2017. 
Energieffektivisering av gatelys er også tatt inn ved oppgradering av lysarmatur til 
energieffektive LED-lys.

Første steg i bruk av «barnehagetomta» ved Helsesenteret vil starte opp med et forprosjekt for 
bygging av omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Det er gjennomført en forstudie 
som er sluttført i 2016 hvor hele området er kartlagt og mulig bruk er presentert. 

Stedsutvikling fortsetter i 2017 og arbeidet med reguleringsplan for Ranemsletta vil bli startet. 

Overhalla kommune har i likhet med befolkningsveksten et næringsliv som har vokst i senere år. 
Kommunens oppgave vil være å legge til rette infrastrukturen og tomteområder for næringslivet. 
Kommunen har to industriområder hvor en til en vær tid ønsker å ha byggeklare tomter. 
Området på Skogmo er vedtatt utvidet i 2017. For Skage industriområdet legges det til rette med 
standardheving av veg og tilrettelegging med gatelys.
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Økonomi
I rådmannens forslag til årsbudsjett forventes det en økning i frie inntekter på kr 10 millioner, en 
vekst på 4% i forhold til opprinnelig budsjett 2016. Regjeringen forsalg til statsbudsjett 
representerer en negativ realvekst på 1 % for Overhalla. 

Netto finanskostnader er beregnet til kr 18 millioner, hvor det er forutsatt at en skal betale 
minste tillatte avdrag i hht kommunelovens bestemmelser. I takt med økte investeringer i 
kommende år vil finanskostnadene øke. Som et tiltak for å møte en periode med økte 
finanskostnader, har det vært en bevisst strategi å styrke fondsbeholdningen. Rådmannen 
foreslår at det samlet avsettes kr 8,6 millioner i 2017. Det forventes at disposisjonsfondet vil 
være på kr 50 millioner ved utgangen av 2017. Dette utgjør 15 % av totale driftsinntekter i 2017. 
Netto driftsresultat er i forslaget til årsbudsjett kr 9,1 millioner og utgjør 2,8 % av 
driftsinntektene. 

Det vises for øvrig til budsjettdokumentet for øvrige opplysninger og vurderinger.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/4769-7
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Revidert økonomiplan 2017-2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 114/16 05.12.2016
Overhalla kommunestyre 19.12.2016

Rådmannens innstilling

Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg:
Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020.

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette frem forslag til revidert økonomiplan for perioden 2017 – 2020.
Forslaget er en framskriving av årsbudsjett for 2017, hvor en har korrigert for endringer i 
planperioden.

Innstillingen fra Formannskapet, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til
alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i Kommunestyret.

Vurdering

En framskriving av budsjett 2017 med konsekvensjustering av tallene fram til 2020 viser at sum 
frie disponible inntekter vil som følge av omlegging av inntektssystemet fra 2017 bli redusert 
med kr 2,5 millioner i økonomiplanperioden. Det foreslås samlede investeringer på kr 210 
millioner hvorav kr 162 millioner finansieres med lån. Netto finansinntekter/ utgifter vil øke 
med kr 4,9 millioner. Totalt gir dette behov for å redusere avsettinger til fond og rammen til 
ordinær drift med kr 7,4 millioner. 

Avsetninger er i rådmannens forslag til økonomiplan foreslått redusert fra kr 8,3 til kr 2,8 
millioner (5,5 millioner) i løpet av planperioden. Til tross for dette vil en fortsatt ha mulighet til 
å styrke disposisjonsfondet. En forventer at det ved utgangen av 2020 vil være på kr 60 
millioner. Dette utgjør 19 % av driftsinntektene i 2020. 
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Netto driftsresultat av sum driftsinntekter vil i 
planperioden reduseres fra 2,8 % til 1,1 %. Teknisk 
beregningsutvalg anbefaler at avsettingen bør være 
2 %. Avsetningen burde da ha vært kr 2,7 millioner 
større i 2020. I en kortere perioden kan en ha et
lavere netto driftsresultat. På sikt må kostnaden 
tilpasses inntekten slik at avsettingen blir på 
anbefalt avsettingsnivå og fondsreservene kan 
dekke endringer i kommende års økonomi. Kapitalkostnadene framover vil øke som følge av 
kapasitetsøkende investeringer. Det er imidlertid ikke lagt inn mulige inntektsøkninger som vil 
kunne komme om befolkningsprognosene framover slår til med vekst i innbyggertallet.

En har satt inn noen forutsetninger om 
endring innenfor enkelte av 
rammeområdene. Helårseffekten av 
reduserte personalressurser høst 2017 får en 
helårseffekt for grunnskole fra 2018 på kr 
509.000. Ekstratiltak innenfor helse antas å 
ikke vedvare og nye omsorgsboliger vil gi 
noe økte husleieinntekter. Nye 

førskolelokaler ved Skage barnehage forventes å gi reduserte driftskostnader. Omfattende 
kursing i forbindelse med mannskapsreformen innenfor brann- og redningstjenesten forventes å 
bli sluttført i løpet av perioden. Samlet er det forutsatt reduserte kostander med driften i 2020 på 
kr 2 millioner. 

Samlet sett legges det opp til stor aktivitet i kommuneorganisasjonen, med mange og til dels 
store utbyggings- og fornyingsprosjekter i tiden som kommer. Dette vil åpenbart sette vår 
kapasitet på prøve. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere som vil mye og som også har vist
at vi kan få til mye. Med nøye vurderinger av prioriteringer og satsinger ser rådmannen at vi kan 
gå inn i en spennende periode hvor Overhalla-samfunnet på mange måter kan utvikles og 
omformes positivt.

Det vises ellers til vedlagt forslag til revidert økonomiplan 2017-2020. 

Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Politiske styringsorganer 407                2 084            328                328                328                328                

Stabs- og støttefunksjoner 15 324          13 398          14 951          14 951          14 951          14 951          

Fagområde oppvekst 74 581          80 187          83 422          83 422          83 422          83 422          

(helårseffekt redusert stilling (er) høst 17) -509              -509              -509              

Fagområde helse/sosial 68 821          72 658          75 664          75 664          75 664          75 664          

(Styrket bemanning avlastning sykeheimen) -600              -600              -600              

Fagområde kultur 8 616            13 799          18 182          18 182          18 182          18 182          

Fagområde teknisk 26 254          27 359          30 726          30 726          30 726          30 726          

(Brannberedsskapskurs) -100 -150

(Ny barnehage Skage innsparingsmål) -600 -600 -600

(Økt husleieinntekter - omsorgsboliger) -                -50                -100              

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -12 082        -12 070        -12 334        -12 334        -12 334        -12 334        

Midtre Namdal Samkommune 18 824          21 644          22 531          22 641          22 623          22 623          

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 200 746        219 058        233 470        231 871        231 703        231 603        

Revidert økonomiplan 2017-2020
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