
 

 

 

 

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 

2017 

 

  



Regnskapsskjema 1A + = økt inntekt/ 
redusert kostnad  

Skatt og rammetilskudd Med utgangspunkt i prognosetall fra KS for skatt og 
rammetilskudd viser reduksjon i overføringen på 
791.000 i forhold til opprinnelig budsjett. Prognosen for 
skatt viser en forventet reduksjon på 220.000.. 
Rammetilskuddet reduseres med kr 571.000. 
Reduksjonen knyttes til endeling vedtatt statsbudsjett 
hvor tidlig innsats 1.-4., styrking skolehelsetjenesten og 
flere barnehagelærere er tatt ut fra rammetilskuddet og 
erstattes med øremerkede tilskudd.  

-791.000 

 Revidert statsbudsjett er videre nedjustert som følge av 
lavere lønnsvekst enn antatt (2,7 – 2,4 %). Dette får 
videre virkning på skatteanslaget. Netto effekt for 
Overhalla er beregnet til  

-245.000 

Skatt på eiendom Med utgangspunkt i regnskap 2016 forventes det en 
merinntekt på 132.000 for skatt på eiendom.  

133.000 

Andre generelle 
statstilskudd 

I opprinnelig budsjett var det forutsatt tilskudd for 14 
enslige mindreårige og 60 ordinære flyktninger. 
Prognosen så langt i året viser at en vil kunne få 
tilskudd for 8 enslige mindreårige og 72 ordinære. 
Dette gir en reduksjon i statlige overføringer på 3,8 
mill. Reduksjonen påvirker avsetning til 
«flyktningefond».  

-3.847.057 

Sum frie inntekter  -4 751 057 

Renteinntekter Inntekten vil i stor grad bli påvirket av framdrift av 
investeringsprosjekter og låneopptak. For 2016 hadde 
en 2,6 millioner i samlet inntekt. En har for 2017 så 
langt i året forutsatt 2 millioner i renteinntekter, en 
økning på 570.000 

570.000 

 Kapitalinntekt selvkostområdene 300.000 

Renteutgifter Beregninger av forventet rentekostnad, med 
utgangspunkt i dagens opplysninger vil en kunne få en 
besparelse i forhold til opprinnelig budsjett med 
540.000  

540.000 

 Kapitalutgift selvkostområdene -300.000 

Avdrag Kommunestyret har vedtatt å betale minste tillatte 
avdrag i hht til kommuneloven. Beregningen foretas 
med utgangspunkt i balanseverdier fra året før og årets 
avskrivninger. Eksakte verdier er ikke kjent før 
foregående års regnskap er avsluttet. Beregningen 
viser at en for 2017 skal betale 12.455.000 i avdrag, en 
økning i forhold til opprinnelig budsjett på 2.540.000. 

- 2.540.000 

Netto finansinnt. /utg.   -1 430 000 

Bunde fond Revisor anbefaler at bruk av og avsetning til bundne 
fond disponeres av enhetene. Det er i utgangspunktet 
ikke politikk i bruk av avsetting til bundne fond som 
knyttes til øremerkede midler eller selvkosttjenester. 
En vil derfor flytte fondsbruken/ avsettingen over til 
regnskapsskema 1B på de respektive fagområdene.  

1.496.737 
 
 
 
 
 



Avsetting til bundne fond: 

Vann 782.172,- 

Avløp 530.289,- 

Slambehandling 184.276,- 

 1.496.737,- 

 
Bruk av bundne fond: 

Feietjenesten 196.000 

Avfallsbehandling 4.000 

Gaver sykeheimen 70.000 

Realfagskommune 84.600 

 354.600 
 

 
 
 
 
 
 
 

-354.600 

Bruk / Avsetting disp fond Som følge av forventet reduksjon av 
integreringstilskudd, reduseres avsetting til 
«flyktningefondet» tilsvarende.  

3.847.057 

 Morsmålstiltak Hunn skole vår 2017. Dekkes med 
«flyktningefondet» 

350.000 

 Reduksjon av rammen for enslige mindreårige -700.000 

Netto avsettinger  4.639.194 
Overføring investering Opprinnelig er det budsjettert med 850.000 som skal 

overføres fra drifts til investeringsregnskapet. 
Overføringen knyttes til årlig egenkapital tilskudd til 
Klp. Prognosen fra pensjonskassen viser at en i 2017 
skal innbetale 887.000. Dette er 035% av 
premiereserven for felles pensjonsordning og 0,80% av 
pensjonsgrunnlaget til sykepleier ordningen.  

-37.000 

 Tilskudd sykkelparkering (Statens vegvesen- prosjekt 
1567) Forutsatt som et tilskudd til Statens vegvesen, 
men prosjektet er endret til at det er Overhalla 
kommune som blir utbygger. Statens vegvesen yter 
tilskudd med samme andel som Overhalla på kr 
200.000. Midlene overføres investeringsregnskapet.  

-200.000 

Redusert til fordeling 
drift 

Reduksjon finansiering av tjenesteproduksjon 1.787.000 

Sum fordeling drift (fra 
skjema 1B) 

Reduserte utgifter til  tjenenesteproduksjon 1 398 863 

 Udekket før saldering. (Rådmannen anbefaler saldering med bruk 

av disposisjonsfond) 

380.000 

 

Regnskapsskjema 1B += økt kostnad.  
+/- ingen res eff 

Bruk/avsetting av bunden 
fond 

Bruk / avsetting til bundne fond overføres fra 
regnskapsskjema 1A: 
 

Teknisk sjef                   1 296 737  

Fagsjef helse og omsorg -                      70 000  

Fagsjef oppvekst -                      84 600  

                    1 142 137  
 

+1.142.137 



Avskrivning Avskrivning blir i kommuneregnskapet synliggjort, men 
har ingen resultateffekt. Utgiftsføring av avdrag er det 
som viser kapitalslitasjen. Avskrivningen endrer seg i 
takt med investeringen. Endringen påvirker 
rammeområdene. Det ligger ingen politikk i dette, men 
skal likevel behandles av kommunestyret. Følgende 
endring foreslås. 
 

Rammeområdet Buds(end) Regnskap Avvik 

Stabs- og støttefunksjoner 108 608  134 756 26 148 

Fagområde oppvekst    

Fagområde helse/sosial    

Fagområde kultur 40 000 66 881  26 881 

Fagområde teknisk 5 367 401 7 413 589 2 046 188 

Skatter, rammetilskudd, 
renter og avdrag  - 5 516 009  - 7 615 226  - 2 099 217 

 
 

+/-2 099 217 

Politiske styringsområder 

Pensjonskostnad klp/spk Foreløpige prognoser viser at totale pensjonskostnader 
kan bli noe lavere enn budsjettert, men da en ikke 
kjenner effekten av årets lønnsoppgjør og vikarutgifter 
påvirker kostanden anbefales det å avvente til 2. tertial 
før en foretar budsjettjustering.  

0 

Lønnsoppgjør Det er i budsjett 2017 avsatt kr 4,1 millioner til 
lønnsoppgjøret. Oppgjøret er sentralt beregnet til 2,4 % 
som er en reduksjon fra opprinnelig beregninger på 2,7 
%. En har ikke en detaljert oversikt over virkningen for 
Overhalla, men anslag viser at en trolig vil kunne spare 
mellom 1,5-2 millioner i forhold til opprinnelig ramme. 
En vil komme tilbake med mer nøyaktige beregninger i 
2. tertial.  

0 
 

Drift politisk virksomhet Prognosene viser at en vil kunne holde seg innenfor 
rammene når pensjonsføringer på ansvarsområdet 
holdes utenfor.  

0 

   

Stabs- og støttefunksjoner 

 Tilskudd sykkelparkering (Statens vegvesen) overføres 
investeringsregnskapet da det blir Statens vegvesen 
som yter tilskudd og Overhalla er ansvarlig utbygger. 
Overhallas andel på 200.000 overføres 
investeringsregnskapet.  

-200.000 

 Prognosen for utgangen av april viser at en med 
dagens kjente faktorer vil kunne holde seg innenfor 
vedtatt budsjettramme.  

0 

Fagområde oppvekst 

Barnehage Høstens barnehageopptak viser at en totalt får 13 flere 
barn i de kommunale barnehagene. En vil da totalt ha 
222 barn i kommunale barnehager som fordeles på 79 
under 3 og 143 over. De under 3 må en ha dobbelt så 
stor bemanning på som de «store».  
 

436.000 



Økningen vil fra høsten gi behov for 3,7 flere årsverk 
innenfor barnehage.  
Brukerbetalingen forventes å øke med 145.000, 
opprinnelig budsjett i forhold til brukerbetaling våren 16 
viser et inntektstap på 62.000. Netto brukerbetaling 
forventes en økning på 83.000 i forhold til opprinnelig 
budsjett. Netto økning er beregnet til 436.000. 
Helårsvirkningen fra 2018 er beregnet til 1,3 millioner.  

Styrket tilbud barnehage Det er flere sakkyndige vurderinger knyttet til 
barnehage hvor en ikke har mottatt konklusjon for pr 
d.d. Dette kan medfører økte behov, men omfanget er 
ikke kjent pr d.d. Dette vil en komme tilbake til 
kommunestyret med hvis behovene blir vesentlige.  

 

Grunnskole Etablering av Montessoriskole i Overhalla vil fra høsten 
vil føre til at en får 33 færre elever ved Obus og 1 ved 
Hunn skole. Beregninger viser at totalt vil en kunne 
redusere bemanningen med 1,94 årsverk.  
 
Videre vil Overhalla kommune være ansvarlig for spes 
ped undervisningen på den private skolen. Med 
utgangspunkt i kjente faktorer anslår en kostnaden til å 
være ca 290.000 for høsten 2017. Det knytter seg noe 
usikkerhet til rammen. Netto besparelse ved 
opprettelse av Montessori er 140.000. Med 
utgangspunkt i kjent elevtall pr d.d vil kommunen miste 
ca 3,5 millioner i statlige overføringer.  

 
 
 
 
 
 

290.000 

OBUS Prognosen for enheten er ved utgangen av april 
innenfor vedtatte budsjettramme. Opprinnelig 
beregninger viser at ansattressursen skal reduseres fra 
høsten med 1,4 årsverk. Etablering av Montessori 
skole og revidering av tildelingsmodell i forhold til 
forventet nedgang i elevtall viser at en må redusere 
tildelingen med etterlignede 1,94 årsverk.   

-430.000 
 

 Tildelingsmodellen for grunnskole beregner hvor mye 
en forventer å motta i brukerbetaling for sfo. Prognosen 
for vårsemesteret viser at en vil motta 94.000 mindre 
enn beregningen. Noe usikker hvordan høst 
semesteret vil bli, men foreløpig antas det at en skal 
kunne holde seg innenfor rammen.  

94.000 

Hunn skole Skole mottok like før jul 2016 fremmedspråklige hvor 
det var behov for å iverksette tiltak med tolk og noe 
styrket undervisning. Det ble engasjert 1,4 årsverk. 
Dette var det ikke budsjettert med i årsbudsjettet. 
Beregnet kostnad for våren er på kr 350.000 som 
dekkes med bruk av flyktningefondet. Usikker hva som 
kreves av ressurser til høsten, noe en må komme 
tilbake ved senere revidering.   

350.000 

 Ut over dette forventes det at enheten skal kunne 
holde seg innenfor vedtatt budsjettramme.  

 



Ranemsletta barnehage Prognosene viser ved utgangen av april at en vil kunne 
hode seg innenfor tildelte rammer. Høsten 
barnehageopptak viser at enheten øker fra 66 til 77 
barn. Dette innebærer en økning i 2,76 årsverk.  

0 
 

Skage barnehage Prognosen viser at enheten vil kunne holde seg 
innenfor kostnadsrammen. Et er i hht til statlige regler 
for brukerbetaling gitt flere med redusert betaling enn 
budsjettert og en forventer en svikt på ca 50.000 som 
det er tatt høyde for i total økning av rammen for 
barnehagene.  Høsten opptak viser 15 flere barn og en 
økt bemanning på 4,10 årsverk.  

0 

Moamarka barnehage Prognosene så langt viser at en vil kunne holde seg 
innenfor budsjettrammen. Høsten opptak viser at  en vil 
få 13 fære barn ved enheten. Ressursmessig utgjør 
dette en reduskjon i bemanningen på 3,9 årsverk.  

0 
 

Fagsjef oppvekst Ansvarsområdet inneholder mange forskjellig tjenester 
som det så tidlig i åre knytter seg noe usikkerhet til, 
men foreløpig prognose viser at en skal kunne holde 
seg innenfor vedtatte budsjettrammen 

0 
 

 Som en styrking av ledelsen innenfor oppvekst ønsker 
en kommende skoleår å iverksette tiltak for pedagogisk 
veiledning. Dette er ment å styrke 
undervisningsarbeidet. 100% stilling ut året er beregnet 
å koste 270.000 

270.000 

Fagområde helse/ omsorg 

Økonomisk sosialhjelp 
integreringsordningen 

Det er avsatt en ramme på kr 700.000 for økonomisk 
sosialhjelp integreringsordningen. Pr april er det 
medgått 400.000. Vil dette forbruket vedvare vil 
forventet forbruk blir 1,2 millioner. Det er fortsatt 
usikker hvor dette vil utvikle seg videre i året, vil 
avhenge av hvor fort en får nyankommende flyktninger 
på introduksjonsordningen.  
Avventer eventuell regulering til 2. tertial.  

0 
 

Overhalla sykeheim Den samlede prognosen for enheten viser at en skal 
kunne holde seg innenfor budsjettrammene. Det har til 
nå vært et forholdsvis stor innleie av sykevikar, som 
dekke med noe vakanse og forventet merinntekt av 
vederlagsbetaling.   

0 

Hjemmetjenesten Forventes at hjemmetjenesten skal kunne holde seg 
innenfor vedtatte budsjettrammer.  

0 

Helse og familie Med utgangspunkt i dagens drift forventes det at en 
skal kunne holde seg innenfor vedtatt budsjettramme.  

0 

 Det er for 2017 avsatt 160.000 til lærlingelønn. 
Lærlingen har sluttet og midlene vil ikke bli disponert. 

-160.000 

Bo og miljøtjenesten Prognosen viser at enheten skal kunne holde seg 
innenfor vedtatte budsjettrammer.  

0 

   

Fagsjef helse og omsorg Prognosen viser at en samlet sett vil kunne holde seg 
innenfor netto rammen.   

0 



Ressurskrevende  Tilskudd ressurskrevende brukere for 2016 viser at en 
vil kunne motta 986.000 mer enn hva en hadde 
inntektsført i 2017. Merinntekten bokføres i 2017.  

-986.000 

 Det er for 2017 budsjettert med 4,5 millioner i forventet 
tilskudd til ressurskrevende brukere. Ut fra erfaringer i 
2016 antar en at en vil kunne motta noe mer enn 
budsjett. Ordningen gis for utgifter over 1.157.000 
(1081’ i 2015) og kompensasjonsgraden er på 80%. 
Forventet inntekt er 5,35 millioner. I tillegg forventes 
det en merutgift for en av tjenestene knyttet til 
refusjonen på 100.000 (lønns og prisvekst) 

-800.000 

   

Fagområde kultur 

Flyktningetjenesten Foreløpige prognoser viser at en vil kunne holde seg 
innenfor vedtatte rammer for tjenesten som organiserer 
den ordinære bosettingen.  

 

 Nasjonalt har behovet for plasser for enslige 
mindreårige har gått vesentlig ned. Opprinnelig var det 
budsjettert med 14 personer i 2017. Dette er redusert 
til 9. I 2018 forventes det at en ikke vil ha flere enn 2. 
En har startet en prosess som gradvis tar sikte på å 
bygge ned og til sist avvikle tjenesten i tråd med 
reduksjon i behov. Det vil skje gradvis utover året og 
med en p.t. usikker fremdrift videre. De en pr d.d ikke 
har den detaljerte framdriften i dette har en forutsatt en 
foreløpig besparelse i år på kr 700.000. Får ingen netto 
effekt da bruk av «flyktningefondet» reduseres 
tilsvarende.  

-700.00 

Kultursjefen og samfunn Prognosen for tjenester utover flyktningetjenesten viser 
at en samlet sett vil kunne holde seg innenfor 
budsjettrammene.  

0 

Fagområde teknisk 

Teknisk sjef Prognosene ved utgangen av april viser at enheten vil 
kunne holde seg innenfor bevilgede rammer.  

0 

Interne kostnader 
selvkostområdene 

Det er utarbeidet ny veileder for beregning av interne 
kostnader for selvkosttjenestene i den forbindelse har 
en utført nye beregninger av kostnadene som medfører 
noe endringer. Endringen for ingen resultat effekt.  
Samlet for selvkostområdene medfører dette en økning 
i interne kostnader på 167.000 i forhold til budsjett. 
Dette dekkes innenfor rammen til den enkelte tjeneste.  
 
 

-/+167.000 

Vann Prognosen for tjenesten viser at en med normal drift vil 
kunne holde seg innenfor vedtatt budsjettramme. Økte 
kapital og indirekte kostander vil øke noe. Dette dekkes 
innenfor de totale rammer.  

-296.000 

Avløp Prognosen viser at med forbehold om uforutsette 
hendelser av en vesentlig karakter vil en kunne holde 
seg innenfor gitt rammer. Det forventes noe høyere 

-4.000 



inntekt enn opprinnelig budsjetter som dekker økte 
interne kostnader.  
 
Driftspostene viser at en ved utgangen av april har ca 
500.000 til gode til vedlikehold ut året.  

Kommunal bygningsmasse Prognosen for lønn og sosiale viser at med dagens drift 
og forutsettinger vil en kunne holde seg innenfor tildelt 
ramme. Det er ved utgangen av april ca 1,5 millioner 
igjen til vedlikehold. 

0 
 
 
 

Interne transaksjoner  Endring i hht ny veileder for selvkostområdene og 
beregning av interne kostnader. Motpost til Interne 
kostnader selvkostområdet 

-167.000 
 

   

Midtre Namdal 
samkommune 

Foreligger ikke rapport for 1. tertial pr d.d. Tas inn 
behandling av 2. tertial.   

 

 Pr utgangen av mars viser prognosene for 
tiltaksbudsjettet for barnevern (fosterheim og 
institusjon) en samlet besparelse på 238.000. Tidlig i 
året, en kan derfor få endringer før årsskifte.  

-238.000 

Sum fordeling drift Redusert ressurser til tjenesteproduksjon -1 398 863 
 

Regnskapsskjema 2A 
 

Investeringer i anleggsmidler Reguleres i hht skjema 2B (Reduserte 
investeringskostnader) 

-5 810 005 

Utlån og forskutteringer Forutsatt av kommunestyret at en skulle låne 6 
millioner i Husbanken til videre utlån. Innvilget 4 
millioner Rammen for utlån reduseres med 2 
millioner.  

-2.000.000 

Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitaltilskudd fra Klp er opprinnelig 
budsjettert med kr 750.00. Det forventes å bli 
887.000.  

37.000 

Avdrag på lån Avdrag på lån budsjettert på kr 1,3 millioner. 
Forventes noe mer i innbetalte avdrag som 
uavkortet skal brukes til nedbetaling av avdrag på 
kommunale Startlån 

770.000 

Dekning av tidligere års 
udekket 

Ingen tidligere underskudd som må dekkes  

Avsetninger Reduseres til 0. Var opprinnelig forutsatt at en 
skulle avsette salg av anleggsmidler. Det foreslås 
at salg av anleggsmidler finansiere investering i 
anleggsmidler og reduserer bruk av eksterne lån 
med tilsvarende beløp.  

-655.000 

Årets finansieringsbehov  -7 658 005 

Bruk av lånemidler I hht til regulering av framdrifts og betalingsplan for 
investeringer vil behovet for finansiering endres og 
vedtatt bruk av lån reduseres med 9,4 millioner.  

-7 280 205 
 

 Redusert lånetilsagn av Startlån fra Husbanken  -2 000 000 



Inntekter fra salg av 
anleggsmidler 

Budsjettert med 2,1 millioner i salgsinntekter av 
anleggsmidler. Herav 900.000 salg av 
brannstasjon, 1.000.000 i tomer og 500.000 for 
Øysletta skole. Salget av brannstasjon vil ikke bli 
effektuert før 2018.   

- 900.000 
 

Tilskudd til investeringer Ingen endring  

Mottatt avdrag på utlån og 
refusjoner 

Det er mottatt 540.000 i avdrag ved første kvartal. 
Det forventes at en totalt vil mottatt 2,1 millioner.  
 
Det er innvilget tilskudd fra Husbanken til 
sykesignalanlegg på 2,5 millioner 

1.115.000 
 
 
 

2.500.000 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 

Redusert momskompensasjon som følge av 
reduserte investeringskostnader jf 2B.  

-1 529 800 

Overføring fra driftsregnskapet Egenkapitaltilskuddet til Klp er forutsatt dekket 
med driftsmidler. Det forventes at kostnaden blir 
høyere enn antatt 

37.000 

 Tilskudd sykkelparkering (Statens vegvesen- 
prosjekt 1567) Forutsatt som et tilskudd til Statens 
vegvesen, men prosjektet er endret til at det er 
Overhalla kommune som blir utbygger. Statens 
vegvesen yter tilskudd samme andel som 
Overhalla med kr 200.000. Midlene overføres 
investeringsregnskapet. 

200.000 
 

Sum ekstern finansiering  -7 895 005 

Udekket  0 
 

Regnskapsskjema 2B 
Forslag til 
budsjett justering 

Reguleringsplanarbeid - Skage 
industriområde (2014-2015) 

Ferdigstilles i 2017.  

 

0 

Elbil 2017 Anbud gjennomført. Ramme 700.000.  0 

Brannstasjon Sluttføres sommer 2018. Antar at av total ramme på 8,9 
millioner vil det påløpe 4 millioner i 2017. 

-4 950 000 

Signalanlegg Overhalla sykeheim 
2015 

Ferdigstilles sommer 2017, forventes å bruke vedtatt ramme 
på 4,5 millioner.  

4 438 000 

Overbygg 4 pumpestasjoner 2015 Sluttføres i 2017. Ramme på 500.000. 0 

Høydebasseng Skage Sluttføres i 2017. Bevilget 12 millioner, hvorav 1,1 har påløpt 
i 2016.  

-1 144 480 

Bunnplate høydebasseng Ryggahøda 
2015 

Sluttført. 407 000 

Forprosjekt for utbygging av tomt til 
helse- og omsorg 

Forskyves, forventer å bruke 600.000 på arkitekt/ 
forprosjekt i 2017. 

-8 900 000 

Overvann, nye led-armatur og asfalt 
samt ny vannkum Skageåsvegen 

Ramme 2.337.500- rest 27.050.  27 000 

Strømaggregat distribusjon vann 
2016 

Sluttført. 4 000 

Byggteknisk gjennomgang og ny 
gymsal Hunn skole 

Forprosjekt med engasjement av arkitekt. Ramme 750.000, 
sluttføres i 2017. 

0 



Restaurering tak og enøk. 
Helsesenteret 

Rest fra 2016 kr 338.000, rammen  5,75 mill. Trinn 2 på 5,5 
millioner utsettes, rest fra 2016 ( 338.000) disponeres til 
solcelle anlegg som vil være mulig å utvide senere.  

-5 162 000 

Reguleringsplan - Ranemsletta 
sentrum 

Oppstart sommer 2017, sluttføres i 2018. Opprinnelig 
ramme på 1 million. Forventet at det halve vil påløpe i 2017.  

-500 000 

Rehabilitering ledningsnett Moan - 
Gansmo  

Rehabilitering gjennomføres som forutsatt og sluttføres i 
2017 

1 050 000 

Opprusting av kommunal veg Himo-
Kalvetrøa-Ombekken 

Sak i kommunestyret mai 2017, hvis vedtak sluttføres 
prosjektet i 2017 innenfor en ramme på 6,1 mill. Opprinnelig 
ramme på 2 mill, med etterlignede 2 mill i 2019 og 2020.   

4 125 000 

Klykkbekken- Sikring mot 
erosjon/skred  (VV10897) 

Signaler fra NVE om oppstart 2018 (men usikker). Avsatt 
ramme overføres 

-270 525 

Skageåsen trinn 4 Forventes å bli sluttført før nytt år. Byggeklare tomter fra 
2018. Når det gjelder framdriften vil en komme tilbake med 
sikrere tall ved 2. tertial 

0 

Pumpestasjoner Gansmo/ Granheim Ksak 2016, se vedtak juster rammen i hht (1,6??) 
0 
 

100 000 

Obus - uteområde/ videre utbygging Utsettes til en skal se på utbygging obus og Gimle -500 000 

Ranemsletta barnehage - utvidelse Forprosjekt, kommer med ny sak før byggestart -500 000 

Grunnkjøp Skogmo Industriområde 
2016 

Gjennomført i slutten av 2016, men budsjettert i 2017.  -1 700 000 

Utredning nytt renseanlegg for 
Ranem renseanlegg 

Forventes oppstart høst 2017. 0 

Nytt vannmålepunkt på nett Kommer ikke i gang før 2018 -450 000 

Oppkobling av eksisterende 
vannmålere - styringssystem 

Kommer ikke i gang før 2018 -350 000 

Implementering vannmålere privat Kommer ikke i gang før 2018 -434 000 

Komtek slam (dataprogram) Vil bli gjennomført i 2017. Ramme 150.000 0 

Trafikksikkerhetstiltak OBUS 
(Svenningsbrona) 

Vil bli gjennomført i 2017.  0 

Trafikksikkerhetstiltak Disponeres i 2017 0 

Krabbstuvegen - utbedring kryss Planlegging i 2017, forventer gjennomføring i 2018 -850 000 

Skage industriområde - 
standardheving veg 

Gjennomføres i løpet av året. Samkjøres med Himo-
Kalvetrøen-Ombekken 

0 

Parkeringsplass Ranem kirke Gjennomføres i løpet av året. Samkjøres med Himo-
Kalvetrøen-Ombekken 

0 

Sykkelparkering Ranemsletta 
barnehage og adm bygget 

Gjennomføres i løpet av året.  0 

Varmestyringsprogram Ranem og 
Skage kirke 

Utbetaling i 2017 til Kirkelig fellesråd på kr 150.000 0 

Særskilt tilrettelagtbolig 2017 Gjennomføres som planlagt 0 

Utb Østre del Skogmo ind område 
2017 

Planlegging i 2017, gjennomføring i 2018.  -1 150 000 

Ny Skage barnehage (2013-2015) Ramme på 53 mill med tillegg på 500.000 til utsmykking.  
Medgått tidligere år 26 mill og 27,5 millioner til disp i 2017. 
Revidering av opprinnelig ramme.    

8 000 000 

 Med utgangspunkt i erfaringer en har gjort seg under vegs i 
byggeprosjektet vil en totalt få et overforbruk på anslagsvis 
2,5 millioner. Hovedårsaken til overforbruket knyttes til 
utfordringer med en leirlomme i ytterkant av tomta. Tiltak 

2 500 000 



for å stabilisering har kostet 1,5 millioner. I opprinnelige 
kalkyler for møbler tok en utgangspunkt i samme m² pris 
som ved bygging av ny barneskole ved OBUS. Endelig 
bestilling viste at en vil få en merkostnad i forhold til 
opprinnelig budsjett. En ha videre gjort noen tilvalg som et 
bedre varmeanlegg, hms tiltak som bedre stellebord, 
Svanemerket materialer og nedgravd søppeldunker. Noe av 
merkostnadene kan en redusere, men vil føre til økte 
livsløpskostnaden for et bygg med en varighet på mellom 30 
og 40 år. Økt ramme finansieres med bruk av lån.  

Investeringer i anleggsmidler jf regnskapsskjema 2A -5 810 005 
 


