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INNLEDNING 
 
Rådmannen legger med dette fram årsberetning for hele kommunens virksomhet. Etter 
gjeldende forskrift om årsregnskap og årsberetning er årsberetningen gjort obligatorisk. 
Forskriftene overlater til den enkelte kommune å finne den form og innhold som en selv 
mener gir den høyeste informasjonsverdien. I tillegg pålegger kommuneloven kommunen 
å drive aktiv, utadrettet informasjon. 
 
Rådmannen er opptatt av å forsøke å gi årsberetningen en form og et innhold som gir 
politikere og andre interesserte god innsikt i kommunens drift og utvikling. Årsberetningen 
er også et grunnlag for å vurdere om politiske mål som er nedfelt i årsbudsjett og andre 
planer er nådd i løpet av regnskapsåret.  Derfor ønsker vi stadig tilbakemeldinger på 
årsmeldingen om forhold som ønskes endret, eller nye forhold som ønskes belyst.  
 
Kommunene er etter kommunelovens § 48 nr 5 pålagt i årsberetningen å redegjøre for 
tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard. I 
kommuneplanen vår er det også vedtatt følgende delmål: ”7.4. Ansatte utviser en høy etisk 
standard og er gode forbilder for barn og unge.” Overhalla kommune har gjennomført 
og/eller har planer om følgende tiltak: 

• Overhalla kommune har oppfordret ansatte og politikere til å registrere sine verv i 
KS sitt Styrevervregister. Dette for å utvise åpenhet omkring roller og forbindelser. 
P.t. 15 registrerte personer.  

• Vi gjennomførte i 2010 en omdømmeprosess med blant annet etikk som tema, her 
under gjennomgang og vurdering av kommunens etiske retningslinjer. Prosessen 
ble gjennomført med ekstern prosessveileder fra KS, og omfattet ledere, tillitsvalgte 
og politikere. Som en del av prosessen ble det utarbeidet prinsipper for 
kommunikasjon, hvor åpenhet blant annet vektlegges. 

• Det er i kommunens HMS-system innarbeidet regler for varsling av kritikkverdige 
forhold. 

• Det ble i 2010 vedtatt kvalitetsstandarder for pleie- og omsorgstjenesten som i stor 
grad beskriver krav til en høy etisk standard. 

• Etisk refleksjon er jevnlig tema i pleie- og omsorgstjenesten. 
• Overhalla kommune ble i 2011 resertifisert i forhold til ISO 14001 (miljøsertifisering), 

og bedriver et aktivt klima- og miljøarbeid med gjennomføring av tiltak i tråd med 
vedtatt handlingsprogram. 

• Kommunen vil fremover holde fokus på samfunnsansvar/CSR (Corporate Social 
Responsibility) og vil vurdere bruk av veilederen i ISO 26000. Et konkret første tiltak 
som vurderes er om vi skal ta sikte på å bli en Fairtrade-kommune.  

 
  
Det er regnskapsskjema 1A, 1B, 2A, 2B og balanseregnskapet som er kommunens 
obligatoriske regnskap og som vedtas av kommunestyret i forbindelse med behandlingen. 
 
En har i årsmeldingen tatt i bruk noen utvalgte KOSTRA-tall. Tallene vi har bruk er 
ureviderte. Endelige nøkkeltall vil bli presentert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) den 15. juni 
2013. Alle nøkkeltall er åpent tilgjengelig på www.ssb.no/kostra . 
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1 ÅRSREGNSKAP 2012 
Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1A) 
 

 
 
Overhalla kommune har for 2012 et årsregnskap som viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på kr 1.248.573 etter bruk og avsetninger av interne 
finanstransaksjoner (bruk/avsetning til fond/likviditetsreserve og overføring 
investeringsregnskapet). Overskuddet fremkommer som følge av økte statlige overføringer 
og skatteinntekter på kr 638.045,-. Netto finansutgifter viser en besparelse på kr 583.245,-.  
 
Netto er fondsbeholdningen styrket med kr 2.569.987,-. Av dette er kr 288.292,- 
øremerkede ordninger. Kr 635.561,- av avsetningen er kommunens mindre forbruk 
(overskudd) i 2011. I forhold til budsjett er det en meravsetning på kr 1.559.082,-. Dette 
påvirker regnskapsresultatet negativt.  
 
Overføring til investeringsregnskapet er i hht til revidert budsjett på kr 2.696.600,-. Totalen 
for regnskapsskjema 1A viser at en ved årets slutt hadde kr 337 793,- mindre disponibelt 
til fordeling drift. Sammenstilt besparelsen med hva som faktisk er disponert til drift jf. 
regnskap skjema 1B kr fremkommer årets mindre forbruk på kr 1.248.573,-.  
 
Ved vurdering av årets regnskapsmessige mindre forbruk mener rådmannen det vil være 
viktig at å ta hensyn til faktorer som overskudd i flyktningetjenesten og Melamartnan 2012.  
 
Flyktningetjenesten budsjetteres med balansering av inntekter og utgifter. Budsjetterte 
integreringstilskudd som mottas blir avsatt til disposisjonsfond. Fondet skal videre brukes 
til å dekke de utgifter en har med ordningen. Endelig regnskap for ordningen viser 
samlede merinntekter på kr 556.594,77,- i driftsregnskapet, som påvirker 
regnskapsresultatet positivt. Hadde en tidligere hatt tilstrekkelig oversikt over endelige 

Regnskap12 Buds(end)12 Budsjett12 Regnskap11

Skatt på inntekt og formue 66 087 990       64 518 000       63 207 000    60 706 174   
Ordinært rammetilskudd 120 359 588      121 528 000      120 128 000  109 164 754  
Skatt på eiendom 5 146 295         5 147 500         5 102 500     4 063 496     
Andre direkte eller indirekte skatter 358 844            358 000            350 000        358 844        
Andre generelle statstilskudd 8 933 828         8 697 000         9 090 000     7 976 222     
Sum frie disponible inntekter 200 886 545      200 248 500      197 877 500  182 269 489  

Renteinntekter og utbytte 1 753 718         1 544 000         1 374 000     1 577 836     
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 884 233         9 349 021         9 144 021     8 894 913     
Avdrag på lån 7 793 261         7 702 000         7 581 000     7 553 379     
Netto finansinnt./utg. (14 923 776)      (15 507 021)      (15 351 021)   (14 870 456)  

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                   -                   -               -               
Til ubundne avsetninger 10 669 087       10 669 087       7 708 160     8 241 622     
Til bundne avsetninger 1 263 539         465 809            233 809        2 233 778     
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 635 561            635 561            -               828 462        
Bruk av ubundne avsetninger 7 175 246         7 175 246         5 592 463     6 834 380     
Bruk av bundne avsetninger 1 551 831         2 313 184         963 392        1 997 209     
Netto avsetninger (2 569 987)        (1 010 905)        (1 386 114)    (815 350)       

Overført til investeringsregnskapet 2 696 600         2 696 600         -               1 919 500     
Til fordeling drift 180 696 181      181 033 974      181 140 365  164 664 184  
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 179 447 608      181 033 974      181 140 365  164 028 623  
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1 248 573         -                   -               635 561        
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integreringstilskudd og refusjoner knyttet til flyktningebosettingen i 2012, ville disse 
merinntektene gjennom en budsjettjustering blitt foreslått avsatt til fond til bruk i senere år. 
 
I tillegg viser endelig regnskap for Melamartnan 2012 en besparelse på kr 230.222,90. 
Kommunestyret fatter selv vedtak om disponering av regnskapsmessige mindre forbruk.  
 
 
Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1B – til fordeling drift) 
 

 
 
Tabellen ovenfor viser hvordan driften på fagområdene er gjennomført i forhold til budsjett. 
Når det gjelder detaljert forklaring på enhetsnivå viser vi til virksomhetsrapporten. Samlet 
er det bruk kr 1.586.336,- mindre til drift enn budsjettert.  
 
For politiske styringsorganer er det en merinntekt på kr 2,1 millioner som i all hovedsak 
knytter seg pensjonsføringene bruk av premiefond og premieavvik. Inntekten fremkommer 
som en utgift på de øvrige fagområdene. Totalt viser årets pensjon og arbeidsgiveravgift 
en besparelse på kr 290.000,- i forhold til revidert budsjett.  
 
Besparelsen på Stabs- og støttefunksjoner knytter seg i det vesentligste til vakanse i 
stillinger i tillegg til reduserte it kostnader.  
 
Fagområdet oppvekst viser et overforbruk innenfor grunnskole med kr 780.000,- og kr 
130.000,- innenfor barnehage. Vikarutgifter utgjør den vesentligste merkostnaden.  
 
Fagområdet helse og sosial viser noe reduserte kostnader innenfor sosialtjenesten (Nav) 
og utgjør kr 150.000,-. Sykeheimen, hjemmetjeneste og helse og familie har samlet en 
besparelse på kr 275.000,-. Det ble i årsbudsjettet for 2012 forutsatt at en skulle motta et 
tilskudd til akuttavdelingen ved sykeheimen på kr 400.000,-, men søknaden ble avslått. 20 
% medfinansiering for behandling ved sykehusene viser at en har et samlet overforbruk på 
kr 59.000,-.   
 
Kultur har en samlet besparelse på kr 137.577,-. Det meste av besparelse knytter seg til 
overskudd til Melamartnan 2012.  
 
Fagområdet for tekniske tjenester viser en samlet besparelse på kr 250.000,-, hvorav kr 
310.000,- knytter seg til selvkostområdene. Det var blant annet forutsatt en omfattende 
kursvirksomhet innenfor brannberedskapen som ikke ble gjennomført (kr 240.000,-). En 
har solgt byggesakstjenester for mer enn budsjettert og har en merinntekt på kr 65.000,-. 
Videre er det bruk kr 218.000,- mer på kommunal veger enn budsjettert og en besparelse 

F o r d e l t   s l i k : Regnskap12 Buds(end)12 Budsjett12 Regnskap11

0 Politiske styringsorganer (5 013 329)        (2 912 812)        2 370 188     (342 622)       
1 Stabs- og støttefunksjoner 14 229 449       14 537 667       14 730 182    15 712 603   
2 Fagområde oppvekst 75 222 991       74 376 667       69 941 295    67 893 824   
3 Fagområde helse/sosial 69 039 836       68 968 204       66 035 264    64 784 872   
5 Fagområde kultur 3 610 311         3 747 888         3 445 083     3 158 393     
6 Fagområde teknisk 22 862 872       23 113 388       22 794 098    25 286 894   
7 Interkommunalt samarbeid -                   -                   -               (1)                 
8 Skatter, ram.tilsk, renter og avd (12 119 357)      (12 615 028)      (9 958 745)    (12 465 330)  
9 Midtre Namdal samkommune 11 614 836       11 818 000       11 783 000    -               
Sum rammeområder 179 447 609      181 033 974      181 140 365  164 028 631  



Årsberetning 2012 
- positiv, frisk og framsynt - 

 

Side 6 av 41 
 

innenfor gatelys og parker på kr 101.000,-. Kommunal bygningsmasse viser et samlet 
overforbruk på kr 250.000,-.  
 
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag viser samlet sett en mindre inntekt på kr 
495.000,-. Posten gjelder finansposter og overføringer som ikke fremkommer på 
regnskapsskjema 1A. Framdriften på investeringsprosjektene i 2012 har vært mindre enn 
antatt og en har sådan mottatt kr 331.000,- mindre i momskompensasjon. Strøm prisen 
har vært lavere enn tidligere antatt. Dette har ført til mindre kompensasjon for 
konsesjonskraftsinntektene enn budsjettert. Inntektstap er på kr 186.000,-.  
 
Samlet sett har en besparelse på overføringen til Midtre Namdal samkommune på kr 
203.000,- i forhold til revidert budsjett. De vesentligste besparelsene er innenfor politisk 
virksomhet og næringsutvikling.  
 
 
Netto regnskapsmessig mer/ mindreforbruk pr ansvar. 
 
Tabellen under må ikke forveksles med regnskapsskjema 1B. Netto kostnaden pr enhet er 
en summering av både tabell 1A og 1B. Tabellen brukes for øvrig som internregnskap.  
 
For at tallene skal kunne bli mest mulig reelle har en korrigert endring i enhetenes 
pensjonskostnader. I ”ekstra pensjonskostnad” fremgår fordelingen av bruk av premiefond 
og premieavvik. Fordelingen påvirker ikke totalt resultat men får vesentlige utslag for 
enkelte enheter.  
 
For mer detaljert forklaring vises det til virksomhetsplan – årsrapport 2012.  
 
Som vi har vært inne på tidligere har de vesentligste overskridelsene innenfor grunnskole, 
bygningsmassen og samferdsel. I tillegg var det under fagsjef helse budsjettert med at en 
skulle motta kr 400.000,- i tilskudd til akuttavdelingen i forbindelse med 
samhandlingsreformen.  
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1.1 Frie disponible inntekter (1A) 

Netto enhetskostnad Buds(end) Regnskap Avvik Ekstra Korr avvik
(kr 1000) 2012 2012 pensjon
Styrings-/kontrollorganer (2 913)         (5 007)         (2 094)      (2 266)  172         
Rådmannen 9 565          9 150          (415)        (19)       (396)        
IKT-ansvarlig 1 545          1 386          (159)        11        (170)        
Servicesenteret 3 374          3 264          (110)        53        (163)        

STØTTE/ STAB (557)          
Rektor Obus 22 611        22 888        277         85        192         
Rektor Hunn skole 11 220        11 372        152         55        97           
Rektor Øysletta skole 6 025          6 379          354         73        281         

Styrer Ranemsletta barnehage 8 765          8 757          (8)            204      (212)        
Styrer Skage barnehage 11 044        11 184        140         265      (125)        
Fagsjef oppvekst 8 828          8 762          (66)          84        (150)        

OPPVESKT 83              
Leder sosialkontor 174             16               (158)        21        (179)        
Overhalla sykeheim 23 713        23 947        234         487      (253)        
Hjemmetjenester 13 602        13 627        25           226      (201)        
Helse og familie 24 990        24 994        4             374      (370)        
Fagsjef helse 4 966          5 467          501         501         

HELSE/ OMSORG (502)          
Kultursjefen 3 548          3 411          (137)        41        (178)        
KULTURSJEFEN (178)        
Teknisk sjef 3 408          3 132          (276)        41        (317)        
Feietjeneste -              -              -          2          (2)            
Vannforsyning 87               -              (87)          10        (97)          
Avløp (748)            (536)            212         20        192         
Slambehandling -              (37)              (37)          (37)          
Kommunal bygningsmasse 14 386        14 987        601         143      458         
Samferdselsformål 5 477          5 582          105         2          103         

TEKNISK SJEF 300            
Næringssjefen 80               61               (19)          (19)          
Miljø- og landbruksforvaltningen 88        (88)          

(107)        
Skatter, rammetilskudd (194 469)      (194 070)      399         399         
Renter, avdrag m.v. 8 903          8 421          (482)        (482)        

SKATTT,RAMMETISLIDD, RENTER.. (83)            
Politisk styring 230             138             (92)          (92)          
Administrasjon 290             368             78           78           
Samhandlingsreformen 206             206             -          -          
Skatteoppkreveren 526             424             (102)        (102)        
Informasjonsteknologi og kvalitet 641             705             64           64           
IT fagsystemer 500             455             (45)          (45)          
Kalkulerte renter og avskrivninger 117             120             3             3             
Barnevern 3 205          3 151          (54)          (54)          
Legevakt 295             298             3             3             
Kommuneoverlegen 329             311             (18)          (18)          
NAV 2 771          2 875          104         104         
Utviklingsavdelingen 647             543             (104)        (104)        
Miljø- og landbruksforvaltningen 2 061          2 021          (40)          (40)          

SAMKOMMUNEN (203)          
Regnskapsmessig mindreforbruk (1)               (1 248)         (1 247)      -       (1 247)      
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Totalt har en for 2012 mottatt 637.000,- mer i frie disponible inntekter enn revidert 
budsjettert. I forhold til revidert budsjett har en mottatt ca kr 1,5 millioner mer i 
skatteinntekter og inntektsutjevningen er redusert med kr 1,2 millioner. Samlet sett har en 
merinntekt for skatt og rammetilskudd på kr 401.000,- som følger av merinntekten av skatt 
på inntekt og formue.  
 
Budsjettet for skatt og rammetilskudd er utarbeidet med utgangspunkt i prognosemodell 
fra KS. Det er blitt foretatt endringer tertialvis i henhold til endringer i modellen.  

 
Rammetilskuddet påvirkes blant annet av 
folketallet og sammensetning av 
befolkningen med utgangspunkt i 
folketallet pr 1. juli året før budsjett-
/regnskapsåret.  
 
Overhalla hadde i en periode etter 
nittitallet en negativ befolkningsutvikling, 
før det snudde til vekst igjen fra 2004. 
2012 viser at økningen har fortsatt og er 
ved utgangen av året 3688. 

Kilde SSB 2012       

 
Det ble i 2011 innført eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger. Satsen var da 2 ‰ og 
økte til 3 ‰ i 2012. For verker og bruk har den vært 7 ‰. Samlet er det krevd inn kr 5,1 
millioner i eiendomsskatts. Dette i hht. revidertbudsjett.  
 
Det er inntektsført kr 288.000,- i tilskudd til veterinærordningen. En har ikke budsjettert 
med inntekten da dette for kommunen er et nullspill hvor det meste av tilskudd utbetales 
som vaktgodtgjørelse.  
 

Regnskap12 Buds(end)12 Avvik Regnskap11

Skatt på inntekt og formue 66 088      64 518       1 570  60 706      
Inntektsutjevning 16 737      17 906       (1 169) 16 815      
Rammetilskudd 103 622    103 622     -      92 350      
Sum skatt og rammetilskudd 186 447    186 046     401     169 871    
Eiendomsskatt verker og bruk 1 439        1 426        13       1 437        
Skatt bolig/ fritidsbolig 3 708        3 722        (14)      2 627        
Sum eiendomskatt 5 146        5 148        (1)       4 063        
Konsesjonsavgift 359           358           1        359           
Sum Andre direkte eller indirekte skatter 359           358           1        359           
Veterinærordningen (Overhallas andel) 288           288     260           
Boligtilskudd og bostøtte 3              -            3        37            
Rentekomp Husbanken Helse 927           1 000        (73)      1 015        
Rentekomp Husbanken/ Udir skole 691           691           (0)       618           
Rentekomp Husbanken Kirkebygg 21            21             (0)       18            
Integreringstilskudd 7 004        6 985        19       6 028        
Sum andre generelle statstilskudd 8 934        8 697        237     7 976        
Sum frie disponible inntekter 200 886    200 249     637     182 270    
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Rentekompensasjonsordningen vise at en samlet har fått et inntektstap i forhold til revidert 
budsjett med kr 73.000,-. Årsaken er lavere beregningsrenten i Husbanken enn  
budsjettert. 
 
Foreløpige tall fra SSB vedr fordeling av brutto driftsinntekter viser at Overhallas andel av 
statlige rammeoverføringer har vært økende siste 3 årene og utgjør 43,6 % i 2012. Dette 
er høyere enn Kostragruppe 1, gjennomsnittet i Nord Trøndelag og Landsgjennomsnittet.  
 
Til mot setting utgjør skatteinntektene en mindre andel og er lavest i sammenlikning 
gruppen.  
 

 
 
Tabellen under viser brutto driftsinntekter pr innbygger. Utviklingen for siste 3 år viser at en 
har hatt en økning. Sammenliknet med kostragruppe 1 og gjennomsnittet i Nord Trøndelag 
viser at en nå er høyere med kr 71.000,- pr innbygger i 2012.  
 

 
 

1.2 Netto finansinntekter / utgifter (1A) 
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Renteinntektene viser en merinntekt på kr 210.000,-. Dette er i det vesentligste knyttes til 
innfordringsarbeidet av kommunale krav og startlån. Andre renteinntekter består av interne 
renter knyttet til selvkosttjenestene.  
 
Renteutgiftene viser at en har overbudsjettert med kr 506.000,- for kommunale lån og kr 
38.000,- for Startlån. Samlet viser renteutgiftene en besparelse på kr 465.000,-. 
Kommunen har i 2012 hatt alle sine ledige likvider plassert på driftskontoer hos DNB nor 
hvor rentebetingelsen har vær 1 måneds Nibor rente + 0,6 %. Ved utgangen av 2012 var 
den på 2,93 %.  
 
Avdrag på kommunale lån som er brukt til å finansiere av investeringer, er utgiftsført i 
driftsregnskapet. Når det gjelder lån til videre utlån (Startlån) er avdragene og utlån bokført 
i investeringsregnskapet. Renteinntekter og -utgifter til Startlån er som vist ovenfor blitt 
bokført i driftsregnskapet.  
 
Kommuneloven har bestemmelser om hvor mye minste tillatte avdragsbelasting skal være. 
Beregningen blir foretatt ved at en vekter levetiden av anleggsmidlene. Minste tillatte 
avdragsbelastning påvirkes av årlig avskrivning, bokført verdi av anleggsmidler (eks. 
tomter) og langsiktig gjeld til kommunale investeringer. En god del kommuner betaler ned 
lånegjeld raskere enn minste tillatte avdragsbelastning skulle tilsi. Overhalla kommune har 
som følge av en anstrengt økonomisk i de foregående år hatt en intensjon om og redusert 
til lovens minstekrav. Endelige tall for 2012 viser at en har betalt kr 91.000,- mer enn 
minimum. 
 
Ser en på andelen av driftsinntektene som brukes til renter og avdrag sammenliknet med 
andre viser den at en ligger på samme nivå som Nord Trøndelag, men noe mindre avdrag. 
Sammenlikningen visere ellers kostragruppe 1 har samme nivå på avdrag, men netto 
finansutgifter er betydelig lavere. Uten at en har detaljert kjennskap til årsaken kan det 
tyde på at de og landsgjennomsnittet har vesentlig mere finansinntekter.  
 

Regnskap12 Buds(end)12 Avvik Regnskap11
Renteinntekter
Renter av bankinnskudd (977)           (989)           12              (911)           
Renter Startlån (605)           (543)           (62)             (511)           
Renter utlån næring (3)              -             (3)              (3)              
Forsinkelsesrenter (106)           (12)             (94)             (70)             
Andre renteinntekter (63)             -             (63)             (83)             
Renteinntekter og utbytte (1 754)        (1 544)        (210)           (1 578)        
Renteutgifter
Renter kommunale lån 8 094         8 600         (506)           7 945         
Renter videreutlån 703            741            (38)             841            
Forsinkelsesrenter 24              8               16              13              
Andre renteutgifter 63              -             63              96              
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.8 884         9 349         (465)           8 895         
Avdrag på lån 7 793         7 702         91              7 553         
Netto finansinnt./utg. 14 923       15 507       (584)           14 870       
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1.3 Netto avsetninger (1A) 
 
Totalt er det avsatt kr 797.000,- mer og brukt kr 761.000,- mer enn budsjettert. Bruk av avsetning til 
disposisjonsfondet er gjennomført i hht kommunestyrets vedtak.  
 
Netto er disposisjonsfondene styrket med kr 3.494.000,- hvorav kr 1.178.000,- knyttes til integreringen av 
flyktninger. Overskudd fra 2011 er avsatt til disposisjonsfond med kr 636.000,-.  
 

 
 
Bruk og avsetning til bundne fond gjelder øremerkede prosjekter og selvkosttjenester. 
Fondene blir ofte brukt til å periodisere inntekter og utgifter mellom årene i takt med 
framdriften i slike prosjekter. I all hovedsak påvirker ikke slike prosjekter kommunens 
regnskapsresultat.  

Regnskap12 Buds(end)12 Avvik
Avsetning til disposisjonsfond
Bosetting flyktninger 7 548            7 548            -             
Mottatt avdrag på næringslån 132               132               -             
Avsetninger av årets drift 2 353            2 353            -             
Overskudd 2011 636               636               -             
Til ubundne avsetninger 10 669          10 669          -             

Bruk av disposisjonsfond
Nytt liv i Barlia -50 -50 -             
Bosetting flyktninger (2010) -6370 -6370 -             
Tilskudd private UU -200 -200 -             
Tilskudd løypekjøring Øysletta -40 -40 -             
Infrastrukturtiltak Melamartnan -200 -200 -             
Administrasjonslokaler -50 -50 -             
Private barnehager -180 -180 -             
Overhalla Frivillighetssentral -85 -85 -             
Bruk av ubundne avsetninger (7 175)           (7 175)           -             
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk (636)              (636)              -             
Netto avsatt disposisjonsfond 2 859            2 859            -             



Årsberetning 2012 
- positiv, frisk og framsynt - 

 

Side 12 av 41 
 

 
 

Samlet sett er det avsatt kr 797.000,- mer til bundne fond. De vesentligste postene er 
overskudd innenfor feiertjenesten, vann og avfallsbehandlingen.  
 
Videre er det ikke blitt betalt ut boligtilskudd i 2012 som har ført til redusert behov for bruk 
av fond med kr 278.000,-. Innenfor helse er det flere enkeltprosjekter som framdriften ikke 
har vært i tråd med forutsetningene og en har hatt mindre bruk for finansiering enn 
forutsatt. En kan nevne Nye muligheter, Ufrivillig deltid og Lindrende som de vesentligste.  
 
 
1.4 Overføring til investeringsregnskapet (1A).  

Det er totalt overført kr 2 696 600,- fra årets drift til investeringsregnskapet. Dette er i tråd 
med kommunestyrets forutsetninger. Overføringen består i sin helhet av 
momskompensasjon av investeringer som kommer til inntekt i driftsregnskapet. 
Inntektsposten viser at en totalt ikke har hatt framdrift i investeringene som forutsatt. Dette 
har ført til at en har et inntektstap i forhold til budsjett på kr 332.000,-.  
 
 
1.5 Investeringsregnskapet (2A) 
 

Regnskap12 Buds(end)12 Avvik

Bruk av bunde driftsfond
Gaver sykeheimen 143 119 24              
Gaver Ranemstunet 5 0 5                
Nye muligheter (barnefattigdom) 27 0 27              
Ufrivillig deltid 347 347 -             
Feietjeneste 430 0 430            
Vannforsyning 77 0 77              
Avfallsbehandling 234 0 234            
Til bundne avsetninger 1 263            466               797            
Avsetning til bundne driftsfond
Livet ved elva og vannet -9 -10 1                
Gaver sykeheimen -122 -180 58              
Gaver hjemmesykepleien -3 0 (3)               
Forflytningsteknikk -186 -202 16              
Nye muligheter (barnefattigdom) 0 -107 107            
SKUP -407 -407 -             
Rekrutteringspatrulje -7 -7 -             
Lindrende - helse -115 -241 126            
Ufrivillig deltid -451 -593 142            
Premis (rus) -17 -53 36              
Feietjeneste -32 -32 -             
Vannforsyning -118 -118 -             
Avfallsbehandling -86 -86 -             
Bostøtte/ boligtilskudd 0 -278 278            
Bruk av bundne avsetninger -1553 -2314 761            
Netto bruk av bundne driftsfond (290)              (1 848)           1 558         
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Årets finansieringsbehov i investeringsregnskapet viser at en totalt har hatt en besparelse i 
forhold til budsjett på kr 4,7 millioner. Framdriften i investeringene har vært lavere enn 
forutsatt og fremstår som en besparelse på kr 5,1 millioner. Det er videre lånt ut kr 
113.000,- og betalt kr 375.000,- mer i avdrag av på Startlån. Videre er det avsatt kr 
105.000,- mindre til dekning av tidligere års underskudd i investeringsregnskapet. Årsaken 
til dette er underskudd i Startlån ordningen som følge av større avdragsbetaling enn 
budsjett. Som dekning av underskuddet er post avsetninger saldert.  
 
  

Regnskap12 Buds(end)12 Budsjett12 Regnskap11

Investeringer i anleggsmidler 25 924 928         31 043 373         19 650 000 19 920 813 

Utlån og forskutteringer 6 614 424           6 501 000           550 000       3 451 528    

Avdrag på lån 5 789 310           5 414 000           2 000 000    11 941 289 

Avsetninger 2 063 518           2 169 000           -                7 532 459    

Årets finansieringsbehov 40 392 180         45 127 373         22 200 000 42 846 089 

Finansiert slik :
Bruk av lånemidler 31 074 000         37 583 773         19 650 000 25 317 092 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 014 424           1 352 000           550 000       1 414 294    

Tilskudd til investeringer -                       -                       -                88 750         

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 4 334 191           2 215 000           2 000 000    4 330 504    

Andre inntekter -                       -                       -                -                

Sum ekstern finansiering 36 422 615         41 150 773         22 200 000 31 150 640 

Overført fra driftsregnskapet 2 696 600           2 696 600           -                1 919 500    

Bruk av avsetninger 1 272 965           1 280 000           -                6 828 588    

Sum finansiering 40 392 180         45 127 373         22 200 000 39 898 728 

Udekket (-)/udisponert(+) -                       -                       -                (2 947 361)  
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Investeringer i anleggsmidler (2B og første linje 2A) 
 

 
 
Tabellen ovenfor som viser at en har hatt mindre kostnader med investering i 
anleggsmidler enn antatt. Dette knyttes i det vesentligste i framdriften i flere av 
prosjektene.  
 
Sum ekstern finansieringsbehov viser som en følge av reduserte kostnader at en har en 
besparelse på kr 4,7 millioner. Dette er som en konsekvens av redusert 
investeringskostnader.  
Det var forutsatt en inntekt fra salg av anleggsmidler på kr 1.352.000,-. Endelig regnskap 
viser en svikt på kr 337.000,- som knytter til mindre salg av tomter enn forutsatt.  
Posten for mottatte avdrag på lån og refusjoner viser en merinntekt på kr 2.119.000,-. 
Merinntekten knyttes til tilskudd fra Husbanken til ny demens avdeling ved sykeheimen på 
kr 1.310.000,- som ikke var budsjettert. Videre er det mottatt kr 893.000,- mer i 
ekstraordinære avdrag på Startlån.  
 
Overføring fra driftsregnskapet  er i hht til budsjett. Bruk av avsetninger viser et mindre 
avvik på kr 7000,-.  
 
Tall fra Kostra (SSB 2012) viser at Overhalla bruker en større andel eksterne lån som 
finansieringskilde for investeringene enn resten. Overføring fra driftsregnskapet har for 

Prosjekt
Regnskap 12 Revidert 

budsjett 12
Avvik

Utbygging Skageåsen boligfelt 2012 3 405 574 5 000 000 -1 594 426

Gansmo renseanlegg 1 619 930 2 890 000 -1 270 070

Adkomstveg Skogmo boligfelt 1 200 995 2 300 000 -1 099 005

Gløymen bru 3 285 712 4 059 373 -773 661

Vegbelysning OBUS/Gimle 10 416 300 000 -289 584

Industriområde Skogmo - utvidelse av areal 2012 2 523 641 2 800 000 -276 359

Ny barneskole OBUS 110 644 300 000 -189 356

HMS avvik 227 959 400 000 -172 041

Utbygging Svarlia boligfelt 2012 1 422 966 1 578 000 -155 034

Stedsutvikling Ranemsletta 2010 378 851 508 000 -129 149

Stedsutvikling Skage Sentrum 2010 259 352 379 000 -119 648

Arealplanlegging Skage Sentrum 135 410 200 000 -64 590

Utredning fornybar energikilder 2012 88 404 150 000 -61 596

Flyfoto 2012 199 000 250 000 -51 000

Fornying av pumpestasjoner for Reina, Bjøra vest og øst 1 850 705 1 891 000 -40 295

Rehab. vann-/avløpsnett OBUS 1 764 393 1 800 000 -35 607

Pumpestastjon Meosen 232 008 250 000 -17 992

Vegbelysning/leskur Skage sentrum 95 818 96 000 -182

Veibelysning OCEM 249 856 250 000 -144

Vegadresser 2012 1 019 0 1 019

Gang-/sykkelveg Svarlia 615 359 600 000 15 359

Anskaffelse av SD/EOS 844 351 821 000 23 351

Universiell utforming kommunal bygningsmasse 101 579 68 000 33 579

Ny demensavdeling Overhalla sykeheim 607 345 553 000 54 345

Innføring av KomTek 314 048 250 000 64 048

Barnehage Krabbstumarka 192 942 120 000 72 942

Bygging av energieffektivt leilighetsbygg Skage 3 662 903 3 230 000 432 903

Salg av Trygdebolig Øysletta 523 750 0 523 750

Investering i anleggsmidler 25 924 930 31 043 373 -5 118 443
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Overhalla hatt en økning fra 2010 og er på ca 10 % i 2012. Dette er tilnærmet det samme 
som de andre i sammenlikningen.  
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1.6 Balanseregnskapet 
 

  

EIENDELER Regnskap12 Regnskap11

Anleggsmidler 562 318 593     512 052 328     

Herav:
Faste eiendommer og anlegg 268 567 892         249 815 222          

Utstyr, maskiner og transportmidler 6 287 648               6 249 542               

Utlån 23 160 359             19 986 601              

Aksjer og andeler 5 864 468               5 332 544               

Pensjonsmidler 258 438 227         230 668 419          

Omløpsmidler 57 278 801       51 880 798       

Herav:
Kortsiktige fordringer 22 714 564             23 269 613             

Premieavvik 16 139 017               10 218 426              

Aksjer og andeler -                              -                              

Sertifikater -                              -                              

Obligasjoner -                              -                              

Kasse, postgiro, bankinnskudd 18 425 220             18 392 759             

SUM EIENDELER 619 597 395     563 933 126     

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 17 858 525       16 723 047       

Herav:
Disposisjonsfond 9 094 957               5 601 116                  

Bundne driftsfond 3 856 431                4 144 723                

Ubundne investeringsfond 83 162                       83 162                       

Bundne investeringsfond -                              1 272 965                

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift (3 020 118)                (3 020 118)                

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Investering -                              -                              

Regnskapsmessig mindreforbruk 1 248 574                635 561                    

Regnskapsmessig merforbruk -                              -                              

Udisponert i inv.regnskap -                              -                              

Udekket i inv.regnskap (3 871 095)               (5 934 613)               

Likviditetsreserve -                              -                              

Kapitalkonto 10 466 615              13 940 252             

Langsiktig gjeld 559 615 062    513 296 864    

Herav:
Pensjonsforpliktelser 330 227 983 293 398 162 
Ihendehaverobligasjonslån -                              -                              

Sertifikatlån -                              -                              

Andre lån 229 387 079 219 898 702 
Kortsiktig gjeld 42 123 807       33 913 215       

Herav:
Kassekredittlån -                              -                              

Annen kortsiktig gjeld 42 123 807   33 913 215   
Premieavvik -                              -                              

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 619 597 395     563 933 126     

MEMORIAKONTI
Memoriakonto 10 537 034             18 534 214              

Herav:
Ubrukte lånemidler 7 760 787               15 184 787              

Andre memoriakonti 2 776 246               3 349 426               

Motkonto for memoriakontiene (10 537 034)            (18 534 214)             
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Eiendeler 
Anleggsmidlene har i 2012 hatt en økning på kr 50 millioner. Kr 19 millioner gjelder fast 
eiendom, anleggsmidler og utstyr. I tillegg har utlån av Startlån økt med 3 millioner.  
 
Pensjon 
Kommunens pensjonsordning er synliggjort via 3 elementer i balanseregnskapet. Under 
anleggsmidler fremkommer pensjonsmidlene som er midler som er avsatt til dekning av 
fremtidige pensjonsforpliktelser. Ved årets slutt i 2012 er det avsatt kr 258 millioner som er 
en økning på kr 28 millioner. Pensjonsforpliktelsene som fremkommer under langsiktig 
gjeld i balanseregnskapet er ved årsskifte kr 330 millioner. Pensjonsforpliktelsen viser 
nåverdien av opptjent pensjon på balansedagen basert på lineær opptjening hvor 
beregning av fremtidige lønnsvekst er hensyntatt. Netto viser dette at forpliktelsen er kr 72 
millioner større enn hva som er betalt inn og bokført som pensjonsmidler.  
 
Premieavvik er det tredje elementet og fremkommer under omløpsmidlene. Premieavviket 
viser forskjellen mellom det som er betalt inn i pensjonspremie og det som skulle vært 
betalt inn. For Overhalla er det betalt mer enn reel pensjonskostnaden. Samlet 
premieavvik ved årets slutt kr 16 millioner. Premieavviket skal amortifiseres (tilbakeføres) i 
kommende år og vil framstå som en utgift i driftsregnskapet. Tabellen under viser at 
dagens premieavvik vil være tilbakeført i sin helhet i 2026. Årlig kostnader vil være kr 1,7 
millioner de førte årene og vil avta noe i perioden.   
 

 
 
Det er for 2012 inntektsført 6,9 millioner i premieavvik og amortifiser (tilbakeført) kr 1 
millioner inkl arbeidsgiveravgift. Driftsregnskapet viser at en har hatt en samlet 
pensjonskostnad på kr 25 millioner.  
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Kortsiktig fordring 
Noe av fordringen knyttes til kommunale krav. I tabellen under viser den utviklingen over 
tid.  
 

 
 
Lån 
Den totale gjelden har økt med kr 9,4 millioner siste år og er ved utgangen av året kr 229 
millioner. En fordeling av den langsiktige gjelden viser at kr 30,4 millioner knyttes til vann 
og avløpssektoren. Videre er kr 17,4 millioner lån til videre utlån (Startlån). Kr 7,7 millioner 
er ubrukte lånemidler. Resterende er langsiktig gjeld som det ikke knytter seg inntekter/ 
refusjoner til utgjør kr 173,7 millioner og utgjør 75 % av den totale gjelden.  
 
Tabellen nedenfor viser gjeldsutviklingen til kommune fra 1990 og frem til i dag. Det har 
vært en forholdsvis stor økning siden 2009. Ser en på andel langsiktig gjeld i forhold til 
brutto driftsinntekter er den i 2012 vært 83 %. Dette er det laveste siden 2008.   
 

 
 
Totalt har kommunen lånt ut kr 23,1 millioner til Start lån. Dette er i forhold til 2011 en 
økning på kr 3 millioner.  
 
Ser en på kommunens langsiktige gjeld sammen med pensjonsforpliktelsene viser den at 
den er ca 200 % av brutto driftsinntekter og har vært forholdsvis stabil tre siste år (tabell 
under). Kostragruppe 1 og landsgjennomsnittet er noe lavere i 2012, mens snittet i Nord 
Trøndelag er høyere.  

(tall i kr 1000) 2012 2011 2010 2009
Kommunlale eiendomsavgifter 1 355        850 653 804
Hjemmehjelpstjenester 242           227 279 180
Husleier 1 329        930 962 734
Barnehager/SFO 1 719        1574 1502 1262
Kulturskole 80            62 48 76
Ordinære kommunale krav 4 726        3643 3444 3056
Tilfelding fakturering 1 169        678 748 735

5 895        4321 4192 3791
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Likviditet 
Når en vurderer likviditet blir nøkkeltallet arbeidskapital ofte brukt og viser kommunens 
betalingsevne på kort sikt. Arbeidskapitaler er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. 
 
I beløpet for omløpsmidler og kortsiktig gjeld inngår kommunens premieavvik. 
Premieavviket er kun en fremtidig forpliktelse som skal tilbakeføres over 10/15 år. I tillegg 
har kommunene ofte ubrukte lånemidler som skal brukes til finansiering av prosjekter og 
en har ”udekka i investeringsregnskapet” som gjelder forskuttering av prosjekter som ikke 
er finansiering. Korrigerer en for disse forholdene får korrigert arbeidskapital som blir mer 
sammenlignbart mellom årene og med andre kommuner. For Overhalla er korrigert 
arbeidskapital negativ to siste år. Dette viser også at en har behov for å styrke 
kommunens fondsbeholdning slik at en kan dekke sine kortsiktige forpliktelser og at det er 
ubrukte låne midler som har dekket betaling av kortsiktige forpliktelser.  
 
 

 
 
 
For å sammenlikne seg med andre kommuner kan en bruke arbeidskapital i prosent av 
brutto driftsinntekter. Tabellen under viser at for Overhalla for 3 siste år hatt en 
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tilbakegang. I forhold til Kostragruppe 1, Nord Trøndelag og Landet viser tabellen under at 
Overhallas andel er lav. 
 

 
 
 
Fond 
Totalt er fondsbeholdningen styrket med kr 1,9 millioner i 2012. I tillegg kan 
kommunestyret overføre regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) for 2012 til 
disposisjonsfondet.  Styrking av fondsbeholdningen har vært en bevist handling i senere 
år. Dette er viktig for å kunne møte svingninger i økonomien og for å kunne ha en 
tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser på kort sikt. Selv om fondsbeholdningen 
har økt og spesielt disposisjonsfondene ser en at behovet vil være enda større i 
kommende år. Dette henger sammen med at en ikke vil kunne ha store udisponerte lån 
stående på kommunens bankkontoer. 
 

 
 
Ser en på nøkkeltallet disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter viser det for 
Overhalla at en har fått en styrking i senere år. Sammenliknet med Kostragruppe 1 og 
landsgjennomsnittet ligger betydelig under. En er snart opp på nivået i Nord Trøndelag.  
 

2012 2011 2010 2009 2008
Disposisjonsfond 9 094 957      5 601 116      4 275 628 3 309 384 2 417 037
Bundne driftsfond 3 856 431      4 144 723      4 072 778 5 104 056 5 010 269
Ubundne investeringsfond 83 162          83 162          8 083 3 870 565 5 149 085
Bundne investeringsfond -               1 272 965      6 153 245 3 110 559 75 079
Totalt 13 034 549    11 101 966    14 509 734 15 394 565 12 651 470 
- herav flyktningefond 3 173 467      1 995 630      851 857 855 954 828 617
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2 FAGOMRÅDENE 
 
2.1 Fagområde oppvekst 
 
Nøkkeltall for virksomheten 
 
Grunnskolen 
 
Figurene viser utviklingstall for ressursbruk i grunnskolen i Overhalla, og sammenligning med 
Nord-Trøndelag og nasjonale tall. 
 
Overhalla 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Sum årsverk for undervisningspersonale 49,4 58,4 50,2 51 50,8 

Antall elever per årsverk 11,5 9,2 10,6 10,5 10,5 

Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 9,3 11 11,2 10,5 

Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 11,5 12,7 12,2 13,8 
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 13,9 16,6 15,3 15,6 

 
 Overhalla Nord-

Trøndelag 
Nasjonalt 

Antall elever per årsverk 10,5 11 12,2 

Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,5 13,0 
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 13,4 14,4 
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,3 16,9 

 
Sammenligningen viser at Overhalla kommune har en lærertetthet som er høyere enn 
gjennomsnittet på 1-4. trinn, mens vi plasserer oss mellom Nord-Trøndelag når det gjelder 8-10. 
trinn. 
 
 
Ressursinnsats 
Alle figuren viser utgiftsendringer over de tre siste årene. 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren  
Tabellen viser prosent av nette driftsutgifter. 
 Overhalla 

2010 
Overhalla 
2011 

Overhalla 
2012 

Nord-
Trøndelag 
2012 

Landet uten 
Oslo 2012 

Netto driftsutgifter 
til 
grunnskolesektoren 

34,2 % 29,1 % 27 % 26 % 24,9 % 

Andel innbyggere 
6-15 år 

13,2 13,1 12,8 12,9 12,6 

 
Som tabellen viser, er det foretatt økonomiske grep innen skoelsektoren for å få ned ressursbruken. 
De siste årenes prosesser rundt finansiering av skoledrift har brakt Overhalla kommune ned på et 
nivå likt Nord-Trøndelag.  
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren 
Alle tall er per innbygger 6-15 år. 
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 Overhalla 
2010 

Overhalla 
2011 

Overhalla 
2012 

Nord-
Trøndelag 
2012 

Landet uten 
Oslo 2012 

Netto 
driftsutgifter til 
grunnskole og 
spesialskole 

83 626 84 374 85 994 82 051 77 119 

Netto 
driftsutgifter til 
skolelokaler 

15 651 16 622 17 034 17 028 15 376 

Netto 
driftsutgifter til 
skoleskyss 

2 727 3 156 3 524 2 307 1 906 

Netto 
driftsutgifter til 
grunnskolesektor 

103 883 105 647 108 757 102 937 95 971 

 
Tabellen viser at Overhalla kommune har utgifter til fruunskolesektoren som er noe høyere enn 
Nord-Trøndelag, og vesentlig høyere enn landet uten Oslo. Forskjellene er knyttet til høyere 
lærertetthet, stor andel spesialundervisning, lav gjennomsnittlig skolestørrelse og skoleskyss. Det er 
forventet at Overhalla kommune på neste års KOSTRA-rapportering vil ligge nærmere Nord-
Trøndelag. 
 
Spesialundervisning 

 Overhalla 
2010 

Overhalla 
2011 

Overhalla 
2012 

Nord-
Trøndelag 
2012 

Landet uten 
Oslo 2012 

Andel elever i 
grunnskolen som 
får 
spesialundervisning 

10 11,3 12,4 10,8 8,6 

Andel timer 
spesialundervisning 
av lærertimer totalt 

26,9 26,6 28,4 20,8 18 
 

 
Tabellen viser en økning både i antall elever med rett til spesialundervisning, og når det gjelder 
prosent av ressursbruk i grunnskolesektoren. Overhalla kommune har iverksatt en prosess for å 
bedre kvaliteten på spesialundervisningen, slik at man på sikt vil redusere andelen elever med rett til 
spesialundervisning. Det er også for 2013 gjort endringer i tildelingskriteriene for 
spesialundervisning. 
 
Skolefritidsordning 
 Overhalla 

2010 
Overhalla 
2011 

Overhalla 
2012 

Nord-
Trøndelag 
2012 

Landet uten 
Oslo 2012 

Andel innbyggere 
6-9 år i 
skolefritidsordning 

14,2 58,6 59,7 39,7 24,1 

Brutto driftsutgifter 
til 
skolefritidsordning, 

29 134 25 517 28 003 24 301 24 910 
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per bruker 

 
Overhalla kommune har en stor andel av sine elever i skolefritidsordning. Også på dette området er 
våre utgifter høyere enn sammenligningsgrunnlaget.  
 
 
 
Utvikling elevtall i Overhalla  

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
OBUS 285 288 291 285 287 

Hunn 164 155 151 150 144 

Øysletta 42 42 36 36 38 

Sum 491 485 478 471 469 

 
Elevtallet har i denne perioden hatt en nedgang. Denne nedgangen vil snu i løpet av de nærmeste 
årene. Dette skyldes høye fødselstall, tilflytting og bosetting av flyktninger. 
 
Barnehager 
Alle som søkte plass og hadde rett til det (født før 1.9.2012) fikk plass. 
 
 Koorigerte brutto 

driftsutgifter per barn i 
kommunal barnehage 

Gjennomsnitt Nord-
Trøndelag 

Gjennomsnitt landet 

2010 119 302   

2011 140 850   

2012 160 366 160 275 158 419 

 
Tabellen vsier at enhetskostnaden per barn har steget relativt kraftig siden 2010. Dette skyldes i stor 
grad at fordelingen mellom små og store barn i barnehagen har forskjøvet seg, slik at det i dag er 
relativt større prosentandel som er små barn (under tre år). 
 
Vurdering av tjenesten 
 
1. Ressursinnsats skole 
Overhalla kommune bruker relativt mye per elev i grunnskolen. Dette er først og fremst relatert til 
at andel elever per lærer ligger lavere enn sammenlignbare grupper, samt at man har hatt en høyere 
tildeling av spesialundervisning enn mange andre kommuner. Innføring av ny finansieringsmodell 
for grunnskolene i 2013 gjør økonomistyringen mer oversiktlig. Det er gjort store økonomiske grep 
innenfor skoelsektoren i Overhalla kommune, og man har kommet ned på et ressursforbruk på linje 
med Nord-Trøndelag. 
 
2. Barnehager 
Barnehagene i Overhalla kommune driftes på samme økonomiske nivå som gjennomsnittet i Nord-
Trøndelag. Det er stor søknad på barnehageplasser, og kommunen har problemer med å oppfylle 
retten til barnehageplass. 
 
3. Elevtallsutvikling 
De siste årene er elevtallsutviklingen i Overhalla negativ. Det er forventet en økning i antall elever i 
løpet av få år. 
 
 



Årsberetning 2012 
- positiv, frisk og framsynt - 

 

Side 25 av 41 
 

 
2.2 Fagområde helse og omsorg – rådmannens fellesdel 
 
Organisering/ledelse av Helse og omsorg 
Helse og omsorg er organisert i 3 enheter og ledes av hver sin enhetsleder. Alle enhetene er 
organisert likt med egne fagledere innen hver tjeneste, sykeheimen har fagleder på hver 
avdeling/gruppe. Det er til sammen 10 fagledere innen helse og omsorg, som har avsatt noe tid til 
fagledelse(ca. 1 dag pr uke). 
Hjemmetjenesten: Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger og merkantil, saksbehandler, 
fagutviklingssykepleier og dagtilbudet ”inn på tunet” til hjemmeboende demente.                                                                      
Overhalla Sykeheim: 39 plasser, 35 enerom og 2 tomannsrom, organisert i 3 grupper: 
Demensavdeling (12 plasser), Langtidsavdeling (21plasser) og Akuttavdeling (6 plasser) 
Helse og familie: Fysio-/ergoterapi, Helsestasjon, Psykisk helsetjeneste, Tjeneste for 
funksjonshemmet (TFH), legetjeneste, kjøkkentjeneste og dagsenter Mental helse. 
Viser til årsrapport fra hver enhet i virksomhetsplanen. 
 
Regnskap 2012 
Ansvar 3900 fagsjef helse har et merforbruk på regnskap på kr 500` i forhold til budsjett. Det meste 
av overskridelsen skyldes budsjettering av mottak av tilskudd for kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud, i tillegg ble det ikke ført justering av medfinansieringsordningen. 
 
Sentrale begivenheter, endringer, eller tiltak i løpet av året 
 
Samhandlingsreformen  
Samhandlingsreformen ble iverksatt januar 2012 og er en retningsreform med gradvis innføring til 
2016. 
I forbindelse med reformen ble det innført nytt lovverk (Ny folkehelselov og ny lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester) mange nye forskrifter, veiledere, rapporter, endring av eksisterende 
lovverk, samarbeidsavtale og tjenesteavtaler.  
Samhandlingsreformen skal: 

• Vise vei framover og gi helsetjenesten ny retning.  

• Forebygge framfor å reparere  

• Tidlig innsats framfor sen innsats  

• Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen  

• Flytte tjenester nærmere der folk bor  

• Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.  

• Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok  

• Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning 
 
Medfinansiering  
Kommunene skal betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Tanken med 
ordningen er å motivere kommunene til å bli mer bevisst på viktigheten av å fremme helse, 
forebygge sykdom og bygge opp lokale tilbud, dette igjen for å senke bruken av sykehus. Det ble 
stipulert et beløp til den kommunale medfinansieringen for Overhalla kommune på kr 3 961` for 
2012, den reelle kostnad for 2012 ble kr 3 963` (kr 2000 mer enn beregnet ble en bra innertier for 
kommunen). 
 
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud(KØ) 
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Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for 
øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp, ordningen skal innføres innen 2016. 
Sykeheimen ble omorganisert januar 2011 og akuttavdelingen ble åpnet for å møte 
samhandlingsreformens forespeilte utfordringer i forhold til utskrivningsklare pasienter og 
kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Hittil har samorganisering av disse tilbudene vært svært 
vellykket, og en kan vise til statistikk fra utprøvingen og rapport fra følgeforskningen i juni 2013. 
Det ble inngått særavtale med helseforetaket i 2012 og søknad om tilskudd til KØ ble sendt 
helsedirektoratet juni 2012. Direktoratet mottok flere søknader enn det var budsjettert midler til, 
derfor ble 32 søknader overført til 2013 for ny vurdering, deriblant var Overhalla.  

 

Utskrivningsklare pasienter 
Med reformen kom også ordningen med utskrivningsklare pasienter på sykehus. Tjenesteavtale 3 og 
5 beskriver ordningen og kommunene har forpliktet seg til å ta imot pasienten så snart de er vurdert 
av lege som utskrivningsklare. Denne ordningen gjelder bare de som trenger hjelp fra 
kommunehelsetjenesten i ettertid, av disse får de fleste hjelp i heimen av hjemmetjenesten. De som 
trenger døgntilbud får innleggelse på akuttavdelingen på sykeheimen. Hvis kommunen ikke tar imot 
pasienten avtalt dag, må en betale kr 4000,- pr liggedøgn til sykehuset. I 2012 tok Overhalla 
kommune mot alle utskrivningsklare til rett tid. 
 
Samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus  
Bedre samarbeid mellom kommune og sykehus vil gi pasienter og brukere bedre tjenester. For å 
sikre dette har kommunene og sykehusene inngått samarbeidsavtale og tjenesteavtaler. Disse ble 
politisk behandlet og underskrevet av partene i februar og juni 2012. Samarbeidet etter 
avtaleinngåelse fungerer godt. Samarbeidet vil bli mer effektivt den dagen kommunikasjonen og 
meldingene kan gå via helsenett. 
 
Friskliv/folkehelse 
2 ansatte har fått opplæring innen “Bra mat” ved St. Olavs hospital. Det er arrangert Bra mat- kurs i 
Overhalla med god deltagelse i 2012. MNS deltar i et prosjekt opp mot familier med barn og 
overvekt. Folkehelsekoordinator deltar og har planer om tiltak i MNS-kommunene. 
Forebyggende hjemmebesøk 80+(5.året) ble gjennomført i 2012. Det som kan poengteres i denne 
sammenhengen er at kommunen har null lårhalsbrudd i 2012.  
 
Midtre Namdal Samkommune(MNS) 
Oppstart av et helseprosjekt med 10 underprosjekter (UP) igangsatt senhøsten 2010 og avsluttes 

våren 2013. Prosjektet heter ”helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal”, Osen og Flatanger deltar 
sammen med MNS-kommunene. 
 

 Navn Merknad 
UP-1 Legetjenester Felles tilsynslege i sykehjem for kommunene i 

MNS.  

UP-2 Ambulerende team demens Avsluttet. Videreføres som 
nettverkssamarbeid i MNS 

UP-3 Pasientkoordinator Avsluttet. Videreføres av 2 
kommuner(Namsos og Namdalseid) 

UP-4 Legemiddelhåndtering  Avsluttet og svært vellykket prosjekt. 

UP-5 Kommunepsykolog barn/ 
unge 

Avsluttet i 2012, lyktes ikke å rekruttere  
Psykolog. Prosjektmidler sendt tilbake 

UP-6 Kompetanseheving Planverket er ferdig. Vellykket prosjekt 

UP-7 Internkontroll/kvalitetssikring Avsluttet og ferdigstilt med oppfølging i hver 
kommune i etterkant  
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UP-8 Akuttplasser i sykeheim Utprøving med følgeforskning i Overhalla. 
Avsluttes våren 2013  

UP-9 e-Helse, omsorgsteknologi Mottok prosjektmidler for utredning av 
aktuelle muligheter innen omsorgsteknologi. 
Fosnes sørger for den praktiske utprøvingen 
for MNS 

UP-10 Folkehelse /friskliv Deltar I et felles prosjekt innen overvekt I 
familier sammen med St. Olavs hospital   

 
Andre prosjekter: 
Det har vært mange lokale prosjekter i tillegg til deltagelse i alle prosjektene i Midtre Namdal 
samkommune(MNS) i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen. Prosjektene er også 
kommentert under hver enhet. 

1. Forflytningsprosjektet har pågått i flere år med gode resultater og nye tiltak for alle 
enhetene. Prosjektet ble avsluttet i 2012 og ender opp i en prosjektrapport. Forflytning 
overføres i drift med tilrettelagte rutiner og planlagt oppfølging/opplæring. 

2. ”Nye muligheter” (barnefattigdom), Mottok kr 450 000 i tilskudd for 2. prosjektår i 
2012. Inneholder både utvikling av familieteam og individuell oppfølging av 
enkeltfamilier og flere enkeltstående tiltak (helse og familie). 

3. Forebyggende rusomsorg barn/unge, Mottok kr 275 000 i tilskudd for siste prosjektår 
2012 (helse og familie).  

4. Lindrende prosjekt: Mottok kr 200 000 i prosjekttilskudd for 2. prosjektår i 2012. Dette 
er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten og sykeheimen med mål om å utvikle 
dagtilbud og døgntilbud innen lindrende behandling. 

5. Prosjekt for et bedre arbeidsmiljø: Samarbeidsprosjekt igangsatt av partene KS, NSF 
og der sykeheimen deltar sammen med Skage barnehage.  

6. Prosjekt ufrivillig deltid: Mottok kr 300 000 i tilskudd for 2. prosjektår i 2012. 

Prosjektet heter Heltid-deltid og har mål om både minimere antallet som går ufrivillig 

deltid, men også motivere flere til å gå heltid. Helse og omsorg har lagt stor vekt på 

deltidsproblematikken de siste årene med mange gode tiltak som f.eks. vikarpool, 

rekrutteringsstillinger for studenter, lærlinger, omorganisering av hjemmetjenesten og til 

sist, men ikke minst årsplanlegging og årsturnus. 

Status ufrivillig deltid 2012: 

o Hjemmetjenesten: er bortimot i mål i forhold til ufrivillig deltid. 2 ansatte ønsker å 

øke med 5 % hver.  

o Helse og familie: 4 ansatte innen TFH som ønsker høyere stillingsandel i tillegg til at 

de private fysioterapeutene ønsker større driftsavtale. 

o Sykeheimen: har vært den enheten med mest ufrivillig deltid og derfor ble denne 

tjenesten prioritert innen heltid-deltid prosjektet. Med årsplan for 2012 ble resultatet 

at 7 ansatte på dag/kveld står igjen med en liten andel ufrivillig deltid. Nattvaktene 

har også fått høyere stillingsandel med årsturnus, men der kan vi ikke nå målet med å 

fjerne ufrivillig deltid. 8 ansatte går heltid i 2012 mot 3 før innføringen av årsturnus. 

I prosjekt 2 og 3 har vi hatt en hel stilling prosjektleder, de andre prosjektene er tatt inn i ordinær 

drift med noe frikjøpt tid ved hjelp av prosjektmidlene. Viser til egne rapporter for alle prosjektene.   

Sykefravær 2012   
Sykefraværet for helse og omsorg var i gjennomsnitt 9,97 % i 2012, som er noe høyere enn i 2011. 
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2.3 Fagområdet kultur 
 
2,6 % av kommunens netto driftsutgifter er brukt til kultursektoren i 2012. Dette er noe 
mindre enn gjennomsnittet i Norge, Nord Trøndelag og kommunegruppe 1. Sammenliknet 
med året før er prosenten den samme. Dette på tross av at Melamartnan var en del av 
regnskapet i 2012.  
 
Når en ser på kommunens prioriteringer over år viser den at for 2005 til og med 2007 ble 
det brukt 3,5 % av kommunens netto driftsutgifter til kultur, men fikk en nedgang i 2008 
med 2 % poeng og ytterligere 2 % poeng i 2009. Nedgangen kan kobles til 
innsparingsprosjektet som er gjennomført i 2008, hvor det på kulturområdet i hovedsak ble 
foretatt reduksjoner i tilskuddsmidlene.   
 
Fordeling av utgifter til de ulike kulturfunksjonene vises i tabellen under (i %) 
 
 Overhalla Kost.gr. 1 NT 
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge  
Netto driftsutgifter til folkebibliotek 
Netto driftsutgifter til kunstformidling 
Netto driftsutgifter til idrett 
Netto driftsutgifter til idr.bygg og idr.anlegg 
Netto driftsutgifter til kulturskole 
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter 
Netto driftsutgifter til museer 

10,9 
19,3 
1,1 
8,3 
7,8 
30,4 
19,9 
2,3 

7,1 
17,1 
0,9 
10,7 
12,9 
19,1 
21,4 
2,4 

8,6 
14,8 
2,6 
9,2 
17,5 
18,4 
13,4 
3,3 

 
 
 
Folkebibliotek 
Det er brukt kr 255,- pr innbygger til folkebibliotek i 2012, noe som er det samme som 
forrige år. Dette utgjør 0,5 % av kommunens totale driftsutgifter, og er det samme som 
kostragruppe 1 og NT. 
 
 
Ungdomstiltak, idrett, m.m. 
Av kulturbudsjettet ble det i 2012 bruk 8,3 % til idrettsformål. I dette ligger betaling av 
strøm til lysløyper på ca kr 68.000,-. Det er utbetalt kr 90.000,- i kulturmidler til 
idrettsformål hvorav Overhalla idrettslag har mottatt 42.000,- kr. I tillegg har kommunen 
betalt baneleie til idrettslaget med til sammen kr 183 000,-. Sammenligner en netto 
driftsutgift til idrett pr innbygger kan en se at Overhalla med kr 109,- pr innbygger ligger 
lavt i sammenlikningen med andre kommuner.  
 
Overhalla brukte 10,9 % av kulturbudsjettet til aktivitetstilbud barn og unge. Dette er mer 
enn sammenligningsgruppe 1, NT og landsgjennomsnittet. Netto driftsutgift til 
aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger viser at Overhalla brukte kr 144,- pr innbygger. I 
kostragruppe 1, ble det gjennomsnittelig brukt kr 114,- kr innbygger. Gjennomsnittet i NT 
viste at det netto ble brukt kr 159 pr innbygger og kr 166 pr innbygger på 
landsgjennomsnittet.  
 
Antall årsverk ved tjenesten er 0,6 årsverk og har vært det samme siden 2006 (leder 
ungdomsklubb).  
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Kommunale musikk- og kulturskoler 
30,4 % av kulturbudsjettet er brukt til kulturskole, noe som er en økning i forhold til i fjor. 
Dette er høyest av alle en har valgt å sammenlikne seg med. Ser en på utviklingen over de 
10 siste årene har andelen til kulturskolen økt. Dette har nok sammenheng med 
lønnsutvikling hos de ansatte, da antall årsverk ikke har økt vesentlig. Netto driftsutgifter pr 
innbygger 6-15 år var i 2012 på kr 3127,-.  
 
Gebyret for individuell opplæring kostet i 2012 kr 2667,- pr bruker og kr 1236,- for 
gruppeundervisning. Dette var en økning på 3 % i forhold til forrige år. 
 
Andel elever (brukere) i kommunens kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år var i 2012 
36,8 %. Dette er en svak økning på 1 % i forhold til året før. Dette er langt høyere enn 
kommunegruppe 1, Nord-Trøndelag og landet for øvrig. 
 
2.4 Fagområdet teknisk 
Kommuneplanens arealdel / kartverk / leke og rekreasjonsareal 
Kostra-tallene viser at kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er 5 år. I vedtatt 
planstrategi er det ikke vedtatt å gjennomføre en revisjon av gjeldende kommuneplan 
inneværende kommunestyreperiode. Overhalla har innsynsmulighet i kartverk via 
kommunens Internettside. Overhalla har en høy andel når det gjelder leke og 
rekreasjonsareal. 
 
Samferdsel   

 
Tabellen viser brutto driftsutgifter pr km kommunal veg og gate.  
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Eiendomsforvaltning 
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger utgjør kr 4483,-, som er 
en økning på kr 151 fra 2011. Ser en på kostnaden pr kvadratmeter er den på kr 687,-. 
Dette er forholdsvis lavt sammenlignet med kostragruppe 01 og N-T.  
 

 
 
Energiforbruket viser også et en ligger lavt per m2. Overhalla bruker har kr 83,- mot kr 
117,- som er gjennomsnittet i N-T.  
 

Overhalla Vikna Namsos Grong Leksvik
Kostra-

gruppe 01

Nord-

Trøndelag

Kommunal veg 65 97 125 50 54 1185 1846

Privat veg 165 111 164 140 174 3984 3312

Fylkeskommunal veg 93 90 148 91 117 2164 2832

G/S veg kommunalt ansvar 8 3 11 146 196
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Kommunale avgifter 

 
 
 
2.4 Likestilling 
 
Tabell: Kjønnsfordeling blant ansatte i prosent pr. 31.12.2012 

Overhalla Namsos Grong Leksvik
Kostra-

gruppe 01

Nord-

Trøndelag

utgifter til vedlikeholdsaktiviteter

per m2
52 78 59 112 48 56

energikostnader per m2 83 124 108 97 113 117

areal m2 per innbygger 6,9 5,9 10,8 7,4 5,3 5,5
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Overhalla Namsos Grong Leksvik
Kostra-

gruppe 01

Nord-

Trøndelag

Vann 2317 2591 2269 6094 3228 3066

Avløp 4508 4210 3753 2575 4136 3665

Slam 1650 1700 1642 1633 1400 1533

Renovasjon 3532 3130 3167 2835 2199 2718

Feiing/tilsyn 417 360 427 406 437 391
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Tabell: 
Kjønns-

fordeling sykefravær 2012 i prosent  
Hvilke ansatte             /             år 2009 2010 2011 2012 

Turnuspersonale 12,6 9,3 7,6 10 
Kvinner, totalt i Overhalla kommune 9,2 7,8 7,8 7,8 

Menn, totalt i Overhalla kommune 4,8 3,9 3,2 3,3 
Alle ansatte 8,3 7,0 6,9 6,9 
 

Sykefraværsarbeidet i de siste ca. 3 årene har vært innrettet særlig mot turnuspersonale. Et av de 
prioriterte tiltak har vært å redusere uønsket deltid. En annen prioritering er at 
bedriftshelsetjenestene har brukt forholdsvis mye av ressursene mot denne gruppen. Det er videre 
gjennomført et eget prosjekt forflytningsteknikk i pleie- og omsorgstjenestene 2009 - 2011, som er 
blitt forlenget ut 2012.  Prosjektet er bl.a. evaluert i egen rapport av Senter for omsorgsforskning, 
som viser vesentlig grad av måloppnåelse.  
 
Sykefraværet i kommunen har samlet sett vært stabilt de tre siste årene, det har steget noe igjen for 
turnuspersonale, har vært stabilt for kvinner samlet sett. 
 
 

Deltid  
Det er viet stor oppmerksomhet, gjennomført en rekke tiltak og oppnådd positive resultater for å 
redusere uønsket deltid i kommunen de senere årene. Utfordringene her er klart størst innenfor 
turnusområdene i helse- og omsorgstjenestene og graden av ufrivillig deltid og utviklingen er målt 
gjennom samlede statuskartlegginger både i 2008, 2011 og senere gjennom mer eller mindre 
fortløpende statusoppdateringer. For nærmere om tiltak og utvikling vises til Fagområde helse og 
omsorg i rådmannens fellesdel. 
 
 

 

2.5 Handlingsprogram for miljøarbeidet 

Oversikt over statusmålinger og gjennomførte tiltak (gruppert etter kommuneplanens delmål og 
kommunens vesentlige miljøaspekt) 
 

Delmål 3.1  
Naturmangfold  

 Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk  
og god tilgjengelighet 

Indikator   . Ambisjon og 
tiltak 

Status/måling  

3.1.1 Antall 
besøk registrert i 
utvalgte turbøker 

1 Tiltak:  
a) Det lages en 
oversikt over 
hvem som har 
flest besøk på 
den enkelte 
turbok for hvert 
kalenderår 
b) Denne 
oversikten 
bekjentgjøres 
med oppslag eller 

 

Turbok/Antall besøk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fallvegen (Skogmo)  833 588 714  685 500 455 
Himovatnet  (Sletta)  1980 2175 1584 1828 1329 1196 
Tømmersjøen(Øysletta  888 1031 742  714 741 910 
Tetlivattan(Øyesvold) 3423 2935 1724 2610 2438 2425 
Namsenløypa(Skage) 2622 3762 5210 4450 4328 4646 
Koltjønnhytta(Skage) 8000 9000 10250 9068 10679 10419 
         Totalt                            17746 19491 20224 19355 20015 20051 

Rådmannsnivå 80 80 80 80 20 20 20 20 

Enhetsledernivå 30 30 30 30 70 70 70 70 

Antall ansatte totalt 21,5 21,2 21,3 21 78,5 78,8 78,7 79 

Turnuspersonale 3 6 5 6 97 94 95 94 
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lignende ved 
turboka 

3.1.2  
2007-2009 Antall 
som tar 
kjentmannsmerke 
 
Fra og med 2010: 
Antall som kjøper 
Trivelig tur” 

2 Å ha etablert en 
ordning med 
kjentmannsmerke 
- ”Trivelig Tur” for 
perioden 2010-
2012” (Trivelig tur 
har lavere terskel 
enn foregående 
kjentmannsmerke 
(det er lettere å 
finne, kortere 
gangavstand, 
mer egnet for 
barn) 
Ambisjon 2012:  
Ingen nye 

Indikator 2007 – 2009: ”Antall som tar kjentmannsmerke” 
2007: 0     (Til sammen 97 har kjøpt kortet 2007 – 07.01.2010.) 
2008: 0 
2009: 32  
Indikator fra og med 2010: ”Antall som kjøper Trivelig tur”: 
2010: 77  
2011: 7       
2012: 0      
  
 

 
Delmål 3.3  
Naturmangfold 

Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares 
 for framtiden 

Indikator   Ambisjon og tiltak Status/måling  
3.3.1 Avgang 
prosent av 
kommunens 
areal 
inngrepsfrie 
områder 
(Villmarksprege
de områder >5 
km fra tekniske 
inngrep) 

1 Null avgang 
villmarkspregede områder 

2008: 0 
2009: 0 
2010: 0 
2011: 0 
2012: 1% (0,3 km2) (Adkomstvei hytter Tømmersjøen) 

3.3.2 Antall 
dispensasjoner 
fra arealplan 
 
Indikator endret 
f.o.m. 2012: 
Antall m2 
dyrket og 
dyrkbar mark  
omregulert ved 
dispensasjon fra 
arealplan 

2 Ambisjon: Maks 5 
dispensasjoner pr. år 

 

Ambisjon endret fom 2012 
Ambisjon 2012:  
Maks 3000 m2 
 

2008: 4 
2009: 5 
2010: 2 
2011: 9  
 
2012: 500m2 (4 dispensasjoner) 
 

3.3.3 
Kulturlandskap, 
areal som får 
regionalt 
tilskudd til 
innmarksbeite 

3 For 2010 skal arealet 
opprettholdes på nivå med 
2009. 

2007: 1677 dekar (33 søkere)  
2008: 1827 dekar (42 søkere) 
2009: 1977 dekar (44 søkere) 
2010: 2174  dekar (54 søkere) 
2011: 2441  dekar (51 søkere) 
2012: 2437 dekar  (48 søkere) 

 
Delmål 3.4  I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs 
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Avfall 
Indikator   . Ambisjon og 

tiltak 
Status/måling (se statistikk fra SSB under delmål 3.6) 

3.4.1 
Tjenesteenheter i 
org.kartet 
sertifisert som 
miljøfyrtårn 

1 Alle tjenesteenheter 
skal være sertifisert 

 Status feb. 2013 Alle tjenesteenheter er sertifisert som Miljøfyrtårn  
(12 sertifikat) 

3.4.2 Mengde  
klimagassutslipp 
fra 
avfallshåndtering. 

2 Mer miljøvennlig 
avfallshåndtering 
v/MNA 
MNA har deltatt i 
nasjonalt prosjekt 
vedrørende modell for 
å beregne 
klimautslipp  
Steg 1: Lage modell  
Steg 2: Anvende 
modell 
Steg 3: Iverksette 
tiltak  
 
Ambisjon MNA: 
Innsamling og 
behandling av avfall 
fra husholdninger 
skal være 
klimanøytral. 

 
 
 
Steg 1 og 2 er gjennomført og tiltaksplan for MNA er utarbeidet og 
gjennomføring av tiltak er påbegynt 
 
 
 
 
 
 
Status MNAs klimapåvirkning av innsamling og behandling fra 
husholdninger: 
2009: 3190 tonn CO2-ekvivalenter 
2010: 1499 tonn CO2-ekvivalenter 
 
  

 3 Mer miljøvennlig 
innkjøp  
1.Kompetanseheving 
jf lov om offentlige 
anskaffelser §6  
Livssykluskostnader. 
 
2. Miljøvennlig innkjøp 
 
3. Stille miljøforslag til 
NTFK, 
innkjøpsavdelingen  

1. Kurs i offentlig innkjøp / møter med NTFK Innkjøpsavdelingen 
gjennomført 2009, 2010, 2011, 2012.  
I 2012 var “Miljøgifter og offentlige anskaffelser” eget tema på 
Namdalskonferansen om miljøgifter og kjemikalier i Overhalla.   
 
2. Overhalla kommune har deltatt i prosjekt ØKO-løft  
m/storkjøkken, skoler, barnehager mm. og som følge av prosjektet 
er Overhalla storkjøkken DEBIO godkjent (se nærmere om 
storkjøkken pkt. 8 nedenfor). 
  
3. I 2012 har kommunestyret vedtatt at ny barneskole skal 
oppføres i passiv hus standard.  

 4 ”Speilvending av 
dagens 
reservasjonsordning 
mot uadressert 
reklame”.  

1. Nødvendig lovendring for speilvending er ikke gjennomført. 
Overhalla kommune har gått inn for lovendring (vedtak i ksak 
57/08 er oversendt til Stortinget og Regjeringen).  
2. Klistremerket ”Uadressert reklame – Nei takk”: Er utsendt til alle 
husstander, fås gratis ved henvendelse til Servicesenteret (opplyst 
på kommunens hjemmeside) og vedlegges i velkomstmappe til 
innflyttere.  

 5 Økt bruk av digital 
utsending av 
dokumenter. 
 

1. Møtedokumenter i Overhalla sendes ut elektronisk  
2. E-faktura er tatt i bruk for kommunale fakturaer 
3. Alle kommunens lønnsslipper sendes ut elektronisk 

 6 Miljøsertifisering av 
industribedrifter. (steg 
1 med startseminar 
var et 
samarbeidsprosjekt 
Skogmo Industripark- 
Overhalla kommune)  
 
  

Følgende bedrifter er pr. 31.12.13 sertifisert etter ISO 14001:   
- OCEM  
- Overhalla Industrier  
- Grannes VVS  
- Siktedukfabrikken  
- NAMAS Vekst  
- Huurre 
- Miljøutvikling AS 

 
GL-bygg AS skal sertifiseres i løpet av 1. halvår 2013  
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 7 Miljøsertifisering og 
energieffektivisering 
av butikker m.v. 
Steg 1: Forprosjekt 
ENØK 
Steg 2: Tiltaksplan 
Energi og felles 
søknad til Enova  
Steg 3: Miljøfyrtårn 
 

Steg 1: Gjennomført 
Steg 2: Gjennomført 
Steg 3: Gjennomført 2012 
Deltakere:                          

(X) : Deltok på forprosjekt (ENØK-analyse) 
(XX): Deltaker både forprosjekt og felles søknad til 
Enova 
(Y):    Deltaker Miljøfyrtårn 

- Spar Overhalla (XX) (Y) 
- ICA Skogmo   (X)  
- ICA Overhalla (X) (Y) 
- Spar Skage       (XX) (Y) 
- Overhalla servicebygg  (XX)  
- Lyngsnes gartneri (XX) (Y) 

Virksomheter merket (y) ble miljøfyrtårnsertifisert i 2012.  
 8 Overhalla storkjøkken 

skal være DEBIO 
godkjent: 15 % av 
laget mat skal være 
økologisk. 

Overhalla storkjøkken er DEBIO godkjent pr oktober 2009 
2010: 12 %.  
2011: 13-14 %  
2012: 22 % 

3.4.3 Andel av 
avfall fra hus-
holdninger til 
deponi 

9 Ambisjon: Under 1 %  
 
 

2006: 2.1%                        (gj.nitt MNAs område) 
2008: 1,8%  
2009: 1,7% 
2010: 0,5% 
2011: 0,8% 
2012: 0,8% 

 
Delmål 3.5  
Energi  

I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder. 

Indikator   . Ambisjon og 
tiltak 

Status/måling  

3.5.1 
Energiforbruk 
pr m2 pr 
tjenesteenhet i 
organisasjonsk
artet 

1 Ambisjon: 2010 jf. 
Ksak91/09 
Ambisjon 2013: 
Innsparingsmål 20% 
sammenlignet med 
2007 
 
 
 
Samlet plan ENØK 
kommunal 
bygningsmasse vedtatt 
i k-styret 19.12.11 se 
pkt. 3.5.3 nedenfor 

Tallene i tabellen er graddagskorrigert  
*) Normtall fastsatt skjønnsmessig ift byggeår og daværende 
**) Rammekrav i NS 3031:2007 
x) Nye Ranemsletta barnehage, forbruk fra 01.01.11 
 
SD-anlegg og Energioppfølgingssystem (EOS) system er montert i 
2012. 
 

Bygg: Forbr
uk 
kwh/
m2 
2007 

For- 
bruk 
kwh/ 
m2 
2008 

For-
bruk 
Kvh/ 
m2 
 2009 

For-
bruk  
Kvh/
m2  
2010 

For-
bruk  
Kvh/ 
m2  
2011 

For-
bruk  
Kvh/ 
m2  
2012 

Norm 
tall (*) 

Norm 
tall  
nybygg 
(**) 

Endring 
%  
2007-12 

Admbygg 213 194 223  157 176 160 225 165 -25 

Helsesent
er 

373 333 266  279 344 330 300 235 -11,5 

Hunn 
skole 

159 144 128 134 141 133 175 135 -16,4 

OBUS 266 248 216 150 186 172 202 135 -35,3 

Øysletta 
sk 

200 176 129 121 145 166 202 135 -17 

Skage bhg 188 182 170 155 167 144 198 150 -23,4 

Trollstua  253 218 196  180 233 224 150 150 -11,4 

Ranemsl 
bhg 

223 189 228  206 157X 138 240 150 -38,1 

Moama 
bhg 

198 228 166  180 197 174 198 150 -12,1 

Totalt 248 224 212  173 195 182   -26,6 
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 2 Det skal arbeides med 
ENØK i forhold til 
utendørs belysning 

 
Oversikt over kommunalt energiforbruk i Overhalla 

 
Fokusbygg = Utvalgte bygg jf. Tabell i 3.5.1 ovenfor. 
Tallene i tabellen er ikke graddagskorrigert. Hvis vi graddagskorrigerer 
har samlet forbruk økt med ca. 3 % i perioden 2007-2012 
 

År 1) kWh/år               
(totalt for 
bygg inkl. 
fokusbygg) 
(Kun el) 

2) kWh/år 
fokusbygg  
 

3) kWh/år 
Gatelys/ 
Plasser 

4) kWh/år 
Vann og 
Avløp 

5) 
kWh/år 
Hoppb/ 
Lysløyp 

Sum 3), 
4) og 5) 

kWh/år 
Totalt 
forbruk 

2005     68 957  404 314  46 806  520 077   
 
2006 3 836 161  3 342 674  89 364  418 728  41 793  549 885 4 386 046  
 
2007 4 159 898  3 626 790  103 343  426 044  38 810  568 197 4 728095  
 
2008 4 104 354  3 580 865  144 844  427 786  43 254  615 884 4 720 238  
 
2009 4 040 921  3 636 338  132 965  443 740  38 011  614 716 4 655 637  
 
2010 4 294 159 3 853 556 100 263 512 440 53 767 666 470 4 960 629 
 
2011 4 477 914 3 646 606 171 733 612 408 62 896 774 131 5 252 045 
 
2012 4 624 197 3 866 733 167 931 645 291 63 069 876 291 5 500 488 
        

 3 Nybygg: Skal være 
lavenergi- eller 
passivhus  

I 2012 vedtok kommunestyret at ny barneskole skal oppføres i 
energieffektiv passiv hus standard. 

3.5.1.1 Inngått 
OFU-kontrakt 

1 Å inngå Offentlig 
Forsknings- og 
Utviklingskontrakt 
(OFU) med bedrifter i 
Skogmo Industripark 
for utvikling av klima- 
og miljøsmarte boliger 

Vedtak er fattet om OFU-kontrakt og bygging av Leilighetsbygg i 
passivhusstandard med 6 leiligheter på butikkåkern i Skage sentrum 
(k-sak 59/12).   
 

3.5.2 Samlet 
stasjonært 
energiforbruk i 
Overhalla 
utenom 
kommunale 
bygg/ anlegg 

 Ambisjon: 5 % lavere 
energiforbruk i 2013 
enn i 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samlet energiforbruk i hele kommunen. Historiske reelle tall, samt 
prognose fordelt på energibærere i Tabell 1 og på brukergrupper i 
Tabell 2. 
Kilde: Lokal energiutredning fra NTE 

 
Tabell 1 
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Tabell 2 

 1 Skoler og barnehager 
skal arbeide 
systematisk med 
energispørsmål/ENØK 
som tema. 

Gjennomføres som del av kunnskapsløftet, miljøfyrtårn etc. og jf. 
styringskort  

 2 Kommunens 
hjemmeside skal 
brukes aktivt 

Bl.a. er kommunens miljøstyringssystem lagt ut på kommunens 
hjemmeside 

 3 Det skal være fast 
rutine å ta opp 
energispørsmål i plan- 
og bygningssaker  

Gjøres fortløpende som del av Rutinehåndbok saksbehandling (teknisk 
avdeling). 
 

 4 Når kommunen leier ut 
eller selger eiendom 
skal det alltid vurderes 
å sette føringer eller 
krav med hensyn til 
energiløsninger 

• Ordning tilskudd 40.000,-  pr. kommunal boligtomt ved oppfylt 
lavenergikrav vedtatt av kommunestyret i 2009. 
Tilskuddet økt til 50.000,- fra 01.01.2012 (K-sak 85/11). 

• Krav om maks 100 kwt pr m2 ved salg Kirkåkern Skage   
• Oppstart av detaljregulering område festet av Overhalla hotell 

PS 84/10: Vedtak: ”Kommunen stiller som bortfester krav til at 
utbyggingen gjøres energieffektiv i henhold til 
passivehusstandard og energimerke A. 

• Oppstart av detaljregulering område E Ranemsletta sentrum 
PS 83/10: Vedtak: ”Kommunen stiller ved salg av tomt krav til 
at utbyggingen gjøres energieffektiv i henhold til 
passivhusstandard og energimerke A.” 

 5 Det skal stimuleres til 
ENØK i jordbruket  

1. Høst/vinter 2011/2012 ble det gjennomført et ENØK-prosjekt 
på 3 utvalgte gårdsbruk i Overhalla (enkel ENØK-analyse). 

 
2. I forlengelsen av ENØK-prosjektet har Norsk 

landbruksrådgiving Namdal og Mære landbruksskole inngått 
samarbeid for å finne brukbar teknologi for varmegjenvinning i 
kyllingfjøs/grisefjøs. Det er utarbeidet et forprosjekt i 
samarbeid med Innovasjon i midtnorsk landbruk, med sikte på 
å sette i gang et prosjekt i løpet av 2013. 

Indikator  . Ambisjon og 
tiltak 

Status/måling 

3.5.3 Andel 
bygg med 
”fornybar 
energikilde” 
”fornybar 
energikilde” er 
i denne 

 Ambisjon: Gradvis å 
få utfaset olje og el 
som 
hovedenergikilde i 
kommunale og andre 
bygg i Overhalla. (når 
el driver 

Vanskelig å måle eksakt: Av et totalt areal på 22 169 m2 kommunal 
bygningsmasse, kan vi anslå at ca 3 100 m2 blir oppvarmet med 
”fornybar energi”. Hunn skole ca 2500 m2 (bio) + Moamarka 
barnehage ca 85 m2 (varmepumpe) + Ranemsletta barnehage ca 235 
m2 (varmepumpe) + helsesenteret ca 150 m2, Skage barnehage ca 
120m2.  
Konklusjon:   
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sammenheng 
fornybar 
energi unntatt 
elektrisitet. 
 

varmepumpe er 
energikilden 
fornybar)  
a) 50% av samlet 
arealet innen 2011 
b) 100% av samlet 
areal innen 2019  
 
Kommunestyret 
vedtok  tilpasning for 
ambisjonsnivå og 
tidsplan i k-sak 
107/11 
(se kolonne til høyre) 

2010:  14 % 
2011: ca. 16%  
2012: ca 16 % 
Dvs. er opprinnelig ambisjon om 50% innen 2011 ikke nådd.  
Se ellers vedtak i k-sak 107/11 nedenfor. 
 
Vedtak i Samlet plan, k-sak 107/11:  
“I 2012 gjennomføres en nærmere utredning av mulige fornybare 
energikilder til bruk i planleggingen for å nå målsettingene samlet 
plan. Legges fram som egen sak i kommunestyret.”  
(Status 31.12.12: Utredning er ikke lagt fram ennå, legges fram vår 
2013) 
 
“Gjennomføringen av samlet plan for enøk skal tilpasses følgende 
ambisjonsnivå og tidsplan, og innarbeides i kommende budsjetter og 
økonomiplaner:” 

Status p.t.: Målsetting: Innen
: Energi 

karakter 
Oppvar
m-ing 

Energi 
karakter 

Oppvarming 

1 Adm.bygget E 5/Rød D 2/Lys grønn 2014 
2 Helsesenteret D 5/Rød C 2/Lys grønn 2013 
3 Hunn skole F 3/Gul D 2/Lys grønn 2016 

4 Moamarka bhg E 
4/Oransj
e D 2/Lys grønn 2016 

5 OBUS  D 5/Rød D 2/Lys grønn 2014 
6 OBUS barnesk I/A 5/Rød A 2/Lys grønn 2014 

7 
Skage 
barnehage D 5/Rød C 2/Lys grønn 2016 

8 Trollstua bhg E 5/Rød C 2/Lys grønn 2018 
9 Øysletta skole F 5/Rød D 2/Lys grønn 2018 

10 
Ranemsletta 
bhg A 

2/Lys 
grø A 2/Lys grønn - 

Energikarakter: Skala fra A til G.  
Oppvarmingskarakter: 5-trinns skala fra grønn (1) til rød (5). 
Gimle energimerkes når bygging OBUS er avklart 

    
Forklaring oppvarmingskarakter: 
Oppvarmingskarakteren bestemmes ut i fra andelen av det totale 
oppvarmingsbehovet som dekkes av strøm og/eller fossile energivarer. 
Andelen el og fossilt må ligge under følgende verdier for å oppnå de 
ulike fargekarakterene: 

Oppvarmingskarakter 
(etter farger) 

30,0 % 47,5 % 65,0 % 82,5 % 100,0 % 
Oppvarmingskarakteren tar utgangspunkt i det beregnede 
energibehovet til oppvarming av rom og tappevann, og andelen det er 
naturlig at de enkelte systemene kan dekke. F.eks. tas det for gitt at 
fjernvarme kan dekke nær hele oppvarmingsbehovet. 
 
Forklaring energikarakterskala: 

  Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2) 
Type 
/karakter 

A B C D E F G 

Barnehager 90 135 180 228 276 414 Ingen grense 

Kontorbygg 84 126 168 215 263 395 Ingen grense 
Skolebygg 79 118 158 208 259 389 Ingen grense 
Sykehjem 136 203 271 328 384 576 Ingen grense 
Idrettsbygg 109 164 218 272 325 488 Ingen grense 
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A = 
oppvarmet del 
av BRA [m2] 

   Øvre grense for karakter C er basert på 
nivå for TEK 2007. For boliger er denne 
tilpasset NS 3031:2007 / A1:2010. 

  

 2 Bidra til etablering av 
fjernvarmeanlegg på 
Ranemsletta innen 
forsvarlige rammer. 

Status: Sak om utsending av anbud for varmelevering fra 
nærvarmeanlegg er utsatt av k-styret sak 67/09 

 3 Utskifting av oljekjeler 
til fornybar energi i 
Overhalla 

Teknisk avdeling har gjort en samlet kartlegging av oljekjeler i 
Overhalla, eiere er tilskrevet i 2011 med informasjon og kartlegging for 
mulig informasjonsmøte: Begrenset respons og informasjonsmøte er 
ennå ikke gjennomført. 

 
Delmål 3.6  
Klimagasssutslipp  

I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.                                                   
(Omfatter ikke deponi som er behandlet under delmål 3.4. (avfall)) 

Indikator  Ambisjon og tiltak  Status/måling  
  .  

Klimautslipp fra 
landbruk og transport 
skal reduseres 
vesentlig innen 2020 
(ambisjon fastsettes 
nærmere her når det 
foreligger sikrere 
målemetoder/ 
statistikk) 

 
Klima- og forurensingsdirektoratets klimakalkulator er ikke operativ 

Utslipp av klimagasser i OVERHALLA kommune.             Kilde: SSB 
  Millioner tonn CO2-ekv 1991 1995 2000 2005 2008 2009 

  Total    0,041 0,043 0,044 0,040 0,040 0,040 

  Mobil  
forbrenning 

 Veitrafikk 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 

  Annen mob 
forbre 

0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 

  Stasjonær 
 
forbrenning 

 Industri og 
bergv 

0,001 0,001 0 0,001 0,001 0,001 

  Andre næringer 0,001 0,001 0,001 0,001 0 0,001 

  Husholdninger 0,001 0,001 0,001 0,001 0 0,001 

  Prosess- 
utslipp 

 Jordbruk 0,018 0,019 0,022 0,019 0,020 0,021 

  Avfallsdeponiga
ss 

0,009 0,009 0,009 0,006 0,005 0,005 

NB!: 
SSB publiserer ikke nyere tall kommunal energibruk og 
klimagassutslipp. Forklaring: SSB har over lengre tid har vurdert 
kvaliteten på den kommunale energi- og utslippsstatistikken som ikke 
god nok. Risiko for feilinformasjon. 

Transport 
3.6.1 Mengde 
klimagassutslipp 
fra veitrafikk 

1 Utslipp fra kommunal 
tjenestetransport og fra 
kommunale arbeids-
takere på reise til og fra 
jobb skal reduseres: 

1. Retningslinjer for Overhalla kommunes reisevirksomhet 
“Grønne reiser” er vedtatt (se kommunens hjemmeside) 

2. Forsterket lavutslippskrav er gjennomført på 
kommunale/leasede biler   

3. Kommunen har pr. 31.12.12 1 stk. El-bil 
4. Videokonferanseutstyr foreligger og brukes 
5. Ansatte er kurset i miljømessig kjøring, hjemmetjenesten  
6. Prosess er startet opp med sikte på å få montert 

hurtigladerstasjon i Overhalla. NTFK har allerede bevilget 
tilskudd til Namdalsringen, planlagt med hurtigladerstasjoner 
i Namsos, Overhalla, Grong, Namdalseid, Steinkjer. 
Opprinnelig plan med utbygging i Overhalla i 2013 vil bli 
vurdert på nytt i forbindelse med forventet utlysing av 
tilskudd fra Transnova mai 2013. 
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 2 Utbygging av gang- og 
sykkelveier FV (RV): 
Steg: 
1. Himokorsen - 
Fuglem 
2. Barlia-korsen - 
Øysvoll-korsen 
3. Øysvoll-korsen-
Skage 
4. Skage - Namsos 
Øvrig veinett: Ranem 
bru gis høy prioritet. 

 
 
 
Steg 1 er Fullført  
            
 
 
 
 
 

 3 Få videreført 
pendlerbussen 
 
Å få 10-20% av 
pendlerne til å bruke 
buss innen 2019 
 
Videreføre/-utvikle 
samarbeidsforum 
mellom kommunen, 
NTFK og Trønderbilene 
AS t.  

1. Det er blitt montert 4 nye tidsmessige buss-skur 2010-2012 
(Namsengata, Skogmo, 2 Skage)  
 

2. Nytt tilbringertilbud startet høsten 2012: Tilbringertransport til 
timesbuss Namsos/Steinkjer og ekspressbuss 
Namsos/Trondheim (av/på: Hylla) a) sørgåendebuss kl. 0530 
(daglig unntatt lør./søn.)  
b) nord/sørgåendebuss kl. 1930/1945 (daglig unntatt lør.) 
 

3. Dialogmøter mellom Overhalla kommune og NTFK for å 
styrke rutetilbudet morgen og kveld 

 

Landbruk 
3.6.2 Mengde 
klimagassutslipp  

1 Tiltak for utnyttelse av 
organisk avfall i 
landbruket   

Ingen nye målinger eller tiltak i 2012. 

 2 Etablere biogassanlegg 
i Overhalla/Namdalen,  
Steg 1: Å utrede/styrke 
grunnlaget for 
pilotprosj. 

Miljøkonferanse med Biogass tidligere gjennomført i Overhalla: 
Konklusjon: Økonomi og tilskuddordninger tilsier foreløpig at det ikke 
er grunnlag for pilotanlegg  

 4 Strategisk plan for 
miljø- og 
landbruksforvaltningen: 
Revidert plan vedtatt i 
2010 
 

Revidert plan for Miljø og landbruk inneholder et eget 
satsingsområde for Klima og miljø. Ut fra en liste over mulige tiltak, 
er det valgt 3 tiltak for landbrukssektoren i planperioden: 

• Følge opp tiltak i Stortingsmeldingen om landbruk og klima 
• Etablere et regionalt prosjekt for etablering av biogassanlegg 
• Samkommunestyret skal bidra til å igangsette et arbeid for å 

drøfte innføringa av klimakrav etter Plan- og bygningsloven 
Oppfordring om å gjeninnføre tilskudd til grøfting av dyrka mark er 
sendt Landbruks- og matdepartementet (Drøftingstilskudd innført fra 
2013.) 
2012: Det vises til egen årsrapport for Midtre Namdal samkommune 
Miljø og landbruk. 

Indikator  Ambisjon og tiltak Status/måling 
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3.6.3 
Aktivitetsnivå 
når det gjelder 
skogkultur og 
tynning 

 Ambisjon: Skogens 
potensial til CO2-
binding skal utnyttes 
optimalt, innenfor 
forsvarlige rammer 
knyttet til biologisk 
mangfold og uberørt 
natur. 

Aktivitetsdata for skogbruket i Overhalla 2000-2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kolonne 2: Avvirkningsmengde måles i volum med enheten m3 
Kolonne 3: Utsatte planter det enkelte år.  
Kolonne 4: Uttrykk for planteaktiviteten uavhengig av hogstkvantum.  
Kolonne 5:Ungskogpleie er rydding av lauvskog og eventuelt "tynning" lenge 
før man kan ta ut nyttbare dimensjoner, måles i dekar (daa) 

År Avvirkning 
(m3) 

Utsatte 
planter 
(stk) 

Planter 
per m3 
avvirket 

Ungsko
gpleie 
(daa) 

2000 14 979 167 045  1 024 
2001 22 015 158 095  8,5 1 991 
2002 21 152 175 405  8,1 2 350 
2003 19 413   90 950  4,5      31 
2004 12 611   79 175  4,9 1 641 
2005 14 633   31 700 2,3    806 
2006 16 839   72 400 4,6 1 561 
2007 13 970   77 650 5,0   722 
2008 22 467   82 725  4,5   566 
2009 26 788 162 400 6,6   707 
2010 18400 112 200 5   519 
2011 26597 181575 8,1   812 
2012   7078   66450 3,9   912 

Produktivt 
skogareal med 
reviderte planer 

1 Skogbruksplaner skal 
utarbeides eller 
revideres (NB! Opprette 
grendegrupper). 

2009: 0 
2010: 0 
2011: 0 
2012: 0 Det er gjort henvendelser til to grupper av skogeiere. 
Interessen har ikke vært stor nok for å bidra med den egeninnsats 
som er nødvendig for å få til et pilotprosjekt med revidering av 
skogbruksplaner med egeninnsats fra skogeiere. Man må nok ha et 
sammenhengende areal på minst 20.000 daa 

Andel av 
tilskuddsmidler  
der 
klimavirkning er 
vektlagt (næring 
og miljø) 

2 Tiltakenes 
klimavirkninger skal 
vektlegges ved 
tildeling. 

2009: 100%   
2010: 100% 
2011: 100% 
2012: 100% 

Om ordning er 
etablert og i 
hvilket omfang 

3 Kommunal 
klimakvoteordning med 
støtte kr. 0,50 pr. 
plante inntil kr 50.000,- 
pr. år 2010, 2011 og 
2012  

Ordning vedtatt K-sak 93/09 jf.. Økonomiplan 2010-2013  
Vedtatt ordning er gjennomført årene 2010-2012: kr 0,35 i tilskudd 
pr. plante i tillegg statlig tilskudd pr plante 2010: kr 1,15  
                                                                2011: kr 1,25  
                                                                2012: kr 1,30  
Tilskudd virker, det er vanskelig å måle hvor mye  

 4 Overhalla kommune 
deltar i satsingen ”Plant 
tre no” 

Kommunens skoler deltar hvert år i ”Plant tre no” 

 
 
 
 

 
 


