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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. 
 
Etikk 
I enhver organisasjon møtes etiske 
utfordringer både i møte med 
personlige holdninger og ferdigheter, 
ulike valgsituasjoner, organisasjons-
kultur og innen ledelse. Etikk er 
systematisk refleksjon over hvordan 
ting kan være, hva som er rett og galt, 
godt og ondt, rettferdig og urettferdig i 
ulike situasjoner. Etikk handler også 
om å bli enige om et sett av verdier, 
hvordan verdien skal komme til syne i 
praksis og om å forstå konsekvenser 
av handling. Det er de faktiske 
handlingene hos ansatt og folkevalgte 
som danner grunnlaget for 
kommunens omdømme hos 
innbyggerne. Det har høy prioritet å 
sikre høy etisk standard i 
virksomheten. Kommunestyret har 
tidligere vedtatt Etiske retningslinjer 

for Overhalla kommune.  Det er en 
klar holdning at høy etisk standard 
skal prege alle organisasjonsnivå og 
tjenesteområder av den kommunale 
virksomheten.  Temaet er viet økende 
oppmerksomhet de senere år både i 
form av konkrete tiltak som er planlagt 
/ iverksatt fra sentraladministrasjonen 
og slike som er initiert og gjennomført 
innenfor de ulike tjenesteområder og 
tjenesteenheter.  
 
Av sentrale tiltak i 2013 kan nevnes:  
 
Gjennomgang/repetisjon av 
kommunens etiske retningslinjer og 
etisk refleksjon knyttet til utvalgte 
emner og problemstillinger i 
ledersamlinger.  

 
Det er blitt arbeidet spesifikt og 
systematisk med etisk refleksjon og 
verdier innenfor flere enheter blant 
annet deltakelse i KS-prosjekt om 
etisk refleksjon.  
 

Overhalla kommune deltar i et prosjekt 
i Nord-Trøndelag for bedre offentlige 
anskaffelser bl.a. med vekt på 
samfunnsansvar og etisk handel. 

 
Kommunestyret vedtok at kommunens 
klima- og miljøplan skal revideres og i 
planutkast til politisk behandling som 
fremmes 1. halvår 2014, vil det bla. 
fokuseres på at Overhalla kommune 
skal vektlegge samfunnsansvar, 
bærekraftig utvikling og etisk handel. 
 
Likestilling, diskriminering etc. 
Kommunens arbeidsgiverpolitiske 
reglementer / relevante planer er 
utformet for å bidra til å skape 
likestilling og motvirke diskriminering 
(f.eks. Etiske retningslinjer, Arbeids- 
og ansettelsesreglement, Lønns-
strategiplan, Handlingsprogram for 
Helse, miljø og sikkerhet m.fl.). Disse 
styringsdokumenter praktiseres 
fortløpende og blir gjennomgått og 
repetert i ledersamlinger etc.    
 

 
 
 
Medarbeiderundersøkelse 2013 
Medarbeiderundersøkelser 
gjennomføres annethvert år og dette 
bidrar til å måle status for 
diskriminering og andre relevante 
forhold. Undersøkelsen består av 
noen og førti spørsmål fordelt på 11 
dimensjoner slik: Det er ellers viet 
betydelig 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 status-
kartlegginger 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. 

 
Sykefravær 
 

 
 
Obligatoriske regnskap 
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 2014. 
Alle nøkkeltall er åpent tilgjengelig på 
www.ssb.no/kostra.  
 

Regnskapsprinsipper 
Overhalla kommune fører sitt 
årsregnskap etter de 
gjeldende regnskapsprinsipper 
nedfelt i kommunelovens § 48 
og regnskapsforskriften § 7. 
Anordningsprinsippet gjelder i 
kommunal sektor og betyr at 
all bruk og tilgang av midler i 
løpet av året som vedrører 
kommunens virksomhet, skal 
fremgå av driftsregnskapet 
eller  
 

investeringsregnskapet. Vider er 
regnskapet ført etter bruttoprinsippet 
som betyr at det ikke er gjort fradrag i 
inntekter for tilhørende utgifter og/ 
eller fradrag i utgifter for tilhørende 
inntekter. Dette betyr at aktiviteten i 
kommunen kommer frem med riktig 
beløp.  
 
Driftsregnskapet viser driftsinntekter, 
driftsutgifter og regnskapsresultat for 
året.  
 
Vesentlige transaksjoner 
Det er i 2013 vært uklarheter om 
Overhalla, Leka eller Namsos 
kommunen skulle dekke utgiftene for 
en bruker av helse og 
sosialtjenestene. Det er etter slutt-
føring av årsregnskapet (15/2) 
kommet en avgjørelse av tvisten 
foretatt av Fylkesmannen i Nord 
Trøndelag. Avgjørelsen viser at 
Overhalla skal dekke kostnadene for 
sistehalvår 2012 og hele 2013. Leka 
har forskuttert for utgiftene og har 
fremmet krav ovenfor Overhalla. Det 
er ikke foretatt avsettinger i 
regnskapet for utgiften. Kravet er et 
millionbeløp.  
 
Ved behandling av regnskapsrapport 
for 2. tertial ble det foretatt en 
budsjettjustering av pensjons-
kostnadene på kr 2,7 millioner 
(reduserte kostnader og avsetting til 
fond). I ettertid har en avdekket en 

Kjønnsfordeling sykefravær i prosent 2009 2010 2011 2012 2013

Turnuspersonale 12,6 9,3 7,6 10 11,2
Kvinner, totalt  i Overhalla kommune 9,2 7,8 7,8 7,8 8,3
Menn, totalt  i Overhalla kommune 4,8 3,9 3,2 3,3 3,2
Alle ansat te 8,3 7 6,9 6,9 7,3

Kjønnsfordeling ansat te 31/12-
13

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Rådmannsnivå 80 80 80 80 80 20 20 20 20 20
Enhetsledernivå 30 30 30 30 40 70 70 70 70 60
Antall ansatte totalt 21,5 21,2 21,3 21 19 78,5 78,8 78,7 79 81
Turnuspersonale 3 6 5 6 4 97 94 95 94 96

Menn (% av antall årsverk 

innenfor vedkommende 

gruppe)

Kvinner (% av antall årsverk 

innenfor vedkommende 

gruppe)

Medarbeiderundersøkelse 2013 

Svarprosent: 73%
Skala 1-6 (6 er best)
Organisering av arbeidet 5 4 4 4 5 4 4 4
Innhold i jobben 5 5 5 4 5 5 5 5
Fysiske arbeidsforhold 4 4 4 4 4 4 4 4
Samarb.og trivsel med kolleger 5 5 5 5 5 5 5 5
Mobbing,diskrim.,varsling 5 5 5 5 5 5
Nærmeste leder 5 4 5 5 5 5 5 5
Medarbeidersamtale 5 5 5 5 5 5
Overordnet ledelse 4 4 4 4 4 4 4 4
Faglig og personlig utvikling 4 4 4 4 4 4 4 4
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4 4 4 4 4 4 4 4
Stolthet over egen arbeidsplass 5 5 5 5 5 5 5 5
Helhetsvurdering 5 5 5 5 5 5 5 5
Snitt totalt 5 5 5 4 5 5 4 4
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feilberegning av arbeidsgivers andel 
av pensjon knyttet til statens 
pensjonskasse. Feilen utgjør ca en 
million og knyttes i all hovedsak til 
grunnskolene. Feilen får ingen resultat 
effekt da antatt besparelse ble avsatt 
til disposisjonsfond. En har i tabellen 
for netto pr enhet korrigert for feilen i 
egen kolonne.  
 
Det er i 2013 utgiftsført kostnader 
under rammen for fagsjef oppvekst 
som knyttes til kjøp av tjenester fra 
andre kommuner med kr 663.000 som 
skulle vært ført til utgift i 2012. En har 
videre avdekket en dobbelfakturering 
på kr 186.000,-. Der er også 

budsjettert med et prosjekttilskudd 
som ble mottatt i 2012 på 128.000,-.  
Det er kostnadsført (ikke utbetalt) kr 
205.000,- mer i 2013 regnskapet i 
tilskudd til private barnehager enn hva 
virkelig kostnad har vært. 
Tilbakeføringen blir foretatt i 2014 
regnskapet.  
 
Kommunal vei viser samlet 
overforbruk på kr 800.000,- hvorav kr 
ca 500.000,- gjelder sommer-
vedlikehold og resterende på vinter-
vedlikehold.  
 
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 
1.367.000,- i driftsregnskapet, som 
påvirker regnskapsresultatet positivt. 
Hadde en tidligere hatt tilstrekkelig 
oversikt over endelige integrerings-
tilskudd og refusjoner knyttet til 
flyktningebosettingen i 2013, ville 
disse merinntektene gjennom en 
budsjettjustering blitt foreslått avsatt til 
fond til bruk i senere år. 
 
 

 

 
1 ÅRSREGNSKAP 2013 
Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1A) 
 
Regnskapsresultat 
Overhalla kommunes årsregnskap for 
2013 viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på kr 
706.092,- etter bruk og avsetninger av 
interne finanstransaksjoner 
(bruk/avsetning til fond/ likviditets-
reserve og overføring investerings-
regnskapet). Overskuddet 
fremkommer som følge av en 
merinntekt på skatt og rammetilskudd 
à kr 585.090,-.  
 
Netto finansutgifter viser en 
besparelse på kr 1.256.349,-. Netto er 
fondsbeholdningen styrket med kr 
3.844.022,-. Av dette er kr 251.219,- 
bundne fond (øremerkede ordninger). 
Kr 1.248.574,- av avsetningen er 
kommunens mindre forbruk 
(overskudd) i 2012. I forhold til 
budsjett er det en samlet 
meravsetning på kr 872.998,- som 
påvirker regnskapsresultatet negativt. 
 

Overføring til 
investeringsregns
kapet er kr 
685.600,- mer 
enn revidert 
budsjett, men i 
hht til revidert 
budsjett i 
investeringsregns
kapet.  
 
Årsaken til avviket 
knyttes til en feil i 
administrasjonens 
forslag til vedtak 
av endring av 
investerings-
budsjettet. Dette 
ble behandlet av 
kommunestyret i desember 2013. 
Budsjettjusteringen ble kun endret i 
investeringsregnskapet. Samlet gir 
postene ovenfor kr 282.841,- mer “til  
 

 
for deling drift”.  Sammenstilt 
besparelsen med hva som faktisk er 
disponert til drift jf. regnskap skjema 
1B kr fremkommer årets mindre 
forbruk på kr 706.092,-.  

 

 
Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1B – til fordeling drift) 
 
Tabellen (1B) 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 423.251,- mindre til drift enn 
budsjettert.  

 

Politiske styringsorganer 
Rammeområdet viser en merinntekt 
på kr 1,5 millioner som i all hovedsak 
knytter seg pensjonsføringene bruk av 
premiefond og premieavvik. Inntekten 
fremkommer som en utgift på de 
øvrige fagområdene.  

 
Pensjon  
Kommunen skal i hht til § 
13 i den kommunale 
regnskapsforskriften 
regnskapsfører 
pensjonskostnaden som 
er beregnet ut fra 
langsiktig forutsetninger 
om avkastning, 

lønnsvekst og G-regulering. 
Forskjellen mellom betalt 

pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad betegnes 
premieavvik og skal inntekts/ 
utgiftsføres i driftsregnskapet med 
tilbakeføring over neste 10/15 år.  
Samlet viser årets pensjonskostnad et 
overforbruk på kr 1,2 millioner i forhold 
til revidert budsjett, hvorav det er en 
million i feilberegning ved 2. tertial 
som en har vært inn på tidligere.  
 
Stabs- og støttefunksjoner 
Regnskapet viser en besparelse som i 
det vesentligste knyttes til vakanse i 
stilling og lønnsrefusjoner. I tillegg er 
det noe reduserte driftskostnader. 
 
Fagområdet oppvekst  

Regnskapsskjema 1B - drift Regnskap Rev budsjett Budsjett Regnskap

2013 2013 2013 2012
Politiske styringsorganer 3 094 442        4 646 614        3 298 577        -5 013 329       

Stabs- og støttefunksjoner 12 389 384       13 280 940       14 534 779       14 229 449       

Fagområde oppvekst 69 302 686       66 667 690       73 271 620       75 222 992       

Fagområde helse/sosial 67 163 626       67 583 008       69 732 744       69 039 836       

Fagområde kultur 9 571 977        10 438 293       3 588 551        3 610 311        

Fagområde teknisk 22 466 445       22 250 689       21 894 221       22 862 872       

Interkommunalt samarbeid -12 233            37 000             -                  0                     

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -13 004 628      -13 777 926      -13 818 361      -12 119 357      

Midtre Namdal Samkommune 16 656 357       16 925 000       14 535 000       11 614 833       

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 187 628 056        188 051 307        187 037 131        179 447 607        

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Rev budsjett Budsjett Regnskap

2013 2013 2013 2012

Skatt på inntekt og formue 68 652 150          69 412 000          68 059 000       66 087 990     

Ordinært rammetilskudd 126 006 448        124 799 000        125 998 000    120 359 588   

Skatt på eiendom 6 293 352            6 274 000            6 224 000         5 146 295       

Andre direkte eller indirekte skatter 369 782                350 000                350 000            358 844           

Andre generelle statsti lskudd 9 912 358            9 814 000            8 714 000         8 933 828       

Sum frie disponible inntekter 211 234 090        210 649 000        209 345 000    200 886 545   

Renteinntekter og utbytte 1 252 570            1 312 000            1 612 000         1 753 718       

Gevinst finansiel le instrumenter (omløpsmidler) -                         -                         -                     -                    

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 7 720 894            8 906 285            9 406 285         8 884 233       

Tap finansiel le instrumenter (omløpsmidler) -                         -                         -                     -                    

Avdrag på lån 7 851 296            7 981 684            7 981 684         7 793 261       

Netto finansinnt./utg. -14 319 620         -15 575 969         -15 775 969     -14 923 776    

Til  dekning av tidl igere regnsk.m. merforbruk -                         -                         -                     -                    

Ti l  ubundne avsetninger 15 800 123          15 800 123          10 349 816       10 669 087     

Ti l  bundne avsetninger 2 284 735            948 410                868 219            1 263 539       

Bruk av tidl igere regnsk.m. mindreforbruk 1 248 574            1 248 574            -                     635 561           

Bruk av ubundne avsetninger 10 958 746          10 958 746          8 022 754         7 175 246       

Bruk av bundne avsetninger 2 033 517            1 570 190            515 381            1 551 831       

Netto avsetninger -3 844 022           -2 971 024           -2 679 900        -2 569 987      

Overført ti l investeringsregnskapet 4 736 300            4 050 700            3 852 000         2 696 600       

Ti l  fordeling drift 188 334 148        188 051 307        187 037 131    180 696 181   

Sum fordelt til  drift (fra skjema 1B) 187 628 056        188 051 307        187 037 131    179 447 607   

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 706 092                -                         -                     1 248 574       
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Rammen for oppvekst viser et 
overforbruk innenfor grunnskole med 
kr 2,6 millioner og kr 146.000,- for 
barnehage. Korrigerer en grunnskole 
for feil beregning av pensjons-
kostnader og tilbakefører andel av 
premieavvik og bruk av premiefond 
fremstår enheten med et samlet 
overforbruk på ca kr 1 mill. Avviket 
knyttes i det vesentligste i feil 
periodiserte kostnader (2012 
kostnader er utgiftsfør i 2013 
regnskapet) ved kjøp av tjenester fra 
andre kommuner (gjesteelever og 
ppt). Overforbruket på barnehagene 
knyttes til lønn og sosiale kostnader. 
Korrigert for premieavvik og bruk av 
premiefond viser tjenesten et samlet 
mindre- forbruk på kr 210.000,-. Det er 
videre besparelse innenfor sfo 
73.000,- og voksenopplæring med kr 
72.000,-. Det er brukt kr 67.000,- mer 
på skoleskyss enn antatt.  
 
Fagområdet helse /sosial  
Samlet besparelse på kr 420.000,-. 
Besparelsen fremstår som følge av at 
Overhalla sykeheim, Helse og familie 
og Hjemmetjenesten total har en 
besparelse før korrigering av pensjon 
(premieavvik og bruk av premiefond) 
på kr 1.105.000,-. Medfinansierings-
ordningen, som kanskje er den 
viktigste delen av samhandlings-
reformen hvor kommune finansierer 
20 % av sykehus behandlingen for 
kommunens innbyggere viser en 

kostet på kr 4,6 millioner i 2013. En 
hadde budsjettert med kr 4 millioner. 
Legetjenesten viser en samlet 
overskridelse på ca kr 1 million. En 
har videre en netto besparelse 
innenfor området ressurskrevende 
brukere med ca kr 781.000,-. 
  
Fagområdet kultur  
Kultursjefen har en samlet besparelse 
på kr 866.316,-. Som en har vært inne 
på tidligere knyttes den vesentligste 
av besparelse innenfor flyktninge-
tjenesten som organiseres under 
kultur. Korrigert for dette fremstår 
fagområdet med et overforbruk på kr 
326.000,-. Ungdomsklubben og 
kulturskolen har et samlet overforbruk 
på kr 167.000,- før korrigering for 
premieavvik og bruk av premiefond.  
 
Fagområdet for tekniske tjenester 
Samlet merforbruk på kr 215.000,-, 
hvorav kr 900.000,- knyttes til 
samferdsel. VAR tjenestene fremstår 
med et mindre forbruk under skjema 
1B med kr 310.000,-. Tar en hensyn til 
bruk/ avsetting til selvkostfondene har 
en et underskudd på selvkost-
områdene på kr 30.000,- som i det 
vesentligste knyttes til avløpsområdet 
hvor en ved årsskifte ikke hadde 
fondsmidler disponibelt for saldering.  
 
Kommunal veg viser isolert et 
overforbruk på kr 809.000,-. Rammen 
er tilnærmet det samme som 

regnskapet i 2012, men viser at det er 
disponert kr 480.000,- mer til 
sommervedlikehold og 250.000,- til 
brøyting og sandstrøing enn 
regnskapet for 2012.  
 
Kommunal bygningsmasse viser et 
overforbruk på kr 225.000,-, som 
knyttes til noe besparelse på energi og 
vedlikehold, noe merforbruk på lønn 
og kjøp av renholdstjenester. Utleie av 
kommunale boliger har vært noe 
lavere enn budsjettert og en har fått 
en inntektssvikt på ca kr 300.000,-.  
 
Skatter, rammetilskudd, renter og 
avdrag viser samlet sett en mindre 
inntekt på kr 773.000,-. Det 
vesentligste av avviket knyttes til 
skjønnsmidler som Overhalla har 
mottatt på vegne av samkommunen 
og overført uten at det foreligger 
budsjettpost for overføring. Det er 
mottatt kr 3,353 millioner i moms-
kompensasjon av investeringer som er 
i hht til budsjett.  
 
Midtre Namdal samkommune 
Samlet sett har en besparelse på 
overføringen til Midtre Namdal 
samkommune på kr 268.000,- i forhold 
til revidert budsjett. I dette ligger det 
en feilbudsjettering på kr 945.000,-. 
Justeringen knyttes til barnevernet og 
er dobbelbudsjettert.   

 
 
 

Netto regnskapsmessig mer/ mindreforbruk pr ansvar. (Tabellen må ikke forveksles med 
regnskapsskjema 1B.) 
 

 
Netto kostnaden pr 
enhet er en 
summering av både 
tabell 1A og 1B. 
Tabellen brukes for 
øvrig som intern-
regnskap. Den viser 
ikke samlet 
tjenesteproduksjon 
da den presenteres 
med netto tall.  
 
For at tallene skal 
kunne bli mest 
mulig reelle har en 
korrigert endring i 
enhetenes 
pensjonskostnader. 
I kolonnen 
”korrigering” 

fremgår fordelingen av bruk av 
premiefond, premieavvik og 
korrigering for overskudd i 
integreringsordningen. Fordelingen 
påvirker ikke totalt resultat men får 
vesentlige utslag for enkelte enheter.  
 
For mer detaljert forklaring vises det til 
virksomhetsplan – årsrapport 2013.  
 
Som vi har vært inne på tidligere har 
de vesentligste overskridelsene 
innenfor grunnskole, samferdsel og 
medfinansiering av behandling ved 
helseforetakene. I tillegg har en fått 
noen forskyvninger i kjøp av tjenester 
innenfor området fagsjef oppvekst og 
samferdsel som skulle vært utgiftsført i 
2012 og 2014.   
 

 
  

B 2013 R 2013 Avvik Korrigering Korr avvik

Styrings-/kontrollorganer 6 142 633                   4 590 461                  -1 552 172            1 459 395              -92 777                

Rådmannen 8 906 962                   8 425 661                  -481 301                69 315                    -411 986              

IKT-ansvarlig 1 590 605                   1 430 603                  -160 002                -6 692                    -166 694              

Servicesenteret 2 303 757                   2 029 874                  -273 883                -25 127                  -299 009              

Støtte/ stab -970 466              

Rektor Obus 22 645 686                 23 630 139                984 453                 -720 252                264 201                

Rektor Hunn skole 10 726 384                 11 075 827                349 443                 -312 091                37 352                  

Rektor Øysletta skole 2 191 607                   2 296 208                  104 601                 -75 778                  28 823                  

Styrer Ranemsletta barnehage 8 241 482                   8 224 476                  -17 006                  -125 535                -142 541              

Styrer Skage barnehage 7 312 962                   7 409 944                  96 982                    -113 201                -16 219                

Styrer Moamarka barnehage 5 626 080                   5 595 876                  -30 204                  -76 270                  -106 474              

Fagsjef oppvekst 9 267 948                   10 456 499                1 188 551              -17 130                  1 171 421            

Oppvekst 1 236 563            

Leder sosialkontor 381 143                      306 004                     -75 139                  47 165                    -27 974                

Overhalla sykeheim 24 132 862                 23 837 364                -295 498                -273 416                -568 914              

Hjemmetjenester 13 350 084                 12 943 838                -406 246                -141 248                -547 494              

Helse og familie 23 639 477                 23 525 337                -114 140                -241 067                -355 207              

Fagsjef helse 5 391 000                   6 076 931                  685 931                 -                          685 931                

Helse og omsorg -813 658              

Kultursjefen 4 337 063                   3 432 426                  -904 637                963 976                 59 340                  

Kultursjefne 59 340                  

Teknisk sjef 3 298 449                   3 135 607                  -162 842                -25 428                  -188 270              

Feietjeneste -                               -                              -                          -                          -                        

Vannforsyning 84 406                         0                                  -84 406                  -6 274                    -90 680                

Avløp 156 524                      23 098                        -133 426                -9 100                    -142 525              

Avfallsbehandling -                               -                              -                          -                          -                        

Slambehandling 20 724                         7 567                          -13 157                  -                          -13 157                

Kommunal bygningsmasse 14 666 928                 14 592 738                -74 190                  -82 269                  -156 459              

Samferdselsformål 5 786 562                   6 686 927                  900 365                 -1 198                    899 166                

Teknisk sjef 40 225                    308 075                

Landbruk og miljø Overhalla -                               22 000                        22 000                    -                          22 000                  

Næringssjefen 80 000                         72 538                        -7 462                    -                          -7 462                   

Landbruk/skog/natur/miljø 37 000                         -12 233                      -49 233                  -                          -49 233                

-                          -34 695                

Skatter, rammetilskudd -203 194 933             -202 124 139            1 070 794              -                          1 070 794            

Renter, avdrag m.v. 5 951 605                   5 652 071                  -299 534                -                          -299 534              

-                          771 260                

Legevakt 290 000                      414 113                     124 113                 -                          124 113                

Midtre Namdal Samkommune 16 635 000                 16 242 244                -392 756                -                          -392 756              

-268 643              
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1.1 Frie disponible inntekter (1A) 
 

 
Totalt har en for 2013 mottatt 
585.000,- mer i frie disponible 
inntekter enn revidert budsjettert. Av 
dette utgjør kr 448.000,- merinntekt av 
skatt og rammetilskudd. Videre er det 
mottatt noe mer i integreringstilskudd 
og rentekompensasjon fra Hus-
banken.  
 
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. 2013 viser at økningen 

har fortsatt og er ved utgangen av året 
3732.  
 

 
(Utvikling folketall Overhalla - Kilde SSB 2013)  

 
Det ble i 2011 innført eiendomsskatt 
for boliger og fritidsboliger. Satsen var 
da 2 ‰ og økte til 3 ‰ i 2012 og 
videre til 4 ‰ i 2013.  For verker og 
bruk er den 7 ‰. Samlet er det krevd 
inn kr 6,3 millioner i eiendomsskatts 
som er i hht budsjett. Det foreligger 
ingen endringsforslag av ‰ i 
økonomiplanen 2014-2017. 
 
Tall fra SSB viser at Overhalla (OK) 
disponerer mer i frie inntekter pr 
innbygger enn kostragruppe-1, 
gjennomsnittet i Nord Trøndelag og 
landsgjennomsnittet.  
 

 (kilde SSB – 2013)

 
   
   

1.2 Netto finansinntekter / utgifter (1A) 
 

 
Renteinntektene viser en 
mindreinntekt på kr 59.000,-. Dette er i 
det vesentligste knyttes avkastning av 
kommunens bankbeholdning. Lavere 
rente og mindre beholdning er 
årsaken. Andre renteinntekter består 
av interne renter knyttet til 
selvkostfond.   
 
Renteutgiftene viser at en har 
overbudsjettert med kr 712.000,- for 
kommunale lån og kr 266.000,- for 
Startlån.  
  
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 
bokført i driftsregnskapet.  
 
Kommunen har i 2013 hatt alle sine 
ledige likvider plassert på driftskontor 
hos DNB Nor hvor rentebetingelsen 

har vær 1 måneds Nibor 
rente + 0,6 %. Ved 
utgangen av 2013 var den 
på 2,24 %. Det er 
forhandlet fram ny 
bankavtale som gjelder fra 
2014. Dnb Nor vil være 
videre leverandør.  
 
Vann og avløpsområdene 
er i tillegg til ordinær 

avskrivning belastet med kalkulatorisk 
rente på kr 1.039.000,-.  
 
Kommuneloven har bestemmelser om 
hvor mye minste tillatte avdrags-
belasting skal være. Beregningen blir 
foretatt ved at en vekter levetiden av 
anleggsmidlene. Minste tillatte 
avdragsbelastning påvirkes av årlig 
avskrivning, bokført verdi av 
anleggsmidler (uten 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 2013 viser at en har 
betalt kr 51.000,- mer enn minimum. 
 

 
 
Andelen av driftsinntektene som 
brukes til renter og avdrag viser at 
Overhallas andel har gått ned i senere 
år. Sammenlikningen viser ellers at 
Overhalla og Nord Trøndelag bruker 
en betydelig større andel til finans 
(renter). Dette kan kanskje forklares 
med at vi har lite renteinntekter og 
avkastning på finansielle plasseringer.  
 
Fremskrives andelen til renter og 
avdrag i hht økonomiplanen viser den 
at totalt vil en bruke nesten 8 % av 
driftsinntektene til renter og avdrag i 
2017 mot ca 5 % i 2013.  
 

 
 

  

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Rev budsjett Avvik

2013 2013

Skatt på inntekt og formue 68 652 150       69 412 000       -759 850       

Innteksutjevning 18 058 448       18 127 000       -68 552         

Rammetilsudd 107 948 000      106 672 000      1 276 000      

Sum skatt og rammetilskudd 194 658 598      194 211 000      447 598        

Eiendomsskatt verker og bruk 1 438 758         1 435 000         3 758            

Skatt bolig/ fritidsbolig 4 854 594         4 839 000         15 594          

Skatt på eiendom 6 293 352         6 274 000         19 352          

Konsesjonsavgift 369 782            350 000            19 782          

Veterinærordningen (Overhallas andel) 298 789            300 000            -1 211           

Boligtilskudd og bostøtte -               

Rentekomp Husbanken helse 900 582            884 000            16 582          

Rentekomp Husbanken / Udir skole 652 917            612 000            40 917          

Rentekomp Kirkebygg 19 845              18 000              1 845            

Integreringstilskudd 8 040 225         8 000 000         40 225          

Sum andre generelle statstilskudd 9 912 358         9 814 000         98 358          

Sum frie disponible inntekter 211 234 090      210 649 000      585 090        

Regnskap 13 Buds (end) 13 Avvik

Renter av bankinnskudd -488 154           -700 000           211 846            

Renter Startlån -652 971           -600 000           -52 971             

Renter utlån næring -                   -                   -                   

Forsinkelsesrenter -49 103             -12 000             -37 103             

Andre renteinntekter -62 056             -                   -62 056             

Renteinntekter og utbytte -1 252 283        -1 312 000        59 717              

Renteutgifter

Renter kommunale lån 7 261 374         7 973 674         -712 300           

Renter videreutlån 666 501            932 611            -266 110           

Forsinkelsesrenter 13 252              13 252              

Andre renteutgifter -220 233           -                   -220 233           

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 7 720 894         8 906 285         -1 185 391        

Avdrag på lån 7 851 296         7 981 684         -130 388           

Netto finansinnt./utg. 14 319 907       15 575 969       -1 256 062        
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1.3 Netto avsetninger (1A) 
 
Disposisjonsfond 

 
 
Bruk og avsetning til disposisjons-
fondet er gjennomført i hht 
kommunestyrets vedtak.  
 
Netto er disposisjonsfondene styrket 
med kr 4,8 millioner hvorav kr 
1.520.000,- knyttes til integrerings-
ordningen. Overskudd fra 2012 er 
avsatt til disposisjonsfond med kr 
1.248.000,-. Total fondsbeholdning er 
pr 31/12-2013 kr 19 millioner hvorav kr 
13,5 er disposisjonsfond. (se eget 
kapital om balanseregnskapet).  
 
Bundne fond 
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.  
 

 

 
 
Samlet sett er det avsatt kr 873.000,- 
mer til bundne fond enn budsjett. De 

vesentligste postene er overskudd 
innenfor vann, avfall og feiing.   
 
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.  
 

 
 
Netto driftsresultat som viser hva en 
har disponibelt til avsettinger for 
senere år sett i forhold til 
driftsinntektene viser at Overhalla har 
hatt en bedring de 3 siste årene. Ved 
utgangen av 2013 er den i overkant av 
3 %. Overhalla ligger over dem en har 
valgt å sammenlikne seg med. 

 
1.4 Overføring til investeringsregnskapet (1A).  
 
Det er totalt overført kr 4 696 600,- fra 
årets drift til investeringsregnskapet. 
Dette er i tråd med kommunestyrets 
forutsetninger vedtatt av 
investeringsregnskapet.  
 
Det vesentligste av overføringen 
består av momskompensasjon fra 
investeringer som samlet utgjør kr 
3.353.000,- i 2013. 2013 er siste året 

momskompensasjonen vil bli bokført i 
driftsregnskapet. 
 
Ser en på hvor mye som er overført av 
driftsmidler til finansiering av 
investeringer viser nøkkeltall fra 
Kostra at Overhalla har finansiert i 
overkant av 20 % av investeringen 
med driftsmidler.   

 
 

  

1.5 Investeringsregnskapet (2A) 
 
Investeringsregnskapet viser utgifter i 
forbindelse med investeringer, utlån, 
kjøp av aksjer, salg av tomter samt 
hvordan dette finansieres. 
 
Årets finansieringsbehov viser at en 

totalt har hatt en besparelse i forhold 
til budsjett på kr 63.000,-. Framdriften i 
investeringene har med det totalt vært 
tilnærmet lik planen.  
 
Det er lånt ut kr 4.030.000,- i Startlån 

som er kr 30.000,- mer enn 
budsjettert. Det er betalt kr 2,8 
millioner i avdrag på Startlån og 
mottatt det samme. Dekning av 
tidligere års udekka gjelder 
investeringsprosjekter som ikke 
er finansiert i sin helhet tidligere 
år.  
 
Det er solgt en bolig, Grovin nr 
12 i løpet til kr 1.122.000,-. I 
tillegg er det innløst en festetomt 
til kr 299.000,- og solgt 
boligtomter til kr 1.708.000,-.  

 
Årets investeringsregnskap viste før 
saldering et overskudd (udisponert) 
resultat på kr 1.680.000,- som ble  
balansert ved å reduserer bruk av lån.  
 
Det vesentligste av overskuddet 
knyttes til mere i statlige refusjon til “6  
mannsbolig på Skage”. I tillegg til at 
det er solgt tomter for mer enn  
budsjettert. Dette påvirker sum 
ekstern finansieringsbehov positivt.  
 
Overføring fra driftsregnskapet og 
bruk av avsetninger er i hht til budsjett.  
 
 
 

 

Regnskap

Bruk av disposisjonsfond 2013

Nytt liv i Barlia -                     

Bosetting flyktninger (2010) -7 835 459       

Tilskudd private UU -26 436             

Tilskudd ny skuter Øysletta -                     

Infrastrukturtiltak Melamartnan -                     

Eventyret om Overhalla -158 000           

Tilskudd båt Overhalla røde kors -20 000             

Tilskudd omlegging høyspentlinje Reinbakken ksak 40/13 -160 000           

Tilskudd junior NM 2013 -45 556             

Ombygging Barlie bhg høst 13 -90 000             

Tilskudd opprusting av Bergstien -30 000             

Leskur Bjøra v. fv17/ Øysletta v. fv 401 (2014) -50 000             

Bruk av ubunden avsetninger -8 415 451       

Avsetning til disposisjonsfond

Bosetting flyktninger (2010) 9 356 431         

Overskudd/ andre avsetninger 6 443 693         

Til ubundne avsetninger 15 800 123       

Regnskap Buds(end)

2013 2013

Bruk av bundne driftsfond

Livet ved elva og vannet -                     -9 526               

Kjentmannsmerket -26 801             -26 801             

Gaver sykeheimen -115 000           -115 000           

Gaver Ranemstunet -5 047               -4 000               

Gaver hjemmesykepleien -                     -                     

Flamma i natta -3 350               -3 350               

Forflytningsteknikk i pleie- og omsorgstjenestene 09-11 -16 491             -16 491             

Den kulturelle spaserstokken -10 770             -10 770             

Nye muligheter (barnefattigdom) -134 445           -134 445           

SKUP -                     -                     

Rekrutteringspatrulje -76 668             -76 668             

Kultur SFO -133 976           -133 976           

Lindrende - helse -126 493           -126 493           

Ufrivillig deltid -488 468           -488 468           

Premis (rus) -                     -43 364             

Moamarka barnehage -                     -8 496               

Kjærlighet og grenser -43 364             -                     

VAR fond -852 642           -372 340           

-2 033 517       -1 570 190       

Regnskap Buds(end)

Avsetning til bundne driftsfond 2013 2013

Kjentmannsmerket 20 289               -                     

Gaver sykeheimen 124 989            -                     

Gaver Ranemstunet 1 399                 -                     

Gaver hjemmesykepleien 25 020               -                     

Flamma i natta 950                    -                     

Friluftsmidler Ranemsletta bhg 2009 7 936                 -                     

Nye muligheter (barnefattigdom) -                     -                     

Rekrutteringspatrulje 76 668               -                     

Ufrivillig deltid -                     -                     

Sang glede Hunn skole 2012 16 202               -                     

Feietjenesten 191 802            -                     

Vannforsyning 1 058 355         368 219            

Avfallsbehandling 180 933            -                     

Avløp 580 191            580 191            

Sum til bundne driftsfond 2 284 735         948 410            

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Rev budsjett Budsjett

2013 2013 2013

Investeringer i  anleggsmidler 22 911 896 22 975 288     20 262 000 

Utlån og forskutteringer 4 592 484    4 562 484       4 602 000    

Avdrag på lån 2 810 250    2 655 000       2 805 000    

Dekning av tidl igere års udekket 3 871 095    3 871 095       1 377 000    

Avsetninger 1 808 724    1 509 324       -                

Årets finansieringsbehov 35 994 449 35 573 191     29 046 000 

Finansiert sl ik:

Bruk av lånemidler 18 772 997 20 422 390     16 494 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 129 808    2 830 408       2 000 000    

Ti lskudd til  investeringer -                -                   -                

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 8 799 250    7 028 000       6 700 000    

Andre inntekter -                -                   -                

Sum ekstern finansiering 30 702 056 30 280 798     25 194 000 

Overført fra driftsregnskapet 4 736 300    4 736 300       3 852 000    

Bruk av tidl igere års udisponert -                -                   -                

Bruk av avsetninger 556 093       556 093          -                

Sum finansiering 35 994 449 35 573 191     29 046 000 

Udekket/udisponert -                -                   -                
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Investeringsregnskap 2B Regnskap Rev budsjett Avvik

2013 2013
Gløymen bru 100 060      50 060              50 000             

Gang-/sykkelveg Svarlia 45 500        95 500              -50 000           

Universiell utforming kommunal bygningsmasse 53 026        53 026              -                   

Bygging av energieffektivt leilighetsbygg Skage 8 782 131   8 640 097         142 034          

Arealplanlegging Skage Sentrum 175 698      210 000            -34 302           

Utbygging Svarlia boligfelt 2012 222 043      142 543            79 500             

Utbygging Skageåsen boligfelt 2012 363 175      363 175            -                   

Prosjektering Obus - ny barneskole 1 203 763   1 000 000         203 763          

Industriområde Skogmo - utvidelse av areal 2012 213 676      207 426            6 250               

Gansmo renseanlegg 302 091      247 441            54 650             

Vegadressering 2 350          2 350                -                   

Pumpestastjon Meosen 58 784        58 784              -                   

Adkomstveg Skogmo boligfelt 263 188      263 188            -                   

Vegbelysning OBUS/Gimle 150 000      150 000            -                   

Ny vegbelysning Namsengata og Haugveita 972 425      1 079 000         -106 575         

Gjennomgangsbolig Ranemsletta 2013 2 369 105   2 320 000         49 105             

Salg trygdebolig Grovin nr 12 14 174        13 328              846                  

Nav II 179 472      179 472            -                   

Ny avløpsledning Øysletta 2013 592 095      1 267 000         -674 905         

Pumpestasjon Reinbakken 574 161      582 000            -7 839              

Kjøp av kommunale biler 300*7 1 940 950   1 940 975         -25                   

Ny bil flyktningetjenesten 250 000      250 000            -                   

Asfaltering av Skogmo industriveg 1 146 521   1 268 500         -121 979         

Gang/ sykkelveg mellom Skageåsen III og Skage Vest 1 133 945   730 000            403 945          

HMS avvik 2013 287 007      228 923            58 084             

Sikringstiltak Skage sentrum 2013 967 351      662 500            304 851          

Reg.plan - Ny barnehage på Skage 2013 215 113      120 000            95 113             

Nytt brannalarmanlegg ved Helsesenteret/ Sykeheim etter stormen november 2013146 595      150 000            -3 405              

Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013 187 500      700 000            -512 500         

Investeringer i anleggsmidler (til 2A) 22 911 899   22 975 288             -63 389           

Investeringer i anleggsmidler (2B og første linje 2A) 
 
Tabellen viser at en totalt har hatt mindre kostnader med 
investering i anleggsmidler enn antatt. Avvikskolonnen viser om 
fremdriften har vært som forutsatt.  
 
Det legges fram sluttregnskap for behandling av samtlige 
investeringsregnskap.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1.6 Balanseregnskapet 
 
EIENDELER 

 
Sum eiendeler har i 2013 hatt en 
økning på kr 26 millioner. Kr 6,6 
millioner gjelder fast eiendom, 
anleggsmidler og utstyr. Aksjer og 
andeler har økt med kr 495.000,- som 
i all hovedsak gjelder kapitaltilskudd til 
Klp. I tillegg har utlån av Startlån økt 
med kr 1,3 millioner. Pensjonsmidlene 
representerer den største økningen på 
kr 17 millioner. Kontantbeholdningen 
er redusert med kr 1,4 millioner 
Premieavviket har i løpet av 2013 hatt 
en tilbakegang på kr 2,5 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 
2013 er det avsatt kr 275 millioner 
som er en økning på kr 17 
millioner.  
Pensjonsforpliktelsene som 
fremkommer under langsiktig gjeld 
i balanseregnskapet er ved 
årsskifte kr 359 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 84 millioner større 
enn hva som er betalt inn og bokført 
som pensjonsmidler. Forskjellen har 
vært økende 3 siste år.  
 
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 13,5 
millioner. Premieavviket skal 
amortifiseres (tilbakeføres) i 
kommende år og vil framstå som en 
utgift i driftsregnskapet.  
 

 
 
 
Kortsiktig fordring 
Kortsiktig fordringer har i 2013 økt 
med kr 4,4 millioner, hvorav fordringer 
på kommunal tjenesteproduksjon har 
økt kr 276.000,-. Påløpte inntekter 
representerer det vesentligste av 
økningen. Fordringer sett i forhold til 
salgsinntektene viser at en i løpet av 
de to siste årene har hatt en økning. I 
2013 er det tapsført kr 644.000,- 
hvorav kr 470.000,- var ført til utgift i 
2012. Midtre Namdal samkommune 
har overtatt arbeidet med innfordring.  
 

 
 

 
  

(tall i kr 1000) 2013 2012 2011 2010 2009

Kommunlale eiendomsavgifter 1683 1 355  850      653      804      

Hjemmehjelpstjenester 587 242      227      279      180      

Husleier 1003 1 329  930      962      734      

Barnehager/SFO 1469 1 719  1 574  1 502  1 262  

Kulturskole 65 80        62        48        76        

Ordinære kommunale krav 4807 4 726  3 643  3 444  3 056  

Tilfelding fakturering 1364 1 169  678      748      735      

Sum fordringer 6171 5 895  4 321  4 192  3 791  

Salgsinntekter 37350 35957 33891 30012 27784

Fordring i forhold til inntekt 17 % 16 % 13 % 14 % 14 %

Regnskap 2013 Regnskap 2012

EIENDELER

Anleggsmidler 587 900 232       562 318 593        

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 274 101 393       268 567 892        

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 355 343            6 287 648             

Utlån 24 536 339          23 160 359           

Aksjer og andeler 6 359 352            5 864 468             

Pensjonsmidler 275 547 805       258 438 227        

Omløpsmidler 57 730 944          57 278 801           

Herav:

Kortsiktige fordringer 27 151 034          22 714 564           

Konserninterne kortsiktige fordringer -                        -                         

Premieavvik 13 592 767          16 139 017           

Kasse, postgiro, bankinnskudd 16 987 144          18 425 220           

SUM EIENDELER 645 631 176       619 597 395        
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GJELD OG EGENKAPITAL 
 
Langsiktig gjeld (note 11)  

 
 
Den totale gjelden har økt med kr 3,1 
millioner siste år og er ved utgangen 
av året kr 232,5 millioner. En fordeling 
av den langsiktige gjelden viser at kr 
34,4 millioner knyttes til vann og 
avløpssektoren. Videre er kr 20,4 
millioner lån til videre utlån (Startlån). 
Kr 650.000,- er ubrukte lånemidler. 
Resterende er langsiktig gjeld som det 
ikke knytter seg inntekter/ refusjoner til 
utgjør kr 177 millioner og utgjør 76 % 
av den totale gjelden.  
 
Det er betalt 7,8 millioner i ordinær 
avdrag og 2,8 millioner i avdrag på 
Startlån. 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 
2013 vært 79 % som er en 
tilbakegang i forhold til tidligere år.  
 

 
Det er for 2014 budsjettert med et 
samlet låneopptak på kr 79 millioner 
og kr 44 millioner i 2015. Med 
utgangspunkt i dette vil andelen av 
brutto driftsutgifter til nedbetaling av 
gjeld øke til 90 % i 2015. Totalt har 
kommunen lånt ut kr 24 millioner til 
Start lån mot et innlån på kr 20 
millioner.   
 
Kommunens netto gjelde (langsiktig 
gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, 
utlån og ubrukte lånemidler) i forhold 
til brutto driftsinntekter viser at 
Overhalla har brukt en mindre andel i 
løpet av 4 siste år. Det er kun 
landsgjennomsnittet som bruker 
mindre i sammenlikningen.  
  

 
 
Fond 
Totalt er fondsbeholdningen styrket 
med kr 6,3 millioner i 2013. Styrking 
av fonds-beholdningen 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 med 
senere års økte fondsbeholdning vil 
det fortsatt være behov for å styrke 
fondsbeholdningen.  
 
Disposisjonsfondet er på kr 13,5 
millioner hvorav ca kr 5 millioner 
knyttes til flyktningefondet. Midlene er 
avsatt med utgangspunkt i 
forventninger om at en vil få kostnader 
innenfor tjenesten etter at tilskudd for 
integreringen er avsluttet.  
 

 
 
 
Ser en på nøkkeltallet disposisjons-
fond i prosent av brutto driftsinntekter 
viser den en bedring senere år. Det er 
kun gjennomsnittet i Nord Trøndelag 
som er lavere.  
 

 
 
 

 
 
Likviditet  
Utviklingen i arbeidskapitalen sier noe 
om endringen i kommunens 
betalingsevne. Nøkkeltallet krever en 
nærmere analyse for å kunne si noe 
om den reelle betalingsevnen har blitt 
bedre eller dårligere. Arbeidskapital 
beregnes som differansen mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. For 
Overhalla har arbeidskapitalen 
forbedret seg med kr 6,4 millioner i 
løpet av 2013. Dette til tross for at 
ubrukte lånemidler har hatt en 
reduksjon på kr 3,2 millioner og 
premieavviket er redusert med kr 3,2 
millioner. Drifts og investerings-
aktiviteten har bidratt med en pluss på 
kr 9,6 millioner. 
 
For å fremskaffe den reelle betalings- 
evnen har en korrigert omløpsmidlene 
og den kortsiktige gjelden for 
premieavvik, ubrukte lånemidler og 
“ikke finansierte investeringer”.  
 
I tillegg har kommunene hatt ubrukte 
lånemidler som skal brukes til 
finansiering av prosjekter og en har 

”udekka i investeringsregnskapet” som 
gjelder forskuttering av prosjekter som 
ikke er finansiering.  
 
Bundne fond som er øremerkede 
midler er fortrinnsvis tenkt brukt i 
påfølgende år. For å fremskaffe 
sammenlignbare tall mellom årene har 
en i tillegg korrigert for dette.  
 

 
 
Som en vet har en tært mye på 
kommunens fondsbeholdning i senere 
år i tillegg til økende premieavvik 
(forskuddsbetalt pensjon). Selv om 
2013 viser en betydelig bedring vil en 
fortsatt være avhengig av at 
låneopptak som skal finansiere 

investeringer blir tatt opp i forkant av 
investeringen. En kan derfor 
konkludere med at likviditeten 
fortsatt er anstrengt og at en må ha 
som målsetting om at likviditeten blir 
bedret i kommende år.  
 
For å sammenlikne seg med andre 
kommuner kan en bruke 
arbeidskapital i prosent av brutto 
driftsinntekter. Tabellen under viser at 
Overhalla har hatt en tilbakegang i 
løpet av siste årene, men en styrking i 
løpet av 2013. I forhold til Kostra-
gruppe 1, Nord Trøndelag og Landet 
viser tabellen under at Overhallas 
andel er lav. 
 

 

Regnskap 2013 Regnskap 2012

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 17 737 607          17 858 525           

Herav:

Disposisjonsfond 13 543 569          9 094 957             

Bundne driftsfond 4 107 649            3 856 431             

Ubundne investeringsfond 1 728 558            83 162                   

Bundne investeringsfond -                        -                         

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -3 020 118          -3 020 118           

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -                        -                         

Regnskapsmessig mindreforbruk 706 093               1 248 574             

Udekket i inv.regnskap -                        -3 871 095           

Kapitalkonto 671 857               10 466 615           

Langsiktig gjeld 591 718 687       559 615 062        

Herav:

Pensjonsforpliktelser 359 214 989       330 227 983        

Andre lån 232 503 698       229 387 079        

Kortsiktig gjeld 36 174 882          42 123 807           

Herav:

Kassekredittlån -                        -                         

Annen kortsiktig gjeld 36 174 882          42 123 807           

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 645 631 176       619 597 395        

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 6 374 913            10 537 034           

Herav:

Ubrukte lånemidler 4 487 790            7 760 787             

Andre memoriakonti 1 887 123            2 776 246             

Motkonto for memoriakontiene -6 374 913          -10 537 034         



 
 

 

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 2013-14 
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 9,4 
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 9,3 11 11,2 10,5 10,6 
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 11,5 12,7 12,2 13,8 9,8 
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 13,9 16,6 15,3 15,6 15 
 
Skoleåret 2013 - 14 Overhalla Nord-Trøndelag Nasjonalt 
Antall elever per årsverk 9,4 11 12,2 
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 11,7 13.1 
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 13.2 14,1 
Lærertetthet i ordinær undervisning 15 15,4 16,8 
  
Samlet sett har Overhalla kommune en lærertetthet som er ganske likt gjennomsnittet i Nord-Trøndelag, men lærertettheten på u-trinnet er en del 
høyere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. 
 
Ressursinnsats 
Alle figuren viser utgiftsendringer over de tre siste årene. 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren av totalt driftsbudsjett 
 Overhalla  

2010 
Overhalla 

2011 
Overhalla 

2012 
Overhalla 

2013 
N-Trøndelag 

2013 
Nasjonalt 2013 
(untatt Oslo) 

Netto driftsutgifter til 
grunnskole-sektoren 

34,2 % 29,1 % 27 % 25,9% 25,4 24,2 

Skoledriften i Overhalla kommune er nå på et nivå som er ca på samme nivå som gjennomsnittet for Nord-Trøndelag.  
 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren 
Alle tall er per innbygger 6-15 år. 

 Overhalla  
2010 

Overhalla  
2011 

Overhalla  
2012 

Overhalla  
2013 

N-Trøndelag  
2013 

Nasjonalt 2013 
(untatt Oslo) 

Netto driftsutgifter til 
grunnskole og 
spesialskole 

83 626 84 374 85 994 84 068 84 688 79 380 

Netto driftsutgifter til 
skolelokaler 

15 651 16 622 17 034 16 241 17 517 16 349 

Netto utgifter til 
skoleskyss per 
innbygger 

2 727 3 156 3 524 3 669 2 577 1 974 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor 

103 883 105 647 107 341 104135 105531 100 760 

 
Tabellen viser at Overhalla kommune har utgifter på ca samme nivå som Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag ligger en del høyere enn 
landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig skolestørrelse, skoleskyss og omfanget av spesialundervisning er viktige grunner til forskjellene.  
 
Spesialundervisning 

 Overhalla 
2010 

Overhalla 
2011 

Overhalla 
2012 

Overhalla 
2013 

N-Trøndelag  
2013 

Nasjonalt 2013 
(untatt Oslo) 

Andel elever i grunnskolen 
med spesialundervisning 

10 11,3 12,4 14,9 10,9 8,4 

Andel timer 
spesialundervisning av 
lærertimer totalt 

26,9 26,6 28,4 33,1 21,1 17,8 

 
Tabellen viser en økning både i antall elever med spesialundervisning, og når det gjelder prosent av ressursbruk i grunnskolesektoren. Overhalla 
kommune har iverksatt en prosess med fokus på organiseringen av undervisningen og det samarbeides tett med PPT. Gjennom dette arbeidet håper vi 
at antall spesialpedagogiske vedtak går ned.  
 
Skolefritidsordning 
 Overhalla 

2010 
Overhalla 2011 Overhalla 

2012 
Overhalla 

2013 
N-Trøndelag 

2013 
Nasjonalt 

2013 
(untatt 
Oslo) 

Andel innbyggere 6-9 år i 
skolefritidsordning 

48,1 52,1 50 47,8 47,2 61,8 

Brutto driftsutgifter 
skolefritidsordning, per 

bruker 

29 134 25 517 28 003 26 435 24 228
 

25 140 
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Overhalla kommune har en stor andel av sine elever i skolefritidsordning. Utgiftene til SFO er noe høyere enn sammenligningsgrunnlaget.  
 
 
Utvikling elevtall i Overhalla  

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
OBUS 285 288 291 285 287 341 
Hunn 164 155 151 150 144 142 
Øysletta 42 42 36 36 38 0 
Sum 491 485 478 471 469 483 
 
 
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 
2013 147 569 161 428 162 972 

 
Tabellen viser at enhetskostnaden per barn er lavere i 2013 enn i 2012. I 2013 ligger Overhalla en god del lavere enn både gjennomsnittet i Nord-
Trøndelag og Nasjonalt 
 
 Dekningsgrad barnehager 0 – 

5 år 
Dekningsgrad  

Nord-Trøndelag 
Dekningsgrad  

landet 

2012 87 93,9 90,8 
2013 90,2 94,4 90,8 

 
 
 
Vurdering av tjenesten 
 
1. Ressursinnsats skole 
Kostnaden per elev i grunnskolen i Overhalla er for 2013 kr 1400,- lavere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. Overhalla utmerker seg med at en for 
stor del elevene har  spesialpedagogisk vedtak. Dette utviklingen jobbes det med for å få snudd.  
 
2. Barnehager 
Barnehagene i Overhalla kommune ligger nå under gjennomsnittet i Nord-Trøndelag m h t driftskostnader. Tallene har variert de siste årene. 
Kommunen har fortsatt utfordringer knyttet til «stabil» barnehagedrift. Utbygging av Skage barnehage vil gi en mer stabil situasjon. Det er stor 
søknad på barnehageplasser, og kommunen har fortsatt problemer med å oppfylle retten til barnehageplass. 
 
3. Elevtallsutvikling 
For inneværende skoleår, har vi for første gang økning i antall elever siden 2008/ 2009. Dette er positivt! 
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2.2 Fagområde helse og omsorg  
 
Organisering/ledelse av Helse og 
omsorg 
Helse og omsorg er organisert i 3 enheter 
som ledes av hver sin enhetsleder og 
fagleder innen hver tjeneste. Sykeheimen 
har 3 fagledere 1 på hver avdeling/gruppe. 
Det er til sammen 10 fagledere innen 
helse og omsorg, som har avsatt noe tid til 
ledelse(ca. 1 dag pr uke).  
 
Brukerundersøkelser  
I 2013 gjennomførte vi 
brukerundersøkelser på helsestasjonen og 
fysio-ergoterapien. Det gjennomføres 
brukerundersøkelser annethvert år innen 
alle tjenestene på helse og omsorg utenom 
til legetjenesten og privat 
fysioterapitjenesten. Årsaken er at 
bedrekommune ikke leverer undersøkelse 
til disse tjenestene. 
 
Kostra tall 2013 
Det vises til noen kostra tabeller hvor en 
sammenligner Overhalla kommune(OK) 
med sammenlignbar kostra gruppe (kosta 
gruppe 1), kommunene i Nord 
Trøndelag(NT) og landet utenom Oslo. 
Viser til utviklingen for Overhalla i 
2010,11,12 og 2013.  
 
Tabell 1 viser andel innbyggere 80 år + 
som bor på institusjon. Her lå vi høyt i 
2012, men kom ned på samme nivå som 
sammenlignbar kostra gruppe og landet 
for øvrig i 2013. Vi ligger fremdeles 
høyere enn Nord Trøndelag. Overhalla har 
vært og er fremdeles en 
institusjonskommune, noe som utfordrer 
oss i å unngå å bruke institusjon før det er 
nødvendig. Det er derfor en har opprettet 
akuttavdelingen og økt andel 
kortidsplasser på institusjonen med håp 
om at en ikke fristes til å bruke 
langtidsplassene for tidlig. 
 
Tabell 1 

 
 
Tabell 2 viser brutto driftsutgifter pr plass 
i institusjon. Her ser vi at Overhalla ligger 
godt under kostra gruppe 1, Nord-
Trøndelag og landet for øvrig. Dette er et 
godt resultat med tanke på den store 
endringen som ble gjort i januar 2011, 
med opprettelse av akuttavdelingen og 
utvidelse av demensavdelingen(fra 6 til 12 
plasser). Utgiftene gikk ned fra 2012 til 
2013, noe som kan skyldes at kommunen 
mottok tilskudd til kommunalt akutt 
døgntilbud(KAD). I tillegg gikk 
beleggsprosenten noe ned i 2013 
sammenlignet med 2012.  
 
Tabell 2 

 
 
Tabell 3 viser at kommunen har en 
nedgang i forhold til 2012 når det gjelder 
hjemmetjenester med høy timesats. 
Overhalla ligger under vår kostragruppe 
og langt under landet som øvrig. Hva 
skyldes dette og hva er den beste 
medisinen? Drifta innen hjemmetjenesten 
i sin helhet er god og fleksibel, men 
diskusjonen går på hva er de riktige 
prioriteringene.  
Tabellen kan tyde på at en bruker 
institusjonen til brukerne som trenger høy 
timesats eller at en har et høyt antall 
brukere i hjemmetjenesten som får 
tjenester med lav timesats, da vil samtidig 
andelen med høy timesats gå ned. 
 
Tabell 3 

 
 
Tabell 4 viser at kommunen ligger lavere i 
brutto driftsutgifter pr mottaker av 
hjemmetjenester enn kostra gruppe, NT og 
landet. Det kan være svært positivt, men 
hvis en ser på forrige tabell kan det tyde 
på at kommunen har mange brukere med 
lav timeinnsats og da vil utgiftene pr 
mottaker også bli gjennomsnittlig lavere. 
En kan se en positiv utvikling fra 2010 
med at brutto driftsutgifter pr mottaker går 
opp. 
 
Tabell 4 

 
 
Tabell 5 viser en god utvikling i forhold til 
bruk av omsorgsbolig til 80 år +. Praksis 
for tildeling av omsorgsbolig ble strammet 
betraktelig inn etter et prosjekt der en så at 
praksis var dårlig. Pleie og omsorg tildelte 
omsorgsboliger uten at brukerne hadde 
behov for PO-tjenester. Tabellen viser at 
praksis er endret og bruken av 
omsorgsboliger er halvert. Sammenlignet 
med kostra gruppe 1 ligger kommunen 
lavt, men ganske nært landet for øvrig. 
 
Tabell 5 

 
 
Samhandlingsreformen  
Samhandlingsreformen ble iverksatt 
januar 2012 og er en retningsreform med 
gradvis innføring fram 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.  
 
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.  
 
Kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud 
Kommunene skal sørge for tilbud om 
døgnopphold til pasienter og brukere med 
behov for øyeblikkelig helse- og 
omsorgshjelp, ordningen skal innføres 
innen 2016. 
Overhalla kommune søkte om tilskudd og 
inngikk særavtale med Helseforetaket i 
2012. Pga stor søkermasse første året fikk 
kommunen innvilget tilskudd fra 2013. 

 

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. De som 
trenger døgntilbud får innleggelse på 
akuttavdelingen på sykeheimen. Hvis 
kommunen ikke tar imot pasientene til 
avtalt tid, må en betale kr 4100,- pr 
liggedøgn til helseforetaket. I 2013 tok 
Overhalla kommune mot alle 
utskrivningsklare til rett tid. 
 
Samarbeidsavtaler mellom kommune 
og helseforetak 
Bedre samarbeid mellom kommune og 
sykehus vil gi pasienter og brukere bedre 
tjenester. For å sikre dette har kommunene 
og sykehusene inngått samarbeidsavtale, 
tjenesteavtaler og særavtaler. 
Administrativt samarbeidsutvalg(ASU) 
oppretter arbeidsgrupper som bearbeider 
avtalene og utvikler nye samarbeidsrutiner 
mellom helseforetak og kommuner i trå 
med avtalene.   
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Frisklivssentral 
Vår/høst 2013 søkte og mottok 
kommunen prosjektmidler til friskliv 
Overhalla fra både fylkesmannen og 
helsedirektoratet. Det ble opprettet ei 
prosjektgruppe og ansatt 
frisklivkoordinator i 20 % stilling. 
Samhandlingsreformen anbefaler 
kommunene sterkt å prioritere folkehelse 
og frisklivssatsing for å hjelpe 
innbyggerne med livsstilsendring og 
dermed forebygge sykdom. 
Frisklivssentralen ble åpnet i september 
med et tilbud til folk i yrkesaktiv alder. 
Det ble stor pågang der 14 fullførte et 
tilbud på 12 uker. I tillegg var det 19 
deltakere på Bra-mat-kurs.  
Tilbudet besto av helsesamtaler 
(frisklivsresept), treningsgrupper 2 ganger 
pr uke og Bra-mat-kurs for de som ønsket 
det. Tilbudet videreutvikles i 2014. 
 
Prosjekter 2013 
 
”Nye muligheter” (barnefattigdom), 
Mottok kr 289` i tilskudd for 3. og siste 
prosjektår i 2013. Inneholder både 
utvikling av familieteam og individuell 
oppfølging av enkeltfamilier og flere 
enkeltstående tiltak. Prosjektet har vært 
organisert under helse og familie med en 
egen prosjektleder. 
 
Lindrende prosjekt: Mottok kr 250 000 i 
tilskudd for 3. og siste prosjektår i 2013. 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 
hjemmetjenesten og sykeheimen med mål 
om å utvikle dagtilbud og døgntilbud 
innen lindrende behandling. Prosjektet har 
utviklet nye rutiner, prosedyrer og gode 
pasientforløp internt men også i samarbeid 
med helseforetaket. Kommunen kommer i 
kontakt med kreftpasienten på et tidligere 
tidspunkt og tilbyr hjemmebesøk til alle 
som ønsker en samtale/bearbeiding av 
diagnose. I tillegg tilbys åpen 
innleggelse/dagbehandling hvis det er 
behov for smertebehandling, infusjon, 
medisiner o.l.  
 
Prosjekt for et bedre arbeidsmiljø: 
Samarbeidsprosjekt igangsatt av partene 
KS, NSF og der sykeheimen deltok 
sammen med Skage barnehage. Prosjektet 
ble avsluttet i 2013.  
 

Prosjekt ufrivillig deltid/HeltidDeltid 

Overhalla: Kommunen har mottatt til 
sammen kr 1.070 mill. i 3 år på 
hovedprosjektet innen ufrivillig deltid. 
Prosjektet ble avsluttet desember 2013 og 
kan vise til gode resultater. Årsturnus og 
årsplanlegging er innført på alle 3 
enhetene i tillegg til at Helse og familie 
prøver langvakter på helg. Sykeheimen 
har vært hovedfokus under prosjektet og 
har følgende resultater: 

 
 
Kommunen mottok også kr 220` til 
kompetanseheving som en del av samme 

prosjektet. Disse midlene er brukt til 
internopplæring i turnusskriving og 
lederutdanning. 8 ledere (2 enhetsledere, 5 
fagledere og fagsjef helse) deltar på 
lederutdanning i regi av Hint i samarbeid 
med MNS. Utdanningen avsluttes våren 
2014. 
 

“Akuttplasser i sykeheim” 
Prosjektet var en del av helhetlige 
helsetjenester i MN, men utprøvingen ble 
gjennomført i sin helhet på 
akuttavdelingen på Overhalla sykeheim. 
Det var et samarbeidsprosjekt mellom 
sykeheimen og hjemmetjenesten. 
Kommunen mottok tilskudd for 
kommunal øyeblikkelig hjelp for 2013 
noe som dekker opp for merutgiftene til 
økt bemanning i avdelingen 
 
Midtre Namdal Samkommune(MNS) 
Prosjektet ”helhetlige helsetjenester i 

Midtre Namdal ble avsluttet våren 2013. 
Prosjektet besto av 10 underprosjekter, se 
tabell under: 

 

 
Barnevern 
Kommunens barneverns myndighet er 
delegert til Midtre Namdal samkommune. 
Antall saker og kostnader har vært økende 
i løpet av senere år. Tall fra kostra viser til 
tross for dette at Overhalla fortsatt ligger 
lavt i andelen som brukes til barnevern.  
 

 
 
En sammenlikning av ressursbruken 
pr bruker viser tall fra kostra at 
Overhalla er oppe på 
landsgjennomsnittet i 2013.  
 

 
 
Stillingsandel, undersøkelser som har 
ført til tiltak har økt. Det er flere av 

barnene hvor det er utarbeidet en plan 
for. Men saker som har lenger enn 3 
mnd behandlingstid har økt vesentlig.  
 

 
 
Det brukes en større andel på 
plassering enn tidligere, men 
Overhalla bruker fortsatt en større 
andel på saksbehandling en de en 
sammenlikner seg med.  
 

 
 
Sosialtjenester 
Sosialtjenesten er organisert sammen 
med Nav og myndighetsutøvelsen er 
overført til Midtre Namdal 
samkommune.  
 
Netto kostanden til sosialhjelp og 
saksbehandling viser at Overhalla 
bruker mer pr innbygger 20-66 år enn 
kostragruppe 1, NT og 
landsgjennomsnittet.  

 
 
Videre brukes den største andelen på 
saksbehandling.  
 

 
 
Andelen av befolkningen i alderen 20-
66 år er høyere for Overhalla enn hos 
sammenligningsgruppene.   
 

  

Prosjekt Nå / 

Prosjekttittel: HeltidDeltid Overhalla sykeheim ved avslutning

Årstall 2011 2014

Antall ansatte totalt ved arbeidsstedet som er med i 

prosjektet
60 53

Antall heltidsansatte samme sted 3 10

Antall uønsket/ufrivillig deltid samme sted 24 4

Gjennomsnittlig stillingsprosent samme sted 54 % 69 %

Ved oppstart

Navn Merknad

Felles tilsynslege i sykehjem for 
kommunene i MNS. 
Avsluttes

UP-2 Ambulerende team demens Avsluttet uten resultat

UP-3 Pasientkoordinator MNS Avsluttet uten resultat

UP-4 Legemiddelhåndtering Godt resultat, se rapport

UP-5
Kommunepsykolog barn/ 
unge

Avsluttet i 2012 pga 
rekrutteringsproblemer

UP-6 Kompetanseheving Resultat: kompetanseplan for MN 

Resultat: oppstart i prosjekt,

oppfølging i hver kommune etterpå

UP-8 Akuttplasser i sykeheim
Prosjekt gjennomført, se 
Prosjektrapport

UP-9 e-Helse, omsorgsteknologi
Fosnes har gjennomført prosjekt 
Lyd/bilde. Rapport følger.
Prosjekt “sunne steg”; overvekt i 
familier for alle kommunene i MN. 
Prosjektet fortsetter i 2014. 
Friskliv prosjekter i hver kommune.

UP-1 Legetjenester

UP-7 Internkontroll/kvalitetssikring

UP-10 Folkehelse /friskliv

OK 10 OK 11 OK 12 OK 13

Landet 

uten 

Oslo 13

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 2,2 2,7 2,7 3,4 3,8

Andel undersøkelser som fører til tiltak 40 52,6 35,3 38,1 43,4

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 25 42,1 23,5 71,4 27,1

Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 22 16 42 46 78

System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten Nei Nei Ja Nei ..

Benyttet brukerundersøkelse siste år Nei Ja Nei Nei ..

Innført internkontroll i barnevernstjenesten Ja Ja Ja Ja ..

Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid Ja Ja Ja Ja ..

Barnevernstjenesten organisert i NAV Nei Nei Nei Nei ..



 
 

 

2.3 Fagområdet kultur 
2,6 % av kommunens netto drifts-
utgifter er brukt til kultursektoren i 
2013, det samme som de to 
foregående årene. Dette er noe 
mindre enn gjennomsnittet i Norge, 
Nord Trøndelag og kommunegruppe 
1.  
 
Pr innbygger har Overhalla lave 
utgifter pr innbygger for 
kultursektoren. Det er for 2013 brukt kr 
1391,- som er noe under dem en har 
valgt å sammenlikne seg med.  
 

 
Tjenester 

Under området fagsjef kultur er det 
organisert 18 tjenester. Den totale 
rammen har fra 2009 og frem til 2013 
kun økt med 7 %. Flere av rammene 
på tjenesten er tilnærmet uendret i 
perioden.  
 
 
Folkebibliotek 
Det er brukt kr 213,- pr innbygger til 
folkebibliotek i 2013. Dette er en 
nedgang fra 2012 fra kr 255,- pr 
innbygger. Nedgangen knyttes til 
strukturendring av biblioteket ved 
nedleggelse av filial på Hunn, og 
reduksjon i stilling størrelse.  
 
Statistikk fra Kostra viser at det lånes 
betydelig mindre bøker i 2013 enn 
tidligere. Dette henger i sammen med 
nedleggelse av filialen ved Hunn og 
endrede rapporteringsrutiner.  
Tidligere ble utlånet ved skole-
biblioteket innrapportert sammen med 
ordinær utlån. I hht til 
innrapporteringsregler skal dette ikke 
innrapporteres når det ikke er 
kombinasjonsbibliotek.  
  

 
 
Ungdomstiltak, idrett, m.m. 
Av kulturbudsjettet ble det i 2013 bruk 
10 % til idrettsformål. I dette ligger 
betaling av strøm til lysløyper på ca kr 
43.000,-. Det er utbetalt kr 100.000,- i 
kulturmidler til idrettsformål. I tillegg 
har kommunen betalt baneleie til 
idrettslaget med til sammen kr 
186 000,-. Sammenligner en netto 
driftsutgift til idrett pr innbygger kan en 
se at Overhalla med kr 107,- pr 
innbygger ligger lavt i 
sammenlikningen med andre 
kommuner.  
 
Det er ca 60 medlemmer av 
ungdomsklubben.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Overhalla brukte 17 % av 
kulturbudsjettet til aktivitetstilbud barn 
og unge. Pr innbygger er det brukt 
160,- i 2013 som er over kostragruppe 
1 og Nord Trøndelag.  
 

 
 

Antall årsverk ved tjenesten er 0,6 
årsverk og har vært det samme siden 
2006 (leder ungdomsklubb).  
 
Kommunale musikk- og 
kulturskoler 
41 % av kulturbudsjettet er brukt til 
kulturskole. Pr innbygger brukes det  
 

Pr innbygger i alderen 6-15 år bruker 
Overhalla mest i sammenlikningen og 
utgjør kr 3195,- i 2013. 
 

 
 
 
Brukerbetalingen på kulturskolen har i 
2013 dekket 24 % av kostnadene. 
Dette er en oppgang fra 2012, men 
lavere enn 2009 og 2011.  
 

 
 
Andel barn som har kulturskoletilbud 
har gått ned i 2013 til 23 % av de i 
alderen 6-15 år.  
 
Flyktningetjenesten.  
Tjenesten har for 2013 bestått av 16 
enslige mindreårige, 29 ordinære 
flyktninger hvorav 14 barn. 3 av 
familiene består av mor og far.  
 

 
 
Siden ordningen ble etablert i 2010 
viser tjenesten et samlet overskudd på 
kr 4,7 millioner som er avsatt til 
disposisjonsfond. I tillegg kommer 
overskuddet i 2013 på kr 1,4 millioner. 
Det vil være viktig at en avsetter 
midler til fremtidige forpliktelser da 
integreringsordningen kun varer i 5 år 
for den enkelte bruker.   
 

   

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 

2010 2011 2012 2013

Lønn og sosiale kostnader 3 784 871      5 149 734       5 740 721      5 029 018     

Introduksjonsstønad 102 997         1 317 614       1 773 730      1 807 465     

Varer og tjenester 595 987         1 037 118       1 051 756      1 368 035     

Inventar og utstyr 370 231         264 087          102 565         397 974        

Kjøp av tjenester tolk og opplæring 9 974             762 739          790 531         1 353 529     

Økonomisk bidrag livsopphold og overføring andre kommuner481 008         794 016          804 698         912 669        

Avskrivnign 15 000          

Sum utgifter 5 345 068      9 325 308       10 264 001    10 883 690   

Husleieinntekter (18 456)         (35 303)           (135 731)        (75 000)         

Refusjon (2 826 526)    (5 973 427)      (4 870 542)     (5 757 995)    

Integreringstilskudd (3 855 250)    (6 028 141)      (7 004 160)     (8 040 225)    

Sum tilskudd/ inntekter (6 700 232)    (12 036 871)    (12 010 433)   (13 873 220)  

Årlig overskudd (1 355 164)    (2 711 563)      (1 746 432)     (2 989 530)    

Disposisjonsfond ingegreringsordningen851 857         1 995 630       3 173 467      4 694 439     

kr 1 000 2009 2009 2010 2011 2012 2013

Voksenopplæring -             -             -             -             -             99              

Ungdomsklubb 358            358            451            598             502            568            

Aktivisering eldre og funksjonshemmede 26              26              27              27               30              35              

Sosial rådgivning flyktninger -             -             -             -             -             467            

Flyktningemottak mindreårige Skage boas -             -             -             -             -             -1 811       

Friluftsliv -             -             -             50               122            163            

Kulturminnevern 62              62              168            -29             -217          220            

Folkebibliotek -             -             -             -             -             794            

Museer -             -             -             -             111            86              

Kunstformidling 59              59              60              57               54              43              

Idrett 597            597            930            325             361            349            

Kulturskole 1 096         1 096         1 305         1 294         1 476         1 419         

Andre kulturaktiviteter 679            679            587            607             631            653            

Annet kulturvern 80              80              71              77               84              81              

Annet barne- og ungdomsarbeid 44              44              46              44               47              60              

Tilskudd kulturarbeid 44              44              58              54               43              40              

Grendehus og kulturlokaler 172            172            172            172             166            165            

Kommunale kulturbygg -             -             -             -             -             2                 

T O T A L T 3 217         3 217         3 876         3 276         3 411         3 432         



 
 

 

2.4 Fagområdet teknisk 
Eiendomsforvaltning 
Dekningsgraden for formålsbygg i m² 
per innbygger viser at Overhalla 
disponerer forholdsvis store arealer på 
bygningssiden. Med en målsetting om 
mer energieffektive bygg bør en 
forsøke å redusere antall m² i 

kommende år.  
 

 
 
Produktiviteten per m² viser videre at 
en har en lavere utgift enn de en 
sammenlikner seg med.  
 

 
 
Tallene ovenfor vil gå noe ned når den 
nye barneskole ved OBUS står ferdig. 
Videre vil bygging av ny barnehage 
kunne påvirke tallene noe. Energi 
effektivisering har vær en langsiktig 
plan i Overhalla. Det er foretatt 
investering som skal kunne redusere 
driftskostnadene. En sammenlikning 
over år og med andre viser at 
Overhalla forbruker minst pr m².  
 

 
 
Tabellen under viser kostnadene med 
drift av bygg som brukes i 
tjenesteproduksjon. Førskolelokaler er 
det type bygg som skiller seg ut i 
sammenlikningen. Avskrivning kan 
være en kostnadsdriver for Overhalla 
som har bygget en ny barnehage. 
 

 
 
En sammenligning mellom 
vedlikeholds kostnader, lønn til 
vaktmester og avskrivning viser at en 
har et etterslep på anslagsvis kr 3 
millioner pr år. En har vurdert at 30 % 

av vaktmesters oppgaver bruks til 
vedlikehold.  
 

 
 
Kommuneplanens arealdel / 
kartverk / leke og rekreasjonsareal 
Kostratallene viser at kommune-
planens arealdel og samfunnsdel er 6 
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. 
 
Avfall og renovasjon 
Overhalla har hatt en selvkostgrad på 
100 % i 2013. Det er for Overhalla 
levert gjennomsnittlig 137 kg pr 
innbygger i 2013. Noe som er lavere 
enn kostragruppe 1 på 495 kg og 419 
kg i gjennomsnitt i Nord Trøndelag. 
 
Når det gjelder utgifter pr tonn har 
Overhalla hatt en kostnad på kr 
3.992,-. Dette er over de en har valgt 
å sammenligne seg med.  
 

 
  
Årsgebyret viser også at Overhalla 
ligger høyt.  
 

 
 
75 % av husholdningsavfall er levert til 
materialgjenvinning, biologisk 
behandling og energiutnyttelse. Dette 
er lavere enn kostragruppe 1 på 82 %, 
Nord Trøndelag 78 % og 
landsgjennomsnittet på 83 %.  
 
Vann og avløp 
Gebyrgrunnlaget for Overhalla viser at 
en er omtrentlig på samme nivå som 
Nord Trøndelag. I forhold til 
landsgjennomsnittet har en totalt et 
grunnlag som er kr 252,- høyere i 
Overhalla.  
 

 
 
Samferdsel 
Overhalla er den i sammenlikning som 
har den høyeste nettokostnaden pr km 
kommunal vei på kr 100.200,-. Dette 
er kr 27.000,- over kostragruppe 1 og 
kr 20.000,- mer enn Nord Trøndelag.  
 

 
 
Ser en kostnaden i forhold til andel av 
kommunal vei med fastdekke kan det 
se om som det kan være en 
sammenheng.  
 

 
 
Brann og ulykkesvern 
 
Overhalla har hatt forholdsvis mange 
utrykninger i 2013. Det har vært en 
stor økning når det gjelder branner og 
andre utrykninger.  
 

 
 
Kostnadsmessig har Overhalla er 
forholdsvis rimelig brann tjeneste, men 
ser også her at en har en økning fra 
tidligere år.  
 

 

Kommunale bygg Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap

2013 2012 2011 2010

Vedlikeholdsutgifter (art 123/125) 2 170 000       1 913 026       2 038 675       1 935 997       

Lønn og sosiale (vaktmester 30%) 850 000           850 000           85 000             850 000           

Stipulert vedlikehold 3 020 000       2 763 026       2 123 675       2 785 997       

Avskrivning 6 037 000       5 811 000       5 596 000       4 749 000       

Avvik -3 017 000      -3 047 974      -3 472 325      -1 963 003      

Avvik i % -50 % -52 % -62 % -41 %



 
 

 

 

2.4 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 lignende 
ved turboka 

 

Turbok/Antall 
besøk 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fallvegen (Skogmo)  833 588 714  685 500 455 782 
Himovatnet  (Sletta)  1980 2175 1584 1828 1329 1196 3590 
Tømmersjøen(Øysl.
)  

888 1031 742  714 741 910 1015 

Tetlivattan(Øyesvold
) 

3423 2935 1724 2610 2438 2425 2888 

Namsenløypa(Skag
e) 

2622 3762 5210 4450 4328 4646 4677 

Koltjønnhytta(Skage
) 

8000 9000 1025
0 

9068 10679 10419 9417 

         Totalt                            1774
6 

19491 2022
4 

19355 20015 20051 2236
9 

 
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) 
2013: 0 

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) 
2013: 6900m2 (10 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) 
2013: 2359 dekar (46 søkere) 

 
Delmål 3.4  
Avfall 

I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs 
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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. 2014 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 
2012: 2394 tonn CO2-ekvivalenter 
Økning 2010 til 2012 skyldes først og fremst at sammensetningen 
av restavfallet i 2012 var slik at det var mye plast i restavfallet. 
Forbrenning av restavfall med mye plast – gir et høyere utslipp av 
CO2 enn hvis all plast var tatt ut av restavfallet. (Korrigerende tiltak 
er iverksatt med utvidet ordning for levering av plast for 
husholdninger fra 1.1.14) 
 
Nærmere detaljer på måleresultater 2010-2012: 
Negativt tall = gevinst i forhold til CO2-utslipp – (altså et negativt 
utslipp). 
  Sum CO2 ekvivalenter. 

 År 2010 2012 

Våtorganisk 109   -47 
Papir      -1 064          -637 

Papp -40  -149 

Glass 152   152 

Metall         -148 -148 

Rest        2 489 3270 

Hard plast     -50 
Drikke-kartong       3 

  1 498 2 394 
 

 3 Mer miljøvennlig 
innkjøp  
1.Kompetanseheving 
jf lov om offentlige 
anskaffelser §6  
Livssykluskostnader. 
 
2. Miljøvennlig innkjøp 
 

1. Overhalla kommune deltar i samarbeidsprosjektet Innovativ 
handling, bedre offentlige anskaffelser i Nord-Trøndelag 
 
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. Se konkrete innkjøp indikatorer 3.5.1, 3.5.1.1, 3.6.1, ellers krav i 
Miljøfyrtårn om valg av miljømerkede produkter 

 4 ”Speilvending av 
dagens 
reservasjonsordning 
mot uadressert 
reklame”.  

1. Nødvendig lovendring for speilvending er ikke 
gjennomført.  

2. Overhalla kommune har gått inn for lovendring, vedtak er 
oversendt til Stortinget og Regjeringen.  

3. Klistremerket ”Uadressert reklame – Nei takk”: Er utsendt 
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til alle husstander, fås gratis ved henvendelse til 
Servicesenteret (opplyst på kommunens hjemmeside).  

 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 

  
 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 1-3: Gjennomført pr. 31.12.13 
Deltakere:                          

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

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

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

Overhalla storkjøkken er DEBIO godkjent  
2010: 12 %.  
2011: 13-14 %  
2012: 22 % 
2013: 30% 

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: 
Innsparingsm
ål 20% 
sammenligne
t med 2007 
 
 
 
Samlet plan 
ENØK 
kommunal 
bygningsmass

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 

For- 
bruk  
Kvh/ 
m2  
2013 

Norm 
tall (*) 

Nor
m 
tall  
nyby
gg 
(**) 

Endring 
%  
2007 
-13 

Admbygg 213 194 223  157 176 160 146 225 165 -31 

Helsesenter 373 333 266  279 344 330 304 300 235 -19 

Hunn skole 159 144 128 134 141 133 130 175 135 -18 

OBUS 266 248 216 150 186 172 153 202 135 -42 

Øysletta sk 200 176 129 121 145 166 137 202 135  

Skage bhg 188 182 170 155 167 144 140 198 150 -23 

Trollstua  253 218 196  180 233 224 227 150 150 -10 

Ranemsl bhg 223 189 228  206 157X 138 125 240 150 -44 
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e 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. 
 

Moama bhg 198 228 166  180 197 174 191 198 150 -3,5 

Totalt 248 224 212  173 195 182 161   -35 

 2 Det skal 
arbeides med 
ENØK i forhold 
til utendørs 
belysning 

 
Oversikt over kommunalt energiforbruk i Overhalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tallene i tabellen er ikke graddagskorrigert.  
Hvis vi graddagskorrigerer, har samlet forbruk økt med ca. 1 % i perioden 2007-
2013 
 

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

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 

 
2006 3 836 161  89 364  418 728  41 793  549 885 4 386 046  
 
2007 4 159 898  103 343  426 044  38 810  568 197 4 728095  
 
2008 4 104 354  144 844  427 786  43 254  615 884 4 720 238  
 
2009 4 040 921  132 965  443 740  38 011  614 716 4 655 637  
 
2010 4 294 159 100 263 512 440 53 767 666 470 4 960 629 
 
2011 4 477 914 171 733 612 408 62 896 774 131 5 252 045 
 
2012 4 624 197 167 931 645 291 63 069 876 291 5 500 488 
 
2013 3 900 285 197 956 662 941 62 916 923 813 4 824 098 

 3 Nybygg: Skal 
være 
lavenergi- eller 
passivhus  

Ferdigstilt i 2013: Leilighetsbygg i passivhusstandard med 6 leiligheter på 
butikkåkern i Skage sentrum  
Vedtak i 2013: Bygging av ny barneskole i energieffektiv /passiv hus standard. 

3.5.1.1 Inngått 
OFU-kontrakt 

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

Byggekontrakt inngått i 2012 og bygg ferdigstilt i 2013 (Leilighetsbygget 
Skage). 
 

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 
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Tabell 1 

 
Tabell 2 

 1 Skoler og 
barnehager 
skal arbeide 
systematisk 
med 
energispørsmå
l/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 
energispørsmå
l i plan- og 
bygningssaker  

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

 4 Når 
kommunen 
leier ut eller 
selger 
eiendom skal 
det alltid 

• 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 



Årsberetning 2013 
- positiv, frisk og framsynt - 

 

Side 21 av 25 
 

vurderes å 
sette føringer 
eller krav med 
hensyn til 
energiløsninge
r 

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. 

 
3. Statusrapport fra miljø og landbruksforvaltningen pr. 31.12.13: 

Utprøving av teknologi for varmegjenvinning i kyllingfjøs/grisefjøs ble 
igangsatt i Norge våren 2013. I tillegg vil overgang til  vannbåren 
varme, uansett varmekilde, gi en innsparing i energiforbruket. Det 
planlagte prosjekt for å finne brukbar teknologi for varmegjenvinning vil 
derfor ikke bli gjennomført. 

Indikator  . Ambisjon 
og tiltak 

Status/måling 

3.5.3 Andel 
bygg med 
”fornybar 
energikilde” 
”fornybar 
energikilde” er 
i denne 
sammenheng 
fornybar 
energi unntatt 
elektrisitet. 
 

 Ambisjon: 
Gradvis å få 
utfaset olje 
og el som 
hovedenergik
ilde i 
kommunale 
og andre 
bygg i 
Overhalla. 
(når el driver 
varmepumpe 
er 
energikilden 
fornybar)  
a) 50% av 
samlet arealet 
innen 2011 
b) 100% av 
samlet areal 
innen 2019  
 
Kommunesty
ret vedtok  
tilpasning for 
ambisjonsniv
å og tidsplan 
i k-sak 107/11 
(se kolonne 
til høyre) 

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:   
2010:  14 % 
2011: ca. 16%  
2012: ca 16 % 
2013: 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 (forslag til revidert plan vil ellers bli lagt 
fram i forbindelse av revisjon av klima- og miljøplan 1. halvår 2014):  
 
 “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.  
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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 

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. 

  
 3 Utskifting av 

oljekjeler til 
fornybar 
energi i 
Overhalla 

Teknisk avdeling har gjort en samlet kartlegging av oljekjeler i Overhalla, eiere 
er tidligere tilskrevet med informasjon og kartlegging for mulig 
informasjonsmøte: Begrenset respons og informasjonsmøte er ennå ikke 
gjennomført. (revidert plan legges fram i forbindelse med klima- og miljøplan 1. 
halvår 2014) 

 
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  
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  .  
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. 31.12.13 4 stk. El-bil (økning med 3 stk. i 
2013) 

4. Utstyr for videokonferanse/telefonmøter foreligger og brukes 
5. Det er plan om bygging av Hurtigladerstasjon i Overhalla 1. 

halvår 2014 som blir den første hurtigladerstasjonen i 
Namdalen.   

 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. I 2013 mottatt tilsagn om tilskudd til ytterligere 2 nye busskur 
(Øysletta og Bjøra) fra Statens vegvesen. (Det ble montert 4 
nye buss-skur (Namsengata, Skogmo, 2 stk. Skage) 2010-
12.)  
 

2. Revidert tilbringertilbud: 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.) 
 
Revidert plan vedrørende kollektivsatsing legges fram i 
forbindelse med klima- og miljøplan 1. halvår 2014 
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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.) 
Det vises ellers til egen årsrapport for Midtre Namdal samkommune 
Miljø og landbruk. 

Indikator  Ambisjon og tiltak Status/måling 
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 
2013 22806   82250 4   816 

Produktivt 
skogareal med 
reviderte planer 

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

2009: 0 
2010: 0 
2011: 0 
2012: 0  
2013: 0  
Det er tidligere 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 

2 Tiltakenes 
klimavirkninger skal 
vektlegges ved 
tildeling. 

2009: 100%   
2010: 100% 
2011: 100% 
2012: 100% 
2013: 100% 
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og miljø) Tilskuddsmidlene er nesten 100 % brukt til planting og ungskogpleie 
som er viktigste klimatiltakene i skogbruket. En liten del til tynning, 
som også har positivklimaeffekt når det gjøres riktig og til rett tid. 

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  
Dette ble vedtatt som et treårig tiltak og er ikke videreført. 
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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


