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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2014/8891-2

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Revidering av strategisk plan for MNS Miljø og landbruk - kommunal 
behandling av forslag til innsatsområder

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 88/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 74/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommunestyre støtter forslaget til overordnete mål og innsatsområder i 
arbeidet med revidering av strategisk plan for MNS Miljø og landbruk.

2. Endelig planforslag bes sendt kommunene til høring før behandling i 
samkommunestyret.

Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 20.11.2014 Kommunal behandling av forslag til 
satsingsområder.

MNS Miljø og Landbruk

S 25.11.2014 Revidering av strategisk plan for 
MNS Miljø og landbruk - kommunal 
behandling av forslag til 
innsatsområder

Saksopplysninger

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk er i gang med revidering av Strategisk plan.
28.03.14 vedtok samkommunestyret følgende planprosess:

1. Informasjon og spørsmål til landbruksfora i de 4 kommunene.
Møterunde i landbruksfora uke 11 2014.

2. Fagdag/temadag i samkommunestyret med deltakelse fra landbruket i Midtre Namdal.
Ekstern inspirator innleder til diskusjon i samkommunestyremøte 20.06.14.

3. Arbeidsmøte for å utarbeide forslag til satsingsområder.
Komiteen, landbruksnæringa og M&L avholder fellesmøte i løpet av september 2014.

4. Innspill fra kommunene.
Forslag til satsingsområder sendes til kommunene for politisk behandling innen
utgangen av november 2014.

5. Utarbeidelse av forslag til plan.
Administrasjonen, ved hjelp av ekstern bistand, utarbeider forslag til plan innen
utgangen av januar 2015.

6. Planforslaget behandles av samkommunestyret i februar 2015.

Pkt. 1 – 3 i planprosessen er nå gjennomført, slik at kommunenes behandling av 
satsingsområdene står for tur. Saken oversendes derfor til kommunene i MNS, og det bes om at 
kommunene tar forslaget til satsingsområdet opp til politisk behandling.

Her følger forslag til overordnede mål for uttalelse:

Innledning:
Alle land har behov for en sikker og trygg tilgang til mat for sin befolkning. Dette gjør
matproduksjon til et sentralt politisk område i de fleste land, også i Norge. Landbruket er en
«politisk næring» og rammene for næringen bestemmes i stor grad av nasjonal politikk. Statens
mål med landbruket beskrives i en stortingsmelding. Siste landbruks- og matmelding heter
«Velkommen til bords» og ble vedtatt av Stortinget i 2012. I tillegg forhandler landbrukets
organisasjoner med Staten om de økonomiske rammene for matproduksjonen og hvordan disse
midlene skal fordeles hvert år (Jordbruksforhandlingene).

Landbruket i Norge er i stadig endring. De siste tiårene har det vært en sterk effektivisering og
strukturendring i landbruket. Det er mange årsaker til disse endringene. Oppmykning i
regelverk som kjøp og salg av melkekvoter, teknologiutvikling, kostnadsutvikling, behov for nye
driftsbygninger og generasjonsskifter er noen av driverne for endringene, i tillegg til de
politiske rammene.
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Sterke, aktive fagmiljø og mulighetene for annet arbeid kan synes viktig for hvordan landbruket
utvikler seg i ulike deler av landet. I enkelte deler av landet er det så få matprodusenter igjen at
matjord går ut av drift. Dette ser vi også i Nord-Trøndelag. Det er spesielt enkelte, marginale
utkantsområder som har utfordringer med å holde matjord i drift. Mens i andre områder er det
sterk konkurranse om matjorda og den er en begrensende faktor for enkelte gårdbrukeres
mulighet til å øke sin produksjon.

I Midtre Namdal merkes strukturendringene og antall gårdbrukere som søker om
produksjonstilskudd er synkende. Det finnes områder der man har utfordringer med å drive
matjorda, men hovedbildet er sterk konkurranse om matjorda. Midtre Namdal trekkes frem som
et område med et aktivt landbruk som er i positiv utvikling.

Utviklingstrekk for landbruket (jord og skog) i Midtre Namdal:
Arealressursen for landbruket i Midtre Namdal Samkommune er i 2013 102 744 daa. Det er i
perioden 2005 —2012 gitt tillatelse til oppdyrking av 4 400 daa (alt areal er ikke dyrket opp).
587 daa matjord er i samme periode omdisponert til andre formål enn matproduksjon.
Bruksstrukturen har endret seg. I 1959 var det 1110 gårdsbruk som søkte produksjonstilskudd i
Midtre Namdal. I 2013 var det 353 gårdsbruk. Arealet pr. gårdsbruk har naturlig nok økt, fra
gjennomsnittlig 71 daa i 1959 til 291 daa i 2013. Sammenlignes størrelsen på brukene i Midtre
Namdal med Nord-Trøndelag er gjennomsnittsbruket i Midtre Namdal ca. 30 daa større, og ca.
60 daa større enn gjennomsnittsbruket på landsbasis.

Andelen leiejord øker. I 2013 var 33% av matjorda leid jord. Til sammenligning var 40% leid
på landsplan. Utviklingen med så mye leiejord er naturlig når brukene blir større, men det
oppstår en del utfordringer med så mye leiejord. Et eksempel på dette er hvem som har ansvar
for å holde leiejorden i hevd, den som eier eller den som leier.

Melkeproduksjon er den største jordbruksproduksjonen i Midtre Namdal Samkommune, og det
ble produsert 31,2 millioner liter melk i 2013. Dette er 13% økning siden 1999, samtidig har
antall bruk gått ned i perioden. Gjennomsnittsbruket i Midtre Namdal har 143 000 liter i kvote
pr eier. I landet for øvrig var gjennomsnittsbruket 116 000 liter i kvote. Det var 154 foretak som
produserer melk i Midtre Namdal i 2013.

Antall sau og storfe har gått ned siden 1999, mens antall ammeku har gått opp.
Svineproduksjonen er forholdsvis stabil. Det som virkelig har økt siden 1999 er
kyllingproduksjon. Det var ingen kyllingprodusenter i Midtre Namdal i 1999, mens det i dag er
15 produsenter med en samla leveranse på ca. 2 millioner kylling.

Potet og korn arealet øker, mens gress arealet har hatt en reduksjon. En vesentlig del av
potetproduksjonen er settepotet, produsert i nær tilknytning til Overhalla Klonavlssenter.
Investeringslysten er et mål på optimismen i landbruket. Siden 2005 har 112 søknader om
bruksutbygginger i tradisjonelt landbruk blitt bevilget i Midtre Namdal og 39 søknader på
tilleggsnæringer.

Avvirkningen har gått noe ned siden 1993. Det varierer litt mellom de ulike årene hvor mye som
avvirkes. I 2013 var det ca. 70 000 m3 som ble avvirket, plantet ca. 400 000 planter og på 2000
daa ble det gjennomført ungskogpleie.

Når det gjelder sysselsetting ser vi at landbruket betyr mye for Midtre Namdal. I Overhalla er
18,3% direkte sysselsatt i landbruket, tilsvarende tall i Fosnes er 16,2%, Namdalseid 23,3 % og
Namsos 1,3%.
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I 2010 var 128 gårdbrukere som søkte produksjonstilskudd i Midtre Namdal over 50 år. Skal
dagens gårdstruktur opprettholdes på dagens nivå må det skje en betydelig rekruttering og
eierskifte de nærmeste årene.

Klima og miljøutfordringene har vært sentrale tema i landbruket og vil bli viktig fremover.

Den politiske situasjonen:
Siden landbruket er en så politisk næring vil ulike regjeringer ha betydning for rammevilkårene
i landbruket. I dag har vi en regjering utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet, med
landbruksminister fra det sistnevnte partiet. Denne Regjeringen ønsker forenkling, deregulering
av rammene for landbruket og mer markedsstyring.

Gårdbrukerne:
Selv om rammer legges av nasjonalpolitikk er det opp til den enkelte gårdbruker å utnytte det
handlingsrommet og de mulighetene som finnes. Undersøkelse viser store forskjeller i
økonomisk resultat mellom gårdsbruk med relativt like størrelse og produksjon. Bondens
kompetanse og bonden som bedriftsleder er avgjørende for en positiv utvikling.

Planens oppbygging:

Planen vil bestå av:
Innledning; planens ansvarsområde og målgruppe. Beskrivelse av hvordan denne planen
henger sammen med øvrige planer i de enkelte kommunene.
Ytre rammevilkår; kort oversikt over andre planer og rammevilkår som berører landbruket
Mål og tiltak; 5 overordnede mål løftes frem og beskrives. Under hvert mål vil det skisseres
tiltak for å nå målene. Forventet resultat vil også bli beskrevet.
I tillegg vil statistikk og øvrige rammevilkår bli vedlagt.
Målet med denne strukturen er å lage en utviklingsorientert plan med en kort og oversiktlig del
der det som skal gjøres i planperioden beskrives. Statistikk og rammevilkår legges ved og vil bli
en samling av informasjon om landbruket (jord og skog) i Midtre Namdal.

Forslag til overordnede mål:

1. Bidra til å utnytte ressursene på gården
a) Jord
b) Skog
c) Nye landbruksbaserte bygdenæringer
Dette målet handler om hva som kan gjøres for å motivere og bidra til at den enkelte
gårdbruker utnytter sine ressurser og utvikler sin gård.
Her er målgruppen gårdbrukerne.

2. Satse på kompetanseutvikling i landbruket
Kunnskap og kompetanse er avgjørende for å videreutvikle landbruket.
Her er målgruppen bønder, rådgivere, forvaltning og politikere.

3. Landbruket skal være en del av miljø- og klimaløsningen
Her vil tiltak som handler om hvordan landbruket (jord og skog) skal bidra for å være en 
del av klimaløsningen og hvordan landbruket løser de lokale miljøutfordringene.
Både bønder, politikere og forvaltning vil være målgruppe.
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4. Videreutvikle landbrukets positive omdømme.
Omdømmebygging er en langsiktig prosess som handler om hvordan omverden og 
aktører innenfor landbruket ser på landbruket. Her kommer tiltak som fremmer og 
bygger landbrukets omdømme.
Målgruppen er primært gårdbrukerne, men også andre som jobber i tilknytning til 
landbruket.

5. Sikre rammevilkårene for Midtre Namdals viktigste næring.
Landbruket er en politisk næring der mange rammer legges av regionale og sentrale
myndigheter. Politisk trykk og synliggjøring av konsekvensene av ulike rammevilkår er 
viktig for landbruket i Midtre Namdal.
Dette målet har tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner og politikere som 
hovedmålgruppe.

Vurdering

De overordnede mål som er foreslått synes alle viktige i forhold til utfordringene innenfor 
miljø– og landbruksforvaltningens ansvarsområder og vil fange opp de mest sentrale 
utfordringene i sektoren.

Rådmannen foreslår at kommunestyret uttrykker støtte til foreliggende forslag til overordnede 
mål og at en ber om at forslag til helhetlig plan sendes kommunen til uttalelse når den 
foreligger.

Miljømessig vurdering
Landbruket er en sentral del av miljø- og klimautfordringene med de klimagassutslipp og 
miljøpåvirkninger som næringen representerer. I Midtre Namdal har miljø- og 
landbruksforvaltningen over tid hatt fokus på dette og bidratt med prosjekter og prosesser innen 
temaet. En har dermed et godt grunnlag for videre satsing på konkrete klima- og miljøtiltak. 
Matproduksjon er samtidig en av de store globale utfordringene framover, både ut fra 
befolkningsveksten i verden og de omfattende endringer i lokale og regionale rammebetingelser 
for matproduksjon som følge av varslede klimaendringer de kommende tiårene. Temaet bør 
derfor kunne få sterkt fokus i revideringen av strategiplanen for MNS Miljø og landbruk.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2014/8998-1

Saksbehandler:

Johan Ludvik Lund

Saksframlegg

Rapport flyktningetjenesten 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 89/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 75/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Rådmannen gis fullmakt til å bosette inntil ti flyktninger årlig, hvorav inntil fem enslige 

mindreårige.
3. Det utarbeides årlig rapport til kommunestyret om bosetting av flyktninger.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo endring av pkt. 1 slik:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, vedtas med ordførers forslag om endring av pkt.1.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 24.11.2014 Rapport Flyktningetjenesten -14

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet i sak 107/13 (02.12.2013) rapport fra flyktningetjenesten om arbeidet 
med bosetting av flyktninger. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Rådmannen gis i perioden 2013-15 fullmakt til å bosette inntil ti flyktninger årlig, 

hvorav inntil 5 enslige mindreårige.
3. Det utarbeides årlig rapport til kommunestyret om bosetting av flyktninger.

Som en oppfølging av dette legges det nå frem tilsvarende rapport for 2014.

Vurdering

Som hovedkonklusjon kan man si at Overhalla kommune har kommet langt i arbeidet med 
bosetting av flyktninger i løpet av de årene rapporten omhandler. Det er etablert en 
velfungerende flyktningetjeneste, som samarbeider tett med flere andre etater om å organisere 
bosettingens ulike sider på best mulig måte.

Rådmannen ser det som naturlig at Overhalla kommune viderefører vedtak om en årlig bosetting 
på inntil ti personer, hvorav inntil fem kan være enslige mindreårige. Innenfor en slik politisk 
fastsatt ramme anbefales det fortsatt at rådmannen får fullmakt til fortløpende å vurdere og 
iverksette bosettingen.

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

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/9014-2

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Søknad om fritak fra politiske verv - Jan Ivar Kyllo

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 87/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 76/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

1. Jan Ivar Kyllo sin søknad om fritak fra politiske verv innvilges.
2. Jo Morten Aunet (1. vara H) rykker opp som fast medlem av kommunestyret.
3. Følgende velges som nytt medlem til valgstyret:
4. Følgende velges som nytt varamedlem til formannskapet:
5. Følgende velges som nytt medlem til samarbeidsutvalget for Skage barnehage:

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§15 og 16
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Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Tilleggsforslag til pkt. 1: Søknad om fritak gjelder fra 1.1.15.

Pkt. 3: Følgende velges som nytt medlem til valgstyret: Jo Morten Aunet (H)
Pkt. 4: Følgende velges som nytt varamedlem til formannskapet: Jo Morten Aunet(H)
Pkt. 5: Følgende velges som nytt medlem til samarbeidsutvalget for Skage barnehage:

Elisabeth Faksdal (H)

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak med Ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 17.11.2014 Fritak Jan Kyllo

Saksopplysninger

Jan Ivar Kyllo er valgt som representant for Høyre i kommunestyret og 1. vararepresentant til 
formannskapet. Han er medlem av valgstyret (utvidet formannskap) og 1. vara til 
samarbeidsutvalget ved Skage barnehage.

Han har meddelt i brev datert 17.11.14 at han flytter til annen kommune f.o.m. 1.1.2015, 
og han kan dermed ikke ha politiske verv i Overhalla kommune. 

§ 15, 1. ledd lyder:
“1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år 
eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.” 

Opprykk og nyvalg er hjemlet i Kommunelovens §16:

“1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er 
valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall.

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra 
vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et 
kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité 
trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den 
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uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ 
valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste 
eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene 
til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 
kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til 
formannskapet eller fylkesutvalget.

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. 
Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er 
oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”

Når det gjelder Kyllo sin plass i kommunestyret, trer 1. vara Jo Morten Aunet automatisk inn, 
jfr. § 16, 2. ledd.

Det må for øvrig foretas valg av nytt medlem til valgstyret, nytt varamedlem til formannskapet 
og medlem til samarbeidsutvalget Skage barnehage.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2011/1520-44

Saksbehandler:

Åse Ferstad

Saksframlegg

Høring - Regional plan for vannforvaltning og tiltaksprogram for vannregion 
Trøndelag i perioden 2016 - 2021

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 90/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 77/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune har ingen ytterligere forslag til nye/endra tiltak og miljømål, og ser 
positivt på arbeidet med å sikre en felles bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av 
sektormyndighetene. Kommunen ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i 
vannforskriften nås. 

2. Tiltak listet i tiltakstabell, og som vedrører Overhalla kommune, tas til etterretning og 
vedtas uten merknader.

3. Kommunen fremhever behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å 
sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av 
aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.  

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:
1. Forslag til regional vannforvaltningsplan
2. Forslag til regionalt tiltaksprogram
3. Tiltakstabell for Vannområdet Namsen (Namsos, Overhalla, Grong, Snåsa, Lierne, 

Høylandet, Namsskogan, Røyrvik)

Figur 1. Kart over vannregion Trøndelag med vannområder.

Saksopplysninger

Det er utarbeidet forslag til forvaltningsplan for vann for vannregion Trøndelag 2016 – 2021.
Forvaltningsplanen omhandler vannområdene Ytre Namdal og Foldafjord, Ytre Namsen, 
Namsen, Inn-Trøndelag, Stjørdalsvassdraget, Nordre Fosen, Søndre Fosen, Orklavassdraget, 
Gaulavassdraget og Nidelva-Neavassdraget. I tillegg finnes de 2 grenseoverskridende 
vannområdene Ångermannsälven og Indalsälven med avrenning til Sverige som har fått egen 
forvaltningsplan og tiltaksprogram i samarbeid med svenske myndigheter. 

Dette er første gang det har blitt utarbeidet en regional vannforvaltningsplan, og det opplyses at
det trengs mer tid, innsats og ikke minst ressurser for å innarbeide de regionale perspektivene i 
lokal forvaltning. 

Hele dokumentet er åpent for innspill og uttalelser, men vannregionmyndigheten ønsker spesielt 
innspill på det som berører forslag til tiltak og miljømål.

Høringsfrist er satt til 31.12.2014.
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Innholdet i forvaltningsplan og tiltaksprogram er hjemlet i vannforskriften. Forvaltningsplanen 
blir endelig vedtatt i fylkestinget og hos Kongen i statsråd i 2015. 

Forvaltningsplanen er sektorovergripende, og vil være retningsgivende for sektorenes videre 
forvaltning av vannressursene, og omfatter alt vann fra de høyeste fjellvann til en nautisk mil 
utenfor grunnlinja (elver, innsjøer, kystvann og grunnvann).

Formålet er å gi en sammenstilling av kunnskap om vannet i regionen, og en oppfølging av EUs 
vannrammedirektiv og den norske vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltning).

Det generelle målet er å nå, eller opprettholde god miljøtilstand i tråd med gitte kriterier. Og for 
å nå disse målene er det arbeidet med karakterisering, tiltaksanalyser, overvåkning og 
prioriteringer. Forvaltningsplanen gir en oversikt over tilstanden til alle vannforekomstene og de 
ulike miljøpåvirkningene. 

Tiltaksprogrammet inneholder gjennomførte og planlagte tiltak som skal bidra til at miljømålene 
som er satt, nås. Arbeidet med tiltakene har i stor grad blitt utført i de 12 vannområdene, og som 
har resultert i 42 lokale tiltaksanalyser satt sammen til et regionalt tiltaksprogram. Kvalitet og 
omfang av tiltaksanalysene varierer mellom vannområdene. Detaljnivå på- og kostnads-
beregninger mangler i en del tilfeller, og er vurderinger som må gjøres av gjeldende 
sektormyndighet i de videre prosessene. Tiltakene som er foreslått i tiltaksprogrammet stammer 
i all hovedsak fra kommunal sektor. 

Alt vann skal i utgangspunktet ha mål om minst “god økologisk tilstand”. Dersom en 
vannforekomst utnyttes til kraftproduksjon eller er utsatt for andre fysiske inngrep for 
samfunnsnyttige formål, kan vannforekomsten klassifisere som “sterkt modifisert”. I sterkt 
modifiserte vannforekomster skal alle samfunnsøkonomiske lønnsomme miljøtiltak 
gjennomføres, og vil da nå miljømålet “godt økologisk potensial”.

Figur 2. Miljømålet for alt vann er god tilstand. Figur 3. Planhjulet for vannforskriften.

Planen legger føringer for når miljømålene skal nås, fortrinnsvis innenfor planperioden 2016 –
2021, eller utsettes til senere planperioder (2022-20127 eller 2028-2033). Dette så framt det ikke 
fører til noen forringelse i mellomtiden. Det åpnes også for at vannforekomster kan få utsatt frist 
for å nå miljømålet, eller mål om mindre strenge miljømål. Dersom retningslinjene fravikes gir 
dette grunnlag for å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven. Tiltakene skal være 
operative innen tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, og det er de ulike sektor-
myndighetene som er ansvarlig for oppfølging av tiltakene. Grunnlag for unntak kan skyldes at 
det er:
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 teknisk vanskelig (gjelder også juridiske forhold og saksbehandlingskapasitet)
 økonomisk kostbart
 vanskelige naturforhold

Alle myndigheter som berører vann skal ta med denne planen som et saksbehandlingsgrunnlag 
for sin myndighetsutøvelse framover. Det vil si at den gir regionale og sentrale føringer til 
statlige og regionale organer, og til kommunene. Den skal i tillegg bidra til å samordne og gi 
retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. 

Hvordan og på hvilke områder planen vil påvirke kommunen:
 som myndighet: For eksempel for pålegg knyttet til spredt avløp (i tråd med 

forurensningsloven). Dette krever lokalpolitiske prosesser rundt vedtak og 
gjennomføring, ikke minst fordi dette i hovedsak er private anlegg som ikke er 
gebyrfinansiert.

 som tjenesteprodusent: For eksempel innenfor vann og avløp, landbruk, kraftprodusent 
med mer. Dette er områder som har en innvirkning på hvorvidt man når miljømål, og 
som kan få ansvar for gjennomføring av tiltak. En utfordring er at manglende 
kunnskapsgrunnlag (herunder også om faktiske effekter av tiltak) vil kunne medføre 
pålegg av kostnadskrevende tiltak uten sikker effekt. 

 som samfunnsutvikler: For eksempel i forbindelse med avveininger mellom miljømål og 
gode rammebetingelser for næring (landbruk, industri). Mål og ambisjoner må avveies i 
forhold til kostnader og effekter.

 Forankring: Vedtatt forvaltningsplan med tiltaksprogram må innarbeides i den enkelte 
kommunes planer; kommuneplan, kommunedelplaner og handlingsplaner/sektorplaner.

Foreslåtte tiltak:
Det er foreslått konkrete tiltak i alle vassdrag med risiko for ikke å ha god kjemisk eller 
økologisk tilstand i 2021 uten tiltak. Vurderingen er gjort etter fastsatte kriterier og er 
gjennomført av Fylkesmannen med bakgrunn i:

 vannprøver, kjemisk analyse 
 biologiske undersøkelser først og fremst knyttet til fisk og bunndyr 
 kartlegging av fysiske forhold knyttet til reguleringer, og vandringshindre som kulverter

m.m. 

Risikovurdering, tilstandsvurdering og foreslått tiltak for hele vannområde Namsen fremgår av 
vedlagt tiltakstabell (vedlegg 3).

Foreslåtte tiltak som berører Overhalla:
Påvirkninger:
 Tiltak mot biologiske påvirkninger: Namsen; påvirket av lakselus og av rømt fisk.
 Tiltak mot forurensning: Namsen; gruveforurensning, renseanlegg, landbruk/spredt 

avløp. Myrelva - avrenning fra diffuse kilder (fulldyrket mark og spredt bebyggelse) 
 Tiltak mot fysiske inngrep og miljømål: Namsen; variabel tilpasset minstevannføring,

vannkraft, flomverk og forbygninger. Skrovelfossen: med mistevannføring. Konovatnet:
vannforsyningsreservoar. Vanebovatnet: (ingen opplysninger).

For Namsen er det søkt NVE om revisjon av vilkårene for kraftutbygging. 
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For Myrelva er det foreslått kartlegging og registrering av avløp og avrenning fra jordbruket, 
noe som får betydning for den kommunale forvaltningen. Tiltak for Myrelva er et resultat etter 
befaring utført av miljø- og landbruksforvaltningen i samkommunen.

Vurdering

Både forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet, samt underliggende dokument gir en omfattende 
dokumentasjon på hvordan en skal bidra til en bærekraftig bruk av vannressursene i et langsiktig 
perspektiv i vannregion Trøndelag, og hvor hensikten er å legge til rette for tydelige 
prioriteringer slik at man får tatt tak i de viktigste utfordringene og de største påvirkningene 
først. I tillegg skal kostnadseffektive tiltak hensynstas. 

Det opplyses at kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig til å belyse hovedutfordringene 
i vannområdene og ferdigstille “vesentlige vannforvaltningsspørsmål”. Vannregion Trøndelag 
framhever at det fremdeles mangler en del metodikk for å vurdere miljøtilstand og sette 
miljømål. Kommunen er enig i at det er viktig å bruke den kunnskapen som allerede foreligger
for å få gjennomført så mye som mulig. 

Kommunens egen vurdering av lokale utfordringer:
Landbrukssektoren: 

 Kontinuerlig arbeid i kommunen i forhold til gjødselforskrifta, punktutslipp, 
forurensningsloven og SMIL-tiltak osv.

 Kartlegging og registrering av landbruksforurensning i nedbørsfeltet til Myrelva.
 Økt tilsyn.

Vann- og avløpssektoren:
 Kontinuerlig arbeid med oppfølging og prøvetaking av drikkevann, avløp. 
 Det vil ved neste rullering/revisjon av Hovedplan for vann, og tiltaksplan for vann og 

avløp være naturlig å implementere aktuelle tiltak som er tatt inn i forslag til 
tiltaksprogram. (kommunens Hovedplan for vann og tiltaksplan for vann og avløp 2015/2016 vedtatt i 
kommunestyret 24.11.2014).

 Sikring av drikkevannskilden Konovatnet, selv om drikkevann ivaretas av 
drikkevannsforskriften.

 Kartlegging og registrering av spredt avløp i nedbørsfeltet til Myrelva.

Økonomi
Arbeid etter vannforskriften vil fortsette å kreve et stort engasjement fra kommunene og staten, 
også etter at vannforvaltnings- og tiltaksplaner er vedtatt. Vannområdeutvalget skal sikre 
eierkommunenes medvirkning og forpliktelse, samt faglig forankring og kontinuitet i arbeidet 
mot god kjemisk og økologisk vannkvalitet. Vannområdeutvalget skal også koordinere det 
videre tiltaksarbeidet og være en arena for kompetanseinnhenting, erfaringsinnhenting og 
samhandling. 

I dag finnes det tilskuddordninger for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), og tilskudd 
gjennom Regionalt MiljøProgram (RMP), samt dreneringsmidler i landbruket. Dette må 
videreføres, og det må gis nye tilskuddsmidler innenfor landbrukstiltak knyttet til arbeidet med 
vannforskriften – over statsbudsjettet i tillegg til jordbruksoppgjøret. Formålet vil være å styrke 
langsiktigheten og forutsigbarheten på omlegginger/investeringer og dekke utgifter som det ikke 
er rimelig å laste den enkelte gårdbruker for.

Tiltak i Myrelva vil bety kostnader for den enkelte huseier og landbruket, hvis tiltak må 
gjennomføres.
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Sammendrag og konklusjon:
Vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Trøndelag vil bidra til å sikre en god 
økologisk tilstand i alle vann og vassdrag fram til 2021.

Kommunen ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på 
tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i 
vannforskriften nås. 

Kommunen fremhever behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre 
implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak 
innenfor ulike sektorområder.  
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2013/10034-9

Saksbehandler:

Martin Lysberg

Saksframlegg

Sluttregnskap. Utbedring av Steinvegen etter ras.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 91/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 78/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for utbedring av kommunal veg etter raset høsten 2013 tas til orientering med en 
samlet prosjektkostnad på kr. 802 691. Dette innebærer merkostnader på kr. 17 691.
Delfinansieres med tildelte ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen med kr. 392 500. 
Netto kostnad kr. 410.191 finansieres med låneopptak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken ikke vedlagt

Type Dato Tittel Adressat

I 16.12.2013 Ras ved Stein - RIG orientering Multiconsult
I 17.12.2013 Kart av fyllplass, renseanlegg Martin Lysberg
X 17.12.2013 Notat 17.12.13-
U 16.12.2013 Ras ved Stein - RIG orientering Martin Lysberg
I 18.12.2013 PDF av depo omeråde Nils Vestgøte
S 20.01.2014 Utbedringskostnader etter ras
U 03.02.2014 Søknad om ekstraordinære 

skjønnsmidler etter ekstremvær
Fylkesmannen i Nord Trøndelag

X 12.02.2014 Særutskrift - Utbedringskostnader 
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etter ras
S 20.11.2014 Sluttregnskap. Utbedring av 

Steinvegen etter ras

Saksopplysninger

Høsten 2013 gikk det et ras i Steinvegen som er en kommunal vei like ved Øysletta. Området 
ligger i en registrert kvikkleiresone. Dette innebærer at man fikk kostnader både på utbedring og 
vurdering av metodikk. De geotekniske vurderingene ble utført av Multiconsult, utbedringen ble 
utført av Glømmen Entreprenør AS.
Utbedringenes ble ferdigstilt tidligvåren 2014. Veien ble litt lagt om og gjennombygget som før 
med unntak av noen få meter med autovern. Dette ble ikke remontert da man ikke ser behov for 
å sikre dette korte området.
Det ble søkt om ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen i desember 2013. 
Skjønnsmidlene ble innvilget november 2014 med kr. 392.500.

Vurdering

Ut fra grunnforhold og anbefalinger fra geoteknisk fagkyndig ble utbedringen utført som et 
strakstiltak. Arbeidene anses nå som ferdigstilt.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2008/9850-54

Saksbehandler:

Åse Ferstad

Saksframlegg

Sanering av "Torgplassen" – stedsutvikling kommunesenteret

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 92/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 79/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

1. Eksisterende torgplass med møblering, vannpost og belegningsstein fjernes. Kostnader 
ved å sanere torgplassen tas av kommunen, med bidrag fra Overhalla Varesenter.   
Ny avkjørsel fra parkeringsplassen detaljplanlegges nærmere med tanke på 
trafikksikkerhet, samt at mest mulig av dagens beplantning og gatebelysning kan 
beholdes i området. Kommunen forutsetter at Overhalla Varesenter i sin videre 
planlegging søker å finne bedre løsninger for varemottak.

2. Sanering av torgplassen og gjennomføring av en stedsanalyse gjennomføres innenfor en 
kostnadsramme på kr. 300 000 eks mva. Finansieres med låneopptak. 
Følgende budsjettering gjennomføres i 2015:
02700.6030.31500. Prosjektnr kr. 300 000 
09100.6030.31500. Prosjektnr kr. 300 000 

3. Det tilrås å igangsette en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta i løpet av 
2015. 

Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger

Overhalla Varesenter har rettet en henvendelse til kommunen i forbindelse med planlagt 
utvidelse av sitt forretningsbygg. Forslag til ny kundeparkering innebærer at “Torgplassen” med 
sklie og sittegrupper må flyttes, jfr. Skisse 1. De opplyser at nytt parkeringssystem vil medføre 
at de totalt sett har tilgang på 50 parkeringsplasser i umiddelbar nærhet av forretningsbygget. De 
har også signalisert at de kan bidra økonomisk i forbindelse med en sanering av “Torgplassen”. 

Skisse 1

Grunneier av “Torgplassen” er Overhalla Varesenter SA, gnr. 44 bnr. 30. Kommunen har 
disposisjonsrett, og har opparbeidet og møblert torgplassen i tråd med tidligere vedtatt 
stedsutviklingsplan for kommunesenteret. Inngått bruksavtale mellom partene ble første gang 
inngått i 1997, med varighet til 1.juni 2008. Avtalen åpnet for reforhandling, eller at kommunen 
kunne foreta grunnkjøp. Kommunen har ikke benyttet seg av reforhandling eller grunnkjøp slik 
som avtalen åpnet for.

I forbindelse med prioritering av stedsutviklingstiltak i 2011/2012, ble det blant annet vedtatt i 
formannskapet (sak 79/11) et nytt tiltak: Møteplass “Torgplassen” 1) Scene/podium (tak, 
utvidelsesmulighet av scene, strømtilførsel og 2) Benker. Tiltaket var ment å skulle utvikle 
torgplassen til å bli attraktiv i forbindelse med blant annet sentrumsarrangement.

Det er avholdt møte med styreleder i Overhalla Varesenter og konsulent for utbyggingen den 
12.11.14. Tema på møtet var blant annet å få innblikk i varesenterets planlagte tiltak på kort og 
lang sikt.

Vurdering

Kommunen er i utgangspunktet positiv til Overhalla Varesenter sine utvidelsesplaner. 
Utbyggingen vil i midlertid medføre en sanering av dagens torgplass for å gi rom for en utvidet
kundeparkering.

Planlagt kundeparkering viser ny avkjørsel til regulert felles adkomstveg. Selve avkjøringen bør 
vurderes nærmere med tanke på å beholde mest mulig av dagens beplantning og gatebelysning i 
dette området. En avkjøring slik som vist i Skisse 1 vurderes til ikke å være den beste løsningen
med tanke på trafikksikkerhet. Dette begrunnes i hovedsak med at en vil få en for nær kryssing 
med fortauet. Planlagt ny avkjørsel vil heller ikke være i tråd med gjeldende reguleringsplan for 
Ranemsletta (vedtatt 2005), og vil kreve en dispensasjon eller revisjon av reguleringsplanen.
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I møtet den 12.11. ble trafikksituasjonen rundt varemottaket mot Namsengata drøftet. Ved
vareleveranser sperrer kjøretøy fortauet og delvis deler av Namsengata, og gir et uoversiktlig 
trafikkbilde nært kryss Svalivegen/Namsengata. Dette er uheldig med tanke på trafikksikkerhet, 
og da spesielt for myke trafikanter. Planlagt utvidelse av forretningslokalet omfatter imidlertid 
ikke en flytting av vareinntaket, da mottaket per i dag er knyttet opp mot blant annet kjølerom 
og tekniske rom. Det ble opplyst i møtet at det arbeides med å få til en avtale om vareleveranser
på kveld og natt, noe som vil bidra positivt til å minske konflikten; varemottak/trafikale forhold. 
Overhalla kommune forutsetter at bedre løsninger for varemottak søkes ivaretatt i den videre 
planleggingen.

I følge bruksavtalen mellom kommunen og Overhalla Varesenter skal “Torgplassen”
tilbakeføres i sin opprinnelige form ved eventuelle senere reguleringer som medfører at plassen 
opphører. Dette medfører at møblering og “kunstnerisk utsmykking” må flyttes. En flytting til 
en av de eksisterende møteplassene vil kreve en tilrettelegging/opparbeidelse, alternativt kan ny 
plassering vurderes i forbindelse med en detaljplanlegging av eventuelle nye tiltak/plasser.
Uansett så bør en ny plassering vurderes nøye med tanke på blant annet at plasseringen skal 
være permanent, sentral og tilgjengelig. 

Kartutsnitt som viser eksisterende og planlagte “møteplasser” i vedtatt prosjektrapport, sist revidert sept. 2011

Det ble gjennomført en stedsanalyse av kommunesenteret i 1996-97, og med en påfølgende 
reguleringsplanendring. Tiltak i reguleringsplanen er i stor grad gjennomført, samt at det har 
vært arbeidet med stedsutvikling med tanke på forskjønning og møteplasser de senere åra. 
(Stedsutvikling Ranemsletta – Prosjektrapport, sist revidert september 2011)

Med tanke på de planlagte og igangsatte byggetiltak i sentrumsområdet (sentrumsnær 
boligbygging), så anbefales det å iverksette en ny stedsanalyse av kommunesenteret. Dette for å 
gi kommunen et bedre beslutningsgrunnlag både når det gjelder arealdisponering, infrastruktur 
og stedsutvikling.

Gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta ble sist revidert i 2005. I ettertid har boligområdet 
Reinbakkan blitt detaljregulert (vedtatt mai 2011), samt at det er gjennomført en regulerings-
endring som omfatter arealer ved hotellet og parkeringsplass ved apotekbygget (vedtatt juni 
2011). Selv om reguleringsplan for Ranemsletta ikke er tatt inn i kommunens planstrategi for 
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2012-2105, anbefales det å igangsette en revisjon av gjeldende reguleringsplan i løpet av 2015.
En stedsanalyse som også gir forslag til strategisk valg vil være en naturlig prosess i forkant av 
et slikt reguleringsplanarbeid.

Sammendrag og tilråding:
Overhalla kommune er positive til Overhalla Varesenter sin planlagte utvidelse.

Eksisterende torgplass med møblering, vannpost og belegningsstein fjernes. Kostnader ved å 
sanere torgplassen tas av kommunen, med bidrag fra Overhalla Varesenter.   

Ny avkjørsel fra parkeringsplassen detaljplanlegges nærmere med tanke på trafikksikkerhet, 
samt at mest mulig av dagens beplantning og gatebelysning kan beholdes i området.   

Det tilrås å innhente ekstern bistand for å utføre en ny stedsanalyse av kommunesenteret. 
Endelig plassering av “kunstnerisk utsmykking” – (sklie og 2 benker i stein), vurderes nærmere i 
forbindelse med dette arbeidet. 

Sanering av torgplassen og gjennomføring av en stedsanalyse gjennomføres innenfor en 
kostnadsramme på kr. 300 000 eks mva. Finansieres med låneopptak.

Det tilrås å igangsette en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta i løpet av 2015. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2014/6738-6

Saksbehandler:

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.
Prioritering av spillemidler for 2015.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 93/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 80/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

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

2. Ut fra dette prioriteres søknad om spillemidler for 2015 slik:

Prioritet Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum
Ordinære anlegg
1 Namdal 

motorsportklubb
Regionalt 
Motocrossanlegg

3 329 121 1 200 000

2 Overhalla idrettslag Renovering 
kunstgressbane

2 360 000 944 000

3 Namdal Golfklubb Rehabilitering 
bane

693 500 276 000

4 Overhalla Skytterlag Ombygging av 
bane fra 300 m til 
200 m

263 605 132 000

5 Overhalla Jeger- og 
fiskeforening 

Restaurering 
leirduebane

476 800 190 720

6 Overhalla Jeger- og 
fiskeforening

Blakkhaugen 
jaktskytebane-
Utbygging

185 125 92 500

7 Øysvollen 
velforening/Overhalla 
idrettslag

Øysvollen 
bod/sanitærbygg

314 000
157 000

8 Overhalla Skytterlag Gimle 
skytterbane-
Ombygging til 
elektronisk bane

358 000 143 000
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Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Asbjørn Hagerup (AP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.

Hjemmel: Fvl. §6a
Hjemmel: Part i saken da han er søker.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken, vedlagt

Type Dato Tittel Adressat

U 03.09.2014 Søknad om spillemidler for 2015 Overhalla idrettslag m.fl.
I 04.09.2014 Oppdatering av 

idrettsanleggsregisteret 2014
Det kgl. kulturdepartement

U 31.10.2014 Rapport over anleggsoppdatering i 
Overhalla kommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

X 31.10.2014 Oversendt redigert anleggsliste
X 14.11.2014 Plandokument - Kommunedelplan 

for idrett, friluftsliv og kulturbygg
S 14.11.2014 Kommunedelplan for idrett, 

friluftsliv og kulturbygg.
Prioritering av spillemidler for 2015.

I 31.10.2014 OIL - Spillemidler Gl-Bygg - Kjell Aune

Saksopplysninger

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg skal jevnlig revideres i hht
plan- og bygningslovens § 11-4.

Årlig rulleres kapittel 11- Prioritering av årets søknader om spillemidler. 

Nærmiljøanlegg
Søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg er endret med virkning fra 2014.
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Tilskuddsordning for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg er falt bort. I stedet er 
minstekostnad for nærmiljøanlegg satt til kr. 50 000.
Søknadene sendes og behandles sammen med ordinære søknader.

Det er mottatt søknad fra Øysvollen velforening om spillemidler til bod/sanitærbygg. Søknaden 
må innsendes med idrettslaget som tiltakshaver og som ordinært anlegg, fordi nærmiljøanlegg 
ikke kan være bygg.

Ordinære anlegg
Det er hittil i år mottatt 4 søknader til ordinære anlegg. Overhalla skytterlag vil ettersende 
fornyet søknad om ombygging av skytebanen til 200 meters bane. I tillegg vil de komme med 
søknad om elektroniske skiver på Gimle skytebane. Men denne søknaden er under forutsetning 
av flytting av trappeheisen fra Østre bygg på OBUS til Gimle. Skytebanen er ikke berettiget til 
spillemidler hvis den ikke er tilgjengelig for alle.
Overhalla Jeger- og fiskeforening har sagt at de vil komme med fornyet søknad vedrørende 
utbygging av Blakkhaugen jaktskytebane.

For kulturbygg er det ikke mottatt søknader.

Overhalla idrettslag har meldt at de neste år søker om spillemidler til renovering av 
friidrettsbanen til en kostnad på 1, 1 millioner.

Innkomne søknader:
Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum
Fornyede søknader:
Overhalla Skytterlag
(ikke mottatt)

Ombygging av bane 
fra 300 m til 200 m

263 000 132 000

Namdal Golfklubb Rehabilitering bane 693 000 276 000
Overhalla Jeger- og 
fiskeforening 

Restaurering 
leirduebane

476 800 190 720

Overhalla Jeger- og 
fiskeforening
(ikke mottatt)

Blakkhaugen 
jaktskytebane-
Utbygging

185 125 92 500

Namdal 
Motorsportklubb

Regionalt 
Motocrossanlegg

3 329 121 1 200 000

Nye søknader:
Overhalla Skytterlag
(ikke mottatt)

Gimle skytterbane-
Ombygging til 
elektronisk bane

358 000. Kostnad blir 
endret pga flytting og 
montering trappeheis.

143 000

Overhalla idrettslag Renovering 
kunstgressbane

2 360 000 944 000

Øysvollen 
velforening/Overhalla 
idrettslag

Øysvollen 
bod/sanitærbygg

314 000 157 000

Vurdering

Kapittel 10 i kommunedelplanen – Vurderingsgrunnlag for prioritert handlingsprogram skisserer 
kommunens føringer for prioritering av søknader om spillemidler:
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Vurderingsgrunnlag for prioritert handlingsprogram
Aktivitets- og anleggssituasjonen er grunnlaget for tiltak som blir foreslått i handlingsprogrammet.

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

Idrettsanlegg
Idrettsanlegg til konkurranse- og treningsbruk er bra dekket i Overhalla. Innspillene som er kommet 
viser behov for rehabilitering/oppussing, og det er uttalt så sterkt at det må legges til rette slik at 
eksisterende anlegg blir vedlikeholdt og utviklet.
  
Friluftsområder
Ved den generelle arealplanleggingen i kommunen er det behov for å sikre areal til friområder i 
sentrums- og tettbygd strøk, og rundt skoler og barnehager. Likeens areal for tilrettelegging av 
trafikksikker adkomst til nærmiljøområder, og areal til adkomst og turutgangspunkt med muligheter for 
parkering.

Friluftsinteressen i Overhalla viser at det er behov for utbedring av eksisterende stier og øke 
tilgjengeligheten mellom områder i nærheten av hverandre og forbedre merking og bekjentgjøring til 
aktuelle brukere.
Turutgangspunktene må gjøres tilgjengelig med godt vedlikehold av veger og parkeringsplasser, samt 
skilting.
Brukervennligheten av områdene bør økes med bedre informasjon og toaletter ved parkeringsplassene.  
Det er stor trafikk av hunder i skiløypene, og økende behov for tilrettelegging av separate hundeløyper 
de første 200 meterne fra turutgangspunktene.

Det er viktig å fortsette arbeidet med holdningsskapende arbeid i forhold til bruk av naturen. 
Forebyggende tiltak som blant anna god informasjon, salg av bålved og oppfordringer til å ha med 
sitteunderlag, har som regel stor lokal effekt.

Føringene legges til grunn ved prioritering av søknader. Høringsuttalelser ved siste revidering av 
kommunedelplanen støtter retningslinjene.

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

Hvor tiltak ellers står likt, kan aktivitets- og anleggssituasjonen være avgjørende for hvem som 
prioriteres fram. Tidligere tildeling av spillemidler kan også vektlegges, men kan slå negativt ut 
for lag og foreninger som er aktive og skaper mye aktivitet.

Søknader for 2015:
Namdal golfklubb søker om spillemidler til utvidelse av banen til 18 hull og oppgradering i 
henhold til gitte krav for femte gang.

Overhalla skytterlag søker (ikke mottatt) om ombygging til 200m-bane på Skogmo for femte
gang. Ombyggingen er iht. til sentrale krav som gjelder miljø og områdedisponering og nye 
våpentyper. 
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300 meters baner er ikke lenger aktuelt.
I tillegg har de i år ny søknad (ikke mottatt) som gjelder ombygging av innendørsbanen på 
Gimle til elektronisk bane. Denne søknaden må kompletteres med kostnader med flytting og 
montering av trappeheis.

Overhalla Jeger- og Fiskeforening søker om restaurering av leirduebanen på Fuglår for fjerde
gang.
I tillegg søker (ikke mottatt) de om tilbygg og utvidelse av Blakkhaugen jaktskytebane for andre 
gang.

Namdal motorsportklubb søker for andre gang om bygging av regionalt motocrossanlegg i 
tilknytning til eksisterende anlegg i Råbakkan. Fylkeskommunen har vært på befaring, og er 
imponert over planene.
Ved behandling av spillemiddelsøknadene i 2014, ble denne prioritert som nr. 1 av 
kommunestyret, men ble likevel ikke prioritert av fylkeskommunen.

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

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

Ordinære søknader:
Kommunens prioritering bør følge kommunedelplanen føringer som er anleggssituasjon, 
forutsigbarhet, men også omprioritering på grunn av uforutsett. I tillegg kommer 
fylkeskommunens føring for friluftsområder som supplerer kommunens prioritering. 
I år er det ingen søknader til f.eks.stier, som er høyt prioritert av fylkeskommunen.

Det er mottatt søknader for femte gang, og det ses ingen grunn for prioritering etter annet en 
forutsigbarhet i henhold til alder på søknadene. 
Ombygging av Skogmo skytterbane og ombygging/utvidelse av Namsen golfbane er gjentatte 
søknader for femte gang. 
Namdal golfklubb mottok spillemidler ved hoved utbyggingen og har en veldig bra bane så 
langt. Det er positivt at eier og driver fortsatt ønsker å utvide og vedlikeholde anlegget, noe som 
vises i søknad om ytterligere spillemidler.

Overhalla skytterlag har sentrale krav å ta hensyn til når det gjelder type bane.
Men samtidig kan en si at skytebanen på Gimle er like viktig fordi den blir brukt av barn. Det 
kan også være en prioriteringsgrunn.

Overhalla idrettslag har søkt om spillemidler til renovering av kunstgressbanen. Banen er over ti 
år og utarbeidet tilstandsrapport tilsier at renovering er nødvendig. Bruken av banen tilsier 
prioritering foran forutsigbarhet.
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Fjorårets prioritering av Råbakken motocrossbane bør følges opp.

Ut fra dette foreslås søknad om spillemidler for 2015 prioritert slik:

Prioritet Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum
Ordinære anlegg
1 Namdal 

motorsportklubb
Regionalt 
Motocrossanlegg

3 329 121 1 200 000

2 Overhalla idrettslag Renovering 
kunstgressbane

2 360 000 944 000

3 Namdal Golfklubb Rehabilitering 
bane

693 500 276 000

4 Overhalla Skytterlag Ombygging av 
bane fra 300 m til 
200 m

263 605 132 000

5 Overhalla Jeger- og 
fiskeforening 

Restaurering 
leirduebane

476 800 190 720

6 Overhalla Jeger- og 
fiskeforening

Blakkhaugen 
jaktskytebane-
Utbygging

185 125 92 500

7 Øysvollen 
velforening/Overhalla 
idrettslag

Øysvollen 
bod/sanitærbygg

314 000
157 000

8 Overhalla Skytterlag Gimle 
skytterbane-
Ombygging til 
elektronisk bane

358 000 143 000

Anleggssituasjon i Overhalla viser at det er mye bra både i forhold til idrett, skyttersport, 
motorsport og friluftsliv. Det pågår aktivitet innenfor alle områder med nybygging og 
oppgradering av eksisterende anlegg.

For neste år vil bygging av ny barneskole og Friluftslivets år være aktuelle prosjekt å ivareta 
gjennom spillemiddelordningen.

OBUS – uteområde.
Viktig at uteområdet er en del av totalprosjekteringen, og forankres i samarbeid med idrettslaget. 
Det bør være en målsetting å sikte på maksimal utnyttelse av spillemiddelordningen.

Friluftsliv.
Det er mye bruk av stier og skiløyper. Videre tilrettelegging av f.eks. forbindelse mellom 
løypenett er etterspurt og ønskelig.
Sett i forhold til folkehelse er dette viktige tiltak, og som ledd i dette har Overhalla kommune 
vedtatt gratis parkering ved turområdene fra 2014. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2014/8585-3

Saksbehandler:

Åse Ferstad

Saksframlegg

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015 - 2018

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 94/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 81/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

Forslag til handlingsprogram for 2015 - 2018, godkjennes. 

Det søkes om trafikksikkerhetsmidler i 2015 for følgende tiltak:
1. Gang- og sykkelveg med vegbelysning fra planovergang Namsosbanen til Hunn boligfelt 

(fv434).
2. Barlia, vei, gang-/sykkelvei og veibelysning fra X fv17 og til avkjørsel Overhalla 

Næringsbygg/barnehage (kommunal veg).

Trafikksikkerhetsplan for perioden 2015 – 2018 tas opp til endelig behandling primo 2015, etter 
at det er gjennomført en utvidet høringsprosess. 

Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:
1. Forslag til handlingsprogram 2015 - 2018

Saksopplysninger

Forslag til handlingsprogram 2015 – 2018 er revidert ut fra gjennomførte og innkomne forslag 
til nye tiltak i løpet av 2014.

Det er kun selve handlingsprogrammet som nå tas opp til politisk behandling, da det vil bli 
gjennomført en utvidet høringsrunde for selve Trafikksikkerhetsplanen i løpet av primo 2015. 

Trafikksikkerhetsutvalgets arbeidsutvalg (AU) har gjennomført to møter (vår/høst) i 2014, og 
hvor følgende saker/tema blant annet har vært drøftet; Utomhusplan OBUS, rundkjøring ved 
Gimle, siktforhold og fart ved Hunn boligfelt, parkeringsplass ved Overhalla Varesenter,
skoleskyss Bjørnes, vurdere gang- og sykkelveg langs Bjørnesvegen, skoleskyss Grøte fv.401 
(av- og påstigning skolebuss), kommunens planer om en forlengelse av gang- og sykkelveg fra 
Barliakorsen til Skage, og sikringstiltak på ny gang- og sykkelveg fra Skagedalen til Skageåsen.
I tillegg har en fortløpende vurdert mottatte innspill og gjennomgått status for tiltak som er 
gjennomført, iverksatt eller planlagt utført.

Det er registrert følgende innspill/henvendelser i 2014:
 Ny gjentatt henvendelse fra Krabbstumarka Vel: Informasjonsskilt ved kryss 

barnehagen, Kryssutforming Svalivegen/Krabbstuvegen, Utvidelse av kjørebanen før 
jernbaneovergangen).

 Tore Åsegg på vegne av beboere i Hunn boligfelt: Gang- og sykkelveg fra 
jernbaneovergang til innkjørsel boligfelt, eller fartshumper - fv.434. 

 Ny gjentatt henvendelse fra Øyesvold velforening: Vegbelysning fra jernbaneovergang 
på Øysvollen til Gansmo/Moan – fv.434.

Trafikksikkerhetsmidler 2014
Det ble søkt om midler til 2 tiltak, henholdsvis tilleggsbevilgning til gang- og sykkelveg fra 
Skagedalen til Skageåsen og vegbelysning langs kommunal veg fra fv.17 til Overhalla 
Betongbygg (OCEM). Tilleggsbevilgning til gang- og sykkelveg til Skageåsen innvilget, mens 
kommunen fikk avslag på midler til vegbelysning (Bjørnesvegen).

Trafikksikkerhetsmidler 2015
Det kan søkes om trafikksikkerhetsmidler fra fylket til trafikksikkerhetsprosjekt for blant annet 
holdningsskapende arbeid og til fysiske tiltak som ønskes gjennomført på kommunal eller 
fylkeskommunal veg. Søknadsfrist er satt til 1.februar 2015.

Side�33



Tiltak som forbedrer sikkerheten ved grunnskolene i en radius på 2 km vil bli høyt prioritert. 
Dette kan være:

 Sikring av krysningssteder
 Bygging av gang- og sykkelveger
 Vegbelysning
 Busslommer
 Fartsreduserende tiltak
 I tillegg kan midlene nyttes til å lage lokale trafikksikkerhets-/tiltaksplaner, støtte til 

planlegging av enkeltprosjekt

Tiltak kommunen søker om midler til må dokumenteres med vedtak om kommunal 
medfinansiering på 50 % av totalkostnaden på prosjektet. I tillegg må kommunen sende status 
og prognose for bruk av bevilgede midler til vegkontoret innen 1.august 2015. Midler til 
prosjekt som ikke er påbegynt i tiltaksåret trekkes tilbake. 

Vurdering

Kort status og vurdering av de ulike tiltakene som AU har drøftet, samt innkomne innspill:
 Utomhusplan OBUS og rundkjøring ved Gimle: Kryss Svenningsbrona/fv17 (kryssing av 

gang- og sykkelveg) vil få økt belastning når barneskole/bibliotek er ferdigstilt. Tiltak 
som vurderes er nedsatt fartsgrense på fv17 fra 60 til 50 km/t. 

 Siktforhold, fart og busslomme ved Hunn boligfelt: Statens vegvesen har i brev til 
beboere gitt tilbakemelding på at de ikke finner grunnlag for å etablere ny busslomme i 
tilknytning til boligfeltet og anleggelse av fartsdempende tiltak og endring av hastighet. 
De påpeker at det er eier eller bruker som har ansvar for vedlikehold og rydding. Fra 
kommunens side er det gjennomført befaring høsten 2014 med tanke på siktforhold i 
kryss. En forlengelse av gang- og sykkelvegen er tatt inn i reguleringsplan for Hunn 
(vedtatt 2013), og videreføres som prioritert nr. 3 i handlingsprogrammet for tiltak 
(gang- og sykkelveger) langs fylkeskommunale veger. Ytterligere tiltak som bør 
vurderes er å forlenge 50 km/t sonen nærmere Melen, og tavle for fartsmåling en 
periode. 

 Parkeringsplass ved Overhalla Varesenter: Henvendelsen rettet seg mot trafikksikkerhet 
på eksisterende parkeringsplass. Blir ivaretatt med ny kundeparkering og endra 
organisering av parkeringsplassen.

 Skoleskyss Bjørnes: Skoleskyss innvilget (trafikkfarlig skoleveg).
 Vurdere gang- og sykkelveg langs Bjørnesvegen: Tiltaket tas inn i handlingsprogrammet 

og vurderes nærmere for en mulig løsning som kan bedre trafikksikkerheten for myke 
trafikanter.

 Skoleskyss Grøte fv.401 (av- og påstigning skolebuss): Gjennomført befaring med 
fylkeskommunen og med konklusjon på at skolebussen skulle stoppe på begge steder 
inntil videre. Tiltak som vurderes er nedsatt fartsgrense på en strekning.

 Forlengelse av gang- og sykkelveg fra Barliakorsen til Skage: Tiltaket videreføres som 
prioritert tiltak nr. 2 og 4 i handlingsprogrammet. Tiltaket er i tråd med kommunens 
tiltak i vedtatt klima- og miljøplan. Fylkeskommunen inviteres til møte, og hvor 
kommunen orienterer om sine planer. 

 Sikringstiltak på ny gang- og sykkelveg fra Skagedalen til Skageåsen: Det er bratt på en 
strekning, og tiltak som skal bedre sikkerheten er vurdert. Strøkasse utsatt og det er 
avsatt et felt som ikke er asfaltert.

 Informasjonsskilt ved kryss barnehagen, Kryssutforming Svalivegen/Krabbstuvegen, 
Utvidelse av kjørebanen før jernbaneovergangen: Stabbsteiner er flyttet for å utvide 

Side�34



kjørebanen før jernbaneovergang. Nytt informasjonsskilt vurderes nærmere, 
kryssutforming vurderes i forbindelse med en vurdering av å gjøre Svalivegen til en 
forkjørsveg.

 Vegbelysning fra jernbaneovergang på Øysvollen til Gansmo/Moan – fv.434: 
Tiltaket videreføres som prioritert tiltak nr. 1 i handlingsprogrammet over vegbelysning 
langs fylkesveg.

Av andre gjennomførte trafikksikkerhetstiltak så kan det nevnes at det er satt opp 30 km/t skilt 
langs Kjerkvegen, og leskur på Bjøra og Øysletta. 

Det foreslås ingen nye forslag til opplærings- og informasjonstiltak, samt overvåknings- og 
kontrolltiltak i forbindelse med revisjon av handlingsprogrammet.

Det foreslås følgende endringer i handlingsprogrammet fysiske tiltak:
 Fysiske tiltak på kommuneveg

Tiltak tatt ut: Reasfaltering av ca. 680 m fra X Fv17/Kommuneveg 35 
(Fuglem - Skjørland), utført høsten 2014.

Nytt tiltak tatt inn: Planlegging/vurdering av mulig løsning for gang- og 
sykkelveg langs Bjørnesvegen. Prioritet nr.2.

 Fysiske tiltak på fylkesveg
Ingen nye tiltak er tatt inn, og ingen tiltak er gjennomført eller igangsatt i løpet av 2014. 
Det er ikke foreslått endring i prioritering av tiltak.

 Fysiske tiltak gang- og sykkelveg langs kommunal veg
Tiltak tatt ut: Gang- og sykkelveg fra ny Skage barnehage til Skageåsen 

boligfelt (aktuell på grunn av ny lokalisering av ny barnehage).
Nytt tiltak tatt inn: Gang- og sykkelveg (fortau) fra kryss Svenningsbrona/fv.17 fram 

til ny avkjørsel til OBUS, barneskolen.  

 Fysiske tiltak gang- og sykkelveg langs fylkesveg
Ingen nye tiltak er tatt inn, og ingen tiltak er gjennomført eller igangsatt i løpet av 2014. 
Det er ikke foreslått endring i prioritering av tiltak. 

 Fysiske tiltak vegbelysning langs kommunal veg
Tiltak tatt ut: Vegbelysning langs kommunal veg fra fv17 til Overhalla 

betongbygg (OCEM), utført høsten 2014.
Ingen nye tiltak er tatt inn. 

 Fysiske tiltak vegbelysning langs fylkesveg
Ingen nye tiltak er tatt inn, og ingen tiltak er gjennomført eller igangsatt i løpet av 2014. 
Det er ikke foreslått endring i prioritering av tiltak. 

Miljømessig vurdering
Når nye fysiske tiltak er gjennomført så vil dette ha en generell positiv virkning på miljøet. En 
tilrettelegging av gang- og sykkelveger vil gi en positiv klima- og miljøeffekt i forhold til 
persontransport, samt at det vil gi en positiv effekt i forhold til folkehelsa.

Ved etablering av framtidig vegbelysning forutsettes det at det blir valgt energieffektiv LED-
belysning. En høyere anskaffelseskostnad vil oppveies av lavere energiforbruk og lengre levetid. 
Dette i tråd med kommunens klima- og energifokus.
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Konklusjon:
Forslag til revidert handlingsprogram er oppdatert med bakgrunn i innkomne innspill og en 
generell kartlegging av tiltak, registrert i 2014. 

Det anbefales vedtatt følgende prioritering av tiltak det søkes trafikksikkerhetsmidler for i 2015:
1. Gang- og sykkelveg med vegbelysning fra planovergang Namsosbanen til Hunn boligfelt

(fv434)
2. Barlia, vei, gang-/sykkelvei og veibelysning fra X fv17 og til avkjørsel Overhalla 

Næringsbygg/barnehage (kommunal veg).

Trafikksikkerhetsplan for perioden 2015 – 2018 tas opp til endelig behandling primo 2015, etter 
at det er gjennomført en utvidet høringsprosess. 

Det rettes en henvendelse til Statens vegvesen for å få vurdert følgende tiltak som vurderes til å 
bedre trafikksikkerheten langs fylkesvegene:

 Nedsatt fartsgrense på fv17 fra 60 til 50 km/t ved kryss Svenningsbrona/fv17. 
 Skilt 50 km/t sone flyttes nærmere Melen, og at det settes opp en tavle for fartsmåling i 

en periode.  
 Nedsatt fartsgrense ved Grøte fv.401.

Fylkeskommunen inviteres for å bli orientert om kommunens planer i forbindelse med gang- og 
sykkelveg langs fv.17 fra Barliakorsen til Ryggahøgda, og på sikt til Skage.   
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2013/2872-3

Saksbehandler:

Roger Johansen

Saksframlegg

Bygging av ny Skage barnehage.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 95/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 82/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas bygging av ny Skage barnehage innenfor en kostnadsramme på 43 mill inkl 
mva (kr 34.400.000 eks. mva.).

2. Barnehagen bygges på tidligere vedtatt tomt. (Ovenfor gammelbarnehagen)
3. Barnehagen planlegges for inntil 140 barn. Det legges til grunn en bygningsmessig 

arealramme på 1.300 m2 ut fra en arealnorm på vel 9 m2 pr barn.
4. Barnehagen bygges som et tilnærmet nullenergibygg. 
5. Barnehagen skal bygges med miljømessige produkter tilsvarende Svanemerket eller 

likeverdig standard så langt det er praktisk mulig.
6. Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise med forprosjekt.
7. Kommunens faste byggekomite iverksettes i tråd med delegasjonsreglement. Det 

benyttes rådgiver for å bistå med anbudsprosessen for å engasjere arkitekt med 
kompetanse på barnehager og energibygg. 
Byggekomiteen skal være aktiv frem til kontraktsforhandlinger i selve byggeprosjektet. 
Rådmannen ved prosjektleder overtar derfra det videre ansvaret for byggeprosjektet med 
bistand fra byggherreombud. Retningslinjer for byggekomiteen gjennomgås helhetlig 
ved kommende revidering av kommunens delegasjonsreglement. 

8. Det engasjeres bistand fra et byggherreombud som bistår som rådgiver i prosessen.
9. Det vedtas at avd. Trollstua avvikles. Videre avklaring av salg av bygget eller videre 

bruk til andre formål gjøres i egen sak.
10. Fremdriftsmessig tas det sikte på å starte forprosjekt januar 2015 med start 

anbudsprosess sommeren 2015 og ferdig barnehage august 2016.

Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 04.04.2013 Barnehager - Skage, Gammelstua, 
Risvika

X 26.04.2013 Særutskrift - Barnehager - Skage, 
Gammelstua, Risvika

S 20.11.2014 Bygging av ny Skage barnehage.
I 20.11.2014 Saksfremlegg- lokalisering av ny 

barnehage på Skage
Roger Johansen

Saksopplysninger

Overhalla kommunestyre vedtok den 22.04.2013 at det skulle iverksettes en prosess med sikte 
på å bygge ny samlokalisert barnehage på Skage. Denne var da tenkt i nærhet og i tilknytning til 
Trollstua. Det ble etter dette iverksatt en prosess med regulering og geotekniske vurderinger på 
aktuelt område.
Imidlertid ble det under kartlegging av aktuelt tomteområde senvinteren 2014 kommet frem til 
at verken grunnforholdene eller tomtas beliggenhet var av de beste. Det ble derfor den 16.6.2014 
fremmet en ny sak som ble enstemmig vedtatt, at videre planlegging skulle legges til 
eksisterende og tilgrensende kommunal tomt til «gammelbarnehagen».
Geotekniske vurderinger er igangsatt og reguleringsarbeider med denne «nye» tomta er 
iverksatt.

Siden vedtaket den 22.06.2014 har byggekomiteen hatt flere møter, byggekomiteen har bestått 
av Ragnar Prestvik (leder), Kjersti Jensen, Johan Tetlien Sellæg, Birgit Prestvik 
(styrer/barnehagerepresentant), May Storøy (barnehagerepresentant), Lene Glømmen og Roger 
Johansen (teknisk sjef). Dagfinn Johansen (fagsjef oppvekst) og Trond Stenvik (rådmann) har 
deltatt i prosessen.

For å skaffe et best mulig grunnlag for beslutninger har også deler av byggekomiteen vært på 
studietur til Trondheim (møte med Trondheim kommune, samt befaring 3 barnehager -
Kristiansten, Aastahagen og Grillstadfjæra barnehager) og Bergen (Valheim og Solknatten 
barnehager). Disse barnehagene er relevante barnehager i forhold til hva som vi planlegger i 
Overhalla og har gitt nyttige erfaringer en tar med seg i den videre prosessen.
Enhetsleder ved Ranemsletta barnehage deltok også på studieturene og har bistått med 
erfaringer.

Byggekomiteen har også vurdert dimensjonering av antall barn. Dimensjonering og areal henger 
nøye sammen med totalkostnader og er også viktige parametere for trivsel, den daglige driften 
og ikke minst driftskostnader i barnehagene. Arealnormen er derfor helt sentral i dette.
Trondheim kommune har laget seg en egen norm om dette og dimensjonerer med 9 m2 pr barn. 
Ut fra erfaringer og norm i forhold til regelverket virker dette å være en fornuftig norm også 
Overhalla kan legge seg på når det gjelder innvendig areal.
Fagsjef oppvekst har kvalitetssikret det tidligere anslaget som er gjort på antall barn og vurdert
behovet på nytt. I denne vurderingen er byggekomiteen kommet frem til tilsvarende antall som 
tidligere, nemlig 140 barn. Ut fra dagens kjennskap til behov for plasser, gir dette en viss 
reservekapasitet de nærmeste årene. Kommunens erfaringer hittil med økte behov for plasser, 
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tilsier at det ikke vil være fornuftig å dimensjonere lavere når det først bygges ny barnehage i 
Skage-området.

Tar vi utgangspunkt i 140 barn og ganger dette opp med 9 får vi et areal på 1260 m2 som kan 
danne et utgangspunkt for forprosjektet. Byggekomiteen foreslår en avrundet arealramme på 
1.300 m2 for prosjektet. Dette tallet gir oss også en indikasjon på hva en slik barnehage vil koste
basert på erfaringspriser, det er derfor mulig å sette en kostnadsramme ut fra dette.
Byggekomiteen er av den vurdering at denne dimensjoneringen er riktig å gå videre med.

Byggekomiteen har også vurdert Trollstua og videre bruk av denne. Her er en etter en 
helhetsvurdering av økonomiske og driftsmessige forhold kommet frem til at beste løsningen vil 
være å planlegge at Trollstua avvikles som barnehage og at kapasiteten tas opp i nytt bygg. 
Byggekomiteen anbefaler at administrasjonen vurderer videre bruk/evt salg av Trollstua i en 
egen prosess. Dette fremmes som egen sak senere.

Entrepriseform:
Overhalla har i senere tid hatt tradisjon med å velge totalentrepriser, noe som også virker riktig i 
denne saken. En forskjell som byggekomiteen har landet på her, er at det velges totalentreprise 
med forprosjekt. Dette innebærer at byggekomite sammen med rådgivere og arkitekt/er tegner ut 
en mer konkret løsning som er ønskelig basert på areal, estetikk, energiform, tekniske løsninger
og planløsninger. Dette vil da danne konkurransegrunnlag til aktuelle entreprenører. Med denne 
entrepriseformen vil langt flere entreprenører ha muligheten til å delta og entreprenørene slipper 
den store risikoen det er å tegne forslag selv.
Med denne entrepriseformen vil også kommunen ha en bedre kontroll på hva «vi får» som 
sluttprodukt. Trolig vil en også kunne oppnå en bedre pris i markedet.
Totalentreprise med forprosjekt vil si at når anbyder overtar konkurransegrunnlaget så må 
anbyder selv ta alt ansvar for det som er laget og prosjektere bygget fra grunnen av. Tegninger
fra forprosjektet viser kun våre ønsker i grove trekk.

Vurdering

Byggekomiteen har hatt flere møter og vurderinger i denne saken for å komme frem til beste 
resultat. Komiteen var enstemmig på de beslutningspunktene som er anført.

Å bygge en ny barnehage i tilnærmet nullenerginivå er i samsvar med kommunens klima- og 
energiplan, det er ambisiøst og vil vekke oppsikt. Å bygge i en slik standard har også de fordeler 
at det vil være lave kostnader knyttet til energibruk. Å bygge i tilnærmet nullenergi-standard er 
også fremtidens standard om noen år. I Norge er det i stortingsmeldingene om klima og bygg 
slått fast at nye bygninger i Norge skal holde passivhusnivå fra 2015 av og nesten nullenerginivå 
fra 2020. EUs reviderte bygningsenergidirektiv fastslår at medlemslandene skal besørge at ny 
bygninger skal være nesten nullenergibygg etter 31. desember 2020. I påvente av en nærmere 
definert standard, kan nesten nullenergibygg oppfattes å være (jfr. Rambøll 2013) bygninger 
med svært høy energiytelse, der den meget lave mengden energi som kreves i vesentlig grad 
skal dekkes med fornybar energi, inkludert fornybar energi produsert på eiendommen eller i 
nærheten. Eksempler på slike bygg finnes allerede i Norge, og vil for Overhalla kommune være 
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en naturlig videre ambisjon å sette for kommende nybygg, basert på kommunens erfaringer med 
passivhusprosjekter.

Å bygge med bruk av miljømessige produktvalg vil være en naturlig og riktig vurdering når man 
bygger etter denne energiambisjonen og vil ytterligere understreke en helhetlig miljøprofil i 
prosjektet.

Å bygge ny barnehage og etablere en samlokalisert løsning uten Trollstua, vil gi de beste 
vilkårene for barna og mest «flyt» i hverdagen, både for bemanningsmessig/økonomisk effektiv 
drift og for å gi foreldre/barn et helhetlig og innholdsmessig variert tilbud. 
De barnehageansatte som var med i komiteen var også tydelige på at de ønsket denne modellen 
med å samlokalisere og ikke ta med Trollstua i den videre planleggingen. Dette er også vurdert 
sammen med de andre ansatte.
Samlokalisering vil også gi en fordel med tanke på renhold og at renholder kun har ett bygg å 
forholde seg til.
Riving/sanering av den «gamle barnehagen» er tidligere vedtatt i sak den 16.6.14.

Oppdatert rammekostnad for prosjektet hensyntar både økt størrelse p.g.a. avvikling Trollstua 
og naturlig prisstigning i perioden. Med erfaringspriser og angitt arealramme vil dette være det 
nærmeste vi kan komme «fasiten» ut fra dagens ståsted som et realistisk anslag. Budsjettmessige 
virkninger er lagt til grunn i forslaget til økonomiplan.
Det vil bli søkt Enova om støtte i programmet «energieffektive nybygg» eller tilsvarende ved 
endringer i støtteprogrammene. Nivå på støttebeløp er imidlertid så usikkert at dette p.t. ikke blir 
hensyntatt på inntektssiden.

Miljømessig vurdering
Å bygge i tilnærmet nullenergistandard vil gi den største miljømessige gevinsten for dette 
prosjektet. Med å tillegge svanemerking eller tilsvarende standard vil dette bli en svært god 
barnehage i miljøsammenheng og miljøprofilen vil bli helhetlig i prosjektet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2012/6972-21

Saksbehandler:

Roger Johansen

Saksframlegg

Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 96/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 83/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

1 Revidert Hovedplan for kommunal bygningsmasse, datert november 2014 vedtas.

2 Følgende investeringstiltak 2014-2018 prioriteres:
a) HMS-tiltak (kritiske avvik):

Administrasjonsbygget: a. Skifte av hovedtavle elforsyning. (sikringsskap)
Ranemsletta barnehage: a. Varmedempende tiltak i sovebod småbarn.
Tiltakene gjennomføres i 2015 og finansieres innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 
728 768 inkl. mva.. Tiltakene dekkes innenfor vedlikeholdsmidlene i driftsbudsjettet 
2015.

b) Kommunale leiligheter og omsorgstilbud:
Forprosjekt som definerer omfang av et framtidig bygg til helseformål (omsorgsboliger) 
på den gamle barnehagetomta på Ranemsletta videreføres i 2015 innenfor oppsatt 
kostnadsramme på kr. 500 000 inkl mva.

c) Ny Skage barnehage:
Bygging av ny barnehage innenfor en kostnadsramme på kr. 43.000.000 inkl mva. (kr 
34.400.000 eks. mva) i 2015/2016. Planlagt bygd som tilnærmet nullenergi-bygg jmf. 
Kommunens klima- og energiplan.

d) Ny gymsal Hunn skole:
Stipulert kostnad kr. 12 150 000 eks. mva, planlagt oppstart i 2017.

e) Brannstasjon: 
Garderober, oppvarming og lys, stipulert kostnad kr 2 000 000 eks mva.

f) Gimle: 
Garderober, oppvarming og lys, stipulert kostnad kr. 1 750 000 eks. mva. Planlagt 
oppstart i 2015/2016.

g) Svømmehall: 
Garderober og inngangsparti.
Stipulert kostnad kr: 1 000 000 eks mva.
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Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Framlagt forslag til Hovedplan for kommunal bygningsmasse er revidert i tråd med de innspill 
og endringer som har framkommet i løpet av driftsåret 2014. Vi har i løpet av året hatt svært 
mange innspill og alle har av den grunn ikke fått plass.

Hovedplanen skal være en plan som samordner tiltak som omfatter forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygningsmasse. 

Det er innrapportert og registrert kortsiktige tiltak til en kostnad på ca. kr. 8,0 mill., og 
langsiktige tiltak til en kostnad på ca. kr. 31.1 mill. (eks. ny barnehage på Skage). 

I tiltaksplan for driftsbudsjettet for 2014 er inntil 6 prioriterte kortsiktige vedlikeholdstiltak pr. 
bygg opplistet (pkt. 9.1). Tiltakene har en stipulert kostnadsramme på ca. kr. 4 739 000 mill.

I tiltaksplan for investeringer 2014-2018 er det foreslått å avsette kr. 1 998 768 eks. mva. til 
HMS-tiltak i 2015 av dette er ikke alle like kritiske og muligens bør noen tas som en egen sak, 
det foreslås derfor at det avsettes 728 000 til kritiske hms tiltak i 2015.

Forprosjektkostnader på kr. 500 000 for å definere omfang av en utbygging til helseformål på 
gamle Ranemsletta barnehage tomta videreføres i 2015 da arbeidene er startet opp på 
administrasjonsnivå. 
Bygging av ny Skage barnehage med en totalkostnad på 43 000 000 inkl mva. fordelt på årene 
2015 og 2016.
Ny gymsal ved Hunn skole innenfor en kostnadsramme på kr. 12 150 000 eks. mva. 

Eksempel på tiltak gjennomført i 2014:
(Det rapporteres ikke på gjennomførte prioriterte kortsiktige vedlikeholdstiltak)

 HMS: solavskjerming på sovebod ved Ranemsletta BH er montert.
 Nødstrømsaggregat på sykeheimen blir ferdigstilt medio desember 2014.
 Administrasjonsbygget er malt utvendig (gjenstår litt, blant annet skifte noen vinduer)
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 Boligen Bjørbo med garasje solgt i løpet av 2014.
 Boligen Østlund uten garasje er solgt i løpet av 2014.
 Fire leiligheter (ett bygg) på Skage er solgt i 2014.
 Universell utforming: Prioriterte tiltak gjennomført, med unntak av oppmerking av stor 

parkeringsplass v. Helsesenteret.  
 Ett bygg i Barlia kjøpt i 2014 (det bygget som barnehagen er etablert i)
 Frivillighetssentralen sitt bygg på Ranemsletta er kjøpt i 2014.

Eksempel på tiltak igangsatt og som videreføres i 2015:
 OBUS 2.byggetrinn: Arbeidet med skolen er godt i gang og fremdriften ser lovende ut pr 

dags dato.
 Oppussing av boliger i Hildremsveien til passivhusnivå er igangsatt. 

(samarbeidsprosjektet med Olav Duun, opplæringskontorene, Sintef byggforsk med flere 
som ble vedtatt 16.6.14)

 Utvendig oppussing av administrasjonsbygg, arbeider er i gang og vil fortsette litt inn i 
2015.

Vurdering

Det er kjent at et vedlikeholdsbudsjett som ikke dekker inn det årlige vedlikeholdsbehovet, på 
sikt vil resultere i et stort etterslep og medføre at vedlikeholdskostnader vil bli unødvendig store. 
Preventivt vedlikehold er generelt å anbefale. En god regel å huske er at desto lenger man 
slipper forfallet av bygninger dess dyrere blir det når noe først skal gjøres.
Forslag til revidert Hovedplan for kommunal bygningsmasse vil gi et godt grunnlag for å få et 
realistisk vedlikeholdsbudsjett.

KOSTRA-statistikken for 2013 viser at kommunen har et samlet areal på formålsbygg på om lag 
25.535 m2 (administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler og 
kommunale idretts- og kulturbygg). Eldreboliger, omsorgsboliger og utleieboliger/leiligheter 
kommer i tillegg.  

Hvis en tar utgangspunkt i 150 kr pr m2, så vil dette bety at et realistisk budsjett for 
formålsbyggene beløpe seg årlig til om lag 3, 8 mill. (100 kr pr m2 vil utgjøre om lag 2,5 mill.) I 
tillegg vil det måtte påregnes vedlikeholdsmidler til kommunens øvrige bygg.

Budsjettoversikt som viser vedlikeholdsmidler til kommunale bygg de siste 6 åra:  
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

Budsjett 1,465 mill. 1,866 mill. 1,959 mill. 1,765 mill. 2,170 mill. 1,975 mill.

Tiltaksplan investeringer 2015-2018:
De største investeringene i 2015/2016 på kommunal bygningsmasse vil være en utbyggingen av
ny barneskole på OBUS, ny Skage barnehage, varmeanlegg på Hunn skole, varmeanlegg og 
garderober på Gimle, garderobeanlegg på brannstasjon, samt oppfølging av tiltak i tråd med 
boligsosial plan (forprosjekt for den gamle barnehagetomta med sikte på å definere omfanget av 
et framtidig byggeprosjekt til helseformål).

HMS – ENØK og Universell utforming:
Hovedplanen for kommunal bygningsmasse omfatter registrerte fysiske tiltak på bygnings-
massen i løpet av inneværende driftsår.  
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Av registrerte HMS-tiltak tilrås det prioritert kr.728.000 til kritiske hms-tiltak i 2015.
Innmeldte tiltak ved Helsesenteret/sykeheim som omfatter en ombygging av to dobbeltrom til 
enerom, må vurderes nærmere og planlegges før tiltakene kommer til behandling og prioritering. 
Når det gjelder nytt avfallsrom tilknyttet kjøkkenet, så er dette et tiltak som er vurdert tidligere 
og anbefalt ikke bygget, da eksisterende løsninger bør kunne benyttes og at driftsrutinene 
tilpasses dette. (Nytt stort søppelrom ble laget i 2012).

Av innmeldte ENØK-tiltak er montering av varmepumpe i Naturfagbygget (OBUS) og tetting 
av gammel nød-ventilasjon i idrettshallen (Gimle), tatt inn under prioriterte kortsiktige 
vedlikeholdstiltak, da dette er tiltak som bør kunne realiseres innenfor det ordinære 
vedlikeholdsbudsjettet. 
I tillegg er det tatt med forslag til enøk-tiltak på byggene Gimle, administrasjonsbygget og 
brannstasjon. Her er det et stort potensial i alle bygg for sparing av energi. 
Noen av de tekniske anleggene (varme/ventilasjon) i byggene er også såpass gamle at man 
risikerer at de bryter sammen og må erstattes på kort varsel. Dette gjelder i hovedsak 
administrasjonshuset, som har et såpass gammelt anlegg at man ikke kan forvente at det blir 
med så veldig mye lengre.
Dette gjelder også tiltak registrert ved Hunn skole. Ny gymsal er tatt inn i tiltaksplan for 
investeringer i 2017. På Hunn skole pågår det nå et forprosjekt (som tidligere vedtatt) med sikte 
på å få skiftet ut varmeanlegget der i løpet av 2015.
Når det gjelder tiltak på Øysletta grendehus, så må dette avklares nærmere mellom kommunen 
og grendelaget i 2015. 

Som en oppfølging av vedtatt Klima- og energiplan og de mål som er satt for blant annet å få 
gradvis utfaset olje og el som hoved energikilde i kommunale bygg og andre bygg i kommunen, 
ble det vedtatt å gjennomføre et utredningsarbeid om mulige fornybare energikilder for 
administrasjonsbygget og helsesenteret. 
Utredningen skulle blant annet omfatte en beskrivelse og nærmere vurdering av mulige 
fornybare energikilder og et anbefalt valg av energikilde, evt. kostnadsbesparelse og et 
kostnadsoverslag og vurdering av lønnsomhet av anbefalte løsninger.
Pr. ultimo april 2012 forelå det en rapport fra Norconsult. Rapporten skulle fremmes for 
kommunestyret som egen sak og med forslag til eventuell gjennomføring og finansiering av 
tiltak. Rapporten er fremdeles under vurdering i administrasjonen og forslag til tiltak må 
avklares nærmere før sak fremmes til politisk behandling. 

Kort sammendrag av anbefalinger i rapporten: 
I tillegg til dagens løsning med kombinasjon av el- og oljekjeler er følgende energikilder og -
systemer aktuelle: 
Varmekilde Teknologi
Uteluft Luft/luft 

Luft/vann
Vann fra Namsen Varmepumpe
Grunnvarme (energibrønner) Luft/vann
Flis fra nærområdet (Skage) Biovarmeanlegg
Pellets fra nordisk marked (biokjel)
I tillegg til løsninger i rapporten bør følgende kilder vurderes nærmere i administrasjonens
videre sonderinger før sak legges fram:

 Solcelleteknologi til intern strømproduksjon.
 Solfangerteknologi til bidrag i varmeløsninger.
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 Vindteknologi av mindre typer tilpasset bygninger til produksjon av strøm til eget 
forbruk.

 Gjenvinning av restvarme spillvann. Dette er en teknikk som gir mye i forhold til 
investering, men er trolig best egnet på helsesenteret ut fra vannforbruk.

Disse punktene er i samsvar med planprogrammene som Enova har.

Rådmannen tilrår at omfang og iverksetting av større ENØK-tiltak ved administrasjonsbygget, 
Gimle og helsesenteret vurderes nærmere og behandles i egen sak i løpet av 2015. Dette i 
samsvar med siste vedtatte klima og energiplan.

Det er tidligere vedtatt å utarbeide en kommunedelplan for universell utforming. Arbeidet med 
planarbeidet er startet og det tas sikte på å fremme et planforslag til politisk behandling i løpet 
av 2015. Gjennom planprosessen avklares nærmere behov for større investeringstiltak. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/4543-5

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsbudsjett 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 97/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 84/14 17.12.2014
Overhalla arbeidsmiljøutvalg 5/14 04.12.2014

Rådmannens innstilling

1. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jf. 
eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav a. 

2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf esktl. § 11 
første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bostad for skatteåret 
2015 er 4 promille, jf esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn 
for fritidsboliger. 

3. Takstvedtaket for eiendomsskatt i Overhalla kommune vedtatt av kommunestyret i 2010 
i sak 80/10 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jf esktl. §10.

4. Eiendomsskatten blir skrevet ut 3 ganger årlig. For verker og bruk skrives
eiendomsskatten ut 3 ganger pr år. 

5. Kommunalt avgiftsregulativet for 2015 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn 
sammen med årsbudsjett 2015.

6. Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på 
kr 67.485.000 for 2015.

7. Det gjennomføres et låneopptak i Husbanken for finansiering av Startlån med en ramme 
på kr 2 millioner. 

8. Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på kr 500.000.
9. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 vedtas som foreslått. Det fordeles kr 

204.225.023 til drift jf. budsjettskjema 1A.
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Budsjettskjema 1A - drift Regnskap Budsjett Budsjett

2013 2014 2015

Skatt på inntekt og formue 68 652 150  71 757 000   73 140 000   

Ordinært rammetilskudd 126 006 448 129 950 000 134 627 000

Skatt på eiendom 6 293 352    6 278 000     6 278 000     

Andre direkte eller indirekte skatter 369 782        350 000        358 844        

Andre generelle statstilskudd 9 912 358    11 618 000   15 563 600   

Sum frie disponible inntekter 211 234 090 219 953 000 229 967 444

Renteinntekter og utbytte 1 252 570    1 305 000     1 411 245     

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                 -                 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 7 720 894    9 759 360     10 720 000   

Renteutg planlagte investeringer

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                 -                 

Avdrag på lån 7 851 296    8 997 854     8 740 000     

Avdrag planlegte investeringer

Netto finansinnt./utg. -14 319 620 -17 452 214 -18 048 755

Til  dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                 -                 

Ti l  ubundne avsetninger 15 800 123  13 909 108   16 302 600   

Til  bundne avsetninger 2 284 735    1 487 823     1 743 307     

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 1 248 574    -                 -                 

Bruk av ubundne avsetninger 10 958 746  7 775 110     10 141 241   

Etårstiltak dekke med ubundne avsetninger

Bruk av bundne avsetninger 2 033 517    652 994        211 000        

Netto avsetninger -3 844 022   -6 968 827    -7 693 666    

Overført ti l  investeringsregnskapet 4 736 300    

Til  fordeling drift 188 334 148 195 531 959 204 225 023

Sum fordelt ti l  drift (fra skjema 1B) 187 628 056 195 531 959 204 225 023

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 706 092        -                 -                 

Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett

2013 2014 2015

Politiske styringsorganer 3 094 442    1 527 987     3 261 822

Stabs- og støttefunksjoner 12 389 384  13 429 798   14 017 630

Fagområde oppvekst 69 302 686  69 534 935   71 650 049

Fagområde helse/sosial 67 163 626  70 608 542   68 312 102

Fagområde kultur 9 571 977    9 388 633     12 099 496

Fagområde teknisk 22 466 445  24 091 124   24 435 305

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -13 004 628 -10 177 060 -10 141 381

Midtre Namdal Samkommune 16 656 357  17 128 000   20 590 000   

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 187 628 056 195 531 959 204 225 023
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Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Det ble foretatt punktvis avstemming:

1. Det ble stemt over rådmannens forslag, 9 punkt – enstemmig vedtatt.
2. Det ble stemt over skjema 1A drift, 1B drift, 2A investering – enstemmig vedtatt.
3. Hele forslaget ble tatt opp til avstemming – enstemmig vedtatt.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett Budsjett

2 013                 2 014                   2 015                 

Investeringer i anleggsmidler 22 911 896      100 488 831      83 194 250      

Utlån og forskutteringer 4 592 484         5 847 000           2 731 000         

Avdrag på lån 2 810 250         2 655 000           2 656 000         

Dekning av tidligere års udekket 3 871 095         -                       -                     

Avsetninger 1 808 724         2 270 001           -                     

Årets finansieringsbehov 35 994 449      111 260 832      88 581 250      

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 18 772 997      87 568 830         69 485 400      

Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 129 808         2 270 002           1 100 000         

Tilskudd til investeringer -                     -                       200 000            

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 8 799 250         19 715 000         17 008 850      

Andre inntekter -                     -                       

Sum ekstern finansiering 30 702 056      109 553 832      87 794 250      

Overført fra driftsbudsjettet 4 736 300         -                       -                     

Bruk av tidligere års udisponert -                     -                       -                     

Bruk av avsetninger 556 093            1 707 000           787 000            

Sum finansiering 35 994 449      111 260 832      88 581 250      

Udekket/udisponert -                     -                       -                     
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Saksopplysninger

Rådmannens kommentarer til budsjettforslag er tatt inn i selve budsjettdokumentet og det vises 
til dette for nærmere detaljer omkring budsjettet. 

I hht Kommunelovens regler skal Formannskapet innstilling til budsjett kunngjøres og legges 
ute til offentlig ettersyn i 14 dager før behandling i Kommunestyret. 

Selve budsjettvedtaket omfatter kun budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjettet drift) 
budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investeringer mv.) I 
tillegg er økonomiske oversikter vedlagt i budsjettdokumentet. Disse er imidlertid ikke bindende 
for kommunestyret og ikke en del av budsjettet. 

Vurdering

Det viser til vurderinger i rådmannens budsjettkommentarer. 

Rådmannen tilrår at forslag til årsbudsjett 2015 og økningen i betalingssatser vedtas som 
fremstilt, jamfør vedlegg.  
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/3187-5

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Revidert økonomiplan 2015-2018

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 98/14 01.12.2014
Overhalla kommunestyre 85/14 17.12.2014
Overhalla arbeidsmiljøutvalg 6/14 04.12.2014

Rådmannens innstilling

Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2015 – 2018 vedtas:
Budsjettskjema 1A - drift Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018

Skatt på inntekt og formue 71 757 000        73 140 000        73 140 000         73 140 000         73 140 000         

Ordinært rammetilskudd 129 950 000      134 627 000      134 627 000      134 627 000      134 627 000      

Skatt på eiendom 6 278 000           6 278 000           6 278 000           6 278 000           6 278 000           

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

Andre generelle statsti lskudd 11 618 000        15 563 600        15 563 600         15 563 600         15 563 600         

Sum frie disponible inntekter 219 953 000      229 967 444      229 967 444      229 967 444      229 967 444      

Renteinntekter og utbytte 1 305 000           1 411 245           1 200 000           1 200 000           1 200 000           

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                       

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 759 360           10 720 000        10 720 000         10 720 000         10 720 000         

Renteutg planlagte investeringer 1 326 013           2 097 853           2 301 253           

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                       

Avdrag på lån 8 997 854           8 740 000           8 740 000           8 740 000           8 740 000           

Avdrag planlegte investeringer 1 334 672           2 386 755           2 698 422           

Netto finansinnt./utg. -17 452 214       -18 048 755       -20 920 685       -22 744 608       -23 259 675       

Til  dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                       

Ti l  ubundne avsetninger 13 909 108        16 302 600        14 437 670         12 584 747         11 416 680         

Ti l  bundne avsetninger 1 487 823           1 743 307           1 743 307           1 743 307           1 743 307           

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -                       -                       

Bruk av ubundne avsetninger 7 775 110           10 141 241        10 141 241         10 141 241         10 141 241         

Etårsti ltak dekke med ubundne avsetninger -948 000             -948 000             -948 000             

Bruk av bundne avsetninger 652 994              211 000              211 000              211 000              211 000              

Netto avsetninger -6 968 827         -7 693 666         -6 776 736          -4 923 813          -3 755 746          

Overført til investeringsregnskapet

Til  fordeling drift 195 531 959      204 225 023      202 270 023      202 299 023      202 952 023      

Sum fordelt ti l  drift (fra skjema 1B) 70 608 542        204 225 023      202 270 023      202 299 023      202 952 023      

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 124 923 417      -                       -                       -                       -                       

Rev økonomiplan 2015-2018
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Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Politiske styringsorganer 3 094 442           1 527 987           3 261 822           4 954 822           5 647 822           6 341 822           

Stabs- og støttefunksjoner 12 389 384        13 429 798        14 017 630        13 917 630        13 917 630        13 917 630        

Fagområde oppvekst 69 302 686        69 534 935        71 650 049        70 000 049        69 750 049        69 750 049        

Fagområde helse/sosial 67 163 626        70 608 542        68 312 102        67 862 102        67 862 102        67 862 102        

Fagområde kultur 9 571 977           9 388 633           12 099 496        12 049 496        12 049 496        12 049 496        

Fagområde teknisk 22 466 445        24 091 124        24 435 305        23 337 305        23 037 305        23 037 305        

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -13 004 628       -10 177 060       -10 141 381       -10 141 381       -10 141 381       -10 141 381       

Midtre Namdal Samkommune 16 656 357        17 128 000        20 590 000        20 290 000        20 176 000        20 135 000        

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 187 628 056      195 531 959      204 225 023      202 270 023      202 299 023      202 952 023      

Rev økonomiplan 2015-2018

Budsjettskjema 2A - investering Budsjett

2 014                   2015 2016 2017 2018

Investeringer i  anleggsmidler 100 488 831      83 194 250        47 625 000        18 900 000        1 800 000           

Utlån og forskutteringer 5 847 000           2 731 000           731 000              731 000              731 000              

Avdrag på lån 2 655 000           2 656 000           2 656 000           2 656 000           2 656 000           

Dekning av tidligere års udekket -                       

Avsetninger 2 270 001           

Årets finansieringsbehov 111 260 832      88 581 250        51 012 000        22 287 000        5 187 000           

Finansiert sl ik:

Bruk av lånemidler 87 568 830        69 485 400        40 080 000        16 100 000        1 800 000           

Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 270 002           1 100 000           500 000              500 000              500 000              

Tilskudd til  investeringer -                       200 000              

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 19 715 000        17 008 850        9 545 000           4 800 000           2 000 000           

Andre inntekter -                       

Sum ekstern finansiering 109 553 832      87 794 250        50 125 000        21 400 000        4 300 000           

Overført fra driftsbudsjettet -                       

Bruk av tidligere års udisponert -                       

Bruk av avsetninger 1 707 000           787 000              887 000              887 000              887 000              

Sum finansiering 111 260 832      88 581 250        51 012 000        22 287 000        5 187 000           

Udekket/udisponert -                       -                       -                       -                       -                       

Rev økonomiplan 2015-2018
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Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 01.12.2014

Behandlet.

Det ble foretatt punktvis avstemming:

1. Skjema 1A drift – enstemmig vedtatt.
2. Skjema 1B drift – enstemmig vedtatt.
3. Skjema 2A investering – enstemmig vedtatt.
4. Skjema 2B investering – enstemmig vedtatt.
5. Det ble deretter stemt over forslaget i sin helhet – enstemmig vedtatt.

Innstilling i Overhalla formannskap - 01.12.2014, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Budsjett

Budsjettskjema 2B - investering 2014 2015 2016 2017 2018

Stedsutvikling - adm bygget 900 000                450 000                

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid 1 714 000                      

Nytt varmeanlegg Hunn skole 200 000                2 600 000             

Ny barneskole OBUS 70 000 000           58 348 000           -                        

Ny barnehage Skage 12 000 000           10 750 000           32 250 000           

Elveforebygging 500 000                500 000                500 000                

Avløpsbehandling jf tiltaksplan 600 000                600 000                

Vannforsyning jf tiltakplan 500 000                500 000                

Parkeringsplass Skage kirke 1 000 000             

Parkeringsplass Ranem kirke 850 000                

Haugveitparken (v/ Naf gård) 475 000                

Ny gymsal Hunn skole 12 150 000           

Pc utstyr Obus 900 000                

El biler jf  klima og miljøplan 500 000                500 000                

Orgel Ranem kirke 200 000                

Brannbil 3 500 000             

Brannstasjon (forprosjekt 300' og hms tiltak 3 millioner) 300 000                3 000 000             

Veiplan - asfaltering 2 000 000             

El-tavle adm bygget Hms tiltak 687 500                

Signalanlegg Sykeheimen 500 000                

Hms tiltak garderober 650 000                

Rehabillitering av eksisterende og etablering av f lere garderober til hjemmetjenesten 344 750                

Reguleringsplan - Skage industriområde 300 000                

2 stk pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen 800 000                

2 stk pumpestasjoner Hunn boligfelt og Skydalen 800 000                

Rehabilitering ledningsnett Moan - Gansmo og ny pumpestasjon 900 000                

Overbygg 4 pumpestasjoner à 100.000 200 000                200 000                

Vannforsyning

Høydebaseng Skage 200 000                6 800 000             

Ledning over Namsen 200 000                3 300 000             

Bunnplate høydebaseng Ryggahøgda 450 000                

Sum investering 83 100 000           83 194 250           47 625 000           18 900 000           1 800 000             

Revidert økonomiplan 2015-2018
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Saksopplysninger

Administrasjonen legger med dette frem forslag til økonomiplan for perioden 2015 – 2018.
Forslaget er en framskriving av årsbudsjett for 2015, hvor en har korrigert for endringer i 
planperioden.

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

Vurdering

Det vises til vurderingene i vedlagte forslag til revidert økonomiplan 2015-18.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/9151-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Møteplan for 1. halvår 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 86/14 17.12.2014

Rådmannens innstilling

Møteplan for 1. halvår 2015 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1.

Side�56



Saksopplysninger

Kommunestyret skal vedta møteplan for 1. halvår 2015.

Rådmann og ordfører sitt forslag til møteplan for 1. halvår 2015:

Utvalg: Januar Februar Mars April Mai Juni

F.skapet 27 3 14 5 1*
K.styret 9 16 27 11 15
*Mandag 1. juni pga. krav 14 dagers off. ettersyn økonomiplanen.
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