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INNLEDNING 

 
Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. Etter gjeldende forskrift om årsregnskap og 
årsberetning er årsberetningen gjort obligatorisk. Forskriftene overlater til den enkelte kommune å finne den form og innhold som en 
selv mener gir den høyeste informasjonsverdien. I tillegg pålegger kommuneloven kommunen å drive aktiv, utadrettet informasjon. 
 
Etikk 
I enhver organisasjon møtes etiske utfordringer både i møte med personlige holdninger og ferdigheter, ulike valgsituasjoner, 
organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk er systematisk refleksjon over hvordan ting kan være, hva som er rett og galt, godt og ondt, 
rettferdig og urettferdig i ulike situasjoner. Etikk handler også om å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdien skal komme til syne i 
praksis og om å forstå konsekvenser av handling. Det er de faktiske handlingene hos ansatt og folkevalgte som danner grunnlaget for 
kommunens omdømme hos innbyggerne. Det har høy prioritet å sikre høy etisk standard i virksomheten. Kommunestyret har tidligere 
vedtatt Etiske retningslinjer for Overhalla kommune.  Det er en klar holdning at høy etisk standard skal prege alle organisasjonsnivå og 
tjenesteområder av den kommunale virksomheten.  Temaet er viet økende oppmerksomhet de senere år både i form av konkrete tiltak 
som er planlagt / iverksatt fra sentraladministrasjonen og slike som er initiert og gjennomført innenfor de ulike tjenesteområder og 
tjenesteenheter.  
 
Av sentrale tiltak:  
• Gjennomgang/repetisjon av kommunens etiske retningslinjer og etisk refleksjon knyttet til utvalgte emner og problemstillinger i 

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

prosjekt om etisk refleksjon (2013).  
• Overhalla kommune deltar i et prosjekt i Nord-Trøndelag for bedre offentlige anskaffelser bl.a. med vekt på samfunnsansvar og 

etisk handel. 
• Kommunestyret har vedtatt klima- og miljøplan i 2014 hvor bla. fokuseres på at Overhalla kommune skal vektlegge 

samfunnsansvar, bærekraftig utvikling og etisk handel. 
 
Likestilling, diskriminering etc. 
I henhold til likestillingsloven plikter alle kommuner å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor 
virksomheten. Kommunens arbeidsgiverpolitiske reglementer / relevante planer er utformet for å bidra til å skape likestilling og motvirke 
diskriminering jf diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (f.eks. Etiske retningslinjer, Arbeids- og 
ansettelsesreglement, Lønns-strategiplan, Handlingsprogram for Helse, miljø og sikkerhet m.fl.). Disse styringsdokumenter praktiseres 
fortløpende og blir gjennomgått og repetert i ledersamlinger etc.    
 
Medarbeiderundersøkelse 2013 
Medarbeiderundersøkelser gjennomføres annethvert år og dette bidrar til å måle status for diskriminering og andre relevante forhold. 
Undersøkelsen består av noen og førti spørsmål fordelt på 11 dimensjoner slik: Det er ellers viet betydelig oppmerksomhet, gjennomført 
en rekke tiltak og oppnådd positive resultater for å redusere uønsket deltid i kommunen de senere årene. Utfordringene her er klart 
størst innenfor turnusområdene i helse- og omsorgstjenestene og graden av ufrivillig deltid og utviklingen er målt gjennom samlede 
status-kartlegginger både i 2008, 2011 og senere gjennom mer eller mindre fortløpende statusoppdateringer.  
 

 
 
 
  

Medarbeiderundersøkelse 2013 

Svarprosent: 73%

Skala 1-6 (6 er best)

Organisering av arbeidet 4,6 4,4 4,4 4,2 4,5 4,4 4,4 4,3

Innhold i jobben 5,0 4,8 4,9 4,4 5,0 4,9 4,9 4,6

Fysiske arbeidsforhold 4,0 4,0 4,1 3,9 4,2 4,1 4,1 4,1

Samarb.og trivsel med kolleger 5,1 5,0 5,0 4,7 5,1 5,0 5,0 4,9

Mobbing,diskrim.,varsling 4,9 4,9 4,9 5,1 4,9 4,7

Nærmeste leder 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5

Medarbeidersamtale 4,7 4,6 4,6 4,8 4,7 4,7

Overordnet ledelse 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,6

Faglig og personlig utvikling 4,4 4,3 4,2 3,9 4,4 4,3 4,2 4,1

Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,3 4,1 4,0 3,8 4,1 3,9 3,8 3,8

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,9 4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7

Helhetsvurdering 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,7

Snitt totalt 4,6 4,5 4,5 4,3 4,6 4,5 4,4 4,3
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Obligatoriske regnskap 
Regnskapsskjema 1A, 1B, 2A, 2B og balanseregnskapet er kommunens obligatoriske regnskap. De skal vedtas kommunestyret.  
 
En har i årsberetningen tatt i bruk noen utvalgte KOSTRA-tall. Tallene vi har bruk er ureviderte. Endelige nøkkeltall vil bli presentert av 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) den 15. juni 2015. Alle nøkkeltall er åpent tilgjengelig på www.ssb.no/kostra. 
 
Regnskapsprinsipper 
Overhalla kommune avlegger årsregnskap etter gjeldende regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriften § 
7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all bruk og tilgang av midler i løpet av året som vedrører kommunens 
virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Vider er regnskapet ført etter bruttoprinsippet som betyr at det 
ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og/ eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i 
kommunen kommer frem med riktig beløp.  
 
Driftsregnskapet viser driftsinntekter, driftsutgifter og regnskapsresultat for året.  
 
Vesentlige transaksjoner 
Det har i 2013 og 2014 vært en uklarhet om det økonomiske ansvaret mellom Overhalla og en annen kommune om kostnader knyttet til 
en enkeltstående sak. Det er i 2015 inngått forlik i saken. Det er foretatt avsettinger i regnskapet for 2014 og utgjør et vesentlig beløp.  
 
Ved behandling av regnskapsrapport for 2. tertial 2014 ble det avsatt kr. 500.000 til fremtidige tap på krav. En gjennomgang ved årets 
slutt viste at avsetningen burde vært høyere og avsetningen ble derfor økt til kr. 940.000.   
 
Rammen for samferdsel ble i 2014 økt med kr. 500.000 i forhold til 2013. Ved årsskiftet var det 1,3 millioner kr. udisponert på 
budsjettposten. Hovedårsaken til besparelsen knyttes til lite snø og strøing før nyttår. Det er til sammen 25 dager med brøyting og 
strøing i november og desember. Gjennomsnittsprisen eksklusive beredskapstillegg er på ca. 40.000 pr dag.   
 
Mars 2014 varslet Midtre Namdal samkommune et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet for barnevern på 1 mill. kr. Prognosen var 
basert på dagens nivå for barn i hjelpetiltak i og utenfor heimen. I tillegg til prognosen fra samkommunen fikk administrasjonen 
opplysninger om saken som tilsa at en burde øke rammen med ytterligere 500.000. Rammen ble ved 2. tertial justert ned med kr. 
100.000 med utgangspunkt i nye prognosene fra samkommunen. Endelig regnskap viser en besparelse samlet for barnevern på 1,3 
millioner kr. i forhold til budsjett.  
 
Flyktningetjenesten budsjetteres med balansering av inntekter og utgifter. Integreringstilskudd som mottas blir avsatt til 
disposisjonsfond. Fondet skal videre brukes til å dekke de utgifter en har med ordningen. Endelig regnskap for ordningen viser samlede 
merinntekter på kr. 468.633. Dette påvirker regnskapsresultatet positivt. Hadde en tidligere hatt tilstrekkelig oversikt over endelige 
integreringstilskudd og refusjoner knyttet til flyktningebosettingen i 2014, ville disse merinntektene gjennom en budsjettjustering blitt 
foreslått avsatt til fond til bruk i senere år. 
 
Internkontroll 
Overhalla kommune vedtok nytt økonomireglement i 2013 som legger grunnlaget for den økonomiske internkontrollen. MNS lønn og 
regnskap utarbeider rutine og internkontrollsystem på et detaljert nivå.   
 
Overhalla kommune har et eget kvalitetssystem for alle fagområdene og avvikssystem som brukes til melding av eventuelle avvik.  
I tilknytning til at Overhalla er ISO 14001-sertifisert, har vi utarbeidet kvalitetssystem som sikrer oppfølging og gjennomføring slik at 
standardkrav og kommunens miljøprestasjoner følger målsettingene. 

 

1 ÅRSREGNSKAP 2014 
Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1A) 
 
Regnskapsresultat 
Overhalla kommunes årsregnskap for 2014 viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på 6.130.985,- etter bruk og avsetninger av 
interne finanstransaksjoner (bruk/avsetning til fond/ likviditets-reserve 
og overføring investeringsregnskapet).  
 
Overskuddet fremkommer som følge av en merinntekt i frie disponible 
inntekter på kr. 343.000. Herav et inntektstap for skatt og 
rammetilskudd på kr. 492.000, merinntekt på andre skatter kr. 
127.000. Det er i tillegg mottatt kr. 709.000 mer i andre statstilskudd. 
 
Netto finansutgifter viser en besparelse på kr. 1.470.000. Den 
vesentligste merinntekten knyttes til renter. Renteutgiftene er i tillegg 
redusert med kr. 461.000.  
 
Netto avsetting er redusert med kr. 290.442 i forhold til budsjett. Det er 
brukt kr. 388.659 av disposisjonsfondet for balansering av revidert 
budsjettet. Kr. 706.093 av avsetningen er kommunens mindreforbruk 
(overskudd) fra 2013. Det er ikke overført driftsmidler til investerings-
regnskapet i 2014.  
 
Sammenstilt besparelsen med hva som faktisk er disponert til drift jf. regnskap skjema 1B fremkommer årets mindre forbruk på kr 
6.130.985,-.  

 
 

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Rev budsjett Avvik

2 014               2 014              

Skatt på inntekt og formue 72 890 694     70 498 000    2 392 694   

Ordinært rammetilskudd 127 559 753  130 445 000 -2 885 247 

Skatt på eiendom 6 363 345       6 278 000      85 345        

Andre direkte eller indirekte skatter 391 203          350 000         41 203        

Andre generelle statsti lskudd 12 327 029     11 618 000    709 029      

Sum frie disponible inntekter 219 532 024  219 189 000 343 024      

Renteinntekter og utbytte 2 788 643       1 605 000      1 183 643   

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                  -               

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 055 426       9 517 360      -461 934     

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                  -               

Avdrag på lån 7 853 375       7 677 854      175 521      

Netto finansinnt./utg. -14 120 158   -15 590 214  1 470 056   

Ti l dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                  -               

Ti l ubundne avsetninger 13 890 452     13 890 452    -0                 

Ti l bundne avsetninger 1 426 371       1 397 823      28 548        

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 706 093          706 092         0                   

Bruk av ubundne avsetninger 14 279 111     14 279 111    -               

Bruk av bundne avsetninger 779 161          1 041 056      -261 895     

Netto avsetninger 447 542          737 984         -290 442     

Overført ti l  investeringsregnskapet -                   -                  -               

Ti l fordeling drift 205 859 407  204 336 770 1 522 637   

Sum fordelt ti l  drift (fra skjema 1B) 199 728 421  204 336 770 -4 608 349 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 6 130 985,39 -                  6 130 985   
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Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1B – til fordeling drift) 
 
Tabellen (1B) viser hvordan driften på fagområdene 
er gjennomført i forhold til budsjett. Når det gjelder 
detaljert forklaring på enhetsnivå viser vi til 
virksomhetsrapporten. Samlet forbruk til driftsformål 
er kr. 4.608.349 lavere enn budsjettert.  
 
Politiske styringsorganer Rammeområdet viser et 
overforbruk på kr. 195.000 som i hovedsak knytter 
seg pensjonsføringene bruk av premiefond og 
premieavvik på kr. 254.000. For eldrerådet og 
ungdomsrådet har planlagt aktivitet vært endret i 
forhold til budsjett. Besparelse på kr. 79.000. 
 
Pensjon  
Kommunen skal i hht til § 13 i den kommunale regnskapsforskriften bokføre pensjonskostnadene som er beregnet ut fra langsiktig 
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad 
betegnes som premieavvik og skal inntekts/ utgiftsføres i driftsregnskapet. Avviket blir tilbakeføring over neste 7/10/15 år.  
Regnskapsførte pensjonskostnad i 2014 var på 24 millioner kr. og viser et overforbruk på 1 million kr. i forhold til budsjett.  
 
Stabs- og støttefunksjoner Regnskapet viser en besparelse på kr. 735.000 som i det vesentligste knyttes til vakanse i stilling og 
lønnsrefusjoner. I tillegg er det noe reduserte driftskostnader. Kr. 380.000 av besparelsen knyttes til feilbudsjettering mellom 
regnskapsskjema 1A og 1B (Veterinærordningen. Ingen netto resultateffekt.).  
 
Fagområdet oppvekst. Rammen for oppvekst viser en samlet besparelse på kr. 217.000. SFO og undervisning viser samlet en 
besparelse på kr. 424.000. Videre er det et overforbruk samlet for kommunale og private barnehager med kr. 123.000. For skoleskyss 
er det brukt kr. 157.000 mer enn budsjettert.  
 
Fagområdet helse / omsorg samlet besparelse på kr. 989.000. Overhalla sykeheim og Hjemmetjenesten har tilsammen en besparelse 
på kr. 113.000. Området fagsjef helse og omsorg har et overforbruk på kr. 141.000. Dette skyldes at det er brukt kr. 214.000 mer på 
kommunal medfinansiering av helseforetakene (ordningen opphørt fra og med 2015). Helse og familie har brukt kr. 936.000 mindre enn 
budsjettert. En god del av besparelsen knyttes til vakanse i stillinger innenfor støttekontaktordningen og skolehelsetjenesten. En har i 
tillegg mottatt mer i statlig tilskudd til ressurskrevende brukere enn budsjettert.  
 
Fagområdet kultur, totalt overforbruk/mindreinntekter på 985.000. Korrigerer en for flyktningetjenesten som er organisert under 
fagområdet, fremstår området med en besparelse på kr. 95.000. Besparelsen knyttes til mindre besparelser innenfor de fleste 
tjenestene.  
 
Den delen av flyktningetjenesten som er organisert under fagsjef kultur viser et samlet merforbruk/mindreinntekt på kr. 1.080.000. Lønn 
og sosiale kostnader er i hht til budsjett. Husleiekostnadene er blitt kr. 271.000 høyere enn budsjettert. Driftskostnader viser en 
besparelse på kr. 176.000. Innenfor flyktningetjenesten bosetter kommunen enslige mindreårige flyktninger. Det statlige barnevernet gir 
tilskudd til driften av dette. Tilskuddsordningen for dette ble endret i 2013 slik at kommunen nå får kompensert en lavere andel av 
kostnadene enn budsjettert. Som følge av dette tapte Overhalla 1 million kr. i forhold til det som var forutsatt. Tapet er regnskapsført i 
2014. I tillegg har en mottatt kr. 119.000 mer i refusjon enn budsjettert for 2014.  
 
Som vi var inne på tidligere i rapporten viser det samlede regnskapet for integreringsordningen en besparelse på kr. 468.000.  
 
Fagområdet for tekniske tjenester, besparelse på kr. 2.181.000. Den vesentligste av besparelsen er innenfor samferdselsområdet og 
utgjør kr. 1.322.000.  Kommunal bygningsmasse viser en besparelse kr. 333.000. Innenfor administrasjon, plan, bygge og oppmåling er 
det samlet en besparelse i forhold til budsjett på kr. 300.000 samt en besparelse innenfor brannberedskapen på kr. 292.000.  
 
Lite snø før årsskiftet 2014 ga en samlet besparelse innenfor kommunale veger på kr. 1.264.000. Innenfor kommunal bygningsmasse 
har en også fått reduserte kostnader til brøyting/strøing. Besparelse på kr. 177.000. Samlet energiforbruk har som følge av den milde 
vinteren blitt vesentlig lavere enn budsjett. Samlet besparelse på kr. 551.000. Innenfor renholdstjenestene har det vært noe fravær som 
har gitt kr. 170.000 mer i lønnsrefusjon enn budsjettert. Som en kompensasjon for dette er det leid inn renholdstjenester fra private 
firma. Samlet overforbruk er på kr. 687.000.  
 
Stor aktivitet innenfor byggesaksbehandling, kart og oppmåling har gitt høyere inntekt enn budsjettert. Samlet merinntekt er på kr. 
242.000. Innenfor brannberedskap var det i 2014 budsjettert med at brannsamarbeid og kompetanseheving i forhold til brannreformen 
skulle komme i gang. Tiltakene kom ikke i gang som forutsatt. Dette har gitt besparelse i forhold til budsjett.  
 
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag viser samlet en besparelse på kr. 345.000. Det vesentligste av besparelsen ligger innfor 
overføring til andre kommuners krav på integreringstilskudd. Dette gjelder flyktninger som har flyttet fra kommune. Det var i budsjettet 
avsatt kr. 910.000 til utbetalinger, hvorav det har kommet krav på kr. 222.000. Kravene blir ikke foreldet før etter 3 år og kommunen kan 
sådan kunne få slike krav i senere år. Rådmannen vil i forbindelse med behandling av årsregnskapet foreslå at den samlede 
besparelsen innenfor integreringsordningen avsettes til eget disposisjonsfond. En tar sådan høyde for eventuelle krav som måtte 
komme i kommende år.  
 
Kommunestyret bevilget kr. 500.000 til fremtidige tap på kommunale krav. I forbindelse med regnskapsgjennomgang ble det foretatt en 
samlet vurdering av fordringene. Mye er over 90 dager, og en valgte å øke avsetningen for potensielle tap med kr. 440.000. Kravene blir 
ikke avskrevet før tapet er reelt og i hht til bestemmelser i økonomireglementet for avskrivning av fordringer.  
 
Midtre Namdal samkommune. Samlet overføring viser en besparelse på 1,3 millioner kr. Det vesentligste av besparelsen er innenfor 
tiltaksbudsjettet for barnevern med 1,7 millioner. Det er videre brukt kr. 612.000 mer på den ordinære delen av barnevernstjenesten 
(saksbehandling og administrasjon). Miljø og landbruk, skatteoppkrever, it og sosial rådgivning/veiledning, viser besparelse i forhold til 

Regnskapsskjema 1B - drift Regnskap Rev budsjett Budsjett Regnskap

Fordeles slik: 2 014                    2 014                    2 014                    2 013                    

Politiske styringsorganer -2 173 574 -2 368 553 1 527 987 3 094 442

Stabs- og støttefunksjoner 13 053 216 13 787 898 13 429 798 12 389 384

Fagområde oppvekst 71 797 027 72 014 160 69 534 935 69 302 686

Fagområde helse/sosial 74 076 871 75 065 821 70 608 542 67 163 626

Fagområde kultur 12 420 738 11 428 025 9 388 633 9 571 977

Fagområde teknisk 22 773 174 24 957 487 24 091 123 22 466 445

Interkommunalt samarbeid 4 719 0 0 -12 233

Skatter, rammeti lskudd, renter og avdrag -10 253 021 -9 908 068 -10 177 059 -13 004 628

Midtre Namdal Samkommune 18 029 270 19 360 000 17 128 000 16 656 357

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 199 728 421       204 336 770       195 531 959       187 628 056       
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budsjett med kr. 534.000. Legevaktsamarbeidet LINA er organisert under samkommunen men har ikke vært tatt inn i samlet budsjett for 
virksomheten. Misforståelser har ført til at det ikke er budsjettert med utgiften i 2014 og fremkommer som et overforbruk innenfor 
samkommuneregnskapet på kr. 408.000.  
 
  

1.1 Frie disponible inntekter (1A) 
 
Totalt er det mottatt kr. 343.000 mer i frie disponible inntekter enn revidert budsjettert. Samlet skatt- og rammetilskudd viser en 

inntektssvikt på kr. 492.000 og en merinntekt på eiendomsskatt og 
konsesjonsavgift på kr. 126.000. Det er mottatt kr. 576.000 mer i 
integreringstilskudd og kr. 117.000 i rentekompensasjon fra Husbanken. 
Tilskudd til veterinærordning og ungdomsklubben viser til sammen kr. 
86.000 i avvik. Avviket skyldes regnskapsteknisk feilføring mellom 
regnskapsskjema 1A og 1B (ingen resultateffekt).  
 
Budsjettet for skatt og rammetilskudd er utarbeidet med utgangspunkt i 
prognosemodell fra KS. Det er blitt foretatt endringer tertialvis i henhold 
til endringer i modellen.  
 
Rammetilskuddet påvirkes blant annet av folketallet og sammensetning 
av befolkningen med utgangspunkt i folketallet pr 1. juli året før budsjett-
/regnskapsåret. 
Overhalla hadde i en 
periode etter 
nittitallet en negativ 

befolkningsutvikling, før det snudde til vekst igjen fra 2004. 2014 viser fortsatt økning 
er ved utgangen av året 3751 1.  
 
2011 ble det innført eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger. Satsen var da 2 ‰ og 
økte til 3 ‰ i 2012 og videre til 4 ‰ i 2013.  For verker og bruk er den 7 ‰. Samlet 
er det krevd inn 6,3 millioner i eiendomsskatt. Det foreligger ingen forslag til 
endringer av promillesats i økonomiplanen 2015-2018. 
 
 
 

Tall fra SSB viser at Overhalla (OK) disponerer mer i frie inntekter 
(skatt/rammetilskudd) pr innbygger enn kostragruppe-1, gjennomsnittet i Nord 
Trøndelag og landsgjennomsnittet.  
Kostra’s definisjon av frie inntekter er skatt på inntekt/ formue og rammetilskudd. 
En skal her merke seg at det er kommunens totale inntekter som samlet sett 
bestemmer kommunens økonomiske handlingsrom. En nylig utredning av mulig 
sammenslåingsalternativ for kommunereformen i Namdalen (Midtre og Indre 
Namdal) viser at Overhalla i sum har lavest kommunale inntekter pr innbygger 
(kr. 80.000) av de 11 berørte kommunene. 
 
 
 

                                            
1 Befolkning, kilde ssb 2014 

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Rev budsjett Avvik Regnskap

2014 2014 2013

Skatt på inntekt og formue 72 890 694   70 498 000   2 392 694   68 652 150   

Innteksutjevning 15 640 753   18 725 000   -3 084 247  18 058 448   

Rammetilsudd 111 919 000 111 720 000 199 000      107 948 000 

Sum skatt og rammetilskudd 200 450 447 200 943 000 -492 553     194 658 598 

Eiendomsskatt verker og bruk 1 459 301     1 439 000     20 301        1 438 758     

Skatt bolig/ fritidsbolig 4 904 043     4 839 000     65 043        4 854 594     

Skatt på eiendom 6 363 345     6 278 000     85 345        6 293 352     

Konsesjonsavgift 391 203       350 000       41 203        369 782       

Veterinærordningen (Overhallas andel) -              320 000       -320 000     298 789       

Ungdomsklubb 234 679       234 679      

Boligtilskudd og bostøtte 100 000       100 000      

Rentekomp Husbanken helse 910 705       870 000       40 705        900 582       

Rentekomp Husbanken / Udir skole 673 559       600 000       73 559        652 917       

Rentekomp Kirkebygg 21 311         18 000         3 311         19 845         

Integreringstilskudd 10 386 775   9 810 000     576 775      8 040 225     

Sum andre generelle statstilskudd 12 327 029   11 618 000   709 029      9 912 358     

Sum frie disponible inntekter 219 532 024 219 189 000 343 024      211 234 090 



 
 
      

1.2 Netto finansinntekter / utgifter (1A) 
 
Renteinntektene viser en merinntekt på kr. 1.183.000. Dette 
er i det vesentligste knyttet til avkastning av kommunens 
bankbeholdning. Ny bankavtale med høyere avkastning og 
stor beholdning av ubrukte lånemidler er medvirkende. 
Beholdningen av ubrukte lånemidler skyldes mindre framdrift i 
investeringsprosjekter enn budsjettert. Andre renteinntekter 
består av interne renter knyttet til selvkostfond.   
 
Renteutgiftene viser en besparelse på kr. 462.000. 
Fastrenteavtaler har utløp i 2014 og nye låneavtaler med 
bedre rentebetingelser inngått.    
  
Avdrag på kommunale lån som er brukt til å finansiere av 
investeringer, er utgiftsført i driftsregnskapet. Når det gjelder 
lån til videre utlån (Startlån) er avdragene og utlån bokført i 

investeringsregnskapet. Renteinntekter og utgifter til Startlån bokført i driftsregnskapet. Det er totalt en besparelse på avdrag med kr. 
175.000.  
 
Kommunen har i 2014 hatt alle sine ledige likvider plassert på driftskontor hos DNB Nor hvor rentebetingelsen har vær 1 måneds Nibor 
rente + 1,05 %. Ved utgangen av 2014 var den på 2,45 %.  
 
Vann og avløpsområdene er i tillegg til ordinær avskrivning belastet med kalkulatorisk rente på kr 1.011.000.  
 
Når brutto driftsresultat er større enn nettofinanskostnader gir det mulighet 
for avsetting til fond eller overføres til investeringsregnskapet. Overhalla har 
siden 2008 hatt et slikt overskudd og kunne styrket fondsbeholdningen.  
 
Kommuneloven har bestemmelser om hvor mye minste tillatte 
avdragsbelasting skal være. Beregningen blir foretatt ved at en vekter 
levetiden av anleggsmidlene. Minste tillatte avdragsbelastning påvirkes av 

årlig avskrivning, 
bokført verdi av 
anleggsmidler 
(uten tomter) og 
langsiktig gjeld til kommunale investeringer. En god del kommuner betaler ned 
lånegjeld raskere enn minste tillatte avdragsbelastning skulle tilsi. Overhalla 
kommune har som følge av en anstrengt økonomisk i de foregående år 
redusert avdrag til lovens minstekrav. Endelige tall for 2014 viser at en har 
betalt kr 84.000,- mer enn minimum. 
 
Til tross for økte finanskostnader i senere år, bruker kommunen en mindre 
andel av driftsinntektene til renter og avdrag. Dette viser at driftsinntektene har 
utviklet seg positivt for kommune.  
 

 
  
  

Regnskap 14 Buds (end) 14 Avvik Regnskap 13

Renter av bankinnskudd -1 909 731   -1 000 000    -909 731    -488 154      

Renter Startlån -722 858      -600 000       -122 858    -652 971      

Renter utlån næring -              -               -            -              

Forsinkelsesrenter -69 094       -5 000          -64 094      -49 103       

Andre renteinntekter -86 960       -               -86 960      -62 056       

Renteinntekter og utbytte -2 788 643   -1 605 000    -1 183 643 -1 252 283   

Renteutgifter -            

Renter kommunale lån 8 292 908    8 824 484     -531 576    7 261 374    

Renter videreutlån 130 552       692 876        -562 324    666 501       

Forsinkelsesrenter 23 399        23 399       13 252        

Andre renteutgifter 608 567       -               608 567     -220 233      

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 055 426    9 517 360     -461 934    7 720 894    

Avdrag på lån 7 853 375    7 677 854     175 521     7 851 296    

Netto finansinnt./utg. -14 120 158 -15 590 214  1 470 056  -14 319 907 
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1.3 Netto avsetninger (1A) 
 
Netto driftsresultat viser hva en har disponibelt til avsettinger etter at drifts og finanskostnader er dekket. Korrigert for øremerkede 
ordninger og lånefinansiert momskompensasjon fra investeringer viser en positiv utvikling. Korrigeringen gjør resultatet mer 
sammenlignbart mellom år.  
 

 
 
 
 
 
 

 
En sammenlikning av nøkkeltallet netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter viser at Overhalla har hatt et bra resultat i 2014. En er godt 
over landsgjennomsnittet, snittet i Nord-Trøndelag og Kostragruppe 1.   
 
2% er i hht til teknisk beregningsutvalgs anbefalinger for en årlig kommunal 
avsetting til fond.  
 
Nasjonalt viser netto 
driftsresultat av 
foreløpige tall fra 
SSB at den i 2014 er 
på 1,3 %. 2014 er 
det første året 
kommunen ikke kan 

føre momskompensasjon fra investeringer i driften. Dette vil for en typisk 
kommune redusere resultatet med godt over et prosentpoeng. Resultatet 
er det svakeste på 6 år.  

 
 

 
 
 
 
 
Disposisjonsfond bruk og avsetning er gjennomført i hht 
kommunestyrets vedtak.  
 
Netto er det budsjettert med kr. 388.000 i bruk av disposisjonsfondet.  
Fondet var ved årsskiftet 13 millioner. Av dette knyttes 4,4 millioner til 
“flyktningefondet”.  
 
I opprinnelig budsjett var det planlagt en styrking av disposisjonsfondet 
med 6,1 millioner kr. og en saldo ved årsskifte på 19,6 millioner kr. 
Avsettingen ble gjennom året redusert med 6,5 millioner kr.  
 
 
 

Med forbehold om at regnskapsmessig mindreforbruk blir avsatt til 
disposisjonsfond, vil disposisjonsfondet ved årsskiftet få en saldo på 19,3 
millioner kr. og vil tilnærmet være på det nivået en opprinnelig hadde planlagt.  
 
Økonomiplanen viser at fondet skal styrkes årlig ut planperioden.  
 
Hvor stort bør disposisjonsfondet være? Det er flere forhold å ta hensyn til. 
Likviditet er en av dem. Nøkkeltallet likviditetsgrad 1 som bør være over 100 
% er ved årsskiftet 113 % når en korrigerer for premieavvik, bundne fond og 
ubrukte lånemidler. Dette indikerer at 19 millioner er tilstrekkelig for en grei 
likviditet.  
 
Disposisjonsfondet bør i tillegg kunne dekke noe egenkapital i investeringer 

og vedlikeholdskostnader. Endringer i rammebetingelsene som overføringer fra staten og rentenivå kan også være faktorer som kan 
påvirke kommunens økonomi vesentlig. Endring i etterspørsel etter kommunale tjenester kan også være vesentlige kostnadsdrivere. En 
kan ha behov for å bruke av fond før en får gjennomført strukturelle endringer slik at utgift og inntekter balanse.  
 
Bundne driftsfond, bruk og avsetning gjelder øremerkede prosjekter og selvkosttjenester. Fondene blir ofte brukt til å periodisere 
inntekter og utgifter mellom årene i takt med framdriften i slike prosjekter. I all hovedsak påvirker ikke slike prosjekter kommunens 
regnskapsresultat.  
 

(Tall i kr 1000) 2011 2012 2013 2014 2015

Netto driftsresultat iht. årsregnskapet -3 370 -6 515 -9 286 -5 683 -7 594 

    - Bruk av bundne fond -1 997 -1 552 -2 034 -779     -211     

   + Avsetning til bundne fond 2 234   1 264   2 285   1 426   1 743   

   -  Underskudd/ overskudd VAR -148     573      31         -40       -       

   + Momskompensasjons fra investeringer 2 931   2 365   3 353   -       

Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet-351     -3 866 -5 652 -5 076 -6 061 

Bruk av disposisjonsfond 2014

Bosetting flyktninger -305 705           

Livsglede sykeheim -100 000           

Forskutering annen kommune -3 000 000       

17.mai -80 000             

Tilskudd Melamartnan SA 2014 -50 000             

Tilskudd tursti Solum-Himovatne 2014 (Røde kors) -30 000             

Tilskudd utvikling av dokumentarfilm -10 000             

Saldering drift 3 187 046         

Netto bruk av disp fond -388 659           
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Bundne driftsfond er i 2014 netto styrket med kr. 900.000 og er totalt 4,7 millioner kr. 
ved utgangen av året. Av dette utgjør selvkostfondene 3,6 millioner kr.: Vannforsyning 
er det største og det er her en har de vesentligste investeringene i kommende år. 
Dette medfører økte kapitalkostnader.   
 
Gebyret for slambehandling har de siste år vært for lavt til å dekke kostnadene. En har 
sådan et fremførbart underskudd på kr. 361.000. Gebyret ble for 2015 økt slik at en 
skal kunne dekke underskuddet.    
 
 

 
 
 
1.4 Overføring til investeringsregnskapet (1A).  

 
Det er ikke overført driftsmidler til investeringsregnskapet i 2014.  
 

 
Netto regnskapsmessig mer-/mindreforbruk pr ansvar. (Tabellen må ikke forveksles med 
regnskapsskjema 1B.) 
 
Netto kostnad pr enhet er en summering av både tabell 1A og 1B. Tabellen brukes for øvrig som internregnskap. Den viser ikke samlet 
tjenesteproduksjon da den presenteres med netto tall.  
 

 
 
For mer detaljert forklaring vises det til virksomhetsplan – årsrapport 2014.  
 
  

  

Selvkostfond 2014

Vannforsyning 1 680 246         

Avløp 621 190            

Feietjenester 812 214            

Avfallsbehandling 546 659            

Sum selvkostfond 3 660 309         

Netto pr ansvar Budsjett Regnskap Avvik

Styrings-/kontrollorganer -1 008 553      -813 574         194 979         

Rådmannen 9 091 430        8 874 896        -216 534       

IKT-ansvarlig 1 750 196        1 664 731        -85 465         

Servicesenteret 2 429 634        2 262 915        -166 719       

Støtte/ stab -273 739       

Rektor Obus 27 016 043     26 749 163     -266 880       

Rektor Hunn skole 11 528 428     11 785 519     257 091         

Styrer Ranemsletta barnehage 9 628 010        9 585 533        -42 477         

Styrer Skage barnehage 8 510 781        8 436 055        -74 726         

Styrer Moamarka barnehage 5 882 109        5 915 477        33 368           

Fagsjef oppvekst 7 814 113        7 690 604        -123 509       

Oppvekst -217 133       

Leder sosialkontor -                    -81 040            -81 040         

Overhalla sykeheim 25 330 364     25 419 193     88 829           

Hjemmetjenester 13 886 241     13 820 915     -65 326         

Helse og familie 25 473 019     24 546 738     -926 281       

Fagsjef helse 6 254 947        6 395 460        140 513         

Helse og omsorg -843 304       

Kultursjefen 4 741 871        5 520 857        778 986         

Kultur 778 986         

Teknisk sjef 4 639 304        4 041 983        -597 321       

Feietjeneste -10 700            -                    10 700           

Vannforsyning 2 001                -                    -2 001            

Avløp 53 358             -23 099            -76 457         

Slambehandling -                    -17 138            -17 138         

Kommunal bygningsmasse 15 068 895     14 711 507     -357 388       

Samferdselsformål 6 371 256        5 051 337        -1 319 919    

Landbruk og miljø Overhalla -                    -1 260              -1 260            

Næringssjefen 90 000             87 755             -2 245            

Teknisk -2 363 028    

Skatter, rammetilskudd -210 198 058 -211 166 202 -968 144       

Renter, avdrag m.v. 6 538 311        11 765 874     5 227 563     

Interne finansieringstransaksjoner -                    -15 190            -15 190         

4 244 230     

Midtre Namdal samkommune 19 117 000     17 790 989     -1 326 011    

Bruk av bundne driftsfond 2 014                 

Gaver sykeheimen 21 796               

Gaver Ranemstunet -3 740               

Gaver hjemmesykepleien -27 920             

Ut på tur - SFO Hunn -3 138               

Bonusskole Hunn skole -12 337             

Kunnskapsløftet 2007 -148 798           

Naturlekeplass Hunnaåsen -13 646             

Økoløft - barnehage -11 284             

Friluftsmidler Ranemsletta bhg 2009 -19 188             

Rekrutteringspatrulje -76 668             

Gapahuk OBUS -4 184               

Sang glede Hunn skole 2012 -16 202             

Feietjeneste 138 422            

Vannforsyning 635 484            

Avløp 621 190            

Avfallsbehandling -166 352           

Netto avsetting bundne driftsfond 913 434            
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2 Investeringsregnskapet (2A) 
 
Investeringsregnskapet viser utgifter i forbindelse med investeringer, utlån, kjøp av aksjer, salg av tomter samt hvordan dette 
finansieres. 
 
Årets finansieringsbehov viser at en totalt har hatt en besparelse i forhold til budsjett på kr. 1.759.000. Framdriften i investeringene 

avviker noe fra revidert plan (2 %).   
 
Det er lånt ut kr 6.172.000 i Startlån, som er 441.800 mindre enn rammen. 
Det er betalt kr 2,8 millioner i avdrag på Startlån og mottatt det samme.  
 
Det er solgt 2 eneboliger og et rekkehus med 4 leiligheter i 2014. Samlet 
inntekt på 3,9 millioner. I tillegg er det innløst festetomt til 2,3 millioner og 
solgt boligtomter til 641.000.  
 
Årets investeringsregnskap viste før saldering et overskudd (udisponert) 
resultat på 3.451.000,- som ble balansert ved å redusere bruk av lån.  
 
Det vesentligste av overskuddet knyttes til fremdriften på investeringene 
ikke er i hht til budsjett. I tillegg til mindre videreutlån og i tilskudd enn 
budsjettert.  
 
 

 
 
 

 
Investeringer i anleggsmidler (2B og første linje 2A) 

 
 
Totalt er det bruk 1,5 millioner mindre på 
investeringer enn budsjettert i 2014. De 
vesentligste besparelsene knyttes til at 
framdriften ikke prosjektene er i hht budsjett.  
 
De 6 prosjektene med den største 
besparelsen knyttes til forskyvning mellom år 
og prosjektene vil fortsette i 2015.  
 
For ny barneskole og rehabilitering er 
framdriften vært raskere enn antatt. 
Prosjektene fortsetter i 2015.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Rev budsjett Budsjett

2014 2014 2014

Investeringer i anleggsmidler 61 666 468        63 188 331       74 215 000       

Utlån og forskutteringer 6 172 000          6 613 796          6 000 000          

Kjøp av aksjer og andeler 646 665             647 000             647 000             

Avdrag på lån 2 860 572          2 656 000          2 140 000          

Dekning av tidligere års udekket -                      -                      -                      

Avsetninger 7 084 000          7 084 001          1 000 000          

Årets finansieringsbehov 78 429 704        80 189 128       84 002 000       

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 53 942 275        57 393 626       79 960 000       

Inntekter fra salg av anleggsmidler 6 974 811          7 034 002          1 000 000          

Tilskudd til investeringer -                      -                      -                      

Kompensasjon for merverdiavgift 10 909 877        11 810 500       -                      

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 640 741          1 989 000          2 395 000          

Andre inntekter -                      -                      -                      

Sum ekstern finansiering 76 467 704        78 227 128       83 355 000       

Overført fra driftsregnskapet -                      -                      -                      

Bruk av tidligere års udisponert -                      -                      -                      

Bruk av avsetninger 1 962 000          1 962 000          647 000             

Sum finansiering 78 429 704        80 189 128       84 002 000       

Udekket/udisponert -                      -                      -                      

Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Rev budsjett Avvik

2014 2014

Ny Skage barnehage (2013-2015) 476 285 1 079 000 -602 715

Ranemsletta barnehage - utvikl ing av eiendom 2010 0 500 000 -500 000

Rehabil i tering av eks i s terende og etablering av flere garderober ti l  hjemmetjene 0 492 500 -492 500

Res turering adm bygget - s tedsutvikl ing 477 792 900 000 -422 208

Veibelysning OCEM 376 573 700 000 -323 427

Omlegging høyspentl inje Skogmo industriområde 0 255 000 -255 000

Bytte av membraner  I  Rakda låsen vannbehandl ingsanlegg 1 025 179 1 215 000 -189 821

Kommunal  vannledning Grandaunet 902 382 1 080 000 -177 618

Vegadressering 68 555 200 000 -131 445

Nytt varmeanlegg Hunn skole 23 611 100 000 -76 389

Sa lg Grovin 11 A - 11 D 35 823 94 001 -58 178

Standardheving rv 17 - ocem av kommunal veg 964 763 1 000 000 -35 237

Vangen - Overha l la  friv. sentral 1 300 000 1 335 000 -35 000

Utbygging Svarl ia  bol igfel t 2012 5 000 35 000 -30 000

Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmål ings punkter på hovedledning 774 216 800 000 -25 784

Carport hel se 2014 181 386 187 500 -6 114

Tankbi l  2014 826 992 832 000 -5 008

Utredning fornybar energiki lder 2012 9 500 10 000 -500

Utbedring ras  Steinvegen 2013 802 691 803 000 -309

Gansmo renseanlegg 16 695 17 000 -305

Ny avløps ledning Øys letta  2013 13 746 14 000 -254

Utbygging Skageåsen bol igfel t 2012 6 250 6 250 0

Nytt branna larmanlegg ved Helsesenteret/ Sykeheim etter s tormen november 2013 58 580 58 580 0

"Mot" - pros jektet 5 0 5

Pumpestas jon Reinbakken 92 963 92 000 963

Innløsning av fastetomter (25300607) 12 501 0 12 501

El  tavle adm bygg 2015 30 000 0 30 000

Bygging av energieffektivt lei l ighetsbygg Skage 82 419 50 000 32 419

Reg.plan - Ny barnehage på Skage 2013 50 000 0 50 000

G bygget Barl ia 2 100 611 2 050 000 50 611

Nødstrømmsagregat ti l  sykeheimen 1 877 237 1 825 000 52 237

Grunnundersøkels er Svarl ia  bol igfel t 2013 499 690 438 500 61 190

Erors jonss ikring Storøya 134 822 0 134 822

Industriområde Skogmo - utvidel se av area l  2012 176 753 0 176 753

Pros jektering Obus  - ny barneskole 46 873 103 46 652 000 221 103

Gang/ sykkelveg mel lom Skageåsen II I  og Skage Vest 344 500 0 344 500

Rehabil i tering av omsorgs bol ig Hi ldremsveien 10 ti l  pass ivhus-s tandard samarbeid 1 045 848 367 000 678 848

61 666 471 63 188 331 -1 521 860



Årsmelding 2014 
- positiv, frisk og framsynt - 

 

Side 11 av 32 
 

3 Balanseregnskapet 
 
EIENDELER 
 

Sum eiendeler har i 2014 hatt en økning på 121 millioner kr. 42 millioner kr. 
gjelder fast eiendom, anleggsmidler og utstyr. Aksjer og andeler har økt med 
kr. 594.000 som i all hovedsak gjelder kapitaltilskudd til KLP. I tillegg har utlån 
av Startlån økt med 3,2 millioner kr. Pensjonsmidlene har økt med 24 millioner 
kr. Kontantbeholdningen har økt med 55 millioner, hvorav ubrukte lånemidler 
har økt med 26 millioner. Premieavviket har økt fra 13,5 millioner til 16,8 
millioner kr.  
 
Pensjon Kommunens pensjonsordning er synliggjort via 3 elementer i 
balanseregnskapet. Under anleggsmidler fremkommer pensjonsmidlene som 
er midler som er avsatt til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Ved 
årets slutt i 2014 er det avsatt 300 millioner som er en økning på 25 millioner.  
Pensjonsforpliktelsene som fremkommer under langsiktig gjeld i 

balanseregnskapet er ved årsskifte 378 millioner. Pensjonsforpliktelsen viser 
nåverdien av opptjent pensjon på balansedagen basert på lineær opptjening 
og hvor beregning av fremtidige lønnsvekst er hensyntatt. Netto viser dette 
at forpliktelsen er 78 millioner kr større enn hva som er betalt inn og bokført 
som pensjonsmidler.  
 

Premieavvik er det 
tredje elementet og 
fremkommer under 
omløpsmidlene i 
balanseregnskapet
. Premieavviket 
viser forskjellen 
mellom det som er 
betalt inn i pensjonspremie og det som skulle vært betalt inn. For Overhalla er 
det betalt mer enn reell pensjonskostnad. Samlet premieavvik ved årets slutt 
16,7 millioner kr.  
 
Premieavviket skal amortifiseres/tilbakeføres i de kommende år og vil framstå 

som en utgift i driftsregnskapet. Tabellen amortifisering viser tilbakeføringen av dagens samlede premieavvik på 16,7 millioner.  
 
 
 
 
Kortsiktige fordringer har i 2014 blitt redusert med 6 millioner kr. og fordringer på kommunal tjenesteproduksjon er redusert med kr. 
395.000. Fordringer sett i forhold til salgsinntektene viser at en har hatt en økning fra 2011, men gikk noe tilbake i 2014. Midtre Namdal 
samkommune har overtatt arbeidet med innfordring.  
 

 
 
 
  

(tall i kr 1000) 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Kommunlale eiendomsavgifter 1 576       1 683          1 355          850             653             804             

Hjemmehjelpstjenester 530          587             242             227             279             180             

Husleier 1 084       1 003          1 329          930             962             734             

Barnehager/SFO 1 325       1 469          1 719          1 574          1 502          1 262          

Kulturskole 56             65               80               62               48               76               

Ordinære kommunale krav 4 570       4 807          4 726          3 643          3 444          3 056          

Tilfelding fakturering 1 207       1 364          1 169          678             748             735             

Sum fordringer 5 776       6 171          5 895          4 321          4 192          3 791          

Salgsinntekter 39 273     37 350       35 957       33 891       30 012       27 784       

Fordring i forhold til inntekt 15 % 17 % 16 % 13 % 14 % 14 %

Regnskap Regnskap Endring

EIENDELER 2014 2013

Anleggsmidler 657 906 823 587 900 232 70 006 590   

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 317 075 625 274 101 393 42 974 231   

Utstyr, maskiner og transportmidler 6 095 624     7 355 343     -1 259 719    

Utlån 27 753 513   24 536 339   3 217 174     

Aksjer og andeler 6 953 437     6 359 352     594 085         

Pensjonsmidler 300 028 624 275 547 805 24 480 819   

Omløpsmidler 109 171 837 57 730 944   51 440 894   

Herav:

Kortsiktige fordringer 20 773 567   27 151 034   -6 377 467    

Premieavvik 16 782 523   13 592 767   3 189 756     

Kasse, postgiro, bankinnskudd 71 615 748   16 987 144   54 628 604   

SUM EIENDELER 767 078 660 645 631 176 121 447 484 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
 
Langsiktig gjeld  
 

Den langsiktige gjelden har økt med 88 millioner i løpte av siste år og er ved 
utgangen av året 680 millioner kr, hvorav 378 mill. kr. er kommunens 
beregnede pensjonsforpliktelser. En fordeling av den langsiktige gjelden 
viser at 36 millioner knyttes til vann og avløpssektoren. Videre er 23 millioner 
lån til videre utlån (Startlån). 30 millioner er ubrukte lånemidler. Resterende 
er langsiktig gjeld som det ikke knytter seg inntekter/ refusjoner til. Dette 
utgjør 211 millioner og 70 % av den totale lånegjelden.  
 
Det er betalt 7,8 
millioner i ordinær 
avdrag og 2,8 
millioner i avdrag på 
Startlån. Tabellen 
nedenfor viser 
gjeldsutviklingen til 
kommunen fra 2004 
og ut økonomiplan 
perioden. Det har 

vært en forholdsvis stor økning siden 2009. Ser en på andel langsiktig gjeld i 
forhold til brutto driftsinntekter har den i 2014 har gjelden blitt større enn 
inntekten. Dette vil vedvare i hele økonomiplanperioden. Økonomiplanen viser at kommunen er forberedt på den økte 

gjeldsbelastningen.  
 
Det ble i 2014 budsjettert med et samlet låneopptak på 80 millioner.  
 
Netto lånegjeld i kroner per innbygger viser en økning siste år for Overhalla 
er på kr. 65.000. Dette er noe over de en har valgt å sammenlikne seg med.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Egenkapitalen er styrket med 18,5 millioner kr. i løpet av 2014. Av dette har fondsbeholdningen økt med 5,3 millioner og 
regnskapsmessig mindreforbruk har økt med 5,4 millioner kr. Styrking av fondsbeholdningen har vært en bevisst satsing i senere år. 

Dette er viktig for å kunne møte svingninger i økonomien og for å kunne ha 
en tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser på kort sikt.  
 
Disposisjonsfondet er på 13 millioner hvorav 4 millioner knyttes til 
flyktningefondet. Midlene 
er avsatt med 
utgangspunkt i 
forventninger om at en vil 
få kostnader innenfor 
tjenesten etter at tilskudd 
for integreringen er 
avsluttet.  
 
Ser en på nøkkeltallet 
disposisjonsfond i prosent 
av brutto driftsinntekter 

viser den en bedring senere år. Overhalla er på 4,7 % ved utgangen av 2014. Til 
sammenlikning var landsgjennomsnittet 5,1 % i 2013  
 
 
 
Likviditet  
Utviklingen i arbeidskapitalen viser endringen i kommunens betalingsevne. Nøkkeltallet krever en nærmere analyse for å kunne si noe 
om den reelle betalingsevnen har blitt bedre eller dårligere over en lengre periode. Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler 
og kortsiktig gjeld.  
 
For å fremskaffe den reelle betalingsevnen har en korrigert omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden for premieavvik, ubrukte 
lånemidler og “ikke finansierte investeringer”. I tillegg har kommunen hatt ubrukte lånemidler som skal brukes til finansiering av 
prosjekter og en har ”udekka i investeringsregnskapet” som gjelder forskuttering av prosjekter som ikke er finansiering.  
Bundne fond som er øremerkede midler er fortrinnsvis tenkt brukt i påfølgende år. For å fremskaffe sammenlignbare tall mellom årene 
har en i tillegg korrigert for dette.  
 

Regnskap Regnskap Endring

EGENKAPITAL OG GJELD 2014 2013

Egenkapital 36 237 004   17 737 607   18 499 397   

Herav:

Disposisjonsfond 13 154 910   13 543 569   -388 659       

Bundne driftsfond 4 757 956     4 107 649     650 307         

Ubundne investeringsfond 6 850 558     1 728 558     5 122 000     

Bundne investeringsfond -                 -                 -                 

Regnskapsmessig mindreforbruk 6 130 986     706 093         5 424 894     

Kapitalkonto 8 362 711     671 857         7 690 855     

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

Langsiktig gjeld 680 164 626 591 718 687 88 445 939   

Herav:

Pensjonsforpliktelser 378 359 855 359 214 989 19 144 866   

Andre lån 301 804 771 232 503 698 69 301 073   

Kortsiktig gjeld 50 677 030   36 174 882   14 502 148   

Herav: -                 

Annen kortsiktig gjeld 50 677 030   36 174 882   14 502 148   

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 767 078 660 645 631 176 121 447 484 
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Likviditeten har bedret seg mye i 2014. Fra en anstrengt likviditet har den i 2014 blitt tilfredsstillende.  I tillegg til å gi utrykk for 
likviditeten viser også utviklingen i arbeidskapital soliditeten i kommunens økonomi. Tabellen under viser hvordan kommunens økonomi 
har utviklet seg siste tiåret med stramme rammer og organisatoriske/ politiske grep som er foretatt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

08 09 10 11 12 13 14

Omløpsmidler eks premieavvik 25 000 000   41 000 000   39 000 000   42 000 000   41 000 000   44 000 000   92389000

Kortsiktig gjeld eks premieavvik og udekka investering 23 015 000   32 368 000   29 577 000   33 913 000   42 124 000   36 175 000   50677000

Udekka i investeringsregnskapet -4 862 316    -5 652 914    -8 761 080    -5 934 613    -3 871 095    -                 

Ubrukte lånemidler 6 941 000     9 205 000     15 699 000   15 185 000   7 761 000     4 488 000     30505000

Arbeidskapital korrigert for ubrukte lånemidler -93 684         5 079 914     2 485 080     -1 163 387    -5 013 905    3 337 000     11 207 000   

Bundne fond / øremerkede ordninger 5 085 000     8 215 000     10 226 000   5 418 000     3 856 000     4 108 000     4758000

Arbeidskapital korrigert for ub lån og bundne fond -5 178 684    -3 135 086    -7 740 920    -6 581 387    -8 869 905    -771 000       6 449 000     
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4 Fagområdene 
 
4.1 Fagområdet oppvekst 

Nøkkeltall for virksomheten 
 
Grunnskolen 
 
Figurene viser utviklingstall for ressursbruk i grunnskolen i Overhalla, og sammenligning med Nord-Trøndelag og nasjonale tall. 

Overhalla 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Sum årsverk for undervisningspersonale 58,4 50,2 51 50,8 57,6 54,8 

Antall elever per årsverk 9,2 10,6 10,5 10,5 9,4 9,8 

Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 11 11,2 10,5 10,6 10,4 

Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 12,7 12,2 13,8 9,8 11.3 

Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 16,6 15,3 15,6 15 15,2 

 

Skoleåret 2014 - 15 Overhalla Nord-Trøndelag Nasjonalt 
Antall elever per årsverk 9,8 11,1 12,2 

Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 11,8 13,2 

Lærertetthet 8.-10. trinn 11.3 13,5 14,1 

Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 15,6 16,8 

  
Samlet sett har Overhalla kommune en lærertetthet som er ganske likt gjennomsnittet i Nord-Trøndelag, men lærertettheten på u-trinnet er en del 
høyere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag og nasjonalt 
 
Ressursinnsats 
Alle figuren viser utgiftsendringer over de tre siste årene. 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren av totalt driftsbudsjett 

 Overhalla 
2011 

Overhalla 
2012 

Overhalla 
2013 

Overhalla 
2014 

N-Trøndelag 
2014 

Nasjonalt 2014 
(untatt Oslo) 

Netto driftsutgifter til 
grunnskole-sektoren 

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

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

 Overhalla  
2011 

Overhalla  
2012 

Overhalla  
2013 

Overhalla 
2014 

N-Trøndelag  
2014 

Nasjonalt 2014 
(untatt Oslo) 

Netto driftsutgifter til 
grunnskole og 
spesialskole 

84 374 85 994 84 068 87546 87047 81196 

Netto driftsutgifter til 
skolelokaler 

16 622 17 034 16 241 15594 17581 16392 

Netto utgifter til 
skoleskyss per 
innbygger 

3 156 3 524 3 669 4077 2818 2044 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor 

105 647 107 341 104135 109183 108853 101230 

 
Tabellen viser at Overhalla kommune har utgifter på ca samme nivå som Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag ligger en del høyere enn 
landsgjennomsnittet. Overhalla utmerker seg m h t utgifter per innbygger til skoleskyss. 
 
Spesialundervisning 
 

 Overhalla 
2011 

Overhalla 
2012 

Overhalla 
2013 

Overhalla 
2014 

N-Trøndelag  
2014 

Nasjonalt 2014 
(untatt Oslo) 

Andel elever i grunnskolen 
med spesialundervisning 

11,3 12,4 14,9 8,9 9,7 8,1 

Andel timer 
spesialundervisning av 
lærertimer totalt 

26,6 28,4 33,1 25,3 20,7 17,4 

 
Overhalla kommune har iverksatt en prosess med fokus på organiseringen av undervisningen og det samarbeides tett med PPT. Gjennom dette har 
antall spesialpedagogiske vedtak gått ned i løpet av 2014.  Andel timer til spesialpedagogiske vedtak viser at de elevene som har spesielle tiltak har 
forholdsvis mange timer.  
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Skolefritidsordning 
 

 Overhalla 
2011 

Overhalla 
2012 

Overhalla 
2013 

Overhalla 
2014 

N-Trøndelag 
2014 

Nasjonalt 
2014 

(untatt 
Oslo) 

Andel innbyggere 6-9 år i 
skolefritidsordning 

52,1 50 47,8 42,1 44,4 60,9 

Brutto driftsutgifter 
skolefritidsordning, per 
bruker 

25 517 28 003 26 435 28 598 25610 27 070 

 
Overhalla kommune har en stor andel av sine elever i skolefritidsordning. Utgiftene til SFO er noe høyere enn sammenligningsgrunnlaget.  
I perioden 2011 til 2014 har antallet elever i SFO gått ned med 10%. Dette er en utvikling det er grunn til å studere litt nærmere. 
 
Utvikling elevtall i Overhalla  

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

OBUS 288 291 285 287 341 342 

Hunn 155 151 150 144 142 140 

Øysletta 42 36 36 38 0 0 

Sum 485 478 471 469 483 482 

 
 
Barnehager 
 
Alle som søkte plass og hadde rett til det (født før 1.9.2013) fikk plass. 
 
 Koorigerte brutto 

driftsutgifter per barn i 
kommunal barnehage 

Gjennomsnitt 
Nord-Trøndelag 

Gjennomsnitt landet 

2010 119 302   

2011 140 850   

2012 160 366 160 275 158 419 

2013 147 569 161 428 162 972 

2014 163 967 178 825 173 905 
 

Tabellen viser at enhetskostnaden per barn er i Overhalla er en god del lavere enn både gjennomsnittet i Nord-Trøndelag og nasjonalt 
 

 Dekningsgrad barnehager 1 – 5 år Dekningsgrad Nord-Trøndelag Dekningsgrad landet 

2012 87 93,9 90,8 

2013 90,2 94,4 90,8 

2014 88,4 93,3 90,9 

 
 
 
Vurdering av tjenesten 
 
1. Ressursinnsats skole 
Kostnaden per elev i grunnskolen i Overhalla er for 2014 kr  330,- høyere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag, men kr 3900,- lavere enn 
kommunegruppe 1 i Kostra som  Overhalla tilhører.  
 
2. Barnehager 
Barnehagene i Overhalla kommune ligger under gjennomsnittet i Nord-Trøndelag m h t driftskostnader. Per barn i barnehage utgjørt dette  kr 14800,- 
mindre per barnehageplass enn enn gjennomsnitt i Nord-Trøndelag og kr  6700,- mindre enn kommunegruppe 1. Kommunen har fortsatt utfordringer 
knyttet til «stabil» barnehagedrift. Utbygging av Skage barnehage vil gi en mer stabil situasjon. Ulike midlertidige løsninger må fortsatt  benyttes for 
å oppfylle kommunens plikt m h t barnehageplasser. 
 
3. Elevtallsutvikling 
For inneværende skoleår hadde vi forventet noe  økning i elevtallet, men flytting fra kommunen   har ført til at dette ikke har slått til. 

 
 
4.2 Fagområdet helse og omsorg 
Organisering/ledelse av Helse og omsorg 
Helse og omsorg er organisert i 3 enheter som ledes av hver sin enhetsleder og fagleder innen hver tjeneste. Sykeheimen har tre fagledere, en på hver 
avdeling/gruppe. Det er til sammen 10 fagledere innen helse og omsorg, som har avsatt noe tid til ledelse (ca. 1 dag pr uke).  
 
Brukerundersøkelser  
I 2014 gjennomførte vi brukerundersøkelser på hjemmetjeneste, sykeheimen og TFH. Resultater, se nedenfor.(score fra 1-6, utenom til brukere TFH, 
det går fra 1-2). Det hadde skjedd en liten brukerfeil på undersøkelsen til hjemmetjenesten, de hadde svart på bare spørsmål på den ene siden av arket, 
noe som medfører at den u.s. nesten ikke kan medregnes). 
Det er et stort forbedringspotensial med å høyne svarprosenten. Det var første året med elektronisk u.s. til psykisk helsetjeneste uten at svarprosenten 
ble høyere av den grunn. Må kommentere at det var svært gode resultat på sykeheimen, nesten full score på snittet! 
  



Årsmelding 2014 
- positiv, frisk og framsynt - 

 

Side 16 av 32 
 

 

Tjeneste  Svarprosent Snitt total Overhalla Snitt total Norge 
 

Hjemmetjenesten 42 4,7 5,1 

Sykeheimen bruker 80 5,8 5,1 

Sykeheimen pårørende 38 4,6 4,6 

Psykisk helsetjeneste 13 3,5 3,5 

Tjeneste for funksjonshemmet 
bruker 

58 1,3 1,2 

Tjeneste for funksjonshemmet 
pårørende 

35 4,9 4,6 

 
 
Avvik 
I 2014 hadde helse og omsorg til sammen 276 interne avvik(sykeheimen=148, helse/familie=64, hjemmetjenesten=64). Alle avvikene er lukket. 
Det er gode rutiner for lukking av avvik med evalueringsrunde for å forbedre rutinene for å forebygge nye avvik, selv om det gjøres opplever vi at det 
allikevel kommer avvik på lignende hendelser. 
Det ble sendt kun 2 avviksmeldinger til Helseforetaket fra helse og omsorg. Det ble ikke mottatt avviksmelding til kommunen fra sykehusene(Namsos 
og Levanger). 
 
Revidering av kompetanseplan Helse og omsorg 
Kompetanseplanen ble revidert og forenklet i 2014, se vedlegg.  
Planen finnes i kvalitetssystemet under helse og planer. 
 

Samhandlingsreformen  
 
Samhandlingsreformen ble iverksatt januar 2012 og er en retningsreform med gradvis innføring fram til 2016. 
I forbindelse med reformen ble det innført nytt lovverk (Ny folkehelselov og ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) mange nye 
forskrifter, veiledere, rapporter, endring av eksisterende lovverk, samarbeidsavtale og tjenesteavtaler.  
 
Kommunal medfinansiering  
2014 ble siste året for denne ordningen. 

 
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) 
Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Kommunen mottar i 
dag tilskudd for ordningen, som vil forsvinne og gå over til rammefinansiering fra 2016. 
Overhalla kommune har 4 års erfaring med KØHD og har etablert gode rutiner og stabil drift. Det føres jevnlig statistikk over innlagte pasienter, 
diagnosegrupper, liggetid, innlagt av, utskrevet til m.m.. Rapport over statistikk sendes til helsedirektoratet årlig.  
I 2014 gjennomførte vi en ROS-analyse av tilbudet og en evaluering av tilbudet i samarbeid med sykehuset Namsos og Fosnes kommune. Vi fant 
noen forbedringspunkter som det jobbes med i 2015. 
 

Utskrivningsklare pasienter(USKP) 
Med samhandlingsreformen kom også ordningen med utskrivningsklare pasienter på sykehus. Tjenesteavtale 3 og 5 beskriver ordningen og 
kommunene har forpliktet seg til å ta imot pasienten så snart de er vurdert av sykehuslege som utskrivningsklare. De som trenger døgntilbud får 
innleggelse på akuttavdelingen på sykeheimen. Hvis kommunen ikke tar imot pasientene til avtalt tid, faktureres kommunen for kr 4250,- pr 
liggedøgn til helseforetaket. I 2014 hadde Overhalla kommune ett døgn med USKP i sykehus. Ordningen fungerer godt og enda bedre etter at PLO-
meldingene går elektronisk. 
 
Samarbeidsavtaler mellom kommune og helseforetak  
Bedre samarbeid mellom kommune og sykehus vil gi pasienter og brukere bedre tjenester. For å sikre dette har kommunene og sykehusene inngått 
samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og særavtaler. Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) i samarbeid med PSU(politisk samarbeidsutvalg) oppretter 
arbeidsgrupper som bearbeider avtalene og utvikler nye samarbeidsrutiner mellom helseforetak og kommuner i trå med avtalene.  I tillegg til avtalene 
gjennomfører kommune og helseforetak ett dialogmøte pr år for sammen å finne gode samarbeidsrutiner. 
 
Frisklivssentral 
Samhandlingsreformen anbefaler kommunene sterkt å prioritere folkehelse og frisklivssatsing for å hjelpe innbyggerne med livsstilsendring og 
dermed forebygge sykdom. Frisklivssentralen ble åpnet september 2013 med et tilbud til folk i yrkesaktiv alder. Tilbudet ble videreutviklet i 2014 og 
inneholder både frisklivsresept(helsesamtale+ treningsgruppe), bramat kurs, gruppetilbud diabetes, gruppetilbud lunge/kols og røykesluttkurs. 
Ordningen skal evalueres høsten 2015. 
 
Koordinerende enhet(KE) 
Et av målene i samhandlingsreformen var at alle kommuner skulle opprette koordinerende enhet (KE har ansvar for tjenester til de som får langvarig 
og koordinerte tjenester). 
KE i Overhalla har etter hvert funnet sin driftsform og gjennomførte 8 møter i 2014. I tillegg arrangerte de koordinatorskole der 12 ansatte deltok, 
utarbeidet retningslinje for ansvarsgruppe, individuell Plan og koordinator. Det ble i tillegg arrangert 2 workshops for SAMPRO (el.verktøy for 
individuell plan). 
 
Demensomsorg 
Hjemmetjenesten mottok prosjektmidler for videreføring og utvidelse av dagtilbudet til hjemmeboende demente i 2014. Tilbudet ble vedtatt redusert i 

2013 og kommunen fikk derfor tilskudd i 3 år for å videreføre tilbudet med opptil 4 flere brukere i forhold til det som var realiteten i 2013. Tilbudet 

fungerer svært godt i dag. I tillegg til dagtilbudet har kommunen et team som har ansvar for diagnostisering, det arrangeres pårørendekaffe 6 fredager 

i året med godt oppmøte og pårørendeskole ved behov. Midtre Namdal har et demensnettverk som inspirerer til gode tjenester i kommunene.  

 
PLO-meldinger 
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Elektroniske meldinger mellom sykehus og pleie og omsorg ble innført fra 20/5. Innføringen gikk ganske så smertefritt og fører til mer effektiv 
kommunikasjon og samhandling om pasientforløpene. 
 

Prosjekter i 2014 
 
Prosjekt ufrivillig deltid/HeltidDeltid Overhalla 

Prosjektet ble avsluttet i 2013. Alle enhetslederne fortsetter med årsturnus/ årsplan og lyktes godt med å ta dette over til ordinær drift i 2014. 

Kommunens tillitsvalgte og ledere er etterspurte foredragsholdere om temaet i hele Namdalen. 

 

Prosjekt hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering 

Prosjektet hverdagsmestring/rehabilitering hadde oppstart senhøsten 2014. Hjemmetjenesten og Tjeneste for funksjonshemmet deltar. Deler av 

prosjektgruppen deltar i et ks-nettverk med samme tema. Nettverket bidrar til motivasjon, kompetanse og fremdrift i prosjektet. 

 

Innføring av Mobil profil september 2014 

Mobil profil er en ordning der en kan dokumenter i pasientens journal på et medbragt nettbrett. Det er også mulighet for å lese i journalen ved behov. 

Dette er svært effektiv og tidsbesparende og brukes mest i hjemmetjenesten. Psykisk helsetjeneste og Tjeneste for funksjonshemmet deltok også i 

prosjektet selv om det ikke er like stort behov innen disse tjenestene. 

 

Sertifisering som Livsgledesykeheim (9 livsgledekriterier) 

Prosjektet hadde oppstart tidlig i 2014 og planen er å oppnå en sertifisering høsten 2015. Målet med prosjektet er å sette sosiale, kulturelle og åndelige 

behov på dagsorden og satset på en større individuell tilrettelegging for brukerne på sykeheimen.  

I oppstarten var det viktig å “rydde i eget hus”, få orden på rutiner, dokumentasjon , prosedyrer m.m., deretter gjennomførte ansatte en kartlegging av 

hver bruker(interesser, ønsker om aktiviteter m.m.), dette ble så brukt til å lage en aktivitetskalender til alle. Det ble også knyttet en del kontakter med 

skoler, barnehager, frivilligsentraler og Røde kors. 

 

Prosjekt LCP (Liverpool care pathway) 

LCP er et lindrende prosjekt som ble initiert av HINT og inviterte med Overhalla og Namsos kommune. 2014 ble et forberedende år der vi la planer 
for opplæring og implementering. 
Liverpool Care Pathway (LCP) ble utarbeidet i samarbeid mellom Royal Liverpool og Broadgreen University Hospitals NHS Trust og Marie Curie 
Hospice av professor John Ellershaw og hans gruppe i 1990-årene. LCP ble utviklet for å overføre den helhetlige omsorgen som den døende og 
familien blir møtt med på en palliativ enhet / hospice, til andre deler av helsetjenesten. Planen gir evidensbasert veiledning i forhold til de ulike 
aspektene ved terminalomsorg, så som pleietiltak, forutseende forskrivning av behovsmedikasjon og seponering av unødvendige medikamenter, 
psykisk støtte, åndelig omsorg og ivaretakelse av de pårørende. 
LCP er unik idet samme plan brukes både i sykehus, sykehjem, palliative enheter / hospice og hjemmesykepleien, med kun ubetydelige variasjoner. 
Planen er uavhengig av pasientens diagnose. Det betyr at planen kan bidra til å innføre en felles kultur og kompetanse i omsorgen for den døende og 
familien på tvers av nivåene i helsetjenesten, og dermed bli et viktig verktøy for samhandling omkring pasienter i siste livsfase. 
 

SLT/ rusarbeid 

Kommunen mottok prosjektmidler til både SLT(Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) og forebyggende 
rusarbeid i 2014. Det er ansatt prosjektleder i 100 % stilling som koordinerer arbeidet. SLT-prosjektet samarbeider Overhalla med Namsos kommune. 
I 2014 ble det jobbet med generell rusforebygging skole/ungdom/foreldre, 5 ruskontrakter, div arrangement, plan for  
 
Prosjekt “nye rutiner for en helhetlig svangerskapsomsorg”(JFR. Plan for en helhetlig svangerskapsomsorg) 
Dette er et samarbeidsprosjekt med Helse Nord Trøndelag. Kommunene Verdal, Nærøy og Overhalla ble invitert og takket ja til å prøve ut nye rutiner 
innen svangerskapsomsorgen i forbindelse med planen og tjenesteavtale 8. 
 
Barn/unge med overvekt- verktøy for begeistring 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olav, Sintef og Overhalla kommune(helsestasjonen). Målet er å finne et verktøy som kan motivere ungdom 
til å gjøre gode livstilvalg. Sintef gjennomførte intervju med helsepersonell, foreldre og ungdom i sykehus og kommune i 2014. 
 
 
Kostra tall 2014 
Det vises til noen kostra tabeller hvor en sammenligner Overhalla kommune(OK) med sammenlignbar kostra gruppe (kosta gruppe 1), kommunene i 

Nord Trøndelag(NT) og landet utenom Oslo. Viser til utviklingen for Overhalla i 
2012,2013 og 2014.  
 
Tabell 1 viser en god utvikling i forhold til bruk av omsorgsbolig til 80 år +. Praksis for 
tildeling av omsorgsbolig ble strammet betraktelig inn etter et prosjekt der en så at 
praksis var dårlig. Pleie og omsorg tildelte omsorgsboliger uten at brukerne hadde behov 
for PO-tjenester. Tabellen viser at praksis er endret og bruken av omsorgsboliger er 
halvert. Sammenlignet med kostra gruppe 1 ligger kommunen lavt, men lik landet for 
øvrig. 
 
 
 
 

(Tabell 1) 
 
Tabell 2 viser brutto driftsutgifter pr plass i institusjon. Her ser vi at Overhalla ligger 
godt under kostra gruppe 1, Nord-Trøndelag og landet for øvrig. Dette er et godt 
resultat med tanke på den store endringen som ble gjort i januar 2011, med opprettelse 
av akuttavdelingen og utvidelse av demensavdelingen(fra 6 til 12 plasser).  
                                            (Tabell 2) 
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Tabell 3 viser at kommunen har en nedgang i forhold til 2012 når det gjelder 
hjemmetjenester med høy timesats. Overhalla ligger under vår kostra gruppe og 
langt under landet som øvrig. Hva skyldes dette og hva er den beste medisinen? 
Kanskje medisinen er hverdagsrehabilitering/mestring. Drifta innen 
hjemmetjenesten i sin helhet er god og fleksibel, men diskusjonen går på hva er 
de riktige prioriteringene. Denne diskusjonen må en gå nærmere inn på i 
framtiden, kan en f.eks. ta i bruk mer teknologi som kan erstatte noen 
tilsynsbesøk som medfører at helseressursene kanaliseres over til de som trenger 
mer ressurs.  

 
 
 
 
 
 

(Tabell 3) 
 
Tabell 4 viser at kommunen ligger lavere i brutto driftsutgifter pr mottaker av 
hjemmetjenester enn kostra gruppe, NT og landet. Det kan være svært positivt, 
men hvis en ser på forrige tabell kan det tyde på at kommunen har mange brukere 
med lav timeinnsats og da vil utgiftene pr mottaker også bli gjennomsnittlig 
lavere. En kan se en positiv utvikling fra 2012 med at brutto driftsutgifter pr 
mottaker går opp. 
 
 

(Tabell 4) 
 

4.3 Fagområdet kultur 
 
2,4 % av kommunens netto driftsutgifter er brukt til kultursektoren i 2014, som er en nedgang fra 2014 med 2 % poeng. Snittet i NT og 
landet er på henholdsvis 3,7 og 3,8 %.  
 

Pr innbygger har Overhalla lave utgifter på kultursektoren. Det er for 2014 
brukt kr 1307 som er en nedgang fra året før og lavere enn de vi har valgt å 
sammenlikne oss med.   
 
 
Tjenester 
Under området fagsjef kultur er det organisert 20 tjenester.  

 
Folkebibliotek 
Det er brukt kr 193,- pr innbygger til folkebibliotek i 
2014. Dette er en nedgang fra 2013 fra kr 213,- pr 
innbygger.  
 
Overhalla har hatt den største økningen fra 2013 – 
2014 på utlån av barn og ungdomsbøker. (2013: 2783 
og 2014: 3776) Tall for 2013 (kostra tall for 2014 ikke 

klar) kan en 
se en 
nedgang i 
utlån pr innbygger. For landet som helhet er trenden den samme. For Overhalla henger dette 
også sammen med nedleggelse av filialen ved Hunn og endrede rapporteringsrutiner.  
Tidligere ble utlånet ved skole-biblioteket innrapportert sammen med ordinær utlån. I hht til 
innrapporteringsregler skal dette ikke innrapporteres når det ikke er kombinasjonsbibliotek.  
  
 

 
  

(tall i kr 1000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Info/Service 0 0 0 0 0 3

Voksenopplæring 0 0 0 0 99 0

Ungdomsklubb 358 451 598 502 568 435

Aktivisering eldre og funksjonshemmede 26 27 27 30 35 -16

Aktivisering av innbyggere 0 0 0 0 0 -35

Friluftsliv 0 0 50 122 163 186

Kulturminnevern 62 168 -29 -217 220 2

Folkebibliotek 0 0 0 0 794 720

Museer 0 0 0 111 86 87

Kunstformidling 59 60 57 54 43 62

Idrett 597 930 325 361 349 323

Kulturskole 1096 1305 1294 1476 1419 1640

Andre kulturaktiviteter 679 587 607 631 653 724

Annet kulturvern 80 71 77 84 81 13

Annet barne- og ungdomsarbeid 44 46 44 47 60 2

Tilskudd kulturarbeid 44 58 54 43 40 86

Grendehus og kulturlokaler 172 172 172 166 165 53

Kommunale kulturbygg 0 0 0 0 2 15

3217 3875 3276 3410 4777 4300

Sosial rådgivning flyktninger 0 0 0 0 467 -1908

Flyktningemottak mindreårige Skage boas 0 0 0 0 -1811 3127

3217 3875 3276 3410 3433 5519
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Ungdomstiltak, idrett, m.m. 
 

Netto driftsutgifter pr innbygger til idrett har for Overhalla gått ned de siste tre årene. 
Overhalla er i 2014 under kostragruppe 1, Nord Trøndelag og landsgjennomsnittet.  
 
Det er brukt kr 742,- pr innbygger i 
alderen 6-18 år på aktivitetstilbud 
som er noe høyere enn 
kostragruppe 1, men under Nord 
Trøndelag og 
Landsgjennomsnittet.   
 
Ungdomsklubben har i 2014 hatt 

ca 60 medlemmer som er det samme som året før. Antall årsverk ved tjenesten 
har vært 60 % stilling siden 2006. 
 
 
 
Kommunale musikk- og kulturskoler 
 

Netto driftskostnader pr innbygger i alderen 6-15 år har for 2014 økt fra tidligere år. I 
forhold til de andre i sammenlikningen har Overhalla noe høyere kostnader.  
 
Andel barn som har kulturskoletilbud 
har gått opp i 2014 til 37 % av de i 
alderen 6-15 år.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Flyktningetjenesten.  
Tjenesten har for 2013 bestått av 16 enslige mindreårige, 29 ordinære flyktninger hvorav 14 barn. 3 av familiene består av mor og far.  
 

 
 
Siden ordningen ble etablert i 2010 viser tjenesten et samlet overskudd på kr 6,8 millioner som er avsatt til disposisjonsfond. Det vil 
være viktig at en avsetter midler til fremtidige forpliktelser da integreringstilskuddet kun varer i 5 år for den enkelte bruker.  
Tjenesten har for 2014 bestått av 18 enslige mindreårige og 17 ordinære flyktninger. 
 

  

Flyktningetjenesten Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2010 2011 2012 2013 2014

korrigert

Lønn og sosiale kostnader 3 784 871    5 149 734     5 740 721     5 868 266     7 396 338     

Introduksjonsstønad 102 997      1 317 614     1 773 730     1 807 465     1 841 724     

Varer og tjenester 595 987       1 037 118     1 051 756     1 368 035     2 315 416     

Inventar og utstyr 370 231       264 087        102 565        397 974        123 973        

Kjøp av tjenester tolk og opplæring 9 974            762 739        790 531        1 353 529     1 040 175     

Økonomisk bidrag livsopphold og overføring andre kommuner 481 008       794 016        804 698        1 089 011     1 103 389     

Avskrivnign -                15 000           15 000           15 000           15 000           

Sum utgifter 5 345 068   9 325 308    10 264 001  11 884 280  13 836 017  

Husleieinntekter (18 456)        (35 303)         (135 731)       (75 000)         (186 000)       

Refusjon (2 826 526)  (5 973 427)   (4 870 542)   (4 772 337)   (3 426 297)   

Integreringstilskudd (3 855 250)  (6 028 141)   (7 004 160)   (7 899 225)   (10 386 775) 

Sum tilskudd/ inntekter (6 700 232)  (12 036 871) (12 010 433) (12 746 562) (13 999 072) 

Årlig overskudd (1 355 164)  (2 711 563)   (1 746 432)   (862 282)      (163 056)      



 
 
4.3 Fagområdet teknisk 

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

 
Produktiviteten per m² viser videre 
at en har en lavere utgift enn de en 
sammenlikner seg med.  
 
Tallene vil gå noe ned når den nye 
barneskole ved OBUS står ferdig. 
Videre vil bygging av ny barnehage 
kunne påvirke tallene noe. Energi-
effektivisering har vær en langsiktig 
plan i Overhalla. Det er foretatt 

investering som skal kunne redusere driftskostnadene. En sammenlikning over år og 
med andre viser at Overhalla forbruker minst pr m².  

 
Tabellen under (brutto driftsutgifter til…) viser kostnadene med drift av bygg som 
brukes i tjenesteproduksjon. Førskolelokaler er det type bygg som skiller seg ut i 
sammenlikningen. Avskrivning kan spille inn for Overhalla som har bygget en ny 
barnehage. 
 
 
 
 
 
 
 

 
En sammenligning mellom vedlikeholdskostnader, lønn til vaktmester og 
avskrivning viser at en har et etterslep på anslagsvis kr 3 millioner pr år. En har 
vurdert at 30 % av vaktmesters oppgaver brukes til vedlikehold.  
 

 
 
Kommuneplanens arealdel / kartverk / leke og rekreasjonsareal 
Kostratallene viser at kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er 7 år. I vedtatt planstrategi er det ikke vedtatt å gjennomføre en 
revisjon av gjeldende kommuneplan inneværende kommunestyreperiode.  
Overhalla har innsynsmulighet i kartverk via kommunens Internettside. Overhalla har en høy andel når det gjelder leke og 
rekreasjonsareal. 
 
Avfall og renovasjon 
Overhalla har hatt en selvkostgrad på 100 % i 2014. Årsgebyret har økt i 2014 og er høyere enn de vi har sammenliknet oss med. Det 
leveres mindre husholdningsavfall pr innbygger enn året før og de andre en sammenlikner seg med. I tillegg blir avfall som inneholder 
matavfall hentet oftere. Det er for 2014 brukt kr 166.000 av selvkostfondet for renovasjon og ved utgangen på kr 546.000. Det er i 
budsjett for 2015 forutsatt at en skal bruke kr 115.000 av fondet.  
 

 
 
 
  

Kommunale bygg OK 12 OK 13 OK 14

Vedlikeholdsutgifter (art 123/125) 1987000 2024000 2192000

Lønn og sosiale (vaktmester 30 %) 850 000         840 098         831 169         

Stipulert vedlikeholdskostnader 2 837 000     2 864 098     3 023 169     

Avskrivning 5811000 6037000 6130000

Avvik -2 974 000    -3 172 902    -3 106 831    

Avvik i % 51 % 53 % 51 %
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Vann og avløp 
Gebyrgrunnlaget for Overhalla viser at en for vann er på samme nivå som gjennomsnittet i Nord Trøndelag, men noe høyere enn 
landsgjennomsnittet. For avløp er gebyrgrunnlaget noe høyere.  

 
Avløpsområdet har 
hatt med seg et 
underskudd i flere 
år som har oppstått 
som følge av 
manglende 
selvkostfond og 
høyere utgifter enn 
gebyr. Dette ble i 
2014 snudd, slik at 
en har et fond på kr 
621.000 ved 
årsslutt.  

 
Selvkostfond for vannforsyning viser ved årets slutt en saldo på kr 1.680.0000. Som en ser av tabellen ovenfor er det siste to år avsatt 
forholds stor andel av gebyret (28 % og 30 %) som følge av at en har hatt behov for å styrke fondsbeholdningen. Det er i 
økonomiplanperioden planlagt en del større investeringer. Dette vil medføre større kapitalkostnader for sektoren. Til tross for dette er 
det planlagt at dagens gebyrnivå skal videreføres ved at en reduserer avsetting til selvkostfond.  
 
Samferdsel 
Overhalla er den i sammenlikning som har den høyeste nettokostnaden pr km kommunal vei på kr 74.000,-. Dette er kr 27.000,- over 
kostragruppe 1 og kr 20.000,- mer enn Nord Trøndelag. Ellers er en på samme 
nivå som NT og under landsgjennomsnittet.  
 
Endelig regnskap for samferdsel viser en vesentlig besparelse i forhold til 
budsjett, noe som gjenspeiler seg i km kostnaden.  
 
 
Brann og ulykkesvern 
Overhalla hadde forholds mange utrykninger i 2013, men gikk ned i 2014.  
Tall fra kostra viser at pr 1000 innbygger hadde Overhalla 2,9 på 
bygningsbranner i 2013, som har gått ned til 1,6 i 2014. Landsgjennomsnittet er 
på 0,7 i 2014. Totalt har brannkorpset vært på 5 husbranner i 2014. 7 utrykninger 
i tilknytning til trafikkulykker, en skogbrann og 3 andre branner. I tillegg har 
styrken vært på 5 oppdrag i forbindelse med skogbrann i andre kommuner.  
 
 

4.4 Sykefravær 

 
Tabell: Sykefraværsprosent i Overhalla kommune og landsgjennomsnittet  
 2006 2007 2008 2009 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Overhalla kommune  7,7 7,9 7,8 8,3 6,9 6.9 6,9 7,4 7,8 

Gj.nitt norske 
kommuner   

9,3 9,4 9,7 9,9 9,2 9,7 9,8 9,8 9,8 

 
Tabell: Hvordan sykefraværet fordeler seg med egenmelding og sykemelding av  
ulik varighet 
Sykefravær 2014  Egen-

melding 
Sykem.  
1-3 dg 

Sykem.  
4-16 dg 

Sykem. 
17-56 
dg 

Sykem. 
> 56dg 

Totalt 

Overhalla 
kommune 

0,9 0,4 0,7 1,7 4,1 7,8 

 
Tabell: Kjønnsfordeling sykefravær i % 
 2009 2010 201

1 
2012 2013 2014 

Turnuspersonale 12,6 9,3 7,6 10 11,2 8,5 

Kvinner, totalt i Overhalla 
kommune 

9,2 7,8 7,8 7,8 8,3 8,7 
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Menn, totalt i Overhalla 
kommune 

4,8 3,9 3,2 3,3 3,2 3,6 

Alle Ansatte 8,3 7 6,9 6,9 7,3 7,8 
 
Tabell: Sykefravær pr. enhet 
Enhet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Hunn skole 6,6  3,8 5,9  4  6,2  8,2  
OBUS 5,4  4,1 5,8  5  5,5  5,8  

Skage barnehage 7,9  9,8 10,5  7,4  5,6  7,9  

Ranemsletta barnehage 7,0  6,5 8,5  8,7  8,9  9,5  
Moamarka barnehage     7,2  14,0 

Helse og familie 9,0  6 6,4  9,3  12,3  9,6  

Overhalla sykeheim 11,7  9,2 8,3  10,5  7,9  7,9  

Hjemmetjenester 11,8  8,1 6,9  10  9,3 3,9  
Kultur 3,1 2,3 7,9 2,2  2 8,2  

Teknisk 6,3  13 6,5 4  4,2  7,3  
Sentraladministrasjonen 3  3 2,5 3,3  6,6  2,9  

Snitt hele kommunen 8,3  6,9 6,9 6,9 7,4 7,8 
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4.5 Handlingsprogram for miljøarbeidet 

 
Delmål 3.1  
Naturmangfold

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

Indikator   . Ambisjon 
og tiltak 

Status/måling  

3.1.1 Antall 
besøk 
registrert i 
utvalgte 
turbøker 

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

 

Turbok/Antall 
besøk 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fallvegen (Skogmo)  833 588 714  685 500 455 782 594 

Himovatnet  (Sletta)  1980 2175 1584 1828 1329 1196 3590 3748 

Tømmersjøen(Øysl.)  888 1031 742  714 741 910 1015 1333 

Tetlivattan(Øyesvold) 3423 2935 1724 2610 2438 2425 2888 3610 

Namsenløypa(Skage) 2622 3762 5210 4450 4328 4646 4677 4168 

Koltjønnhytta(Skage) 8000 9000 10250 9068 10679 10419 9417 13500 

Totalt                             17746 19491 20224 19355 20015 20051 22369 26953 

 
Delmål 3.3  
Naturmangfold 

Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares 
 for framtiden 

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

1 Null avgang 
villmarkspregede områder 

2008: 0 
2009: 0 
2010: 0 
2011: 0 
2012: 1% (0,3 km2) (Adkomstvei hytter Tømmersjøen) 
2013: 0 
2014: 0 

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

2 Ambisjon: Maks 5 
dispensasjoner pr. år 

 
Ambisjon endret fom 2012 
Ambisjon 2012:  
Maks 3000 m2 
 

2008: 4 
2009: 5 
2010: 2 
2011: 9  
2012: 500m2 (4 dispensasjoner) 
2013: 6900m2 (10 dispensasjoner) 
2014: 2400m2 (9 dispensasjoner) 
 

 
Delmål 3.4  
Avfall 

I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs 

Indikator   Ambisjon og tiltak Status/måling (se statistikk fra SSB under delmål 3.6) 
3.4.1 
Tjenesteenheter 
i org.kartet 
sertifisert som 
miljøfyrtårn 

1 Alle tjenesteenheter 
skal være sertifisert 

 Status 31.12.2014 Alle tjenesteenheter er sertifisert Miljøfyrtårn  
(12 sertifikat) 

3.4.2  
Antall 

2 Å være blant de 3 beste 
kommuner i Norge 

Status 31.12.14 Overhalla er nr. 2  (Til sammen 16 Miljøfyrtårn i 
Overhalla) 



Årsmelding 2014 
- positiv, frisk og framsynt - 

 

Side 24 av 32 
 

miljøfyrtårn pr. 
innbygger 

 

3.4.2 Mengde  
klimagassutslip
p fra 
avfallshåndterin
g. 

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

Steg 1 og 2 er gjennomført og tiltaksplan for MNA er utarbeidet og 
gjennomføring av tiltak er påbegynt 
 
Status MNAs klimapåvirkning av innsamling og behandling fra 
husholdninger: 
2009: 3190 tonn CO2-ekvivalenter 
2010: 1499 tonn CO2-ekvivalenter 
2012: 2394 tonn CO2-ekvivalenter 
2013: 1521 tonn CO2-ekvivalenter 
2014: 2208 tonn CO2-ekvivalenter 
Økning 2013 til 2014 skyldes økning i avfallsmengdene.  
Økning 2010 til 2012 skyldtes først og fremst at sammensetningen 
av restavfallet i 2012 var slik at det var mye plast i restavfallet. 
Forbrenning av restavfall med mye plast – gir et høyere utslipp av 
CO2 enn hvis all plast var tatt ut av restavfallet. (Korrigerende tiltak 
er iverksatt med utvidet ordning for levering av plast for 
husholdninger fra 1.1.14) 
 

 
MNA Klimaregnskap Resultat 
Kildesortert inkl Restavfall totalt 

Behandlingssted Avfallstype 

Utslipp 
(CO2-
ekv.) 
trans-
port 
(innsa
mling) 
til rute 

Utslipp 
(CO2-
ekv.) 
transpor
t 
(innsaml
ing) i 
rute 

Utslipp 
(CO2-
ekv.) 
transport 
(innsaml
ing) fra 
rute 

Utslipp 
(CO2-
ekv.) 
mello
mtrans
-port 

Utslipp 
(CO2-
ekv.) 
videre-
transport 

Utslipp 
(CO2-
ekv.) 
ved 
avfallsb
ehandlin
g 

Unngåtte 
utslipp 
(CO2-ekv.) 
ved 
erstatning 
av energi/ 
material 

Norske Skog, Skogn Kildesortert – Papir 113,1 71 23,5 0 32,5 458,31 -1297,62 
Grønt Punkt Kildesortert – Plast 9,9 0,7 0,2 0,7 11,1 118,12 -209,36 
Ecopro, Verdal Kildesortert - Våtorganisk 194,6 63,9 22,3 0 57,4 29,8 -129,27 

Fiskeby, Sverige Kildesortert - 
Drikkekartong 8,8 0,5 0,2 0,6 13,7 31,75 -53,51 

Statkraft Varme, Tr.heim Restavfall 166,8 381 133,8 0 203,6 4018,64 -1588,94 
Norsk Gjenvinning, 
Fredrikstad Kildesortert - Glass/Metall 6,9 71,7 22 0 80,4 203,39 -1064,16 

Sum   500,1 588,8 202 1,3 398,7 4860,01 -4342,86 
 

Indikator   . Ambisjon og tiltak Status/måling  
 5 Mer miljøvennlig innkjøp  

 
1.Å være deltaker /aktiv 
bidragsyter i 
samarbeidsprosjektet  
Innovativ handling, bedre 
off. anskaffelser i NT 
2.Det skal utarbeides 
innkjøpsstrategi/ styrings-
dokumenter for innkjøp. 
3.Strategi/styringsdokume
nter skal implementeres  
4. Kompetanseheving  
Bl.a. å ta initiativ til felles 
innkjøpskonferanse(r) for 
innkjøpere og leverandører 
i Namdalen. 

 
 
1. Overhalla kommune deltar i samarbeidsprosjektet Innovativ 
handling, bedre offentlige anskaffelser i Nord-Trøndelag 
 
 
 
 2. Forslag til innkjøpspolitikk utarbeides 1. halvår 2015 
 
 
 
 
4. Dialogkonferanse offentlige anskaffelser med offentlige og private 
virksomheter i Midtre Namdal gjennomført i Overhalla 26.2.2015. 
 
Se konkrete innkjøp indikatorer 3.5.1, 3.5.1.1, 3.6.1, ellers krav i 
Miljøfyrtårn om valg av miljømerkede produkter 
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3.4.6 6 Overhalla skal bli 
Fairtradekommune 

Kommunestyret har høsten 2014 fattet eget vedtak om å støtte 
Fairtrade, i tråd med kriteriene for å bli Fairtrade-kommune, og har 
nedsatt egen styringsgruppe for arbeidet. 
Søknad om godkjenning sendes 1. halvår 2015 

3.4.10 
Godkjent 
sertifikat 

1
0 

Overhalla storkjøkken skal 
fortsattvære DEBIO-
godkjent (sertifisering for 
økologisk 
produksjon/omsetning) 
Ambisjon  
2014:35% av maten som 
lages ved kjøkkenet skal 
være økologisk. 
2015: Serveringsmerke i 
sølv (krav: 50% økologisk) 

Overhalla storkjøkken er DEBIO godkjent pr oktober 2009 
2010: 12 %.  
2011: 13-14 %  
2012: 22 % 
2013: 30% 
2014: 35% 

3.4.12 
Antall 
bedrifter 
sertifisert 
etter ISO 
14001 

1
2 

 Å konsolidere eller øke 
antall sertifikat ISO 14001 i 
Overhalla mv. 
 
 Det skal gjennomføres en 
erfarings-/startkonferanse. 
Målgruppe er sertifiserte 
ISO 14001-bedrifter og 
potensielle nye ISO-
bedrifter (planlegges som 
et samarbeidsprosjekt 
mellom kommunen, 
Skogmo Industripark og 
MNS Utvikling). 

Antallet sertifikat ISO 14001 er uendret i 2014. 
Følgende bedrifter er sertifisert pr. 31.12.14:   
MNA 
Overhallakommune 
OverhallaBetongbygg Overhalla Industrier  
Grannes VVS  
Siktedukfabrikken  
NAMAS Vekst  
Huurre 
Miljøutvikling AS 
Flasnes Transport AS 

 
 

Delmål 3.5  
Energi  

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

Indikator   . Ambisjon og tiltak Status/måling  
3.5.1Fokusby
gg 
(utvalgte 
kommunale 
bygg jf. egen 
tabell): 
 
Energiforbruk 
pr m2 pr 
tjenesteenhet 
i 
organisasjon
skartet. 
 
Energiforbruk 
betyr her 
“eksternt 
tilført energi” 
dvs. all 
energi som 
må tilføres 
bygget for å 
dekke totalt 
netto 
energibehov. 

1  
 
 
Ambisjon 2017: 
Innsparingsmål 20% 
sammenlignet med 2012 
(daggrads-korrigert) 
 
I perioden 2007-2012 var 
: Innsparingsmål: 20% 
Måleresultat: ca. 26%  
(daggrads-korrigert) 
 

 
 

 
Tallene i tabellen er graddagskorrigert  
*) Normtall fastsatt skjønnsmessig ift byggeår og daværende 
**) Rammekrav i NS 3031:2007 
x) Nye Ranemsletta barnehage, forbruk fra 01.01.11 

Bygg: For-
bruk 
kwh/
m2 
2007 

For- 
bruk 
kwh/ 
m2 
2008 

For-
bruk  
Kvh/
m2  
2010 

For-
bruk  
Kvh/ 
m2  
2011 

For-
bruk  
Kvh/ 
m2  
2012 

For- 
bruk  
Kvh/ 
m2  
2013 

For- 
bruk  
Kvh/ 
m2  
2014 

Nor
m 
tall 
(*) 

N
or
m 
tall  
ny-
byg

Endring
%  
2012 
-14 

Admbygg 213 194  157 176 160 152 198 225 165

Helsesenter 373 333  279 344 330 316 334 300 235

Hunn skole 159 144 134 141 133 135 143 175 135

OBUS 266 248 150 186 172 153 177 202 135
6 leil.Grovin 
leiSkage 

  121  

Skage bhg 188 182 155 167 144 146 161 198 150
Trollstua  253 218  180 233 224 236 252 150 150

Ranemsl bhg 223 189  206 157X 138 130 159 240 150

Moama bhg 198 228  180 197 174 199 242 198 150

Gimle  194 141 153 178  

Totalt 248 224  173 195 182 168 196  
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SD-anlegg og Energioppfølgingssystem (EOS) system er montert i 
2012. 

 1 Overhalla kommune skal 
til enhver tid ligge foran 
teknisk forskrift. 
Pt.: Kommunale nybygg 
skal være passivhus eller 
nullenergihus. 

Ny barneskole OBUS får energikarakter A og passivhus standard, 
ferdig 2015 
 
Ny Skage barnehage får energikarakter A og blir tilnærmet 
nullenergibygg,  ferdig 2016 

 2 Rehabilitering etc. av 
eksisterende kommunale 
bygg skal skje i tråd med 
tabeller /ambisjoner 
ovenfor.  

Vedtak 2014 om nytt varmeanlegg / ENØK-tiltak Hunn skole (ferdig 
2015)  
Dette vil ikke endre Energikarakter, men Oppvarmingskarakter, se pkt. 
3.5.3.3 
 
Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-
standard - samarbeidsprosjekt, ferdig 2015 

 5 Stimulere næringsliv til å 
lage mer energi-
/miljøvennlige bygg.  
Aktuelle tiltak: 
* Å gjennomføre et 
samarbeidsprosjekt for 
rehabilitering av ett 
utvalgt eksisterende 
kommunalt bygg (mulig 
pilot-/forsknings-
/utviklingsprosjekt).  

 
 
 
Pilot-/samarbeidsprosjekt gjennomføres 2014/15: Rehabilitering av 
omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard - 
samarbeidsprosjekt mellom Overhalla kommune, Olav Duun VGS, 
Husbanken, Sintef Byggforsk, Opplæringskontoret for byggfag i 
Namdalen m.fl.. 
 
 
 
 

Indikator   . Ambisjon og tiltak Status/måling  
3.5.2 Samlet 
stasjonært 
energiforbruk 
i Overhalla 
utenom 
kommunale 
fokusbygg 

 Ambisjon: 5 % lavere 
energiforbruk i 2017 enn 
i 2012. 
(daggradskorrigert) 
 

Indikator 3.5.1.1 Samlet årlig forbruk kommunale bygg/anlegg 
 
 

Tallene i tabellen er ikke graddagskorrigert.  
Hvis vi graddagskorrigerer, har samlet forbruk økt med ca. 12 % i 
perioden 2007-2014 
 3) og 5) Årstallene kan være unøyaktig fordi det ikke foretas avlesning 
periodisk for hvert år og forbruket periodevis stipuleres 

År 

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

2) kWh/år 
bygg 
(fokus) 
(Kun el) 

3) kWh/år 
Gatelys/ 
Plasser 

4) kWh/år 
Vann og 
Avløp 

5) kWh/år 
Hoppbakk
e/ 
Lysløyper 

Sum 3), 
4) og 5) 

kWh/år Totalt 
forbruk 

2005     68 957 404 314 46 806 520 077 

2006 3 836 161 3 342 674 89 364 418 728 41 793 549 885 4 386 046 

2007 4 159 898 3 626 790 103 343 426 044 38 810 568 197 4 728095 

2008 4 104 354 3 580 865 144 844 427 786 43 254 615 884 4 720 238 

2009 4 040 921 3 636 338 132 965 443 740 38 011 614 716 4 655 637 

2010 4 294 159 3 853 556 100 263 512 440 53 767 666 470 4 960 629

2011 4 477 914 3 646 606 171 733 612 408 62 896 847 037 5 324 951

2012 4 624 197 3 866 733 167 931 645 291 63 069 876 291 5 500 488

2013 3 900 285 3 501 056 197 956 662 941 62 916 923 813 4 824 098

2014 4 225 681 3 980 226 79 853 609 634 7 009 696 496 4 922 177

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

 
Tabell 2 

 2 Kommunen skal være 
miljøpådriver/-
samarbeids-partner 
overfor bank-/ 
finansnæringen 
(bankrente-betingelser, 
veiledning mv.) 

Det er p.t. inngått relevant avtale mellom Overhalla kommune og 
Sparebank 1 SMN for dette. 

Indikator  . Ambisjon og tiltak Status/måling 
 3 Det skal arbeides 

systematisk med ENØK i 
forhold til utendørs 
belysning: 
 

På siste gatelysprosjekter Skogmo (opp til Overhalla Betongbygg) 
2014 og Skage opp til Hunnaåsen 2013 er brukt LED lys.  
 
Det vurderes fortløpende utskifting av eksisterende og neste prosjekt 
som vurderes er i sammenheng med ny barnehage Skage der gatelys 
vil bli vurdert byttet ut til led (vurdering pågår nå, mars15) 

 4 Det skal arbeides 
systematisk med ENØK / 
energigjenvinning for 
vannverk 
/vannledningsnett og 
avløp / renseanlegg. 
Steg 1: Det skal 
utarbeides en 
mulighetsstudie (herunder 
statusoversikt over hvor 

Status mars.15: Litt på etterskudd men pr nå registreres forbruk og det 
er igangsatt samtaler med et foretak for bistand til å utarbeide 
mulighetsstudie enøk innenfor vann avløp. 
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hen forbruket fordeler 
seg) 

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

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

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

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

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

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

• Ved salg / utleie av kommunal eiendom settes føringer og krav 
til energiløsninger (er f.eks. gjort ved salg Kirkåkern Skage, 
detaljregulering hhv. område festet av Overhalla hotell og 
detaljregulering område E Ranemsletta sentrum). 

 8 Det skal stimuleres til 
ENØK i jordbruket. 
Herunder: 
*Å bidra til et Pilotanlegg i 
Overhalla med 
gjenvinning av 
ventilasjonsluft i 
kyllingfjøs  

Tilskuddsordning vedtatt i årsbudsjett 2015: Bevilget kr. 100.000,- til en 
tilskuddsordning for etablering av anlegg for gjenvinning av 
ventilasjonsluft fra kyllingfjøs, som årlig tilskudd /kr. 50.000,- pr. anlegg 
og inntil 2 anlegg. (jf. Økonomiplan 2015-18)   
Ordningen iverksettes i 2015 
 
5 utvalgte gårdsbruk i Overhalla skal i 2015 delta i et nasjonalt prosjekt 
der brukerne gratis får ENØK-analyse av gården og rapport med 
tiltaksplan. 

3.5.3 
Kommunale 
fokusbygg: 
Oppvarmings
karakter 
 

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

 

Status p.t.: Målsetting: Innen:

Fokusbygg 

Energi 
karakter 

Oppvar
m-ing 

Energi 
Karakt
er 

Oppvarming 

1 Adm.bygget E 5/Rød D 3/Gul 2016 
2 Helsesenteret D 5/Rød C 3/Gul 2016 
3 Hunn skole F 3/Gul D 2/Lys grønn 2017 

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

5 OBUS  D 5/Rød D   3/Gul 2016 
6 OBUS barnesk Ikke merket 5/Rød A 1/Mørk grønn 2015 

7 
Skage 
barnehage D 5/Rød A 1/Mørk grønn 2016 

8 Trollstua bhg E 5/Rød C Gul 2018 

9 
Ranemsletta 
bhg A 

2/Lys 
grø A 2/Lys grønn 

10 Gimle 
Energimerk
es i 2014     

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

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

Oppvarmingskarakter 
(etter farger) 

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

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

A B C D E F G 

Barnehager 90 135 180 228 276 414 Ingen grense 

Kontorbygg 84 126 168 215 263 395 Ingen grense 
Skolebygg 79 118 158 208 259 389 Ingen grense 
Sykehjem 136 203 271 328 384 576 Ingen grense 
Idrettsbygg 109 164 218 272 325 488 Ingen grense 

A = 
oppvarmet del 
av BRA [m2] 

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

 

 1 Kommunale nybygg bør 
oppfylle beste 
oppvarmingskarakter, 
Mørk grønn.   

Oppvarmingskarakter ny barneskole OBUS:  Mørkegrønn (ferdig 2015) 
 
Oppvarmingskarakter ny Skage barnehage:  Mørkegrønn (ferdig 2016) 

 2 Eksisterende oljekjeler i 
kommunale bygg skal 
erstattes med andre 
supplerende / fornybare 
energikilder så snart det 
er hensiktsmessig 

 
Oljekjeler på OBUS og Hunn skole skiftes ut i 2015 (ved ny barneskole 
OBUS og nytt varmeanlegg Hunn skole). 

 3 Valg av energikilder/-
systemer for fornybar 
energi skal skje ut fra en 
konkret vurdering i 
forbindelse med hvert 
enkelt nybygg- og 
rehabiliteringsprosjekt mv.  

Oppvarmingskarakter Hunn skole etter nytt varmeanlegg: Litt usikkert, 
men en farge opp på skalaen blir det nok 
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Delmål 3.6  
Klimagasssutslipp 

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

Indikator  Ambisjon og 
tiltak  

Status/måling  

Transpo
rt 
3.6.1 
Mengde 
klimagass-
utslipp fra 
veitrafikk. 

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

Klima- og forurensingsdirektoratets klimakalkulator er ikke operativ 

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

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

  Mobil  
forbrenning 

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

  Annen mob 
forbre 

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

  Stasjonær 
 
forbrenning 

 Industri og 
bergv 

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

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

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

  Prosess- 
utslipp 

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

  Avfallsdeponiga
ss 

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

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

  Utbygging av gang- og 
sykkelveier RV: Steg: 
1. Himokorsen - 
Fuglem 
2. Barlia-korsen - 
Øysvoll-korsen 
3. Øysvollkorsen-Skage 
4. Skage - Namsos 
Øvrig veinett: Ranem 
bru gis høy prioritet. 

 
 
Steg 1 er Fullført  
            
 
 
 

 
3.6.3 Antall 
elbiler i 
Overhalla 

 Totalt 100 elbiler i 
Overhalla innen 
2017 
Ladeinfrastruktur og 
tilrettelegging for 
ladbare biler 

Overhalla kommune har etablert en tilskuddsordning der det gis tilskudd til 
virksomheter for å sette opp ladepunkt for offentlig bruk (inntil kr. 25.000,- og 
maks 50% av totalkostnad) 
(Samarbeidsprosjekt / spleiselag: NTFK, MNS Utvikling og Overhalla 
kommune) 

3.6.4 Samlet 
CO2utslipp 
fra den 
kommunale 
bilparken 

  
 
 
Reduksjon med 
50% innen  2017 
a)Revidere og fokus 
på å få implementert 
Grønne reiser – 
retningslinjer for 
Overhalla kommunes 
reisevirksomhet. 
b) Miljøvennlige biler 
ved kjøp/leie/leasing 
– elbiler når dette er 
hensiktsmessig. 
*80% elbil innen 
2017 
*100% elbil innen 

Status 31.12.14:  
33 % av den kommunale bilparken er el., med 4 elbiler (utrykningskjøretøy 
ikke medregnet) 
Tabell: Kjørte kilometer kommunal tjenesteproduksjon pr. 
enhet/tjenesteområde 2014 

 

Ant 
biler El 14 

Diesel 
14 

Privat 
bil 14 Totalt 

 
Av 

total 
Snitt 
pr bil 

And
el El 

Foss
ilt 

    km km km km   km     

Adm/polit 2  7 087   28 007  13 437   48 531  13 % 17 547  15 % 85 % 

Skole       12 585   12 585  3 %   0 % 100 % 

Barnehag
e       2 608     2 608  1 %   0 % 100 % 

Sykeheim       2 073     2 073  1 %   0 % 100 % 

Hjemmetj. 3 38 987  57 401  23 481  119 869  33 % 32 129  33 % 67 % 

Helse&fa
m 3 14 194   23 545  15 312     53 051  15 % 12 580  27 % 73 % 
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2020 Kultur 1    43 814   16 389     60 203  16 % 43 814  0 % 100 % 

Teknisk  2   16 236   19 761     35 997  10 % 8 118  0 % 100 % 

Vann/Avl 2   30 870   -      30 870  8 % 15 435  0 % 100 % 

  13 60 268  199 873  105 646  365 786    20 011  16 % 84 % 
 

  Overhalla skal bli 
sykkelkommune nr. 
1 i Namdalen.  
 

 
Tilskuddordning iverksatt 2015 (tilskudd 20% av prisen og maks kr 3.000,- pr. 
sykkel innenfor en ramme  på kr 50.000,- pr år i perioden 2015-2017) 
 

Landbru
k 
3.6.5 
Mengde 
klimagass-
utslipp  

1 Å stimulere til 
tilstrekkelig 
forekomst/ 
utnyttelse av 
lagerkapasitet for 
husdyrgjødsel  
Steg 1: Å stimulere til 
kartlegging av 
behov/ledig kapasitet 
og til samhandling  

Konkretisering av tiltak for steg 1 er under vurdering pr. april 15 

 2 Å stimulere til 
bedre grøfting av 
dyrkamark 

Lokal prioritering av SMIL-midler /arbeidstid ved MNS Miljø og landbruk har 
bidratt til økt fokus og gjennomføring av en rekke hydrotekniske anlegg i 
næringen med godt resultat 

 3 Å stimulere til et tiltak 
som bidrar til på en 
enklere måte og med 
mindre transport kan 
skaffe seg nødvendig 
dyrefor 
jordformidlingsordnin
g / jordbank etc.). 

Det gjennomføres i 2014/15 et prosjekt i regi av Norsk landbruksrådgivning 
Namdalen for å synliggjøre inntektspotensialet (rapport legges fram i 2015). 

 4 Å stimulere til ØKO-
kjøring i landbruket 
(ØKO-kjørekurs etc.). 

Det er planlagt kurs i energieffektiv traktorkjøring i Overhalla (gjennomføres i 
2015) 

3.6.6 
Aktivitetsnivå 
når det 
gjelder 
skogkultur og 
tynning 

  Aktivitetsdata for skogbruket i Overhalla 2000-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

År Avvirkning 
(m3) 

Utsatte 
planter 
(stk) 

Planter 
per m3 
avvirket 

Ungsko
gpleie 
(daa) 

2000 14 979 167 045  1 024 
2001 22 015 158 095  8,5 1 991 
2002 21 152 175 405  8,1 2 350 
2003 19 413   90 950  4,5      31 
2004 12 611   79 175  4,9 1 641 
2005 14 633   31 700 2,3    806 
2006 16 839   72 400 4,6 1 561 
2007 13 970   77 650 5,0   722 
2008 22 467   82 725  4,5   566 
2009 26 788 162 400 6,6   707 
2010 18400 112 200 5   519 
2011 26597 181575 8,1   812 
2012   7078   66450 3,9   912 
2013 24544   82250 5,2   846 
2014 46278 216150 6,1   944 

 7 Å bidra aktivt til 
“Skogpådriverprosjek
tet i Namdal”  

Overhalla kommune deltar i prosjektet 



Årsmelding 2014 
- positiv, frisk og framsynt - 

 

Side 32 av 32 
 

 10 

Overhalla kommune 
deltar i 
skoleskogdager 
(Kvatningen) 

Skolene deltar (5. klassetrinn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


