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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/315-1

Saksbehandler:

Bente Eidesmo

Saksframlegg

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 9/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 6/16 29.02.2016

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for Overhalla kommune.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 15.01.2016 Handlingsplan for vold i nære 
relasjoner

Saksopplysninger

Bakgrunn for utarbeidelse av handlingsplanen:
I Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011"Vendepunkt”, fremheves
kommunale eller interkommunale handlingsplaner som viktige redskap for å sikre at ofre for 
vold i nære relasjoner får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Hensikt:
 Forebygge og minske den lidelsen volden medfører for kommunens innbyggere.
 Sette innsatsområdet på dagsorden.
 Samordne og tydeliggjøre ulike virksomheters bidrag og ansvarsområde.
 Øke kompetanse og kunnskap gjennom samarbeid.

I 2012 kom det en midlertidig handlingsplan som skulle følge opp ”Vendepunkt” og gjelde for 
2012. Denne planen fyller behovet for kontinuitet og styrking av arbeidet mot vold i nære 
relasjoner på kort sikt. Så vil det bli presentert en ny handlingsplan for perioden 2013-2016.

I tillegg til dette sendte barneombudet ut et brev til alle landets ordførere i februar 2010, med en 
oppfordring om at det bør utarbeides lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i alle 
kommuner. 

På bakgrunn av dette ønsket vi i Overhalla kommune å utarbeide en handlingsplan mot vold i 
nære relasjoner. Handlingsplanen omfatter tiltak innenfor temaet, samt rutiner og retningslinjer 
for selve arbeidet med vold i nære relasjoner.

Det har vært ei prosjektgruppe i kommunen som har jobbet med dette temaet over flere år. 
Prosjektgruppa har bestått av følgende:

 Politiet
 NAV
 Barnevern
 Psykisk helsetjeneste
 Helsestasjon
 Enhetsleder Helse og Familie
 Fagsjef helse og omsorg
 Flyktningetjenesten
 Enhetsleder hjemmetjenesten
 Fagsjef oppvekst
 Prosjektleder for rus og forebyggende arbeid

Det er 3 utvalgte hovedområder som det skal jobbes med:

-�4�-



1. Kunnskap
2. Bevissthet
3. Samarbeid

Vurdering

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner skal være med å bidra til å skape en kultur for å bry 
seg og å bry seg om, slik at vi sammen får stoppet volden og hindret at ny vold oppstår. 

Voldsutsatte i nære relasjoner har ofte sammensatte behov, og flere ulike etater og tjenester må 
involveres. Utfordringene for hjelpeapparatet er å kunne tilby voldsutsatte helhetlige, 
tilgjengelige og faglige gode tjenester. Dette er forsøkt synliggjort gjennom denne 
handlingsplanen som er skrevet for Overhalla kommune.

Målet skal være at alle ansatte i offentlige tjenester skal ha kompetanse til å kjenne igjen tegn 
eller atferd som gir grunn til bekymring rundt mistanke om vold. De skal vite hvordan 
mistanken skal håndteres, og sørge for at innbyggerne i kommunen får nødvendig hjelp. Alle 
ansatte i virksomheter som tilbyr offentlige tjenester skal ha god kunnskap om regelverket 
knyttet til opplysningsplikten og avvergelsesplikten.

Handlingsplanen er utarbeidet for alle som bor i Overhalla kommune. Den er utarbeidet for at vi 
i større grad skal kunne gi kommunens innbyggere en trygg og god oppvekst og et godt liv i 
kommunen.
Målet er å få til et godt tverrfaglig samarbeid i voldssaker, og skape gode rutiner for hvordan vi 
kan håndtere disse sakene på en mest mulig helhetlig måte.

I tillegg til selve planen, vil det bli lagt inn dokumenter i kvalitetssystemet til kommunen, der 
ansatte kan gå inn å hente ut retningslinjer, kartleggingsskjemaer, flytskjema og andre 
hjelpemidler som omhandler temaet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2016/778-1

Saksbehandler:

Johan Ludvik Lund

Saksframlegg

Oversiktsdokument – folkehelse i Overhalla

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 10/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 7/16 29.02.2016

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret legger fremlagt dokument til grunn som Overhalla kommunes oversikt 
over folkehelsen.

2. Dokumentet er et vurderingsgrunnlag for alt folkehelse- og planarbeid i kommunen.
3. Dokumentet oppdateres innen 1. april hvert år og rulleres hvert 4. år.

Hjemmel for vedtaket er: 
Lov om folkehelsearbeid § 5.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Elin Skage Knappe og Sissel Pettersen var til stede for å svare på eventuelle spørsmål i 
forhold til denne saken.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:
Oversiktsdokument for Overhalla kommune: Befolkningens helsetilstand og faktorer som 
påvirker denne.

Saksopplysninger

1.1.2012 trådte ny lov om folkehelsearbeid i kraft. Formålet med loven er å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse. Kommunes ansvar er å fremme befolkningens 
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte 
befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
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Loven (§ 5) med tilhørende forskrift pålegger kommunene å ha nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne i 
kommunen. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen,
herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på 
trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer 
eller sosiale helseforskjeller.

Oversikten over befolkningens helsetilstand skal inngå som et grunnlag for arbeidet med 
kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i 
strategien. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven 
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de 
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten. Det er et generelt prinsipp 
om å fremme folkehelse i alle sektorer og beslutningsprosesser (“helse i alt vi gjør”).

Med utgangspunkt i lovens krav om en slik oversikt, igangsatte rådmannen et arbeid med å 
frembringe denne oversikten slik at kommunen har et grunnlag i arbeidet med å planlegge og 
iverksette tiltak innenfor folkehelseområdet. Kultursjefen fikk i oppgave å utarbeide 
oversiktsdokumentet. Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av folkehelsekoordinator i 
Midtre Namdal Samkommune og en representant fra Kommuneoverlegen MNS. Det foreligger 
nå en første versjon av oversiktsdokumentet.

Vurdering

Innhenting av grunnlagsopplysninger og samtaler med ulike fagpersonell i kommunen har vært 
en viktig del av kunnskapsgrunnlaget. I tillegg til etatene oppvekst, kultur, helse, teknisk har 
også politi og NAV gitt opplysninger fra sine felt.

Det har også blitt gjennomført en folkehelsedag i Horisonten med bred deltagelse fra alle 
sektorer/etater, rådgivende folkehelseteam fra Nord Trøndelag Fylkeskommune og status på 
dokumentet har blitt fremlagt på ulike møteplasser som enhetsledersamling og 
rådmannsteammøte.

Det foreligger samlet sett mye kunnskap om den generelle folkehelsen i kommunen. Ikke minst 
har HUNT-undersøkelsene bidratt med mye informasjon. Kommunens folkehelseprofil som 
årlig gis ut fra nasjonalt folkehelseinstitutt har også gitt oss nyttige opplysninger. Utfordringen 
er å prioritere og gjøre et tilstrekkelig utvalg fra kunnskapsgrunnlaget slik at 
oversiktsdokumentet ikke blir for omfattende.

Det er viktig å være oppmerksom på at for en relativt liten kommune som Overhalla så er det 
statistiske datagrunnlaget i enkelte sammenhenger begrenset. Få personer kan utgjøre en høy 
prosentandel. Det er derfor av og til nødvendig å gå nærmere inn på tallene og reflektere over 
om dette gir et riktig bilde.

Selve utformingen av dokumentet er i tabellformat for å gjøre det mest mulig oversiktlig, 
konkret og målrettet.

Oversiktsdokumentet og arbeidet med å utarbeide dette er et viktig grunnlag for langsiktig og 
systematisk folkehelsearbeid. Som kommune er vi gjennom bred samfunnsmessig tilnærming 
forpliktet til å gjøre noe med alle de ulike påvirkningsfaktorene som er i samfunnet og som kan 
ha innvirkning på folkehelsen. Hensikten er da ikke å sette i verk tiltak og reparere etter at 
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sykdom eller skade har oppstått, men å redusere de negative og øke de positive 
påvirkningsfaktorene som fremmer folkehelse og som forebygger at sykdom eller skade oppstår. 

Folkehelseloven legger til grunn at folkehelsearbeidet skal være forsvarlig og at det skal være 
kunnskapsbasert og systematisk. Forsvarlighet innebærer blant annet å legge helsefaglige 
vurderinger til grunn for arbeidet og å arbeide for mest mulig helse innenfor de ressurser som er 
til rådighet. At arbeidet skal være systematisk innebærer at det skal foregå planmessig og ikke 
tilfeldig.

Handlingsplan for folkehelsen som rulleres årlig skal bygge på dette dokumentet. Ved å ha dette 
dokumentet som grunnlag, vil vi ha større mulighet til å treffe med tiltakene i planen. 
Kommunen har et spesielt ansvar for å iverksette tiltak innenfor de områder kommunen har de 
største folkehelseutfordringer og hvor kommunen har de beste forutsetninger til 
forbedringstiltak.

Rådmannen går i denne saken ikke inn på en nærmere vurdering av innholdet i 
oversiktsdokumentet. Dokumentet blir et grunnlag for videre prioriteringer og planlegging av 
tiltak i de sammenhengene hvor det er naturlig. Oversiktsdokumentet vil ikke minst være en del 
av grunnlaget for utarbeiding av kommunens planstrategi, som skal vedtas innen oktober i år.

Rådmannen mener oversiktsdokumentet gir alle interesserte et godt grunnlag for diskusjon og 
vurderinger. Her kan vi diskutere de elementene som oversiktsdokumentet omtaler og hvilke 
satsinger/tiltak som kan synes fornuftig framover. Vi kan også diskutere om det eventuelt er 
andre forhold som bør sees nærmere på ved kommende revidering av oversiktsdokumentet, eller 
om det er elementer i dokumentet som det er mindre interessant å fokusere på og som eventuelt 
kan tas ut ved neste revidering. Skal oversikten over befolkningens helsetilstand få den rollen 
som loven har en intensjon om, må dokumentet tas aktivt i bruk i ulike sammenhenger og på 
bred basis.

Det gjøres en årlig oppdatering av oversiktsdokumentet der man oppdaterer tallene på de 
områdene hvor det opereres med tallstørrelser. Leder på de ulike berørte enheter er ansvarlig for 
at dette blir gjort. Kultursjefen har en koordinerende rolle i dette.

Dokumentet rulleres hvert 4. år og rådmannen har gitt kultursjefen ansvar for at 
rulleringsprosessen igangsettes og gjennomføres. Dokumentet oppdateres første gang 1. april 
2017.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/874-2

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 11/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 8/16 29.02.2016

Rådmannens innstilling

Årsrapporten tas til orientering med følgende merknad:

Kommunestyret bemerker, på samme måte som i fjor, at det er ønskelig at det i tillegg til 
kontroll av faste utsalgs- og skjenkesteder i kommunen, også gjennomføres skjenkekontroll ved 
arrangement som har fått skjenkebevilling for en bestemt anledning.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken (Vedlagt)

Type Dato Tittel Adressat

I 20.01.2016 Årsrapport fra skjenkekontrollen i 
Namdalen 2015

preBIO

Saksopplysninger

Vedlagt oversendes årsrapport fra Prebio AS v/skjenkekontrollen i Namdalen for 2015 til 
orientering.
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Alkohollovens § 1-9 gir kommunen ansvar for kontroll med utøvelse av kommunal bevilling til 
skjenking av all alkoholholdig drikke og salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 
volumprosent alkohol.

Overhalla kommune mottar befaringsrapporter etter gjennomførte kontroller og etter tilsyn ved 
salgs- og skjenkesteder i kommunen. Rådmannen har fått delegert ansvar for oppfølging på 
vegne av kommunen som bevillingsmyndighet. Det ble ikke rapportert noe avvik i 2015, viser 
for øvrig til vedlagte rapport.

Overhalla har 2 ambulerende skjenkebevillinger for åpne og lukkede arrangement 
(skjenkebevilling for enkelt anledning). I 2015 behandlet vi 21 søknader om skjenkebevillinger 
administrativt (delegasjon til rådmannen). Administrative vedtak sendes til Prebio 
v/skjenkekontrollen, slik at de skal kunne føre skjenkekontroll også ved disse arrangementene. 

Kommunestyret bemerket i forbindelse med behandlingen av årsrapporten for 2014 at det var 
ønskelig at det i tillegg til kontroll av faste utsalgs- og skjenkesteder i kommunen, også ble 
gjennomført skjenkekontroll ved arrangement som har fått skjenkebevilling for en bestemt 
anledning. Det fremkommer imidlertid av vedlagte årsrapport at det ikke har blitt utført noen 
skjenkekontroller ved arrangement som hadde fått tildelt bevilling for en enkelt anledning i 
2015.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/761-2

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Kontrollutvalgets årsrapport 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 9/16 29.02.2016

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 25.01.2016 Kontrollutvalgssak 6/16 KomSek Trøndelag IKS

Vedlegg:
1. Årsrapport for 2015 til kommunestyret

Saksopplysninger

Årsrapporten ble vedtatt i kontrollutvalget den 22.1.16 og kontrollutvalgets innstilling fremmes i 
saken.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/1234-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av 17. maikomite 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 3/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 10/16 29.02.2016

Rådmannens innstilling

Det foretas valg av en arbeidsgruppe med minst 1 representant fra kommunestyret som får 
oppgaven med å gjennomføre årets arrangement, samt utarbeide et mandat for framtidige 
arrangement.
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Behandling i Overhalla valgstyre - 16.02.2016

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (S) foreslo Ragnar Prestvik som leder av arbeidsgruppa, 
Kultursjef Johan Ludvik Lund tiltrer som arbeidsgruppas sekretær.

Valgstyret foreslo for øvrig Hege Kristin Kværnø Saugen og Marit Mo som øvrige 
medlemmer. I tillegg vil arbeidsgruppa knytte seg til andre aktuelle deltakere ved behov.

Arbeidsgruppa gjennomfører årets 17. maiarrangement og fremlegger en skisse for 
fremtidige arrangement fra 2017. Arbeidsgruppa fremlegger et forslag som skal behandles 
politisk i oktober 2016.

Innstilling i Overhalla valgstyre - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med ordfører og valgstyrets tilleggsforslag, vedtas.

Saksopplysninger

Det skal velges 17. maikomite for 2016.

Følgende ble valgt som komite i 2015:

1. Erlend Lilleberre (AP) – valgt for 2 år i 2014 og hadde 1 år igjen
2. Eivind Moa (SP) – valgt for 1 år
3. Elisabeth Faksdal (H) – valgt for 1 år

Før grunnlovsjubileet i 2014 var praksis at formannskapet valgte 3 personer blant 
kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, fortrinnsvis fra Skage, Ranem og Øysletta.
Disse hadde ansvaret for kveldsarrangementet/borgertoget. Skolene hadde egne 
opplegg/tradisjoner for dagarrangementene (samarbeidsutvalgene ved skolene valgte komiteer
som hadde ansvaret).
Overhalla kommune har betalt for felles kunngjøring (program for dag- og kveldsarrangement), 
blomster til minnesmerker, husleie og 1000,- til skolekorpsene. Et eventuelt overskudd fra 17. 
maiarrangementene tilfalt arrangementskomiteene (v/skolene).

Ved grunnlovsjubileet i 2014 var det et felles arrangement.

I forbindelse av valget av komite for 2015, vedtok blant annet Formannskapet at en for 
arrangementet i 2015 og for videre framover, skulle basere seg på de gode erfaringene en fikk 
med felles arrangement i kommunen i jubileumsåret 2014. De senere år har også antall korps 
endret seg, noe som også kan tilsi at en ser nærmere på praksis i forbindelse med avviklingen 
av 17. mai-arrangement i kommunen.
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I 2015 var det et felles korps som spilte på OBUS, Skage og Øysletta. For å få dagen til å gå opp 
ble det foretatt noen endringer fra komiteens side. I 2014 var det friluftsgudstjeneste på 
Ranemsletta. I 2015 ble denne holdt på Skage v/Frivilligsentralen og komiteen foreslo at det i 
2016 skal være gudstjeneste på Øysletta. Det var minnemarkering og kransnedleggelse og tale 
v/ordfører på Ryggahøgda slik som før, og dagarrangementer på Ranemsletta (OBUS), Skage
(Hunn skole) og Øysletta (Øysletta grendehus). Ranum sangforening hadde en minikonsert ved 
sykeheimen kl. 19.00 på kvelden. Det var ikke borgertog.

Det foreslås nå at det nedsettes en arbeidsgruppe med minst 1 representant fra kommunestyret 
som får oppgaven med å gjennomføre årets arrangement, samt utarbeide et mandat for 
framtidige arrangement i Overhalla.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2016/680-1

Saksbehandler:

Johan Ludvik Lund

Saksframlegg

Reviderte vedtekter Overhalla Kulturskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 12/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 11/16 29.02.2016

Rådmannens innstilling

1. Nye vedtekter vedtas med virkning 01. 03.2016.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

1.1.1. Opplæringsloven 
Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6:
”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit 
musikk-  og kulturskuletilbod  til barn og unge, organisert i tilknytning til 
skoleverket og kulturlivet elles.” (1997)
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 22.01.2016 Reviderte vedtekter Overhalla 
Kulturskole

Saksopplysninger

Overhalla Kulturskole har siden oppstart 1984 hatt samme formelle vedtekter uten endringer.
Det har fremkommet behov for revidering av noen vilkår. Dette gjelder spesielt 
betalingsbetingelser.

Dagens vilkår:
A. Påmeldingen er bindende for hele skoleåret, med en prøvetid på 1 måned.
B. Overgås en måneds prøvetid, betaler eleven for hele skoleåret.

Forslag til nye Vilkår: 
A. Påmeldingen er bindende for et halvt skoleår av gangen. 
B. Påbegynt semester forplikter betaling av halvårsavgift. Ingen prøvetid.

Se vedlagt dokument for oversikt av alle vedtekter.

Vurdering

Generelt vil disse nye vilkårsendringene ikke ha stor betydning, men vil i enkelttilfeller være en 
oppmykning av regelverket for elever som slutter i kulturskolen av forskjellige årsaker. Med 
dagens ordning kjenner kulturskolen på at vedtektene er noe sårbare for elever som av gode 
grunner slutter etter en måneds prøvetid og må betale for et helt skoleår.
Hele vedtektsdokumentet vil gjøre Overhalla Kulturskole i stand til å drifte tjenesten på en 
ryddig, forutsigbar og målrettet måte ut ifra dagens erfaringsbaserte kunnskap i tjenesten.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2016/179-1

Saksbehandler:

Johan Ludvik Lund

Saksframlegg

Strategiplan Overhalla Bibliotek

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 13/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 12/16 29.02.2016

Rådmannens innstilling

1. Fremlagt strategiplan for biblioteket vedtas som styrende for tjenesten.
2. Tiltak knyttet til planen som har økonomiske konsekvenser, behandles hvert år i 

forbindelse med budsjett og handlingsprogram.
3. Strategiplanen er et redskap for rapportering på styringskort gjennom tertial- og 

årsrapportering til kommunestyret.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 11.01.2016 Strategiplan Overhalla Bibliotek
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Saksopplysninger

I august 2015 flyttet biblioteket fra kommunehuset til nye Overhalla barne- og ungdomsskole. Her det 

lokalisert inne i skolens sentrum med tilhørende scene og sosiale møteplass, dette gir biblioteket

mange samspillsmuligheter med lokalsamfunnet.

Fremtidens bibliotek er en møteplass. En kulturinstitusjon som lager arrangement for publikum, en 

debattarena som utvikler og utvider demokratiet og en læringsarena som sprer og deler kunnskap. Det 

er et sted hvor folk både kan være uforpliktende publikummere og aktive deltagere.

Vi ønsker å skape fremtidens bibliotek i Overhalla og ser stort potensial i de nye lokalene i det nye 

skolebygget.

For å møte biblioteklovens krav legger rådmannen med dette frem forslag til strategiplan for politisk 
behandling i 2016.
Forslag til vedtak innebærer at tiltak i planen som har økonomiske konsekvenser behandles i 
forbindelse med budsjett og handlingsprogram. 

Vurdering

Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om 
hva biblioteket er i hele dette århundret. Bibliotekene står sterkt i Norge i dag. De er mye brukt, 
godt likt og får mye ut av ressursene sine. Utlånet er høyt, samtidig som bibliotekene omstiller 
seg raskt i retning av digitale tjenester.

Bestemmelsen om at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og 
debatt kom i inn i ny biblioteklov i desember 2013. Dette gir bibliotekene både utfordringer og nye 
muligheter.

I Overhalla ønsker vi å tilrettelegge for et nytt og utvidet brukermønster ved biblioteket gjennom 
utvalgte strategier basert på nasjonale mål. Høsten 2015 har det blitt satt ned en styringsgruppe med 
representanter fra oppvekst, kultur, rådmann og frivilligheten. Disse har utarbeidet et forslag til
strategiplan for Overhalla kombinasjonsbibliotek som gjelder i tidsrommet 2016-2020. Dette skal være 
et verktøy for fremtidig drift av tjenesten. Strategiplanen sørger for at Overhalla kommune har et 
bibliotek som er rustet for fremtidens behov.

For å lykkes med dette foreslås det i planen tre hovedstrategier for bibliotektjenesten:

1. Dialog, opplevelse og læring
2. Teknologi 
3. Tilgjengelighet og frivillighet

Vedlagt ligger strategiplanen for Horisonten 2016-2020.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/599-2

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Regulering av festeavgift for graver

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar følgende festeavgift for gravsteder med virkning fra 1.1.2016:

Kommune Avgift pr år 
(kr)

Festeperiode 
(år)

Festeavgift for 10-årsperioden

Overhalla 125 10 Enkeltplass: kr. 1.250,-
Dobbelplass: kr. 2.500,-

Hjemmel for vedtaket er: 
Gravferdslovens § 21.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Lene Lervik Glømmen (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.

Hjemmel: Fvl. 6e
Begrunnelse: Styremedlem for Namdal kirkelige fellesråd.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 20.01.2016 Festeavgift for graver - forslag til Helge Lauvsnes
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justering
S 27.01.2016 Regulering av festeavgift for graver

Saksopplysninger

Midtre Namdal kirkelige fellesråd foreslår nå en oppjustering av satsene for festeavgift for 
graver. Sist disse ble justert var i 2008.

Pr. i dag er det slike satser og festeperioder:
Kommune Avgift pr år 

(kr)
Festeperiode 

(år)
Festeavgift for 10-årsperioden

Namsos 100 10 Enkeltplass: kr. 1.000,-
Dobbelplass: kr. 2.000,-

Flatanger 75 10 Enkeltplass: kr. 750,-
Dobbelplass: kr. 1.500,-

Overhalla 75 10 Enkeltplass: kr. 750,-
Dobbelplass: kr. 1.500,-

Fosnes 75 10 Enkeltplass: kr. 750,-
Dobbelplass: kr. 1.500,-

Midtre Namdal kirkelige fellesråd beskriver at man i dag har en festeavgiftsordning som 
fungerer etter forutsetningene i gravferdsloven. Dette handler om at kirkelig fellesråd har en 
løpende oversikt over festetid for alle gravsteder, slik at festere blir varslet når festetiden 
utløper.

Festeordningen medfører bl.a. en økt bevissthet blant festere på om gravsted ønskes bevart eller 
ikke bevart.

Etter at festeavgiftssatsene ble økt i 2008 har andel sletting av gravsted økt ikke ubetydelig. 
Dette medfører da at det frigis gravplasser som i mange tilfeller kan brukes på ny.

Festeavgiftssatsene for noen andre kommuner er pr. 2015 slik:
Levanger/Verdal/Frosta - kr. 210,- pr. år
Stjørdal - kr. 160,- pr. år
Trondheim - kr. 255,- pr. år
Melhus - kr. 159,- pr. år
Snåsa - kr. 90,- pr. år
Inderøy - kr.120,- pr. år

Gravferdslovens § 21, 2. ledd sier at avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav 
fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.

Midtre Namdal kirkelig fellesråd vedtok i møte den 01.12.2015 følgende forslag:

1. Festeperiode forblir uendret (10 år for alle områder/kommuner)
2. Festeavgiften for Namsos økes fra kr. 100,- pr. år til kr 150,- pr. år
3. Festeavgiften for Flatanger, Fosnes og Overhalla fra kr. 75,- pr. år til kr. 125,- pr. år

Fellesrådet ber nå kommunene om å behandle forslaget om oppjustering av festeavgifter så snart 
som mulig, og at justert avgift iverksettes med virkning fra 01.01.2016.
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Vurdering

Den foreslåtte økningen i Overhalla er på kr. 50,- per år per grav. Dette representerer en økning 
på 67 % Det kan synes som en stor økning, men samtidig er det åtte år siden siste regulering, og 
i kroner utgjør økningen likevel en relativt liten sum per år.

Det foreslåtte nivået på festeavgiften synes å kunne være akseptabel sammenlignet med i andre 
kommuner.

Rådmannen anbefaler at Overhalla kommune slutter seg til Midtre Namdal kirkelige fellesråd
sin innstilling.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/1003-2

Saksbehandler:

Roger Johansen

Saksframlegg

Bygging av utleieboliger

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 15/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 14/16 29.02.2016

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas å iverksette detaljplanlegging og bygging av en enebolig i boligfeltet i 
Skageåsen, tomt 28.
Det vedtas å iverksette detaljplanlegging og bygging av tre boligenheter på Grovin 
fordelt på tomtene 10 og 14.
I tråd med vedtatt klima- og miljøplan bygges boligene i passivhus standard og med 
hensiktsmessig innslag av fornybare energikilder. Svanemerket legges til grunn for 
materialvalg.

2. Det vedtas gjennomført innenfor en rammekostnad på kr. 12.433.000 inkl. mva. Det 
søkes Husbanken om 40% tilskudd til bygging av utleieboliger. Netto kostnader dekkes 
av låneopptak. Årlige kapital- og driftskostnader dekkes av leieinntekter.

3. Byggeprosjektet vedtas gjennomført etter totalentreprisemodellen.
4. Det rapporteres til formannskapet vedrørende prosjektets videre fremdrift.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat
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X 03.02.2016 Vurdering på lokasjon for bosetting 
flyktninger

S 03.02.2016 Bygging av flyktningeboliger på 
Skage.

Saksopplysninger

Det ble i kommunestyremøtet 21.12.15 vedtatt å iverksette planlegging med sikte på bygging av 
kommunale utleieboliger til bruk for bosetning av flyktninger. I vedtatt økonomiplan er det også 
tatt høyde for en slik utbygging. 

Siden 2010 har Overhalla Kommune bosatt både ordinære flyktninger og enslige mindreårige 
flyktninger. Kommunestyret vedtok i desember å si ja til anmodningen fra IMDI om videre 
bosetting i 2016 og 2017.

Etter disse fem årene ser flyktningetjenesten et behov for å bosette ordinære flyktninger også på 
Skage, slik at det blir en mer naturlig fordelt bosetting som vil berøre begge kommunens skoler
og flere barnehager. De viktigste momentene for alt bosettingsarbeid er nærhet til sentrale 
tjenester som skole, barnehage, kollektivtransport, butikk m.v. og boliger plassert i 
sentrumsnære boligområder.
Basert på disse momentene og en vurdering av kommunale boligtomter foreslås det nå å 
igangsette bygging av boenheter i Grovin og Skageåsen. 

De som i første rekke tenkes plassert der er i hovedsak enslige mindreårige/enslige 
voksne/familiegjenforente i Grovin og en barnefamilie i Skageåsen.
Bosetting i Skageåsen gir lett tilgang til barnehage og gangavstand til bussholdeplass, butikk og 
skole samt at det vil være en god integreringsprosess å vokse opp i et boligfelt med mange andre 
småbarnsfamilier i nabolaget.

Bosetting i nye boenheter i Grovin av enslige mindreårige flyktninger vil gi flyktningetjenesten 
muligheten til differensiering etter hvor den enkelte er i prosessen med å bli selvstendig, 
samtidig som man har mulighet for kontakt med miljøpersonell i bofellesskapet. Grovin har 
nærhet til de fleste primærtjenester. I disse boligene har man også mulighet til å bosette enslige 
voksne og familiegjenforente flyktninger.
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Grovin 

Skageåsen boligfelt.
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Vurdering

Beliggenhet er viktig for flyktningetjenesten og lokalmiljøene. Med foreslått plassering mener 
man at man har funnet egnete tomter til formålet, og slik at målsettingen om integrering og 
normalisering i lokalsamfunnet understøttes.

Når det gjelder økonomivurderingen er det på dette tidspunktet noe tidlig å kunne sette helt en 
nøyaktig prognose. Kostnadsoverslaget i punkt 2 er basert på erfaringspriser mht. hvilket 
produkt vi ønsker. Det søkes om 40% tilskudd til utleieboliger fra Husbanken. Netto årlige 
kostnader forventes dekket av leieinntekter.

Det legges opp til en totalentreprisemodell der vi går ut med en enkel kravspesifikasjon ved 
anskaffelsen, det vil deretter bli opptil leverandørene som melder interesse å velge løsninger.
Man vil i detaljplanleggingen for tomtene i Grovin se på tomtenes rammebetingelser mht. 
plassering av tomanns eller enkelmannsboliger. Det planlegges her med tre boligenheter.
Boligenhetene planlegges å bygges i samsvar med klima- og miljøplanen og med godt innslag 
av fornybare energikilder. Livssykluskostnader og svanemerkede produkter vil være viktig for 
materialvalgene som gjøres.

Miljømessig vurdering
Boligenhetene vil når det står ferdige fremstå som miljømessige gode bygg i samsvar med 
kommunens klima og miljøplan.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/1237-2

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 16/16 16.02.2016
Overhalla kommunestyre 15/16 29.02.2016

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune viser til brev av 17.12.2015 fra Kommunal- og moderniserings-
departementet med forslag til nytt inntektssystem for kommunene og avgir følgende 
høringsuttalelse:

1. Overhalla kommune vil poengtere betydningen av å ha et inntektssystem for kommunene 
som sikrer at alle innbyggere får tilgang til tilnærmet likeverdige tjenestetilbud uansett 
hvor i landet de bor. Sett i lys av at det foregår en betydelig verdiskaping i distrikts-
Norge, er det viktig å videreføre en sterk distriktsprofil i inntektssystemet.

2. Overhalla kommune ser det som positivt at departementet i høringsnotatet erkjenner at 
geografi og avstander påvirker kommunestrukturen. I tillegg til geografi og avstander 
viser Overhalla kommune til de hovedmål og kriterier som er presentert i 
kommunereformen. Inntektssystemet bør dermed gjenspeile at det ikke kun er avstander 
som kan legges til grunn for en ønsket kommunestruktur. 

3. Overhalla kommune mener samlet at strukturkriteriet gir utilsiktede 
omfordelingsvirkninger og innretningen på et slikt kriterium må vurderes nøye. At 
strukturkriteriet vil medføre at de største kommunene vil få betydelig økte overføringer, 
må blant annet være en utilsiktet virkning som må korrigeres.

4. På lik linje med regionalpolitiske tilskudd bør storbytilskuddet vurderes nærmere. 
Dersom endringene i inntektssystemet gir de omfordelingsvirkninger som høringsnotatet 
legger opp til, bør storbytilskuddet avvikles.

5. Overhalla kommune mener nivået på de regionalpolitiske tilskuddene må opprettholdes 
for å sikre inntektsgrunnlaget til distriktskommunene.

6. Overhalla kommune mener dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at 
skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester.

Behandling i Overhalla formannskap - 16.02.2016

Behandlet.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 16.02.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 18.12.2015 Høring - Forslag til nytt 
inntektssystem for kommunene

Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet

S 09.02.2016 Høring - forslag til nytt 
inntektssystem for kommunene fra 
2017

Vedlegg:
Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Saksopplysninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forslag til nytt 
inntektssystem for kommunene. Høringsfristen er satt til 1. mars 2016.

I kommuneproposisjonen for 2016 ble det varslet at regjeringen vil foreta en helhetlig 
gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at forslag til nytt inntektssystem skal 
presenteres i kommuneproposisjonen for 2017 (som offentliggjøres 11. mai 2016). I denne 
gjennomgangen skal inntektssystemet også ses i sammenheng med kommunereformen.

Inntektssystemet for kommunene i Norge består av tre hovedelement:
 Innbyggertilskuddet (i utgangspunktet likt tilskudd pr innbygger, som korrigeres i en 

utgiftsutjevning basert på at kostnadsforskjeller mellom kommunene forsøkes forklart 
ut fra kostnadsnøkler som beskriver befolkningssammensetningen, avstander m.v.)

 Regionalpolitiske tilskudd
 Skatteelementer/inntektsutjevning. 

Høringsnotatet fra KMD legger vekt på å beskrive ønsket endring i inntektssystemet, uten at det 
konkret vises kommunevise utslag.

Etter departementets vurdering bør ikke kommuner kompenseres for det man omtaler som 
frivillige smådriftsulemper på kommunenivå. Det foreslås derfor endringer i kompensasjonen 
for smådriftsulemper i inntektssystemet, slik at det ikke lenger blir gitt full kompensasjon for det 
man ser på som frivillige smådriftsulemper gjennom basiskriteriet. Basiskriteriet dekker i 
hovedsak administrative kostnader i kommunen. Det skal fortsatt gis full kompensasjon for 
smådriftsulemper på tjenestenivå grunnet bosettingsmønster. 

Ved å ta bort kompensasjon for frivillige smådriftsulemper vil inntektssystemet etter 
departementets syn bli mer nøytralt hva angår kommunestruktur. I høringsnotatet skisseres det 
hvordan en modell kan utformes for å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. 
Modellen tar utgangspunkt i et nytt strukturkriterium, basert på reiseavstander. Endelig modell 
vil bli presentert i kommuneproposisjonen for 2017 som blir presentert i mai 2016.
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De viktigste endringene som foreslås i høringsnotatet er:
1. Kostnadsnøkler med tilhørende vekting oppdateres med nye analyser av 

sammenhenger mellom forklaringsvariabler (kostnadsnøkler) og kostnadsforskjeller, 
og kostnadenes sammensetning er målt på nytt (vektingen av kostnadsnøklene). 
Departementet er av den oppfatning at kostnadsnøkler og vekting er ren analyse, og 
at det ikke ligger politiske vurderinger bak de endringer som foreslås. 

2. Basistilskuddet i utgiftsutjevningen endres til et tilskudd (strukturtilskuddet) som 
graderes etter reiseavstander for å nå 5.000 innbyggere. Dette skal gjøre 
inntektssystemet mer nøytralt i forhold til kommunestruktur, ved at kommuner med 
lave reiseavstander ikke lenger får full kompensasjon for å være en egen kommune.

3. Endringer i innretning og profil for regionalpolitiske tilskudd. Det legges større vekt 
på innbyggertall og behov for tilskudd. Behovet måles med distriktsindeksen. Det 
foreslås også en forenkling i tilskuddsstrukturen. Høringsnotatet sier ingenting om
hvor store endringer i tilskuddsbeløp som vil følge av endret profil.

KS har gjort forsøk på foreløpige beregninger av effekter for utgiftsutjevning og gradert 
basistilskudd. Beregningene dekker anslag på effekt av nye kostnadsnøkler og endret vekting, 
og mulige virkninger av gradert basistilskudd. Samlet sett kan dette gi en nedgang i inntektene 
til kommunene i Nord-Trøndelag med ca 70 mill kr pr år (noe avhengig av valg av grenseverdi 
for strukturtilskuddet, dvs. hvor lang reiseavstand en kommune må ha til 5.000 personer for å 
oppnå fullt strukturtilskudd).

Endringer i kostnadsnøklene
For Nord-Trøndelag medfører endringene i kostnadsnøklene at 15 av fylkets 23 kommuner 
samlet taper ca 43,8 mill. kr. årlig, mens de resterende 8 kommunene i fylket samlet vil tjene ca 
6,5 mill. kr. på de foreslåtte endringene. I vårt fylke er det gjennomgående de minste 
kommunene som kommer best ut av endringene, med noen få unntak. Alle kommuner i fylket 
med over 3.000 innbyggere kommer dårligere ut. For Overhalla gir endringene en 
inntektsreduksjon på ca 2,8 mill. kr.

Kostnadsnøklene bygger på statistiske analyser av variasjoner i kommunenes faktiske utgifter. 
KMD har gjort oppdaterte analyser av alle kostnadsnøklene og vektingen av nøklene. Det 
foreslås endringer i alle nøklene og det er relativt store endringer i vektingen:

• Grunnskole: Kriteriet norskfødte 6-15 år med innvandrerforeldre (eks Skandinavia) 
tas ut. Sone og nabokriteriet vektes ned. 

• Pleie og omsorg: Ingen endringer i kriterier. Innbyggere 0-66 vektet opp, mens 
innbyggere 90 år og over og psykisk utviklingshemmede 16 år og over vektes ned. 

• Barnehage: Ingen endringer i kriterier. Men det skisseres en alternativ modell der 
den viktigste forskjellen er at utdanningskriteriet erstattes med antall heltidsansatte 
20-44 år. 

• Kommunehelse: Det legges større vekt på kriteriet innbyggere 67 år og over, samtidig 
som kriteriet for dødelighet tas ut. Sone og nabo vektes ned. 

• Barnevern: Ingen endring i kriterier. Større vekt på kriteriet barn 0-15 år med enslig 
forsørger og personer med lav inntekt, mens innbyggere 0-22 år får mindre vekt. 

• Sosiale tjenester: Urbanitetskriteriet erstattes med aleneboende 30-66 år, med litt 
lavere vekt. Andre kriterier vektes opp.  

• Landbruk: Kriteriet areal dyrket mark går ut. Kriteriet antall jordbruksbedrifter 
vektes betydelig opp. 

• Administrasjon: Ingen endring i kriterier.
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Nesten alle kommuner i Nord-Trøndelag taper på endringene i avstandskriteriene og 
landbrukskriteriet. Alle kommuner i fylket taper på kriteriet for flyktninger. Noen kommuner i 
fylket taper svært mye på kriteriet for psykisk utviklingshemmede.

Strukturkriteriet
KMD foreslår et nytt strukturkriterium, der kommuner som har smådriftsulempene som ikke 
fullt ut kan anses som ufrivillige skal få en reduksjon i den delen av tilskuddet som knyttes til 
det såkalte basiskriteriet. Kriteriet skal være et mål på bosettingsmønster i kommunen og 
området rundt.  

I dag fordeles basistilskuddet med et likt beløp pr kommune (13,2 mill kr i 2016), uavhengig av 
antall innbyggere i kommunen. Departementet mener et slikt tilskudd svekker nøytraliteten i 
inntektssystemet og gir et insentiv for å opprettholde en kommunestruktur med mange små 
kommuner. Det foreslåtte strukturkriteriet benyttes for å gradere kommunens basistilskudd og 
vil gi store omfordelingsvirkninger mellom kommunene. Midlene som på bakgrunn av 
strukturkriteriet trekkes ut av basistilskuddet, tilbakeføres kommunene gjennom tilskudd pr 
innbygger. Kommuner med et visst antall innbyggere vil dermed få tilbakeført like mye som de 
taper på strukturkriteriet, mens kommuner med mange innbyggere i sum vil tjene på 
strukturkriteriet.

Hvordan skille mellom frivillig og ufrivillig små? Departementet har sett på reiseavstander i 
kommuner for å nå 5000 innbyggere:

Kommuner som taper deler av basistilskuddet frigjør midler som omfordeles til alle kommuner. 
Jo høyere grenseverdien for avstand settes i det endelige forslaget fra departementet, jo færre 
kommuner vil få beholde basistilskuddet fullt ut og jo større beløp blir fordelt pr innbygger
(fordel for kommuner med et større antall innbyggere).

Det er beskrevet tre ulike grenseverdier for avstand for å beholde fullt basistilskudd: 13,3 km, 
16,5 km og 25, 4 km. Det er ikke avklart hvilken grenseverdi som vil bli lagt til grunn i endelig 
forslag til modell.

I kommunene i Nord-Trøndelag er gjennomsnittlig reiseavstand til 5.000 personer som følger:
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Grovt sett er bildet i Nord-Trøndelag at kommuner som ligger i nærheten av en by, får sterkere 
reduksjon enn kommuner som har lang avstand til byen. Dette har sammenheng med at 
bosettingsstrukturen i fylket er slik at de fleste små kommunene ligger langt fra byen, og at det 
er lange reiseavstander før 5000 innbyggere nås.  Kommunene som ligger nært byene har stort 
sett lavere reiseavstander.

Regionalpolitiske tilskudd
Småkommunetilskuddet (til kommuner under 3.200 innbyggere) skal knyttes mer opp mot 
distriktspolitikken for øvrig og en høyere andel av tilskuddet skal fordeles pr innbygger, og 
mindre pr kommune. Behovet for tilskudd måles med distriktsindeksen. Det foreslås også en 
forenkling i tilskuddsstrukturen. 

Departementet forslår to nye tilskudd i sitt forslag: 
- Nord-Norge: Nord-Norge- og Namdalstilskuddet + småkommunetilskuddet
- Sør-Norge: Distriktstilskudd Sør-Norge + småkommunetilskuddet

Høringsnotatet angir ingen holdepunkter for hvor store endringer i beløp som følger av endret 
profil. Det er uvisst hvor mye av småkommunetillegget som skal fordeles pr innbygger, 
forslaget sier ikke noe om hvordan redusert tilskudd skal fordeles. Det er dermed ikke mulig å si 
noe om utslagene nå.

Skatteelementer
KMD foreslår ingen større endringer i skatteandel eller skatteutjevning. Ny selskapsskatt skal 
være en del av skatteutjevningen. Kommuner med vekst i lønnssummen i private foretak over en 
periode på fire år vil motta en andel av den nye selskapsskatten. Endelig modell for 
selskapsskatten skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2017 (i mai 2016).

Økonomi ved sammenslåing
Kommuner som slår seg sammen i denne stortingsperioden vil få beregnet et inndelingstilskudd
med utgangspunkt i inntektssystemet for 2016. I inndelingstilskuddet får kommunene beholde 
basistilskudd og eventuelle regionalpolitiske tilskudd de mister som følge av sammenslåingen i 
15 år uavkortet etter sammenslåingen, før tilskuddet trappes ned over 5 år. Departementet mener 
dette vil gi forutsigbarhet og god tid til omstilling for disse kommunene.
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Departementet har p.t. ikke sagt noe om hva som i perioden 2017-2019 vil være basis for 
inntektene til kommuner som vedtar sammenslåing (inntektssystemet for 2016 eller for 2017?).

Vurdering

Inntektssystemet er en mekanisme for fordeling av kommunesektorens hovedinntekter mellom 
de ulike kommunene. Når regjeringen nå kommer med forslag til endringer i inntektssystemet, 
innebærer dette at det blir en omfordeling av inntekter mellom kommunene. Skal noen 
kommuner få mer, må andre kommuner få mindre. Det å vurdere forslaget til endring av 
inntektssystemet innebærer dermed å vurdere hvilke omfordelinger endringene fører til, samt 
begrunnelser og konsekvenser av omfordelingene.

Departementets høringsforslag er en skissert endring av inntektssystemet som i liten grad 
presenterer hvilke omfordelinger det nye systemet vil innebære for de enkelte kommunene.
Delvis inneholder høringsnotatet også endringer som det ikke er mulig å se virkninger av før 
endelig forslag konkretiseres i kommuneproposisjonen i mai. Dette gjør det vanskelig å få en 
oversikt over omfordelingene mellom kommunene. KS har nå gjort foreløpige beregninger av 
utslagene, som til en viss grad bidrar til å belyse omfordelingene.

Det som er noe spesielt med endringene i inntektssystemet denne gangen, er at systemet skal 
endres midt i prosessen med at kommunene skal ta stilling til om en ønsker sammenslåing med 
andre kommuner. Departementet uttrykker også tydelig at endringene i inntektssystemet skal
støtte kommunereformens intensjoner om færre og større kommuner.

Det som ikke er en uttalt målsetting med endringene, men som er et tydelig utslag av de 
foreslåtte endringene, er at de største kommunene i landet vil få vesentlig økte inntekter. Oslo 
vil eksempelvis få vel 400 mill kr i året i økte inntekter (omfordelt fra andre og mindre 
kommuner), Bergen tjener netto ca 83 mill kr, Trondheim tjener netto ca 89 mill kr, Stavanger 
tjener netto ca 79 mill kr, osv. I all hovedsak er økningen i disse kommunenes inntekter knyttet 
til innføringen av det nye strukturkriteriet, som strengt tatt er ment å redusere kompensasjonen 
for smådriftsulemper for “frivillig” små kommuner og dermed stimulere til gjennomføring av 
kommunereformen. 

Virkningen er altså at man tar fra de minste og gir til de aller største. Det gir grunn til å 
stille spørsmål ved om en slik omfordeling fra små til de største kommunene er en 
bakenforliggende intensjon i kommunereformen. Dersom det derimot er en utilsiktet 
virkning av det nye systemet, må man kunne forvente at denne omfordelingsvirkningen 
blir korrigert i endelig konkretisert inntektssystem som skal presenteres i mai.

Økningen i inntektene for de største kommunene er i sum større enn det storbytilskuddet disse 
kommunene allerede mottar for å kompensere for særskilte storbyulemper. I høringsnotatet fra 
departementet har man ikke gjort noen nærmere vurdering av behovet for storbytilskuddet. Etter 
rådmannens syn fremstår det som åpenbart at det må være naturlig å avvikle storbytilskuddet 
dersom inntektssystemet blir utformet slik departementet foreslår.

Ettersom det nye inntektssystemet er ment å stimulere til gjennomføring av kommunereformen, 
er det naturlig å vurdere mål og virkemidler i reformen. De uttrykte hovedmålene for reformen 
har så langt hatt fokus på gode og likeverdige tjenester, helhetlig samfunnsutvikling, 
bærekraftige og økonomisk robuste kommuner, samt styrket lokaldemokrati. Kommunene er 
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bedt om å vurdere sammenslåing ut fra disse målene og ekspertutvalgets kriterier for god 
kommunestruktur (tilstrekkelig kapasitet, kompetanse etc.). Med forslaget til nytt inntektssystem 
er alle disse momentene i realiteten erstattet av strukturkriteriet, hvor reiseavstand alene er det 
som skal fastslå om en liten kommune er frivillig eller ufrivillig liten og om kommunen dermed 
bør slås sammen med andre. Det er vanskelig ikke å oppfatte dette som en form for økonomisk 
tvang. 

Departementet fremhever at endringene skal gjøre inntektssystemet mer nøytralt hva angår 
kommunestruktur. Tidligere har inntektssystemets nøytralitet vært utformet med innretning mot 
interne forhold (struktur på tjenestene) i en kommune, slik at en kommune ikke skal kunne gjøre 
interne tilpasninger som øker kommunens overføringer fra staten. Inntektssystemet har tidligere 
tatt kommunestrukturen som et gitt utgangspunkt, og fungert slik at inntektssystemet skulle 
utjevne utgifts- og inntektsforskjeller mellom kommunene med sikte på å oppnå et likeverdig 
tjenestetilbud for innbyggerne i de ulike kommunene.

Det nye nå er at inntektssystemet tildeles en rolle i å stimulere til kommunesammenslåing. Om 
dette er å gjøre inntektssystemet nøytralt, blir mer et politisk spørsmål når svaret allerede er gitt 
for hvordan man ønsker at kommunene skal tilpasse seg.

Forslaget fra departementet introduserer også begrepene “frivillig” og “ufrivillig” om 
smådriftsulemper og bruker begrepene som en del av begrunnelsen for endringer i 
inntektssystemet. Departementet avgrenser i denne omgang spørsmålet om “frivillige 
smådriftsulemper” til kommunenivået (administrativt nivå) i en kommune, samtidig som det 
uttrykkes at man nå ikke foreslår å stille spørsmål ved om smådriftsulemper på tjenestenivået er 
frivillige eller ufrivillige. 

Prinsipielt er man her etter rådmannens oppfatning i ferd med å etablere et begrepsapparat hvor 
det i neste sving kan bli stilt spørsmål om også andre smådriftsulemper er frivillige og dermed 
ikke skal kompenseres. Dette berører fort bosettingsstrukturen. Hvis kommuner eksempelvis 
tillater spredt boligbygging, skapes det avstandsproblematikk som inntektssystemet i dag har 
kostnadsnøkler for å hensynta, men som på sikt kanskje ikke skal kompenseres om en ser det 
som frivillig for en kommune å tilrettelegge for slik bosetting. Motsatt kan en prinsipielt også 
problematisere om ikke også enkelte stordriftsulemper og vekstutfordringer kan sies å være 
frivillige. Kanskje bør - eksempelvis og satt på spissen - ordningen med veksttilskudd i 
inntektssystemet avvikles fordi man prinsipielt kan hevde at vekst er en frivillig sak for en 
kommune å tilrettelegge for? 

Over tid kan man se for seg at det å fokusere på begrepene “frivillig/ufrivillig” i 
inntektssystemet vil kunne føre til et inntektssystem som i økende grad gir alle kommuner et 
mer likt tilskudd pr innbygger, uavhengig av ulikheter i geografiske, demografiske,
bosettingsmessige og andre forhold i kommunene. Da har man samtidig fjernet seg langt fra 
målsettingen om å kunne tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, uavhengig av 
hvilken kommune man bor i.

Med strukturkriteriet synes høringsnotatet å ha sterkere fokus på å stimulere/tvinge til 
kommunesammenslåing enn å ha fokus på utjevning av ulikheter mellom kommunene slik at 
innbyggerne kan tilbys likeverdige velferdstjenester uavhengig av hvilken kommune en bor i. 

Kommuner kan i dag kompensere for smådriftsulemper på administrativt nivå enten gjennom å 
etablere interkommunalt samarbeid eller ved kommunesammenslåing. Ved interkommunalt 
samarbeid beholder kommunene sine inntekter uendret og kan potensielt hente ut både 
kvalitative og økonomiske gevinster. Økonomiske gevinster beholder kommunene selv og kan 
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bruke disse til et styrket tjenestetilbud. Mange kommuner har allerede tatt ut slike effekter 
gjennom interkommunalt samarbeid, slik at ytterligere effektiviseringspotensiale ved en 
sammenslåing kan være noe begrenset på administrativt nivå.

Ved sammenslåing vil de berørte kommunene miste deler av inntektene, etter en midlertidig 
periode hvor man i 15 år opprettholder inntektene (omgjort til et inndelingstilskudd) før visse 
deler av inntektene deretter avvikles over 5 år. Ved en sammenslåing av flere små kommuner vil 
inntektsbortfallet relativt sett kunne bli betydelig, ettersom en vil miste både basistilskudd og 
småkommunetilskudd per kommune. En sammenslåing av noe større kommuner vil i mindre 
grad medføre et inntektsbortfall av relativ betydning.

Departementets syn er at perioden hvor en sammenslått kommune opprettholder inndelings-
tilskuddet (15-20 år) gir god tid til nødvendig omstilling. Etter rådmannens syn undervurderer 
man da den usikkerheten som inntektsbortfallet skaper hva angår nivå på framtidig 
tjenestetilbud. I de fleste sammenslåinger av mindre kommuner vil inntektsbortfallet langt 
overstige potensialet for effektivisering på administrativt nivå. I mange tilfeller vil også 
sammenslåtte distriktskommuner få svært store arealer og dermed et kontrollspenn som vil 
forutsette et større administrativt apparat enn om man sammenligner med mer kompakte 
bykommuner med tilsvarende innbyggertall.

Dersom kommunereformen ender med at mange kommuner slås sammen, vil samlet 
inndelingstilskudd for de berørte kommunene på landsbasis bli vesentlig. Når 
inndelingstilskuddene etter hvert opphører, er det et åpent spørsmål hvor disse midlene vil ta 
veien. Midlene kan beholdes i kommunesektoren ved å tilbakeføre midlene for eksempel via 
innbyggertilskuddet (som de største kommunene vil tjene mest på) eller staten kan se det som en 
begrunnelse for reduserte overføringer til kommunene. Det er liten grunn til å tro at de mindre 
kommunene vil få beholde noen større andel av disse midlene. Igjen kan det være grunn til å 
stille spørsmål ved om kommunereformen 1) også har et motiv om å omfordele ressurser fra 
små til store kommuner, eller 2) også har en målsetting om økonomisk effektivisering av 
kommunesektoren. Så langt har man ikke uttrykt slike økonomiske motiver for 
kommunereformen, men de økonomiske virkningene i kommunereformen og nå forslaget til 
nytt inntektssystem gjør det naturlig å oppfatte at det kan være tilfelle. 

Småkommunetilskuddet (ca 5,5 mill kr for kommuner under 3.200 innbyggere) foreslås gjort 
mer avhengig av innbyggertallet i en kommune. Dette vil kunne medføre vesentlige reduksjoner 
for de aller minste kommunene. Selv om en liten kommune etter strukturkriteriet skulle bli 
vurdert å være ufrivillig liten, kan en slik kommune likevel oppleve en betydelig 
inntektsreduksjon i småkommunetilskuddet som i realiteten kan svekke grunnlaget for å bestå 
som egen kommune. Disse to foreslåtte endringene vil dermed ha motsatt virkning, og det synes 
lite fornuftig.

Småkommunetilskuddet er samlet av omtrent samme størrelse som storbytilskuddet og 
veksttilskuddet summert. Slik sett kan man betrakte det som en viss form for balanse som 
inntektssystemet bør kunne gi rom for i et langstrakt og spredtbygd land som Norge. Det kan 
være flere faktorer enn innbyggertall som angir utfordringer i små kommuner, og rådmannen vil 
tilrå at småkommunetilskuddet beholdes uendret.
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