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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/9013-2
Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

Utviklingsplan for barnehagene 2016-2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 93/16 03.11.2016
Overhalla kommunestyre 88/16 14.11.2016

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar utviklingsplanen for barnehagene. Planen fokuserer på mål, status og 
tiltak og er et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid. 

Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager, tilhørende forskrifter og rammeplanen for 
barnehager.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 24.10.2016 Utviklingsplan for barnehagene i 
Overhalla

S 24.10.2016 Utviklingsplan for barnehagene

Saksopplysninger

På lik linje med tilstands- og utviklingsplanen for grunnskolene, legges det nå fram 
utviklingsplan for barnehagene til politisk behandling. Planene er basert på det statlige 
strategidokumentet «Kompetanse for framtidens barnehage» og gjeldende rammeplan for 
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barnehagene. Med disse dokumentene som utgangspunkt har vi vurdere dagens drift – både 
administrativt og barnehagefaglig, og har konkretisert utviklingsområdene vi mener bør 
prioriteres. 

Utviklingsplaner er en dynamiske. Dette betyr at flere viktige områder kan være aktuelle å ta inn 
i neste versjon. Dette kan f eks gjelde barnehagenes rolle i kommunens klima- og miljøsatsing 
og framtidsstrukturen i kommunens barnehagedrift.

Den nasjonale strategien bygger på 4 tematiske satsningsområder. Planen omhandler disse 
områdene og i tillegg har vi fokus på ledelse og kvalitetsvurdering.

Vår plan er delt inn i 6 hovedområder:
 Barnehagefaglig grunnkompetanse og ledelse i barnehagen og barnehagen som lærende 

organisasjon.
 Danning og kulturelt mangfold.
 Et godt språkmiljø for alle barn.
 Realfagsfremmende aktiviteter i barnehagene.
 Barn med særskilte behov.
 System for kvalitetsvurdering i barnehagene

Vurdering

Planen er bygd opp slik at den definerer konkrete mål, vurderer status og foreslår tiltak. 
Noen av tiltakene er allerede administrativt satt i verk og bygger på det som er belyst i 
planprosessen. For områdene språkopplæring og realfagskommune er det kjørt egne 
utviklingsprosesser. 

Slik planen framstår i dag, er den et resultat av et betydelig samarbeid der alle 
barnehagestyrerne (gjelder også Gammelstua private barnehage), hovedtillitsvalgte og fagsjef 
for oppvekst har vært hovedaktørene. I videreutvikling av utviklingsplanen ønsker vi å involvere 
flere ansatte innenfor ulike tema, for å utnytte enda bedre de barnehageansatte sin totale 
kompetanse og kreativt i utviklingsarbeidet.

Rådmannen er fornøyd med at vi nå har fått på plass en utviklingsplan for barnehagene. Planen 
er laget slik at den skal være et konkret ledelsesverktøy som vi ønsker å rullere hvert år. Det er 
foreløpig ikke tatt stilling til om planen skal legges fram for politisk behandling hvert år.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/4988-5
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Avklaring om deltakelse i etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 90/16 03.11.2016
Overhalla kommunestyre 89/16 14.11.2016

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune tar til etterretning at fylkeskommunen og kommunene i fylket ikke har klart 
å oppnå tilstrekkelig oppslutning om organisering og innhold i en etablering av Oppvekstforum 
Nord-Trøndelag. Overhalla kommune deltar derfor ikke videre i dette arbeidet. Overhalla 
kommune stiller seg positiv til å vurdere andre former for samarbeid på oppvekstområdet 
mellom kommunene og fylkeskommunen når det måtte være aktuelt. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 01.06.2016 Etablering av Oppvekstforum Nord-
Trøndelag - deltakelse

X 24.06.2016 Særutskrift Etablering av 
Oppvekstforum Nord-Trøndelag -
deltakelse

U 24.06.2016 Særutskrift Etablering av 
Oppvekstforum Nord-Trøndelag -
deltakelse

Anders Bjøru m.fl.

I 26.09.2016 Avklaringer vedrørende 
Oppvekstforum Nord-Trøndelag 

Nord-Trøndelag fylkeskommune
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sendt fra Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune

S 26.10.2016 Avklaring om deltakelse i etablering 
av Oppvekstforum Nord-Trøndelag

Vedlegg:
Svarbrev fra fylkeskommunen datert 26-09-2016.
Partnerskapsavtale Oppvekstforum Nord-Trøndelag.

Saksopplysninger

Det har over tid pågått en vurdering av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag og hvordan 
partnerskapet mellom fylket, kommunene og andre aktører kan videreutvikles. Endret 
finansieringsmodell og organisering av programmet er ett av flere tema i disse vurderingene. 

Oppvekstprogrammets framtid og etablering av arvtakeren “Oppvekstforum Nord-Trøndelag” 
(OFNT) har vært tema på flere arenaer det siste året, blant annet på rådmannsutvalgets møte den 
30.05.16 der det ble fattet følgende vedtak:

Rådmannsutvalget støtter videreføringen av Oppvekstprogrammet gjennom etablering av 
Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT). Rådmannsutvalget tar fylkesrådets innstilling til 
sammensetning av OFNT til etterretning; dvs.
a) Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesopplæringssjefen
b) Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for utdanning og kultur
c) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/utdanningsdirektøren
d) Kommunene v/medlem i rådmannsutvalget
e) Kommunene v/leder i arbeidsutvalget for KS` nettverk for skoleeiere
f) KS v/fylkesstyreleder
g) Nord Universitet v/rektor
h) Utdanningsforbundet v/fylkesleder
i) Skolelederforbundet v/fylkesleder

Rådmannsutvalget ønsker imidlertid en bredere representasjon av de som er ansvarlige for 
barnehage og skole i kommunene i Nord-Trøndelag, uten å utvide antall representanter i 
forumet. Skole- og barnehagenettverket i Nord-Trøndelag involveres gjennom å være 
referansegruppe for OFNT. Man må sikre samhandling mellom sekretariatet for OFNT og KS-
administrasjonen i den daglige driften. Kommunene oppfordres til å støtte opp om etableringen 
av OFNT og videreføring av Oppvekstprogrammet. 

Kommunene bes gjennom prinsippvedtak støtte etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag 
og videreføring av Oppvekstprogrammet innen 1. juli 2016. Vedtak om økonomisk forpliktelse 
og inngåelse av partnerskapsavtale om det nye oppvekstprogrammet må gjøres av kommunene 
innen 31.oktober 2016. 

Overhalla kommunestyre fattet følgende prinsippvedtak 30.06.2016 i sak 60/16:
1. Overhalla kommune stiller seg prinsipielt positiv til å delta i Oppvekstforum Nord-

Trøndelag (OFNT)
2. En har forventninger til at sammensetningen av OFNT justeres slik at det blir bredere 

representasjon fra kommunenes skole- og barnehagefaglige ledelse før endelig 
partnerskapsavtale utformes
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3. Vedtak om økonomisk forpliktelse og inngåelse av partnerskapsavtale om det nye 
oppvekstforumet gjøres i egen sak innen 31. oktober 2016. 

Etter en prosess med innspill og synspunkter, ba fylkeskommunen kommunene i Nord-
Trøndelag ta stilling til videre deltakelse i det som nå foreslås å bli Oppvekstforum Nord-
Trøndelag (OFNT). 

Finansieringsmodell
Det fortsettes at alle aktørene i OFNT bidrar økonomisk og organisatorisk. 
Finansieringsmodellen fra arbeidsgruppa støttes av rådmannsutvalget. Den går ut på at Nord-
Trøndelag Fylkeskommune finansierer 50 % og resterende fordeles på kommunene etter 
prinsippet med 10 % fordelt likt og 90 % etter folketall. 

Finansieringen fra kommunene er fra Fylkeskommunens side satt til minimum 1,7 mill. kroner 
årlig. Minst 20 kommuner må delta i videreføring av Oppvekstprogrammet.  

Nord-Trøndelag Fylkeskommune fortsetter med arbeidsgiveransvaret for den daglige ledelsen i 
Oppvekstforumet. Det foreslås en felles grunnpakke med en ramme begrenset oppad til 4,5 mill. 
kr årlig i årene 2017 – 2019. Tiltakene i grunnpakken vil ha nær sammenheng med det som 
avdekkes av felles behov gjennom analysen og målene som vedtas av OFNT. I tillegg vil det 
søkes om tabellen prosjektmidler ut fra vedtatte mål og strategier. 

Overhalla kommune sin andel vil være på ca. kr. 58.000 årlig. 

Vurdering

Etter den første runden i juni med tilbakemeldinger fra kommunene i fylket og ut fra 
behandlingen i flere av kommunene nå i høst (blant annet øvrige kommuner i Midtre Namdal), 
synes det klart at fylkeskommunens krav om minimum 20 kommuner og 1,7 mill kr samlet, ikke 
vil bli oppfylt. Grunnlaget for Oppvekstforum Nord-Trøndelag i beskrevet form synes derfor 
ikke å være til stede og en må anta at det dermed ikke blir etablert.

Fylkeskommunen har i brevs form i høst besvart en del av de spørsmål og tilbakemeldinger som 
kom fra flere av kommunene. 

Rådmannen har forståelse for at også engasjementet i fylkeskommunen for å få opprettet et slikt 
Oppvekstforum nå kan synes noe nedprioritert i en fase hvor Nord- og Sør-Trøndelag skal slås 
sammen til en felles region. Dette er en omfattende prosess som vil prege fokus i 
fylkeskommunen en tid framover. Det gir samtidig en usikkerhet med hensyn til hvordan et 
oppvekstsamarbeid skal fungere og organiseres i en felles region fra og med 2018.

Etter rådmannens syn er det i utgangspunktet åpenbart at det er hensiktsmessig å utvikle 
samarbeidet innen oppvekstområdet. Dette gjelder både kommunene i mellom, mellom 
kommunene og fylkeskommunen, og opp i mot alle øvrige aktører som har roller og oppgaver 
opp mot barn og unge i Nord-Trøndelag. Slikt samarbeid må naturlig nok utvikles og modnes 
over tid. Etter at vi i fellesskap har hatt Oppvekstprogrammet gjennom en del år, virker det 
fornuftig nå å se på hva som kan styrke samarbeidet i det videre. Forslaget fra arbeidsgruppa om 
å etablere et oppvekstforum er blant annet basert på erfaringer fra Sogn og Fjordane og i 
Akershus. 

-�8�-



Rådmannen støtter generelt grunntanken om et oppvekstforum der partene kan bygge gode 
relasjoner og i større grad utvikle felles strategier og satsinger på områder hvor det er naturlig. 
Dersom en hadde oppnådd en organisering og arbeidsform i forumet som hadde vært mer
praksisnært den virkeligheten kommunene i det daglige arbeider med å utvikle, ville det vært et 
godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Det pågår allerede mye bra utviklingsarbeid i den 
enkelte kommune, og dette må samkjøres godt med de felles strategier som et Oppvekstforum 
vil komme til å utvikle. 

Vi er nå kommet til et punkt hvor det synes fornuftig å ta en “time out” før både kommunene og 
fylkeskommunen kan restarte arbeidet med å utvikle et reelt partnerskap videre. Rådmannen vil 
dermed anbefale at Overhalla kommune nå i denne omgang tar til etterretning at en i fellesskap 
ikke har lykkes i å oppnå tilstrekkelig oppslutning om etablering av Oppvekstforum Nord-
Trøndelag. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/7269-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 82/16 03.10.2016
Overhalla formannskap 89/16 03.11.2016
Overhalla kommunestyre 90/16 14.11.2016

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.10.2016

Ikke behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo å utsette saken og ber utvalget om å komme tilbake med 
en ny innstilling til møte 3. november.

Vedtak i Overhalla formannskap - 03.10.2016, enst.:

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt forslag til vedtak:

Formannskapet tar utgangspunkt i arbeidsgruppas foreslåtte punkter til orientering.
Saken fremmes for behandling i kommunestyret.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Ordfører sitt forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:

1. Folkevalgtes arbeidsvilkår med forslag til endringer

Saksopplysninger

Kommunestyret nedsatte et arbeidsutvalg på 5 politikere for å gjennomgå reglementet i sin 
helhet den 21.12.15.

Arbeidsgruppa har hatt 3 møter og foreslår endringer på følgende områder:

 Det tas inn et avsnitt i pkt. 1 om taushetsplikt, kommuneloven § 31

 Et nytt avsnitt om utgifter til selvstendig næringsdrivende og vikarer tas inn som et nytt 
avsnitt i pkt. 4

 Turnusarbeid (dag, kveld og natt) og møtedeltakelse tas inn som et nytt avsnitt i pkt. 4
 Siste setning i reglementets pkt. 5 «Formannskapet behandler og har avgjørelsesrett i 

tolkningsspørsmål vedrørende reglene for godtgjørelsen til folkevalgte», foreslås flyttet 
til pkt. 4 – Økonomi.

 Det foreslås et nytt pkt. 6 – Digitalt verktøy:
Kommunestyrets representanter tilstås en årlig godtgjørelse på kr. 1.000,- i 
kommunestyreperioden, til sammen kr. 4.000,- for bruk av eget utstyr. Dette som en 
kompensasjon. Dette er i tråd med kommunens ønske om å redusere papirmengde og 
overgang til elektronisk utsending av sakliste og nødvendige dokumenter.

Alternativt:

Kommunestyret utstyres med digitalt verktøy og nødvendig programvare for å utføre sitt 
virke.

Vurdering:
Kommunestyret vurderer selv folkevalgtes arbeidsvilkår. Forslaget vil ha noen økonomiske 
konsekvenser som foreløpig ikke er detaljert vurdert, men håndteres som en del av 
budsjettarbeidet.

Rådmannen ser det generelt som vesentlig at en forsøker å etablere ordninger som blir så 
tydelige og enkle som mulig, slik at en reduserer behovet og administrativ arbeidsmengde for å 
gjøre tolkninger med skjønnsvurderinger. 

Rådmannen ser det som naturlig at folkevalgte får dekket behovet for digitale verktøy på en 
hensiktsmessig måte. Her vil det også være individuelle ønsker og behov å ivareta. En 
økonomisk kompensasjon på riktig nivå bør kunne være en løsning som gir fleksibilitet for den 
enkelte, samtidig som det er en enkel løsning å administrere og følge opp.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2016/9111-1
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Framtidig regionråd i Namdalen

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 91/16 03.11.2016
Overhalla kommunestyre 91/16 14.11.2016

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune støtter forslaget om mål og framdrift i arbeidet med å danne et felles
framtidig regionråd for Namdalen. Dette i tråd med de føringer som er lagt av Region Namdal i
sak av 9.9.2016.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 26.10.2016 Framtidig regionråd i Namdalen

Vedlegg:
1 Saksframlegg regionråd for Namdalen
2 Organisering av region Namdalen

Saksopplysninger

Det vises til vedlagte notater; Framtidig organisering av Region Namdal, av 26. mai 2016, samt
møtebokutskrift av 9.9.16 fra Region Namdal.
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Den 9.9.16 fattet Region Namdal følgende vedtak:
Region Namdal anbefaler forslaget til mål og framdrift for framtidig regionråd i Namdalen.
Forslaget oversendes kommunene for tilslutning.

Arbeidsgruppen som har forberedt saken, anbefaler en framdriftsplan som sikter mot at et felles
regionråd for Namdalen kan effektueres fom 1.1.2018, etter at evt. kommunene har gitt sin
endelige tilslutning høsten 2017.

Vurdering

Etablering av det nye Trøndelag gjør at det er viktig for Namdalen å gjøre seg synlig og ha en
sterk nok stemme. I det nye Trøndelag blir dagens regioner fort en utkant med en liten
befolkning i møte med et større Trøndelagsfylke.
Befolkningsutviklingen gjør det er viktig å stå sammen. I tillegg skal samkommunen avvikles
som en del av kommunereformen.

I det nye perspektivet med nye strukturer, har kommunene i Namdalen behov for en sterkt og
lydhørt organ. Det synes nå å være enighet mellom kommunene om å stå samlet som èn region i
Namdalen og ikke i en tredeling med en indre, en midtre og en ytre region.

Det vises eller til vedlegg om fremtidig organisering av Region Namdal.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2008/5057-29
Saksbehandler:
Asle Lydersen

Saksframlegg

Ny alminnelig taksering: Framdriftsplan mv.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 94/16 03.11.2016
Overhalla kommunestyre 92/16 14.11.2016

Rådmannens innstilling

Det skal gjennomføres ny alminnelig taksering etter eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) ved et 
prosjekt som gjennomføres i 2017/2018. Det tas sikte på utskriving av eiendomsskatt på 
grunnlag av nye takster fra og med 2019.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 08.05.2008 Utredning av utvidet eiendomsskatt i 
Overhalla

S 13.10.2009 Innføring av generell eiendomsskatt: 
Framdriftsplan

Saksopplysninger

Overhalla kommune hadde eiendomsskatt bare på verk og bruk frem til og med år 2010. De 
skattetakster som fortsatt gjelder for verk og bruk i kommunen, ble fastsatt med virkning fra og 
med år 2006.
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Fra og med år 2011 har det vært skrevet ut eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen 
(jf. esktl. § 3 a).

Verk og bruk fikk ikke nye takster fra 2011, takstene fra 2006 ble beholdt. Kun de eiendommer 
som kom til som en følge av utvidelsen i 2011 ble taksert i forkant av utvidelsen. 

En ny alminnelig taksering (som etter hovedregelen skal skje hvert tiende år) må omfatte 
samtlige skattepliktige eiendommer. 

Siden verk og bruk ikke fikk nye takster med virkning fra 2011 (som de andre eiendommene), 
skal siste alminnelige taksering regnes fra det året verk og bruk sist fikk nye takster. Siden alle 
verk og bruk i Overhalla fikk nye takster med virkning fra 2006 (takster som benyttes fortsatt), 
skal tiårsperioden for siste alminnelige taksering regnes fra 2006 ut året 2015. 

En alminnelig omtaksering av alle skattepliktige eiendommer skal skje til samme tid, og nye 
takster må få virkning fra det samme skatteår. 

Relevante bestemmelser i eiendomsskatteloven: 

 HOVEDREGEL – esktl. § 8 A-3 (2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen 
kvart tiande år. 

 UNNTAK  – esktl. § 8 A-3 (2) Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan kommunestyret 
avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare enn 
tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd. 

For 2016 benyttet Overhalla kommune seg av unntaksregelen (esktl. § 8 A-3 (2)) slik at 
eiendomsskatten skrives ut etter de tidligere fastsatte takster.

I årene framover vil følgende være kommunens alternativer etter ovennevnte regler:

For det tolvte og trettende året - her for årene 2017 og 2018 - er alternativene
 kommunen har nye takster, eller
 kommunen lar takstene stå urørt i ett eller to år til - dvs. for årene 2017 og 2018

For det fjortende året - her for året 2019: Kommunen må legge nye takster til grunn.

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter 
hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, 
jf eiendomsskatteloven § 10. 
Eiendomsskatt for verk og bruk (produksjonsanlegg inkl. overføringslinjer mv) gjøres for tiden 
ut fra en skattesats på 7 ‰, mens eiendomsskatt for øvrige eiendommer (boliger, 
fritidseiendommer og næringseiendommer mv) for tiden har en skattesats på 4 ‰. Disse satsene 
fastsetter kommunestyret årlig som en del av budsjettet for kommende år.

Vurdering

Kommunestyret bør i god tid vurdere hvilke grep som skal gjøres når gjeldende takster har stått 
fast i mange år og det spørs hva man skal velge av de foreliggende alternativ. Senest f.o.m. 2019 
må kommunen legge nye takster til grunn. 
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Spørsmålet er når ny alminnelig taksering bør skje. Ny alminnelig taksering innebærer at alle 
eiendommer i kommunen skal takseres. Dette er et relativt stort og ressurskrevende prosjekt som 
bør planlegges i god tid. Kommunen står ellers nå foran en periode med høy aktivitet med flere 
utbyggingsprosjekter mv. som vil kreve relativt store ressurser/ kapasitet i administrasjonen.

Rådmannen mener ut fra en samlet vurdering at det vil være realistisk og hensiktsmessig å få 
gjennomført et retakseringsprosjekt i løpet av 2017/18, slik at man kan legge nye verditakster til 
grunn for utskriving av eiendomsskatt fra og med 2019. Fram til 2019 vil det fortsatt være 
grunnlag for å benytte seg av unntaksregelen i esktl. § 8 A-3 (2) og bruke eksisterende takster. 

Fortsatt er det selvfølgelig opp til kommunestyret å fastsette nivået på eiendomsbeskatningen 
ved å regulere skattepromillen årlig i budsjettsammenheng. Et nytt takstgrunnlag vil i sin tur 
danne nytt grunnlag for å vurdere satsene og dermed om eiendomsskatteinntektene skal 
videreføres på omtrent dagens nivå eller endres (opp eller ned).

Foreløpig grovt stipulert vil et slikt prosjekt med ny taksering samlet kunne koste i 
størrelsesorden opp mot ca. 1 million kroner. Rådmannen vil i forbindelse med årsbudsjett 2017 
/ økonomiplan 2017-2020 komme tilbake med nærmere anslag over kostnaden /forslag til 
finansiering og gjennomføringen. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/6082-37
Saksbehandler:
Johan Grongstad

Saksframlegg

Økt finansiering av nytt høydebasseng på Skage

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 99/16 03.11.2016
Overhalla kommunestyre 93/16 14.11.2016

Rådmannens innstilling

1. Etter gjennomført anbudsrunde økes finansieringen til bygging av nytt høydebasseng på 
Skage med kr 1.600.000, slik samlet kostnadsramme for prosjektet økes fra kr. 
10.400.000 til kr. 12.000.000. 

2. Følgende endring i finansieringen foretas:

Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
Utgift 02700 6010 34553 0478 1 600 000
Lån 09100 8100 88000 0906 -1 600 000

Alle beløp eks mva.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 18.08.2015 Forprosjekt - Høydebasseng Skage
X 06.11.2015 Særutskrift Forprosjekt -

Høydebasseng Skage
S 31.10.2016 Mer finansiering av nytt 

Høydebasseng på Skage
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Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok 25.04.2016 bygging av nytt høydebasseng på Skage innenfor en 
kostnadsramme på kr 10.400.000 eks mva.

Etter gjennomført anbudskonkurranse for nytt høydebasseng på Skage viser det seg at markedet 
priser denne anskaffelsen noe høyere enn det som er lagt inn i kalkylene i forprosjektfasen. 
Kalkyler ble laget med utgangspunkt i råd fra rådgivere og var i hovedsak tall hentet fra 
erfaringsprosjekter og kalkulasjonsmodeller. Prisene i markedet gjenspeiler nok den store 
aktiviteten som er i regionen.

For å kvalitetssikre anskaffelsen er det tatt en ny runde med prosjekterende rådgiver for å 
gjennomgå anskaffelsen med tanke på størrelse av basseng, rørføringer og tekniske løsninger.
Gjennomgangen som er tatt på dette viser at alt grunnlaget fra forprosjektet står seg og er det 
som man bør gå videre med som grunnlag. 
Dette ble også grundig gjennomgått i forrige saksfremlegg når hovedfinansieringen ble vedtatt.
Anlegget ble dimensjonert og planlagt ut fra tallene som er lagt til grunn fra SSB mht 
befolkningsøkning og det bør være dimensjonerende selv om det bare er en «rettesnor».

Det er også sett på muligheter knyttet til prisreduserende tiltak: 

 I forprosjektet fikk vi kalkulert tre forskjellige størrelser, dette er 1000M 3, 1500M 3 og 
2000M3 . Det viser seg nå når vi sitter med fasiten at prisforskjellen er ca. 1,4 mill for 
hvert steg noe som tilsier at den med høyest kostnad koster 2,8 mill. mer enn den 
rimeligste. 
I samarbeid med prosjekterende rådgiver står man fremdeles fast på at det er det største 
alternativet på 2000m3 som er det mest riktige.
Vurderingene er gjort ut fra en helhetsvurdering av den totale kapasiteten i hele 
kommunen. Med denne størrelsen på bassenget vil vi med dagens forbruk ha en reserve 
som vil holde i ca 2,9 døgn. Ut fra prognosene til SSB skal folketallet øke til ca. 4660 i 
2040, dette vil gi en reservekapasitet på ca. 2,3 døgn.

 De andre prisreduserende tiltakene som er vurdert vil ha mindre innvirkning på 
totalregnskapet, men det kan nevnes at man ved å ta bort utvendig trekledning og gå over 
fra takrenneløsning til dryppkanter vil kunne redusere kostnadene med anslagsvis 
250 000kr. For å vise dette i praksis er det lagt inn noen bilder som viser med og uten. 
Ps dette er kun illustrasjonsbilder og ikke «vårt» anlegg. 

Uten kledning på tank: Med kledning på tank:
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Gebyrer:
Kommunale gebyrer er et tema som vurderes kontinuerlig. For å vise utviklingen i takt med 
prosjektene legges det ved en tabell med kjente tall pr 31.10.16. Denne viser at fondsstørrelsen 
innenfor vann delen er på plussiden og at dette prosjektet i nærmeste år da ikke vil tilsi noen i
Økning i gebyrnivået. Over tid er det selvsagt en klar sammenheng i investeringsnivå og 
gebyrnivå, og vi legger til grunn å tilstrebe en forutsigbar og nøktern utvikling i gebyrene. Flere 
abonnenter (befolkningsutviklingen) bidrar både til et økt investeringsnivå, men også til at det 
blir flere å dele kostnadene på.

Tabell som viser avgiftsutviklingen på vann 2016-2020

Ved å legge inn merfinansieringen på 1,6 mill i økonomiplanen, kan man beholde avgiftsnivået 
på dagens nivå frem til 2020.

Vurdering

Alternativet med å redusere det estetiske uttrykket på høydebassenget ved å fjerne trekledningen
anses som lite gunstig da bassenget står i et populært turområde, samt at det er planlagt nye 
boliger i området og kommunens ønske om å utvikle attraktive boområder. Vi snakker heller 
ikke her om noen store økonomiske sparemuligheter, så ut fra en langsiktig helhetstenking 
foreslås det å videreføre en løsning med god estetikk.
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Ut fra en helhetlig vurdering av kapasitet, kostnader, fremtidsrettede løsninger anbefaler 
rådmannen å gå for en merfinansiering for dette prosjektet slik forslaget til finansieringen i 
vedtakspunktene viser.

Videre fremdrift i saken, forutsatt vedtak i tråd med forslaget, er en igangsetting ved årsskiftet,
med grunnarbeidet og bassengmontering fra ca april måned. Dette indikerer en ca ferdigstillelse 
tidlig høsten 2017.

Miljømessig vurdering

Ut fra et miljømessig perspektiv vil det spare miljøet ved å bygge fremtidsrettet. Alternativer 
med å bygge et høydebasseng med mindre kapasitet vil ha negativ virkning på miljøet, da man 
sannsynligvis må bygge et nytt basseng om 10-15 år.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/8580-1
Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Forprosjekt Hunn skole

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 95/16 03.11.2016
Overhalla kommunestyre 94/16 14.11.2016

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas igangsatt forprosjekt for Hunn skole innenfor en ramme på 600 000 eks mva. 
Forprosjektet skal blant annet inneholde:

a. Bygningsmessig kartlegging av tilstand og kvaliteter.
b. Ajourføring av dagens tegninger.
c. Avklaring av framtidig kapasitetsbehov og romprogram.
d. Alternativer for type og størrelse gymsal/hall.
e. Vurdering av skolens uteområde.
f. Utarbeidelse av samlet løsningsforslag med skissetegninger.
g. Utarbeidelse av kalkyler.
h. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

2. Forprosjektet skal resultere i en sak til politisk behandling med forslag til endelig 
utbyggingsprosjekt. Det tas sikte på at slik sak kan behandles i siste halvdel av 2017.

3. Forprosjektet skal utarbeides i tråd med kommunens klima- og miljøplan og sikre 
framtidsrettede løsninger.

4. Det finansieres med låneopptak og følgende finansiering:
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp

02700 6030 22252 0490 600 000
04290 6030 22252 0490 150 000
09700 8100 88000 0906 -600 000
07290 8000 85010 0906 -150 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 06.10.2016 Forprosjekt Hunn skole

Saksopplysninger

I den vedtatte og reviderte økonomiplanen på side 43 står det følgende: «Man har i flere år hatt 
ny gymsal ved Hunn skole som et prioritert tiltak i økonomiplanen. I tillegg til å se på 
mulighetene for ny gymsal er det ønskelig å foreta en byggteknisk gjennomgang av skolen. 
Omfanget av behov er ikke kjent pr d.d., men en kartlegging vil kunne gi svar på dette. Det 
legges opp til et forprosjekt i 2016/2017 med en ramme på kr 500.000 eks mva. Det er videre i 
planperioden lagt inn 20 mill for fordeling på 2017 og 2018 til tiltak.»

Det foreslås nå at ramme økes til 600 000 eks mva slik at man kan medta konkurransegrunnlag 
og kalkyler i fase en før utbyggingsvedtak. Dette så man slipper mange runder med finansiering

I siste vedtatte klima og miljøplan er det også gjort vedtak om at energikarakteren for 
eksisterende bygg skal forbedres fra en gul F til en lysegrønn D. Dette krever betydelige tiltak
på bygningskroppen.

Det har i lengre tid vært kjent at Hunn skole har et vedlikeholdsbehov og at deler av skolen 
bærer sterkt preg av at innvendige romløsninger har «gått ut på dato», samt at overflater er 
preget av stor slitasje på enkelte områder.

Bygget er heller ikke godt nok i enøk-sammenheng. Siste året er det imidlertid gjort noen grep 
som har bedret dette. Det er nå ny varmesentral med pellets som energikilde, samt at 
ventilasjonsanleggene er utskiftet. Disse aggregatene kan forøvrig brukes også etter en 
rehabilitering. Det gjenstår imidlertid en betydelig del på bygningsmessige tiltak.
Uteområdet til skolen er også noe man bør se på samtidig med bygningskvalitetene.

Skage-området bærer preg av vekst i befolkningen og Hunn skole opplever økende elevtall som 
i nær framtid tilsier et sannsynlig behov for en økning av skolens kapasitet. Hunn skole er 
bygget for en annen tid enn nå og tilpasset en annen tid med hensyn til pedagogisk metodikk. 
Det er også endringer mht. de ansattes hverdag. Å få tilpasset dette i dagens romløsninger virker 
vanskelig.

Selv om skolen er vedlikeholdt jevnt og trutt, har forfallet her også blitt framtredende. Mange 
overflater er modne for rehabilitering. Det samme gjelder vinduer og dører. Uteområdet har også 
behov for en oppgradering.
Når det gjelder gymsalen er denne i en slik forfatning at den vanskelig kan rehabiliteres, her er 
det nok trolig best å rive for så å bygge ny.
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Å igangsette et slikt prosjekt er komplisert og krever grundig planlegging og gjennomføring. Et 
forprosjekt som tar med seg det meste av innholdet frem til anbudsutlysning er en fornuftig vei å 
gå.

Et forprosjekt vil da blant annet inneholde følgende:
a. Bygningsmessig kartlegging av tilstand og kvaliteter.
b. Ajourføring av dagens tegninger.
c. Avklaring av framtidig kapasitetsbehov og romprogram.
d. Alternativer for type og størrelse gymsal/hall.
e. Vurdering av skolens uteområde.
f. Utarbeidelse av samlet løsningsforslag med skissetegninger.
g. Utarbeidelse av kalkyler.
h. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Forprosjektet må ta utgangspunkt i tilstrekkelig grad av involvering fra de ansatte.
Man må også etablere en prosjektorganisering som er fleksibel og som settes i stand til å ha god 
fremdrift.
Organisering planlegges med utgangspunkt i følgende prosjektgruppe:

 Rådmann
 Teknisk sjef (prosjektansvarlig)
 Oppvekstsjef (ansvarlig for dimensjoneringsgrunnlag elever samt romprogram)
 Prosjektleder teknisk avdeling (ass. prosjektansvarlig)
 Rektor (ansvarlig for involvering av ansatte)
 Rådgiver

Formannskapet blir løpende holdt oppdatert av rådmannen / teknisk sjef mht. relevant 
informasjon i hvert møte.

Vurdering

Man har i flere år hatt ny gymsal ved Hunn skole som et prioritert tiltak i økonomiplanen. 
Det er også en kjent sak at romløsningene ved skolen ikke er optimale mht. dagens skoledrift.
Antall elever som sokner til skolen er også økende og presset på lokalene øker for hvert år. 
Utviklingen tyder klart på behov for å øke kapasiteten ved skolen. Framtidig kapasitetsbehov må 
avklares i forprosjektet. Skolen nærmer seg det kommende året trolig et elevtall på rundt 160 
elever. En fremskrivning av antall barn ut fra allerede bosatte barn i skolekretsen, viser en 
økning opp mot ca 190 elever fram mot 2021. I tillegg må en ta med i vurderingene prognoser 
(SSB sine ulike modeller) for økt antall innbyggere i barneskolealder i årene framover. Basert på 
prognosene ser rådmannen det hensiktsmessig at forprosjektet tar sikte på å fastsette et best 
mulig kapasitetsmål for 2030, som det videre utbyggingsprosjektet kan ta utgangspunkt i.

Et forprosjekt er en god inngang på en forholdsvis komplisert prosess. Med å bruke 
forprosjektmodellen kan man bruke nødvendig tid i prosessene frem til et politisk 
utbyggingsvedtak, samt å bruke dette grunnlaget som utgangspunkt for en anbudsprosess videre.
Man kan anta at et forslag til utbyggingsvedtak vil komme opp siste halvdel av 2017.

Det legges opp til start på et forprosjekt i årsskiftet 2016/2017 med en ramme på kr 600.000 eks 
mva. Det vil videre i planperioden i økonomiplanen bli lagt inn foreløpige beløp for fordeling på 
2017 og 2018 til tiltak. Det vil imidlertid først være gjennom forprosjektet at endelige behov for 
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tiltak/alternativer kan avklares. Endelig utbyggingsbudsjett dermed må fastsettes når 
forprosjektet foreligger.

Miljømessig vurdering
Med helhetlige tiltak på skoleanlegget vil Hunn skole få et betydelig miljømessig løft.
Elementer i dette konkretiseres i forprosjektet i tråd med kommunens klima- og miljøplan.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/9223-14
Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Tomtevalg til ny brannstasjon

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 96/16 03.11.2016
Overhalla kommunestyre 95/16 14.11.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar nylig anskaffet kommunal tomt i Barlia som plassering av ny 
brannstasjon.

2. Det vedtas finansiering innenfor en ramme på 375 000,- eks mva som skal inkludere:
- Rådgiverbistand for eksakt tomteplassering internt på tomten.
- Rådgiverbistand for tilpasning anbudstegninger til tomten.
- Geotekniske avklaringer.
- Prosjekt-/byggeledelse.
Dette finansieres med låneopptak og legges inn som tilleggsramme for byggeprosjektet 
for brannstasjonen.

3. Det vedtas finansiering av en ramme inntil 350 000 eks mva for sanering av den gamle 
rektorboligen. Dette finansieres med låneopptak og legges inn som tilleggsramme for 
byggeprosjektet for brannstasjonen.

4. Revidert budsjett for byggeprosjektet blir da som følger:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst
02300 6000 33950 0472 6 949 600 Bygg                  
02300 6000 33950 0472 725 000 Tomt og saneringskostnader 
04290 6000 33950 0472 1 918 650 Betalt mva
06702 6000 33950 0906 -900 000 Salg av næringsbygg
07290 8000 85010 0906 -1 918 650 Mva komp
09100 8100 88000 0906 -6 774 600 Bruk av lån

5. En opprusting og utvidelse av adkomstveg, gatelys og gang-/sykkelveg fra FV17 til 
Barlia vurderes prioritert i forbindelse med revideringen av trafikksikkerhetsplanen og 
budsjett-/økonomiplanarbeidet.

Hjemmel for vedtaket er: 
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Behandling i Overhalla formannskap - 03.11.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.11.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 24.11.2015 Forprosjekt brannstasjon-
finansiering

X 22.12.2015 Særutskrift Forprosjekt 
brannstasjon-finansiering

S 02.05.2016 Finansiering brannstasjon
X 02.05.2016 Tegninger eksisterende bygg
X 02.05.2016 Tegninger nybygg
X 02.05.2016 Tegninger kylling fjøs
X 02.05.2016 Uttalelse Namdal brann og redning
I 13.06.2016 Innspill til plassering av ny 

brannstasjon
Namdal brann og redningsvesen 
v/Jens H. Vold

X 11.07.2016 Særutskrift Finansiering 
brannstasjon

I 04.10.2016 Lokalisering av ny brannstasjon Overhalla Kommune - Johan 
Grongstad

I 04.10.2016 Kart som viser utrykningene vi har 
hatt.

Overhalla Kommune - Terje 
Indgjerd

S 05.10.2016 Tomtevalg til ny brannstasjon

Saksopplysninger

Det ble i kommunestyremøte 24.5.16 vedtatt følgende:
1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre bygging av ny brannstasjon innenfor en netto
kostnadsramme på kr. 6.312.000 eks. mva. Nybygget oppføres i energieffektiv passivhus
standard og med framtidsrettede materialvalg og energiløsninger.
2. Lokalisering/tomtevalg for ny brannstasjon behandles i egen sak når dette er nærmere
utredet.
3. Eksisterende brannstasjonsbygg selges når ny brannstasjon står ferdig.
4. Følgende finansiering foretas:
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst
02300 6000 33950 0472 6 949 600 Bygg                  
02800 6000 33950 0472 262 500 Grunnerverv
04290 6000 33950 0472 1 737 400 Betalt mva
06702 6000 33950 0906 -900 000 Salg av næringsbygg
07290 8000 85010 0906 -1 737 400 Mva komp
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09100 8100 88000 0906 -6 312 100 Bruk av lån

Siden vedtaket ble fattet er det gjennomført en grundig vurdering av lokalisering og hvor alle 
forhold er forsøkt vurdert.

Når man vurderer plassering må man ta hensyn til total utrykningstid til hovedbrannobjektet
som er helsesenteret. Det skal i tråd med regelverket være maks 10 minutters utrykningstid til 
helsesenteret. Dette er da total utrykningstid og ikke bare kjøretid. Med dette kravet innsnevres 
området kraftig og alternativene blir færre.

I en totalvurdering har det vært vurdert sju hovedalternativ der vi i vurderingene har skalert ned 
til tre aktuelle. I tillegg til de sju er det også sett på andre aktualiteter som er sjekket ut som 
uaktuelle i en tidlig fase.

De som har vært vurdert frem til dags dato er:
1. Skogmo industriområde
2. Ved siden av dagens brannstasjon litt nærmere sentrum.
3. Barlia (detaljplassering ikke vurdert)
4. Bak trafostasjonen på nordsiden av Øvermovegen
5. Ved siden av statoilstasjonen
6. Mellom eldhuset og Svaliveien.
7. Kyllingfjøset i militærsvingen på Himo.
Av disse ble nr 2 - 4 og 7 sjekket ut i forbindelse med finansieringsvedtaket.
Da gjenstår alternativene 1-2-3 og 6. I våre vurderinger er plusser og minuser med hver enkel 
tomt vurdert inngående med objektiv inngang.

1. Skogmo industriområde
Dette er en godt egnet tomt der mange forhold ligger godt til rette.
Plusser:
- Nærliggende til 6 stk §13 bygg (spesielle brannobjekter).
- Geotekniske gode forhold.
- Utvikling/vokse muligheter.
- Øve muligheter.
- Ingen nærliggende boliger.
- Samarbeidsmuligheter med industriparken.
- Kapasitet vann er god.
- ingen nedbygging av dyrka mark.

Minuser:
- Avstand til hoved brannobjekt.
- Avstand til Skage området øker med noen minutter (viktig når man ser utviklingen på 
Skage og fremtidige planer)
- Avstand til majoriteten av trafikkhendelser med utrykning øker.
- Trafikale utfordringer med utrykning nedover over Bjøra-brua.
- Tomtekostnader.
- Mannskapsrekruttering fra nedre deler av Overhalla vanskeliggjøres.

2. Ved siden av dagens brannstasjon.
Plusser:
- God og sentral plassering.
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- Ingen nærliggende boliger.
- Kapasitet vann er god.
- Egen tomt.
- Ingen nedbygging av dyrka mark.

Minuser:
- Utkjøring på kommunal vei er utfordrende.
- Utvikling/vokse muligheter er mulige men noe begrenset.
- Kan være geoteknisk utfordrende.
- «Kaldhøl»

3. Barlia

Plusser:
- God plassering mht. å dekke «hele bygda»
- God og egnet tomt med voksemuligheter.
- Trafikale forhold.
- Geotekniske forhold er utredet fra før og forutsetningene er kjente.
- Egen tomt.
- Kapasitet vann er god.
- Utviklingsmuligheter.
- Rekrutteringsmuligheter fra et større område enn de andre alternativene.

4.
Minuser:
Kryss inn på hovedvei er litt utfordrende, men med kratt og skogrydding mot vest vil det bli
tilfredsstillende.

5. Mellom eldhuset og Svalivegen.

Plusser:
- God og sentral plassering.
- Ingen nærliggende boliger.
- Kapasitet vann er god.
- Egen tomt

Minuser:
- Nært naboer
- Bør spares til en evt. fremtidig boligutbygging siden det er så sentrumsnært.
- uklart mht. geo.

Namdal brann og redning har vært inne i hele prosessen siden den ble aktualisert. 
De har kommet med flere vurderinger og har i sin sluttvurdering vurdert følgende:

«Sitert utdrag fra Namdal brann og redning sin sluttvurdering»

Innsatstid
Etter møtet med kommunen avholdt brannsjef, tillitsmann i Overhalla og verneombud for 
NBRV et møte hvor saken ble diskutert. I dette møtet ble det avtalt at innsatstiden fra de 
tomtealternativene som ligger lengst unna sentrum skulle sjekkes, dette for å avklare om man 
klarte å tilfredsstille kravet i forskriften som sier maksimum innsatstid på 10 minutter til det 
viktigste §13 objektet (risikoobjekt).
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I Overhalla kommune er det registrert 6 stk. §13 på Skogmo (industribedrifter) og 1 stk. i 
sentrum (sykeheimen), ut fra disse vurderes sykeheimen som bygget med størst risiko.
Kriteriene for test av innsatstiden var følgende:
- Brannbilen skulle bemannes med min. 4 personer (vaktlag) før utrykning startet, her ble de 
personene med hyppigest oppmøte de to siste årene valgt. Kjøretiden fra deres bostedsadresse til 
de to aktuelle tomtealternativene ble målt.
- Etter at brannbilen var blitt bemannet med 4 mann starter utrykningen, den totale tiden fra 
«alarmering» ble utført til brannbilen var framme ved sykeheimen ble målt.
- Testen skulle gjennomføres på dagtid med normal trafikk.
- På nattestid må man påregne min. 2 minutt lenger innsatstid en på dagtid.
Resultatet ble da som følgende:
Innsatstid fra Skogmo (alt.1) til sykeheimen = 12 minutter og 15 sekunder.
Innsatstiden fra Barlia (alt. 3) til sykeheimen = 9 minutter.
Innsatstiden fra Eldhus/Svarlivegen (alt. 6) ble ikke målt da dette alternativet ligger like ved 
dagens brannstasjon.

Forskriften sier følgende om lokalisering av brannstasjon
Brannvesenets innsatsstyrke bør være lokalisert slik at en størst mulig del av befolkningen 
dekkes med kortest mulig innsatstid. Brannstasjonen bør også ligge så nær risikoobjektene og 
risikoområdene som mulig. Innbyggertall, kravene til innsatstider og risikoforholdene 
bestemmer i hvilke tettsteder beredskapsstyrkene skal lokaliseres, jf. §§ 2-4, 4-8, 5-3. Ved 
lokalisering av brannstasjoner må det tas en del praktiske og sikkerhetsmessige hensyn.
Brannstasjoner og eventuelle depot bør:
– være plassert og innredet slik at stasjonen i det lengste vil være sikret mot brann eller annen 
ulykke i område.
– ha oversiktlig og rask utkjøringsmulighet.
– ha gode parkeringsmuligheter for innsatsstyrken (særlig viktig for deltidsstyrker).
– være innrettet for vedlikehold av utstyret.
– være frost- og innbruddssikker.
– være innrettet for gjennomføring av administrative oppgaver og planlegging og 
gjennomføring av øvelser.
– være tilrettelagt for helse, miljø og sikkerhet f.eks. ved møte-, spise-, innkvarterings- og 
garderobefasiliteter.
Ved lokalisering sammen med andre etater må brannvesenets innsatsmateriell sikres, om 
nødvendig med fysisk avgrensning.

Framtidig utbygging i kommunen
Overhalla kommune vokser raskt, dette gjelder for tiden spesielt næringssiden på Skogmo 
industriområde og på boligsiden i Skage-området. Dette er viktig parameter å ta med seg når 
man skal vurdere framtidig plassering av ny brannstasjon.

Konklusjon
Brannstasjon bør ligge mest mulig sentrumsnært og ha god adkomst til og fra stasjonen. I tillegg 
er det viktig å ta høyde for framtidig utbygging i kommunen og at nødvendig infrastruktur er på 
plass (vann, vei og parkering).
Når det gjelder vannkapasitet bør det være mulig å fylle tankbil på minimum 5 minutter, tankbil 
O1.4 rommer ca. 15 m3.
Behovet for antall parkeringsplasser er ca. 20 stk.
Det bør også være god plass foran porter slik at større kjøretøy kan snu og rygge inn på 
brannstasjonen, dette bør simuleres på tegninger.
Ut fra en helhetsvurdering (plusser og minuser) inkludert resultat etter målt innsatstid fra de 
forskjellige tomtealternativene rangeres de forskjellige alternativene i følgende rekkefølge:
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1. Barlia
2. Eldhuset/Svarlivegen
3. Skogmo
Ut fra dette vurderer Namdal Brann- og Redningsvesen (NBRV) det som fornuftig å jobbe 
videre med alternativ «Barlia».
NBRV må imidlertid påpeke at det er viktig å få tegnet inn bygget på tomten med nødvendig 
uteområde slik at man ser at plassbehovet blir dekket.
«Sitat slutt»

Totalvurdering
For å kunne ta en totalvurdering er det også utarbeidet en oversikt på type utrykninger og hvor 
disse er lokalisert. Kort sagt kan man si at deler man bygda på Øyesvollkorsen så har man ca 
50% av utrykningene på begge sider av denne.
Trafikkulykker er en svært stor del av utrykningene. Ser man på hvor disse oppstår er flertallet 
vest for Øyesvollkorsen.

Utrykninger fra november 2010 til juli 2016 har vært følgende: 
- Eneboliger/rekkehus = 29 stk
- Personbil = 7 stk
- Næringsbygg = 6 stk
- Trafikkulykke = 39 stk
- Annet = 3 stk
- Medisinsk bistand = 7 stk
- Redningsoppdrag = 4 stk
- Annet motorkjøretøy = 2 stk
- Pipebrann = 1 stk
- Campingvogn = 1 stk
Totalt 99 utrykninger.
I tillegg er det meldt inn 35 hendelser som har vært feil eller som 110-sentralen har ordnet opp i.
Informasjon er hentet fra tilsendt info fra 110-sentralen.

Kostnader med tomt.
I forbindelse med tomtevalg tilkommer det kostnader med å tilpasse tegninger til tomt, 
geoteknisk vurdering mm. I tillegg tilkommer det kostnader til sanering av rektorboligen.
Dette er kostnader man ikke kunne forutsi i den tidlige planleggingen og som må inkluderes i et 
fra før av stramt byggebudsjett. Kostnadene til sanering kan slik sett vurderes å erstatte tidligere 
budsjetterte kostnader til grunnkjøp.
At man i utgangspunktet tenker plassering i området rundt den gamle rektorboligen vil gjøre at 
man ikke blokkerer for videre utvikling av selve skoleområdet. Med området til gamle 
rektorboligen menes på nedre side mot parkeringsplass. 
Dette innebærer imidlertid at den gamle rektorboligen må saneres. Denne er i så dårlig 
forfatning at det også er det eneste fornuftige å gjøre. Som ny eier av byggene er dette noe man 
likevel måtte gjort på det senere tidspunkt og at det derfor er lurt å gjøre nå.
Når man skal sanere en bygning tilkommer kostnad med miljøsaneringsrapport og fjerning av 
bygningsmasse. Dette er kostnader man i tidlig fase ikke kunne forutse og som en av den grunn 
må finansiere opp nå. 
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Kartutsnitt som viser området brannstasjonen tenkes plassert med uteområde / biloppstilling på 
nedre side.

Adkomst
Behovet for opprusting av adkomsten til Barlia har over flere år ligget i planverket til 
kommunen. Området omfatter en kommunal barnehage, flere næringsbygg, gårdsbruk, boliger 
og nå (forslag i denne saken) brannstasjon. Videre utvikling av området skal avklares framover.  
En samlet framtidsrettet løsning omfatter asfaltering, gatelys og gang-/sykkelvei. Opprusting og 
utvidelse av adkomstveg, gatelys og gang-/sykkelveg er kostnadsberegnet til kr 3,960 mill eks 
mva. Dette omfatter strekningen fra kryss FV17 til innkjøring skolebygg (ca 485 meter) med 
følgende delsummer:
- Asfalt mm 990 000 eks mva.
- Gatelys mm 475 000 eks mva.
- Gang og sykkelvei 2 495 000 eks mva.

Det å ta stilling til opprusting av adkomsten til Barlia ligger noe utenfor formålet med denne 
saken. Lokalisering av brannstasjon og videre mulig utvikling av resterende del av kommunens 
nylig anskaffete eiendom, bidrar likevel til å forsterke behovet for en framtidsrettet adkomst til 
området. En slik løsning vil tjene alle som tilhører området i dag og samtidig gjøre området mer 
attraktivt for videre utvikling. Rådmannen vil tilrå at dette vurderes prioritert i forbindelse med 
revidering av trafikksikkerhetsplanen og budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Salg av nåværende brannstasjon
Det ble i vedtakspunkt 3 i vedtaket av gjennomføring bygging av ny brannstasjon vedtatt at 
gamle brannstasjon og kommune lager selges når ny brannstasjon står ferdig. Dette vil bli 
gjennomført enten i egen regi eller med bruk av megler. Kostnader til dette dekkes av salget.

Fremdrift.
Forutsatt vedtak om plassering vil de videre arbeidene snarlig starte opp med tilpasning av 
tegninger og tydeliggjøring av uteområde. Når det gjelder tegninger vil det nå bli en prosess der 
arbeidstilsynet og Namdal brann- og redningstjeneste engasjeres for å finne optimale løsninger 
innenfor rammene vi har satt. 
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Dette vil danne grunnlag for et anbudsgrunnlag, det er vanskelig å tidfeste fremdrift eksakt men 
det er å anta at byggestart vil bli våren 2017.
Det kan også opplyses om at det har vært samtaler med brannsjef i Namdal Brann- og 
redningsvesen om hvordan man skal håndtere vask av brannklær/utstyr.
Dette går på om man skal håndtere dette i eget hus eller om man skal gjøre som man i 
utgangspunktet tenkte, å kjøpe disse tjenestene fra eksterne. Denne utredningen vil fortsette i 
tiden fremover, der man ser på mulighetene for eksterne vaskeritjenester for Overhalla, samt at 
man ser på muligheten for samarbeid innenfor kommunene i NBOR. Med flere kommuner vil 
man kunne oppnå stordriftsfordeler og aktualiteten med å etablere arealer i ny brannstasjon vil 
forsterkes. Med å etablere vaskeri i ny brannstasjonen vil det medføre areal økning med dertil 
økning av kostnader. Dette vil da trolig medføre et behov for merfinansiering og vil om aktuelt 
komme som forslag til vedtak på et senere tidspunkt.

Vurdering

Basert på en total vurdering av plassering er man av den mening at brannstasjon bør legges til 
Barlia. Dette med grunnlag i en totalvurdering av plusser og minuser samt hvor kjapt det er 
mulig å komme i gang med bygging. 
Intern plassering på tomta vurderes i samråd med rådgiver, men man legger i denne fasen opp til 
at man benytter angitt område på nedsiden av rektorboligen.

Rektorboligen er i svært dårlig forfatning og derfor saneringsverdig. Det foreslås derfor at denne 
saneres i sammenheng med byggeprosjektet.
Adkomsten til Barlia vil være tilstrekkelig på kort sikt for brannkorpset mht. veistandard og 
trafikksikkerhet. Rådmannen vil derfor tilrå at dette vurderes prioritert i forbindelse med 
revidering av trafikksikkerhetsplanen og budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Miljømessig vurdering
Med å ta i bruk en ny brannstasjon med vedtatte kvaliteter innenfor enøk og produktvalg vil man 
oppnå betydelige miljømessige forbedringer.
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