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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/874-5
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 35/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

Årsrapporten tas til orientering.

Dokumenter i saken (Vedlagt)

I 11.04.2017 Årsrapport 2016 salgs- og 
skjenkekontroll

Prebio AS v/Liv Berit Strømmen

Saksopplysninger

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.

Vedlagt oversendes årsrapport fra Prebio AS v/skjenkekontrollen i Namdalen for 2016 til 
orientering.

Rapporten viser at det ble gjennomført 13 skjenkekontroller, 7 ved utsalgssteder og ingen ved 
arrangement som hadde fått tildelt bevilling for en enkelt anledning. Det ble i tillegg utført 1 
systemrevisjon ved utsalgssted og 7 systemrevisjoner i hht. internkontrollforskriften.

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 2016.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/1211-2
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsmelding 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 36/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

Overhalla kommunes årsberetning for 2016 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg:

1. Årsmelding 2016

2. Virksomhetsrapport 2016
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Saksopplysninger

Årsberetningen fremlegges uten særskilte kommentarer utover det som er beskrevet i 
årsberetningen.

Vurdering

Det vises til vurderingene i vedlagte årsberetning for 2016.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/178-10
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsregnskap 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 37/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommunes årsregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig mindre-
forbruk (overskudd) på kr 10.649.047,47.

2. Av mindreforbruket avsettes kr. 5.649.047,47 til «Generelt disposisjonsfond».

3. Resterende mindreforbruk kr. 5.000.000 avsettes til disposisjonsfond for gjennomføring 
av Utviklingsprogram 2017-2020 som skal ha følgende programområder:
1. Tjeneste- og organisasjonsutvikling med digital støtte (digitalisering)
2. En lærende organisasjon.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre en prosess i organisasjonen for å planlegge og 
gjennomføre utviklingsprogrammet. Rådmannen rapporterer fortløpende om 
gjennomføringen av programmet til kommunestyret gjennom tertial- og 
årsrapporteringen.

4. Mindreforbruk innenfor integreringsordningen på kr 464.380 overføres fra «generelt 
disposisjonsfond» til «flyktningefond». 

5. Følgende budsjettjustering foretas:
Art Ansvar Tjeneste Beløp
19310 8100 89900 -10.649.047,47
15400 8100 89900 10.649.047,47
25950000 10.649.047,47
25600002 -10.649.047,47
25600002 464.380,00
25600100 -464.380,00

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg:
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1. Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2016

2. Revisjonsberetning 2016

3. Årsregnskap 2016

Saksopplysninger

Kommuneloven med tilhørende forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 
fylkeskommuner) gir føringer for hvordan kommuneregnskapet skal registreres, dokumenteres, 
presenteres og behandles. I tillegg skal en forhold seg til god kommunal regnskapsskikk. 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske 
oversikter og noteopplysninger. 

Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt og
avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar i påfølgende år. Kontrollutvalget skal avgi 
uttalelse til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. 

Driftsregnskapet 

Overhalla kommunes årsregnskap for 2016 viser et 
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 
10.649.047,- etter bruk og avsetninger av interne 
finanstransaksjoner (bruk/avsetning til fond/ 
likviditets-reserve og overføring 
investeringsregnskapet). 

Overskuddet fremkommer som følge av en 
merinntekt i frie disponible inntekter på kr 
3.946.000. Herav kr 3.546.000 på skatt og 
rammetilskudd. Det er mottatt kr 302.000 mer i andre 
generelle statstilskudd som i det vesentligste knyttes 
til integreringstilskudd. I tillegg er det budsjettert 
med kr 96.000 mindre i eiendomsskatt enn 

inntektsført. 

Netto finansutgifter viser en besparelse på kr 957.000. 

Netto avsetting er kr 248.000 høyere (kostnad) enn forutsatt. Økningen gjelder bundne fond og 
knyttes til pliktige avsetninger utover budsjett. Ubunden avsetninger og overføring til 
investeringsregnskapet er gjennomført i hht til revidert budsjett. 

Sammenstilt besparelsen i regnskapsskjema 1A med hva som faktisk er disponert til drift jf. 
regnskap skjema 1B fremkommer årets mindre forbruk på kr 10.649.047.

Besparelsen på rammeområdene fordeler seg som følgende: 

Tabellen (1B) viser hvordan driften på 
fagområdene er gjennomført i forhold til 
budsjett. Når det gjelder detaljert 
forklaring på enhetsnivå viser vi til 
virksomhetsrapporten. Samlet forbruk til 

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Rev budsjett Avvik

2 016              2 016                 

Skatt på inntekt og formue 82 123 463   80 909 000      1 214 463   

Ordinært rammetilskudd 146 691 892 144 359 000    2 332 892   

Skatt på eiendom 6 602 917      6 507 000         95 917        

Andre direkte eller indirekte skatter 391 203         390 000            1 203           

Andre generel le statstilskudd 18 442 182   18 140 000      302 182      

Sum frie disponible inntekter 254 251 656 250 305 000    3 946 656   

Renteinntekter og utbytte 2 680 237      1 649 000         1 031 237   

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                  -                     -               

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 473 922      9 940 000         466 078-      

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                  -                     -               

Avdrag på lån 9 579 000      9 039 000         540 000      

Netto finansinnt./utg. 16 372 686-   17 330 000-      957 314      

Ti l dekning av tidl igere regnsk.m. merforbruk -                  -                     

Ti l ubundne avsetninger 27 917 904   27 917 904      -               

Ti l bundne avsetninger 1 915 272      1 769 125         146 147      

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 3 009 393      3 009 393         -               

Bruk av ubundne avsetninger 14 232 815   14 232 815      -               

Bruk av bundne avsetninger 354 756         457 000            102 244-      

Netto avsetninger 12 236 212-   11 987 821-      248 391-      

Overført til investeringsregnskapet 816 000         816 000            -               

Ti l fordeling drift 224 826 759 220 171 179    4 655 580   

Sum fordelt til  drift (fra skjema 1B) 214 177 712 220 171 179    5 993 467-   

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 10 649 047   -                     10 649 047

Regnskapsskjema 1B - drift Regnskap Rev budsjett Avvik

Fordeles slik: 2 016            2 016             

Politiske styringsorganer 2 179 453-    1 852 192-     327 261-       

Stabs- og støttefunksjoner 14 227 616  14 210 626   16 990         

Fagområde oppvekst 80 268 381  82 048 860   1 780 479-    

Fagområde helse/sosial 72 259 624  74 048 575   1 788 951-    

Fagområde kultur 13 866 310  13 893 705   27 395-         

Fagområde teknisk 27 767 311  28 366 713   599 402-       

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 11 529 883-  12 052 108-   522 225       

Midtre Namdal Samkommune 19 497 805  21 507 000   2 009 195-    

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 214 177 712 220 171 179 5 993 467-    
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driftsformål er kr 5.993.467 lavere enn budsjettert. 

Politiske styringsorganer Rammeområdet viser en besparelse på kr. 327.000 som i hovedsak 
gjelder lavere lønnsoppgjør og pensjonskostnader enn antatt. Kostnaden med lønnsoppgjøret ble 
totalt 213.000 lavere enn budsjettert. Revidert ramme for oppgjøret var på kr 3 millioner. 
Pensjonsføringene bruk av premiefond og premieavvik viser en besparelse på kr 102.000.  

Pensjon (alle enheter). Kommunen skal i hht til § 13 i den kommunale regnskapsforskriften 
bokføre pensjonskostnadene som er beregnet ut fra langsiktig forutsetninger om avkastning, 
lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal inntekts/ utgiftsføres i driftsregnskapet. 
Avviket blir tilbakeføring over neste 7/10/15 år.  Regnskapsførte pensjonskostnad i 2016 var på 
kr 20,6 millioner og viser en besparelse på kr 314.000 i forhold til budsjett. 

Fagområdet oppvekst. Budsjettrammen på kr 80,2 millioner viser en samlet besparelse på kr 
1.780.000. Det vesentligste av besparelsen knyttes til barnehage med kr 790.000. Av dette er det 
brukt kr 180.000 mer på styrket tilbud barnehage og overføring private barnehager er blitt kr 
240.000 levere enn budsjettert. Til grunnskole er det brukt kr 240.000 mindre enn forventet og 
skoleskyssen viser en besparelse på kr 340.000. 

Fagområdet helse / omsorg har en samlet besparelse på kr 1.789.000. Besparelse innenfor 
samtlige enheter og varierer fra kr 150.000 til 660.000. Besparelsen knyttes til vakanser i 
stillinger, tilskudd som det ikke var budsjettert med, brukerbetaling ved sykeheimen og mindre 
etterspørres etter avlastning/ støttekontakt enn antatt.  

Fagområdet kultur og samfunn. Rammeområdet er tilnærmet i balanse. Flyktningetjenesten 
som organisert under fagområdet, og viser et samlet overforbruk på kr 199.000. Det var planlagt 
satsning på folkehelsetiltak med en ramme på 250.000 i 2016. Som følge av 
kapasitetsutfordringer i 2016 har en ikke kommet godt i gang med tiltak. Det er sådan en 
besparelse på kr 216.000. 

I tillegg til fagområdet kultur og samfunn er det innenfor andre enheter etablert tjenester knyttet 
til integreringen. Samlet for kommunen er det utarbeidet et eget budsjett hvor inntekter og 
utgifter balanseres med bruk av «flyktningefond. Endelig regnskap for ordningen viser samlede 
besparelse på kr 460.000. Dette påvirker regnskapsresultatet positivt. Hadde en tidligere hatt 
tilstrekkelig oversikt over endelige integreringstilskudd og refusjoner knyttet til 
flyktningebosettingen i 2016, ville disse merinntektene gjennom en budsjettjustering blitt 
foreslått avsatt til fond til bruk i senere år. 

Rådmannen anbefaler at besparelsen på kr 460.000 overføres fra “generelt disposisjonsfond” til 
“statstilskudd flyktninger” (intern overføring). 

Fagområdet for tekniske tjenester, besparelse på kr 599.000. Den vesentligste av besparelsen 
er innenfor kommunal bygningsmasse på kr 400.000 og er relatert til reduserte kostnader med 
energi og vedlikehold. Selvkostområdene er samlet i balanse.

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag viser et merforbruk i forhold til balanse på kr 
500.000. Kr 450.000 ekstra skjønnsmidler som er inntektsført som en merinntekt under posten 
for rammetilskudd og blir overført til påfølgende år til disponering til arbeidsmiljø- prosjektet på 
Ranemsletta barnehage. 
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Midtre Namdal samkommune. Samlet overføring viser en besparelse på kr 2 millioner. De 
vesentligste besparelsene er innenfor Nav kr 650.000, barnevern 600.000, Miljø og landbruk 
330.000 og IKT infrastruktur med kr 275.000. 

Netto driftsresultat viser hva en har disponibelt til avsettinger etter at drifts- og finanskostnader 
er dekket. Korrigert for øremerkede ordninger og lånefinansiert momskompensasjon fra 
investeringer viser en positiv utvikling. Korrigeringen gjør resultatet mer sammenlignbart 
mellom år og viser hvor mye av frie midler fra driften som er avsatt. 

For Overhalla ble netto driftsresultat 23,7 millioner for 2016. Dette er 11 millioner bedre enn 
revidert budsjett. Driftsinntektene har blitt 10 millioner høyere enn overforbruket av 
driftsutgiftene. I tillegg til redusert netto finanskostnader. Inntektene økte med hele 6,9 prosent 
målt mot 2015. Samtidig økte driftsutgiftene med 4,8 prosent. 

Det er i mange år blitt jobbet bevisst for å bedre kommunes økonomi. Dette for å skape 
handlingsrom til fremtidige investeringer innenfor skole og omsorg. Det er planlagt vesentlige 
investeringer i kommende år, og økonomien forventes å bli dårligere i kommende år. 

Opprinnelig var det budsjettert med en 
driftsmargin på 4 %. Dette er noe høyere en 
anbefalingene til Teknisk beregningsutvalg 
(1,75 %). Driftsresultat i 2016 endte på 7,1 
prosent av inntektene, noe som er det 
historisk beste resultatet de siste tiårene
(6,2 % i 1997).  Resultatet påvirkes i stor grad 
av nasjonale endringer og vil ofte avhenge av 
hvordan skatte og rammeoverføringen endres. 

Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser utgifter i forbindelse med investeringer, utlån, kjøp av aksjer, salg 
av tomter samt hvordan dette finansieres.

Årets finansieringsbehov viser at en totalt 
har hatt en besparelse i forhold til budsjett 
på kr. 18,5 millioner. Framdriften i 
investeringene avviker noe fra revidert 
plan (27 %).  

Det var forutsatt utlån av Startlån med en 
ramme på kr 1 million. Det er i 2016 ikke 
foretatt slike utlån. 

2012 2013 2014 2015 2016

Netto driftsresultat iht. årsregnskapet -6 515 162 -9 286 414 -5 683 445 -15 804 314 -23 701 259
For at netto drif tsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan driften i 

kommunen har vært siste år, må det korrigeres for følgende forhold: 

    - Bruk av bundne fond -1 551 831 -2 033 517 -779 161   -336 984     -354 756     

   + Avsetning til bundne fond 1 263 539 2 284 735 1 426 371 1 869 545   1 915 272   

   -  Underskudd/ overskudd VAR 572 680    30 665      -40 236     -128 482     -82 603       

   + Momskompensasjons fra investeringer 2 364 845 3 353 015 -            -              -              

Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet -3 865 930 -5 651 516 -5 076 471 -14 400 235 -22 223 346

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Rev budsjett Budsjett

2 016              2 106                 2 016              

Investeringer i anleggsmidler 49 613 579   68 156 819      113 575 000

Utlån og forskutteringer -                 1 000 000        1 000 000     

Kjøp av aksjer og andeler 816 062        816 000           750 000        

Avdrag på lån 3 406 840     2 655 000        2 655 000     

Dekning av tidligere års udekket -                 -                    -                 

Avsetninger 194 002        194 002           794 000        

Årets finansieringsbehov 54 030 483   72 821 821      118 774 000

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 38 220 558   53 797 426      96 965 000   

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 227 966     1 000 002        1 600 000     

Tilskudd til investeringer -                 -                    -                 

Kompensasjon for merverdiavgift 8 468 384     11 699 393      13 810 000   

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 129 840     4 349 000        5 649 000     

Andre inntekter 7 734             -                    -                 

Sum ekstern finansiering 52 054 483   70 845 821      118 024 000

Overført fra driftsregnskapet 816 000        816 000           750 000        

Bruk av tidligere års udisponert -                 -                    -                 

Bruk av avsetninger 1 160 000     1 160 000        -                 

Sum finansiering 54 030 483   72 821 821      118 774 000

Udekket/udisponert -                 -                    -                 
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Av eksterne lån er det brukt kr 38 millioner som er kr 15,5 mindre enn budsjett. 
I 2016 er det solgt tomter for kr 1,2 millioner, hvor kr 180.000 gjelder festetomter. 
Årets investeringsregnskap viste før saldering et overskudd (udisponert) resultat på 14,5 mill kr 
som ble balansert ved å redusere bruk av lån. Det vesentligste av overskuddet knyttes til 
fremdriften på investeringene ikke er i hht til budsjett. I tillegg til mindre videreutlån og i 
tilskudd enn budsjettert.

Balanseregnskapet
Arbeidskapital er et begrep som blir bruk i 
forbindelse med vurdering av likviditeten, men 
viser også soliditeten. Den har i flere år vært 
svak for Overhalla. Men i 2013 ble dette 
snudd. 2016 viser at forbedringen har fortsatt. 
Arbeidskapital er differansen mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. For å kunne 
vurdere likviditeten/ soliditeten på langsikt bør 
en korrigere for premieavvik, ubrukte 
lånemidler, og bundne fond. Tabellen 
“korrigert arbeidskapital” viser et bilde av 

kommunens historiske økonomiske utvikling siden 2004. Med de premisser som er lagt i vedtatt 
økonomiplan 2016-2019 skal arbeidskapitalene styrkes ytterligere. 

Fondsbeholdningen består av bundne og ubundne drifts- og investeringsfond. Total har 
kommunen en fondsbeholdning på kr 58
millioner, som er en samlet styrkning på kr 
14 millioner. I opprinnelig budsjett var det 
vedtatt en styrking av disposisjonsfondet på 
kr 10 millioner, som ble økt til kr 13
millioner. Det vesentligste av økningen 
knyttes til avsetting av overskudd 2015 på kr 
3 millioner. Disposisjonsfondet er ved 
utgangen av 2016 på 43 millioner. Herav kr 
18 millioner i «flyktningefondet». 

Disposisjonsfondet i forhold til 
driftsinntektene viser at en ved utgangen av 
2016 var på 13 %. For at en skal kunne ha en 
«sunn» økonomi anbefales det den bør være 
mellom 5 og 10 %. 

Kommunens langsiktig gjeld har økt betydelig 
de siste årene. Samlet gjeld er på kr 390
millioner, hvorav kr 20 millioner er knyttet til 
Startlån. 

I tillegg til langsiktig gjelde har kommunen som 
arbeidsgiver fremtidige pensjonsforpliktelser. 
Ved årsskifte har en kr 406 millioner i 
pensjonsforpliktelser. Av dette er kr 329
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millioner dekket inn (pensjonsmidler). Netto er forpliktelsen kr 77 millioner. 

Etablering av Utviklingsprogram 2017-2020

Overhalla kommune er inne i en fase som preges av vekst og fornying. I tråd med prognosene 
for videre vekst og utvikling, er det etter rådmannens syn viktig at vi nå utnytter den positive 
økonomiske statusen vi har til å videreutvikle og forberede kommuneorganisasjonen på 
framtidas utfordringer. Rådmannen vil nå foreslå at vi ved å disponere 5 mill. kr av det 
regnskapsmessige overskuddet investerer i utviklingsaktiviteter som kan gi et forbedringsløft 
fram mot 2020 og videre. Dette omtales videre som Utviklingsprogram 2017-2020.

På flere tjenesteområder er vi i gang med å utvide vår kapasitet til å møte økende antall brukere 
og innbyggere. Dette gjelder både kapasitets- og kvalitetsøkninger i kommunale bygg og i 
kompetanse/bemanning og ledelse. I tillegg er vi i gang med en rekke satsinger som skal gi 
faglig utvikling og bedre tjenester. Samtidig er vi inne i en endringstid preget av flere og store 
strukturelle omstillinger i offentlig sektor og ikke minst en gjennomgripende digitalisering av 
samfunnet på alle plan. Dette er noe av bakteppet for det plan- og utviklingsarbeidet som vi skal 
inn i og som vil påvirke Overhalla kommune framover.

For å styrke gjennomføringen av de satsinger vi allerede er i gang med, og for å ta fatt i nye 
utviklingsbehov som vi ser ligger foran oss, foreslår rådmannen nå at vi etablerer 
Utviklingsprogram 2017-2020 med følgende to programområder:

 Tjeneste- og organisasjonsutvikling med digital støtte (digitalisering)
 En lærende organisasjon.

Programområde 1: Digitalisering
Innenfor alle tjenesteområder ser vi et sterkt økende behov for å dra nytte av nye digitale 
teknologier som gir muligheter for effektivisering og forbedring av tjenester. Innenfor 
grunnskole er vi eksempelvis godt i gang med å bruke læringsbrett til å utvikle elevenes læring, 
også knyttet til satsingen på realfag. Dette må videreutvikles. Barnehagene vil på egne premisser 
også ta slike løsninger i bruk. Digitalt meldingssystem for skole og barnehage planlegges og vil 
effektivisere og kvalitetssikre kommunikasjonen med heimene. I hjemmetjenesten er vi i gang 
med utprøving av nettbrett i kreftomsorgen. Digitalt varslingssystem er under innføring i 
sykeheimen og i hjemmetjenesten. På teknisk etat er nytt digitalt system for drift og forvaltning 
av kommunale bygg tatt i bruk og skal videreutvikles. Digitale løsninger for styring av 
vegbelysning og vann- og avløpssektoren planlegges. I administrasjonen samlet vil
fulldigitalisering av arkiver effektivisere og sikre tilgang til dokumenter, og system for 
saksbehandling skal knyttes til innbyggernes digitale postkasser. Nytt kvalitets- og 
forbedringssystem for hele kommunen er anskaffet og innføres i høst. Anskaffelse av digitalt 
konkurransegjennomføringsverktøy planlegges. 

Her er nevnt bare et lite utvalg av alle de aktuelle digitale prosjektene som vi er i gang med eller 
planlegger. Et viktig steg videre i dette arbeidet vil være både å sikre kapasitet til planlegging og 
gjennomføring av slike omfattende prosesser, og i tillegg etablere en god systematikk og helhet i 
det kontinuerlige arbeidet med digitalisering av kommunen innenfor alle tjenesteområder. En 
del av dette vil også være å avklare og samhandle om digitalisering med andre kommuner. En 
digitaliseringsstrategi for Overhalla kommune skal utvikles, vedtas av kommunestyret og 
iverksettes.
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Utviklingsprogram 2017-2020 tar sikte på å stille til rådighet ekstra ressurser til arbeidet med 
digitalisering i kommunen. Kommuneledelsen er i gang med å vurdere hvordan dette best kan 
gjennomføres. I tillegg til felles systemutvikling prioriteres tjeneste- og organisasjonsutvikling 
med digital støtte innenfor oppvekst og helse/omsorg.

Programområde 2: En lærende organisasjon
En ønsket og nødvendig utvikling av de kommunale tjenestene betinger en organisasjon hvor det 
stadig foregår lærings- og forbedringsprosesser. Dette handler blant annet om utvikling av 
ledelse, medarbeiderskap, delingskultur, innovasjon - prøving og feiling, samt
kompetansehevende aktiviteter i mer tradisjonell forstand.

Det foregår lærings- og forbedringsprosesser av ulik art innen alle tjenesteområder i kommunen. 
I Utviklingsprogrammet 2017-2020 foreslår rådmannen å investere i en forsterket satsing på 
slike prosesser og etablering av systematikk for læring og forbedring i organisasjonen.

Planlegging og gjennomføring
Rådmannen foreslår at Utviklingsprogram 2017-2020 gjennomføres i form av et rammeverk 
med de to programområdene som beskrevet ovenfor, og som gjennomføres innenfor en bevilget 
kostnadsramme på 5 mill. kr. avsatt på eget disposisjonsfond. Dette innebærer at 
utviklingsprogrammet videre vil bli konkretisert i delprogrammer og tiltak gjennom en prosess
som involverer organisasjonen og med en fremdrift organisasjonen er i stand til å håndtere. Det 
foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å iverksette Utviklingsprogram 2017-2020 innenfor 
disse rammene og at gjennomføringen rapporteres tilbake til politisk nivå som en del av de faste 
rapporteringsrutinene (tertial- og årsrapporteringen).

Med en ressursramme på 5 mill. kr. som kommunal egenandel tar rådmannen også sikte på å 
knytte delprosjekter innenfor Utviklingsprogrammet til andre mulige eksterne 
finansieringskilder, som dermed kan forsterke satsingene i programmet.

-�12�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/4294-2
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

TV-aksjonen 2017 - Anmodning om å opprette kommunekomite

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 38/17 06.06.2017

Rådmannens innstilling

Følgende oppnevnes til komiteen for årets TV-aksjon i Overhalla:

Hjemmel for vedtaket: 
Delegasjonsregl. Kap. III a.i –delegasjon etter kommuneloven

-�13�-



Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 23.05.2017 Anmodning om å opprette 
kommunekomité for TV-aksjonen 
NRK 2017

Overhalla Kommune - Per Olav 
Tyldum

Saksopplysninger

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober, og er tildelt Unicef.

Pengene fra aksjonen skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på 
læring. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. Unicef jobber 
målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

Årets aksjon heter «Hvert barn er en mulighet».
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2014/7485-12
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Medlemskap Visit Namdalen SA

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 39/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune støtter initiativet til en styrking av Visit Namdalen for å 
tydeliggjøre selskapets rolle som hovedaktør for reiselivsutvikling for og markedsføring 
av hele Namdalen - og forslaget om dominerende kommunal innflytelse i Visit 
Namdalen SA. Det forutsettes at dette skjer gjennom vedtektsendring i samvirkeforetaket 
slik at stemmerett fordeler seg etter andelshaveres «omsetning i selskapet» (jfr § 38 i 
samvirkeloven).

2. Overhalla kommune slutter seg til foreslått forretningsmodell og finansieringsplan. 
Opptrapping hva angår bemanning og arbeidsoppgaver må vurderes i sammenheng med 
utviklingen av selskapet, herunder utarbeidelse av en strategiplan som tydelig definerer 
selskapets ambisjoner, strategier og arbeidsoppgaver.

3. Overhalla kommune forutsetter at Visit Namdalen SA innarbeider et fokus på 
bærekraftig reiseliv som en grunnleggende satsing for selskapet. Dette konkretiseres i 
strategisk plan for selskapet.

4. For 2018 yter Overhalla kommune i samsvar med finansieringsplanen et tilskudd på kr. 
124.952.

5. Overhalla kommune melder seg ut av Foreningen Kystriksvegen med virkningstidspunkt 
i tråd med vedtektene for selskapet.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 19.05.2017 Saksgrunnlag Visit Namdalen SA Ragnar Prestvik
I 02.03.2017 Region Namdal-møte om reiseliv 

20. mars
Ragnar Prestvik

Vedlegg:
 Forslag til forretningsmodell Visit Namdalen SA
 Kommunenes rolle i reisemålsutvikling, rapport fra Mimir AS
 Utredning Visit Namdalen 02.03.17
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Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet sist 19.12.2016 sak om medlemsskap i Visit Namdalen SA og fattet 
følgende vedtak:

1. Overhalla kommune gir Visit Namdalen i 2017 et samlet tilskudd som omsøkt på kr. 
89.523. Økt kostnad innarbeides i første budsjettrevisjon 2017.

2. Overhalla kommune inngår foreslått avtale med Visit Namdalen SA med den 
forutsetningen at selskapet i løpet av 2017 utreder og gjennomfører overgang til en 
eierskapsform som gir kommunene en mer direkte styring av selskapets videre utvikling.

3. Overhalla kommune vil i 2017 melde seg ut av enten Visit Namdalen eller Foreningen 
Kystriksveien. Fra 2018 vil det ikke satses på begge ordningene.

Etter en gjennomført prosess i selskapet og i Region Namdal med vurdering av framtidig 
eierskapsform m.v., mottok kommunene i Namdalen 19.05.17 et felles saksgrunnlag for 
behandling i kommunestyrene innen utgangen av juni 2017. Dette gjengis nedenfor.

«Bakgrunn for saken:
Visit Namdalen SA ble stiftet 4. oktober 2013 etter ulike forsøk på å organisere reiselivet i 
Namdalen gjennom flere tiår. Eksempel på dette er Namdalsopplevelser. Reiselivsnettverket for 
Namdalen i perioden 2008-2011 varsom var forløper og et viktig bidrag til etablering av Visit 
Namdalen.

Visit Namdalen er fra starten organisert som samvirkeforetak og finansiert gjennom 
andelsinnskudd og innbetaling av serviceavgift, beregnet etter andelshavernes størrelse. I tillegg 
har det offentlige bidratt i selskapets fire første leveår ved tilskudd fra de tre regionale 
næringsfondene pluss Flatanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon 
Norge.

Kommunenes bidrag til og engasjement i reiselivssatsinga i Namdalen har vært drøftet gjennom 
mange runder. 12 av 13 kommuner i Namdalen er i dag andelshavere i Visit Namdalen SA. 
Kommunene overtar fra 2017 ansvaret for offentlig finansering i selskapet med et bidrag 
tilsvarende det næringsfondene har ytt de fire første årene. I 2017 utgjør dette ca 70 prosent av 
selskapets inntekter.

Ved overgangen til at kommunene overtar ansvaret for driftstilskudd til selskapet, har flere 
kommuner vurdert sitt medlemskap – og uttrykt ønske om å velge mellom medlemskap i Visit 
Namdalen eller Foreningen Kystriksvegen. Flere kommuner er i dag medlemmer hos begge.

Region Namdal har initiert to møter i 2016/2017 for å styrke kunnskapsgrunnlaget, bevisstgjøre 
beslutningstakerne i kommunene og skissere den framtidige organiseringa som best vil gagne og 
fremme reiselivet i Namdalen. Prosjektleder Ragnar Prestvik i Region Namdal og daglig leder 
Bente Snildal i Visit Namdalen SA ble av arbeidsutvalget i Region Namdal i oktober 2016 
utfordret til å utarbeide en vurdering om status og framtidig organisering av Visit Namdalen.

Rapporten og de to konferansene (august 2016 og mars 2017), samt behandling i flere møter i 
Region Namdal, danner grunnlaget for Region Namdals anbefaling til kommunene om framtidig 
eierskap og forretningsmodell.

Det har gjennom denne prosessen blitt tydeliggjort:
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- Reiselivet er viktig for Namdalen – og har mye uforløst potensial
- Kommunene og aktørene har tidligere vært enige om at reiselivsbedriftene skal være de 

toneangivende aktørene i Visit Namdalen. Erkjennelsen etter fire års drift i selskapet, er 
at reiselivet i Namdalen består av mange små aktører – og selskapet trenger sterkere 
«motorer» for å oppnå sine mål om utvikling i selskapet og i bransjen.

- Enighet blant kommunene og styret i Visit Namdalen SA om at Visit Namdalen må 
styrkes med kapasitet og kompetanse for å oppnå forventet utvikling og vekst i reiselivet 
i regionen.

- Kommunene må bidra til å skape denne veksten, ved å sikre tilstrekkelige ressurser til 
virksomheten og ved at kommunene blir dominerende eiere.

Regionale/lokale destinasjonsselskaper har gjennom mange år vært anbefalt for å oppnå regional 
satsing på reiselivet som næring. Det trengs både et godt rammeverk og en riktig oppsatt 
organisasjon, økonomi, kompetanse og samordna markedsføring for å profilere reisemål og 
regioner.

Visit Namdalen har fungert siden oktober 2013 og er således en ung organisasjon. Siden 
oppstarten har Visit Namdalen etablert seg som et viktig fellesorgan for reiselivet i Namdalen, 
og stadig flere bedrifter slutter seg til selskapet som medlemmer og gjennom serviceavtaler. 12 
av 13 kommuner er andelshavere i selskapet.

Kommunene bidrar med cirka 70 prosent av selskapets inntekter i budsjettet for 2017, men har 
bare 12 av ca 75 stemmer i selskapets årsmøte. Flere kommuner har derfor uttrykt at deres 
innflytelse er for svak i forhold til de økonomiske bidragene som ytes og påpeker at selskapet 
har for liten kraft og for små ressurser til å kunne utvikle reiselivet så sterkt og raskt som 
forventet. Det har derfor modnet seg en holdning om å tilføre selskapet større ressurser og kraft 
gjennom økt kommunal innflytelse og styring.

Selskapet skal tilby kommunene og reiselivet spisskompetanse både av reiselivsprodukter- og 
bedrifter, samt produkt- og profilmarkedsføring. Først og fremst er selskapets bidrag til 
kommunene å sikre at reiselivets aktører har en solid samarbeids- og utviklingspartner som kan 
bidra til utvikling, økt kompetanse og felles profilering av bransjen – samlet og for 
enkeltaktører. Attraktivitet og vekst i reiselivet er godt omdømmearbeid for kommuner og 
regioner.

Samarbeidende, helårsåpne turistkontorer som bruker lavsesonger til utvikling av 
reiselivsprodukter, sammensetting av produktpakker og profileringstiltak vil være en 
nøkkelfaktor for å lykkes med reiselivssatsinga i regionen. Det foreslås derfor at Visit Namdalen 
overtar og driver helårsåpne turistkontorer i Ytre-, Midtre- og Indre Namdal som kan betjene 
turistene i sine områder i regionen i sommersesongen, tilstrebe mer helårsbasert 
reiselivsaktivitet og bistå og utvikle bedriftene/aktørene i sine respektive områder. I tillegg til
heltidsansatte regionansvarlige/turistkontorledere foreslås daglig ledelse i selskapet med ansvar 
for økonomi, selskapets drift og utviklingsansvar.

Ut over de helårsåpne turistkontorene kan/bør de kommunene som har tradisjon for det, eller 
som vil utvikle seg i denne retning, ha egne, sommeråpne turistkontorer. Visit Namdalen bør ha
samarbeidsavtaler med og gi råd og støtte disse, slik at alle turistinformasjoner er kompetente og 
bidrar til helhetlig markedsføring av regionen.

Erfaringer fra Helgeland Reiseliv AS tilsier at en robust organisasjon med tilstrekkelig kapasitet 
og god kompetanse raskt vil være i stand til å skaffe egne inntekter gjennom provisjoner av 
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produktpakking, samarbeid med reiseselskaper og transportaktører (Hurtigruten, cruiseskip, 
jernbane, flyselskap, fergeselskaper mv), salg av tjenester (prosjekter, rådgiving, 
utviklingstiltak). I Helgeland er kommunenes bidrag (har vært konstant siden oppstarten) 
redusert fra ca 60 prosent av selskapets inntekter ved oppstart i 2012 til cirka 35 prosent i 2017 
(budsjett).

Reiselivsaktørenes tilknytning til selskapet kan skje gjennom å eie andeler og gjennom tegning 
av serviceavtaler som kan medføre utviklingsbistand, rådgiving og produktprofilering på kanaler 
som nett, katalog eller deltakelse på nasjonale/internasjonale kampanjer eller messer.

Det henvises ellers til rapporten som er utarbeidet for Region Namdal og øvrige vedlegg når det 
gjelder historikk, betraktninger om reiselivets organisering og behov for samordna aktivitet både 
nasjonalt, regionalt og lokalt. Det understrekes at Region Namdal har kommet til en del andre 
konklusjoner om eierskap, organisering og framdrift enn det som framkommer av rapporten.

Oppsummering:
Region Namdal anbefaler at Visit Namdalen SA endrer vedtektene slik at kommunene får 
dominerende innflytelse i selskapet (i samsvar med samvirkelovas mulighet til å ha stemmerett i 
forhold til omsetning i selskapet). Selskapet må tilføres ressurser (kapasitet og kompetanse) for 
å kunne være kommunenes førstelinjetjeneste innen reiseliv gjennom rådgiving og 
produktutvikling i samarbeid med reiselivsaktørene, drive effektiv og målretta 
profilmarkedsføring for Namdalen og tilrettelegge for utvikling av bedrifter og produkter.

Kommunene yter årlige tilskudd til drift av selskapet i tråd med foreslått forretningsmodell.
Visit Namdalen skal ha mål om å sikre seg vesentlig økning i egne inntekter.

Selskapets bemanning og kraft opptrappes. I 2018 tas det sikte på ansettelse av to medarbeidere, 
med opptrapping innen 2-4 år til fire ansatte og utvidet portefølje/ansvarsområde. Det opprettes 
tre helårsåpne turistkontorer med heltidsansatte som har ansvar for hver sine områder (indre, 
midtre, ytre). Daglig leder skal ha ansvar for drift og økonomi i selskapet, samt hovedansvar for 
utvikling av reiselivet og aktørene i samarbeid med de regionansvarlige.

Styret i Visit Namdalen SA har overfor Region Namdal uttrykt bekymring for forutsigbarheten 
ved Region Namdals anbefaling. Ressurser/tilskudd vil være gjenstand for årlig behandling i 
kommunene. Styret i Visit Namdalen SA mener dette kan hemme selskapet i oppbygging av 
kompetanse og muligheter til å legge langsiktige strategier.

Arbeidsutvalget i Region Namdal påpeker at det kan være en framtidig modell å hente midler fra 
utviklingsfond som er foreslått disponert av nytt regionråd, men kan ikke forskuttere 
beslutninger om hvordan et nytt regionråd i Namdalen skal bruke disse midlene.

Region Namdals anbefaling er derfor å gjennomføre styrking av selskapet i to etapper – og at 
etappe to skjer når forutsetningene for dette er oppfylt. Dette betinger både at mulighetene for 
økte bidrag er til stede – og at Visit Namdalen gjennom styrkinga av ressurser i etappe en kan 
dokumentere evne til egen inntjening.»

I forslaget til forretningsmodell for Visit Namdalen SA er det lagt opp til et budsjett for 2018 på 
2,1 mill kr. Av dette er kommunene forutsatt å finansiere 1,3 mill kr. Serviceavtaler med 
bedriftene skal gi inntekter på kr 500.000, mens selskapet skal skaffe andre inntekter på kr 
300.000. Fra 2018 er det lagt opp til å ha 2 ansatte i selskapet.
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For kommunene finansieringsandel er det foreslått å benytte samme fordelingsmodell som 
anbefales for framtidig regionråd: 30 prosent fast og 70 prosent fordelt etter folketall. Dette vil 
gi følgende fordeling mellom kommunene for 2018 (forutsatt at alle kommuner deltar):

Det er foreslått at budsjettet for selskapet gradvis økes til 3,6 mill kr om 2-4 år, herunder en 
økning av antall ansatte fra 2 til 4. Kommunenes andel vil da dobles til 2,6 mill kr.

Vurdering

Etter den gjennomførte prosessen i løpet av vinter/våren 2017 er Region Namdal kommet til å 
foreslå at selskapsformen som samvirkeselskap videreføres, men at kommunene skal ha 
dominerende innflytelse i selskapet. Dette gjøres ved at stemmerett på årsmøtet reguleres etter 
andelshavernes «omsetning i selskapet» - slik at kommunene har stemmemajoritet i årsmøtet.

Denne endringen må dermed kunne sies å være i tråd med Overhalla kommunestyres 
forutsetning om overgang til en eierskapsform som sikrer en mer direkte styring av selskapets 
videre utvikling. Det har underveis i prosessen også vært vurdert omgjøring til aksjeselskap, 
men en har landet på å foreslå videreføring av samvirkemodellen med en endret styringsrett som 
beskrevet. På dette tidspunkt mener rådmannen at aksjeselskap eller samvirkeselskap ikke er det 
kritiske spørsmålet, så lenge styringen reelt sett knyttes til finansieringen (kommunene som 
største eiere).

Etter rådmannens oppfatning er forslaget til forretningsmodell et konkret og greit utformet 
utgangspunkt for en oppbygging av selskapet hva angår oppgaver, bemanning og budsjett for de 
førstkommende årene. Det er henvist til andre dokumenter som blant annet beskriver 
kommuners rolle i reisemålsutvikling, stortingsmeldingen om reiseliv m.v.

Det er en del grunnleggende spørsmål som kan stilles til den foreslåtte satsingen. Først og fremst 
mener rådmannen det i liten grad er gjort forsøk på å vurdere og konkretisere hva slags 
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potensiale/effekter som kan ligge i reiselivssatsingen i Namdalen framover. Når kommunene i 
Namdalen forventes å finansiere årlig 2,6 mill kr av en satsing på denne særskilte næringen, 
burde det foreligge konkrete mål for effekter som skal oppnås innen sysselsetting, omsetning o.l. 
Hvordan tenker en dette kan se ut når Visit Namdalen har vært i virksomhet i ytterligere 5-10 
år? Hva kan være realistiske forventninger ut fra status og de grunnleggende forutsetninger som 
Namdalen har? Namdalen har åpenbart andre kjennetegn og kvaliteter enn andre regioner som 
Lofoten, Helgeland, Innherred, Fosen, Røros osv. Hva skal fremtidsbildet på Namdalen være i 
reiselivssammenheng? Samlet sett mangler vi et konkret målbilde med visjon og strategier for å 
nå langsiktige mål. En strategisk plan må utvikles framover og vil etter rådmannens syn være 
avgjørende for videre ressurser og utvikling av selskapet og Namdalen som reisemål.

Samtidig ser rådmannen at satsingen på Visit Namdalen er et positivt rettet fellesprosjekt for 
kommunene i Namdalen. Satsingen skal i betydelig grad også være en profilering av de 
lokalsamfunn og kommuner som Namdalen består av. Profilering vil generelt kunne styrke 
grunnlaget for rekruttering. I tillegg vil en slik fremheving og utvikling av regionens fortrinn og 
tilbud som reisemål kunne gi økt bolyst og trivsel for innbyggerne. Dersom en klarer å lykkes 
med en tydeligere profilering og synlighet for regionen, vil dette dermed kunne bidra positivt i 
utviklingen av kommunene i Namdalen og Namdalen samlet.

Rådmannen oppfatter den foreslåtte forretningsmodellen og finansieringsmodellen som uttrykk 
for et ønske om en ny start og vitalisering av selskapet. Alle selskaper gjennomgår ulike faser, 
og det synes naturlig nå at selskapet gjennomfører en helhetlig prosess som kan legge et nytt 
grunnlag for en tydelig utvikling framover.

Konklusjon
Vi er etter rådmannens oppfatning nå kommet dit at en må ta stilling til om vi skal satse på Visit 
Namdalen framover, eller alternativt avslutte medlemskapet og heller vurdere andre løsninger. 
Samtidig er det ingen åpenbare alternativer for Namdalen samlet. Rådmannen tilrår etter en 
samlet vurdering at Overhalla kommune slutter seg til en videre satsing på Visit Namdalen SA.

I tråd med kommunestyrets vedtak ser rådmannen at det er behov for å fokusere innsatsen i 
reiselivsutviklingen for å øke sjansen for å lykkes. Når Region Namdal nå har arbeidet fram en 
justert løsning for Namdalen i form av Visit Namdalen SA og med økte ambisjoner for 
ressursinnsatsen, mener rådmannen det nå er nødvendig å velge bort andre tilstøtende satsinger 
som Foreningen Kystriksveien og i stedet ha full oppmerksomhet på Visit Namdalen.
Rådmannen tilrår at Overhalla kommune melder seg ut av Foreningen Kystriksvegen.

Miljømessig vurdering
Stortingsmelding 19 om reiseliv setter fokus på bærekraftig reiseliv. FN har utpekt 2017 som 
året for bærekraftig reiseliv. Det skjer 30 år etter at FNs Brundtland-kommisjon definerte 
begrepet «bærekraftig utvikling» som «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens 
generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov».

Reiseliv baserer seg på ressurser fra natur, kulturarv og lokalsamfunn. Fremtidig verdiskaping i
reiselivnæringen forutsetter ansvarlighet og bærekraftig bruk av disse faktorene. Samtidig øker
antall mennesker på reise raskt, noe som påvirker klima, natur og kulturmiljø både på kort og 
lengre sikt. 

Sterkere press på ressursene kan få følger for norsk reiseliv på ulike måter. Reisemål kan 
oppleve redusert gjestetilfredshet, redusert attraksjonsverdi og lavere inntjening i næringen. 
Samtidig kan denne utviklingen skape økt bevissthet om bærekraft blant næringsaktørene, noe 

-�20�-



som kan utløse vilje til å implementere løsninger som reduserer de negative miljøeffektene av 
reiselivsaktivitet. 

For Overhalla kommune vil det i tråd med kommunens klima- og miljøplan være naturlig å stille 
som forventning til Visit Namdalen SA at fokus på et bærekraftig reiseliv innarbeides som en 
grunnleggende satsing for selskapet. I dette kan blant annet ligge det å stimulere til at 
enkeltbedrifter og reisemål setter miljøstandarder for ansatte og besøkende. Det vil være naturlig 
at bærekraftig reiseliv inngår og konkretiseres i en strategisk plan for selskapet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/2590-3
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om utvidelse av tomteareal på Skage industriområde - Namdal 
Bilopphuggeri AS

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 40/17 06.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Namdal Bilopphuggeri AS får kjøpe inntil 20 daa øst for deres tomt, 13/37/35 og 39, 
eventuelt opsjon på samme areal inntil 5 år.

2. Området selges for vedtatt tomtepris kr. 80/m2.
3. Kjøper betaler alle gebyr med opprettelse av ny eiendom og alle omkostninger med 

tomtesalget.

Hjemmel for vedtaket er: Kap III, bokstav d

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 22.03.2017 Forlengelse av eksisterende tomt i 
østlig retning

Bil 1 Din - Namdal 
Bilopphuggeri A/S

Søkers kart:
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Saksopplysninger

Namdal Bilopphuggeri AS har søkt om forlengelse av tomtearealet med ca 20 daa mot øst.
De søker fordi det skal innføres vrakpant for andre grupper kjøretøy enn i dag, lastebiler, 
campingvogner mm. De ønsker å være forberedt på denne utviklingen når den trer i kraft. 
Fra fylkesmannens miljøvernavdeling er det bekreftet at de som allerede har konsesjon for 
vrakpant, automatisk kan utvide virksomheten for de nye fraksjonene.
De har ikke oversikt over arealbehov, volum eller økonomien, men antar at de kanskje vil få 
bruk for det meste av arealet øst for deres tomt, ca 20 daa.

De antar de ikke behøver ny bygningsmasse, siden det hovedsakelig dreier seg om gjenvinning, 
men må ha mer areal med fast dekke med avrenning til oljeutskiller.

Eierne beskriver firmaet som en av bransjens mønsterbedrifter hvor det er lagt stor vekt på 
ryddighet, orden, sikkerhet, HMS, gode rutiner for farlig avfall, rapportering osv.
Bedriften har i dag ca 15 ansatte og omsetter for NOK 30 millioner i 2017.
De ønsker å legge til rette for ytterligere vekst og utvidelse av virksomheten.

Søker viser til kommunens opparbeiding av industriareal ved vestre innkjøring til 
industriområdet. De ønsker derfor at kommunen opparbeider på tilsvarende måte arealet de har 
behov for, og at de gis en opsjon på tomta med en viss varighet.
De nevner også at Namdal Dyretransport AS fikk kjøpt det opparbeidete arealet til kr. 80/m2 og 
at de også ble tilbudt feste for kr 1500/da og år.  

Det nevnte arealet på 6,3 daa ble opparbeidet i 2001 etter henvendelse fra Skage Utviklingslag.
Det ble vedtatt og gjennomført opparbeiding der kommunen finansierte halve kostnaden, mens 
private firma fra entreprenører og transport finansierte resten med dugnad. Samlet kostnad 
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kr 1 063 400.
Området eies i dag av Statland Servicesenter, 3 daa, makebyttet med «Finatomta» ved Spar 
Skage, og Namdal Dyretransport AS, 4, 3 daa.
Namdal Dyretransport AS fikk opprinnelig tilbud om feste til kr 1500/da og år, gjeldende pris på 
det tidspunktet. Men tomta ble ikke realisert før det var vedtatt at alle tomter skulle selges, ikke 
festes bort. Vedtatt pris kr 80/m2. 

Overhalla kommune har innhentet pris på opparbeiding av 25 daa: bortkjøring av myr, 1 5 
meters dybde og levering og innfylling av 1 meter sprengt stein: kr 4 500 000 eks. mva.

Kjøp og salg av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Kommunens 
forretningsdrift er ikke utøving av offentlig myndighet, men en avgjørelse som i prinsippet også 
kan fattes av private. 

Vurdering

Kommunen ser positivt på videre utvikling på Skage industriområde, og har derfor vedtatt lav 
tomtepris for de som ønsker å etablere seg eller utvide virksomheten på området. 

Tidligere tomtefeste og tilskudd pr m2 bebygd areal omregnet til fri festeavgift ble avviklet ved
vedtak om salg av alle næringstomter, K-sak 58/13, 17.6.2013.
Dette gir en konkret etableringskostnad med vedtatt tomtepris og estimat på opparbeiding.

Rådmannen er av den oppfatning at tomtepris på kr 80/m2 bevisst er satt så lav i forhold til andre 
aktuelle næringstomter ut fra høyere kostnader til opparbeiding. Opparbeidingskostnad kommer 
uansett, men er utvilsom høyere på Skage enn f. eks. på Skogmo (hvor tomtepris er kr. 220,-
/m2).

Rådmannen anbefaler at Namdal Bilopphuggeri AS får kjøpe inntil 20 daa øst for deres tomt, 
eventuelt opsjon på samme areal inntil 5 år.
Området selges for vedtatt tomtepris kr. 80/m2, der kjøper betaler alle gebyr med opprettelse av 
ny eiendom og alle omkostninger med kjøpet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/3895-3
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om kjøp av areal og opsjon på kjøp av areal på Skogmo 
industriområde - Namdal Produsentlag SA

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 41/17 06.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Overhalla Produsentlag SA får kjøpe 2816 m2 areal tilgrensende sin tomt på Skogmo 
industriområde.

2. Overhalla Produsentlag SA får opsjon i 5 år på 1452 m2 tilgrensende sin tomt på Skogmo 
industriområde.
Endelig areal bestemmes ved avholdt oppmålingsforretning.

3. Tomtepris for alt solgt areal og alt areal på opsjon er vedtatt pris kr 220/m2.
4. Kjøper betaler gebyr i hht kommunens regulativ ved oppretting av eiendom og alle 

omkostninger med tomtesalget.

Hjemmel for vedtaket er: Kap III, bokstav d.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 09.05.2017 Søknad om kjøp av areal og opsjon 
på kjøp av areal

Namdal Produsentlag AS
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Søkers kart:
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Saksopplysninger

Namdal Produsentlag søker om kjøp av areal og opsjon på kjøp av areal for å kunne realisere 
planlagt utvidelse av lager og produksjonslokaler.
Produsentlaget ber om differensiert prissetting på grunn av VA-ledninger som ligger over tomta 
og som begrenser utbyggingen.

I kommunestyret 18.4.2017, sak 19/17 ble tomtepris for videresalg på dette området vedtatt til 
kr. 220/m2.

Saksbehandling
Kjøp og salg av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Kommunens 
forretningsdrift er ikke utøving av offentlig myndighet, men en avgjørelse som i prinsippet også 
kan fattes av private. 

Vurdering

VA-ledninger ble prosjektert og lagt i 2012 i forbindelse med kjøp av første del av området. 
Ledningene ble lagt langs plantet lebelte. Lebeltet er i ettertid «frigitt» og kan avvirkes. 
Ved avvirking av lebeltet er utvidelse av eksisterende tomter like aktuelt som nyetablering på
området. For de etablerte er utbygd VA-nett ikke like «praktisk» dersom de ønsker utvidelse 
innover området og tilknyttet nettet fra andre siden. Det er likevel ikke problem å utnytte arealet 
også fra den «gamle» siden, selv om nedbygging av ledninger ikke bør skje.

Produsentlaget har skissert et arealbehov på grunnlag av eksisterende og planlagt 
bygningsmasse og infrastruktur på tomta. Var ledningene plassert annerledes, kunne 
arealbehovet vært mindre, men tilpassing av ny og gammel løsning er mer krevende enn å starte 
fra begynnelsen. I dette tilfellet medfører det større kostnader i grunnkjøp, men utbygger får 
tomt som gir rom for planlagt utvidelse tilknyttet eksisterende produksjonsanlegg.

Rådmann ser derfor ikke grunnlag for å differensiere prisen ved kjøp av tomt på Skogmo 
industriområde.

Rådmannen anbefaler at Namdal Produsentlag SA får kjøpe areal som omsøkt og får opsjon på 
kjøp av areal til framtidig utbygging. Opsjon gis for 5 år.
Tomtepris for hele arealet og areal på opsjon er vedtatt tomtepris kr 220/m2. 
Kjøper betaler alle omkostninger og gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom og 
tomtesalget.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/2692-2
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om dispensasjon fra kommuneplan og fradeling av boligtomt fra 
Roem, 65/1, eier Svein Peder Rodum

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 42/17 06.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Søknad om dispensasjon fra LNF-område til en boligtomt på «Vakkerloftet», Roem, 65/1 
godkjennes etter plan- og bygningslovens (PBL) §§ 19-1 og 2.
 Søknaden godkjennes fordi hensynene bak bestemmelsen det dispenseres i mindre grad 

blir tilsidesatt, ikke vesentlig tilsidesatt.
i tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene.

2. Dispensasjon gis under følgende vilkår:
 Boligen må plasseres på tomta slik at silhuettvirkning unngås. 
 Boligen oppføres i en etasje. 

3. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven. Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med 
prinsippene i §§ 8-12 i loven.

4. Fradeling av ca 1 da tomt godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m.
5. Behandling etter jordloven skjer i egen sak.
6. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsbehandling og 

oppmåling/tinglysingsgebyr.
7. Dispensasjonen gjelder det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget 

av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter gitt tillatelse, faller tillatelsen og 
dispensasjonen bort, jf lovens § 21-9.

Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 23.03.2017 Søknad om fradeling av tomt Svein Peder Rodum
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Kart:

Søkers kart:
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Saksopplysninger

Svein Peder Rodum, eier av 65/1 på Skogmo ønsker å dispensere fra kommuneplanen for å 
fradele tomt til egen bolig når neste generasjon overtar gården.
Omsøkt tomt ligger øst for Bjøra, nord for fv 17 på platået over Bjøra. Adkomst skal følge 
eksisterende avlingsveg langs dyrkamarka med utkjøring til Gammelvegen. Ved eventuell 
godkjent dispensasjon og fradeling, må utvidet bruk av eksisterende avkjørsel omsøkes og 
godkjennes av Statens vegvesen.
Tomta tenkes tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Det er ikke kjente registreringer av usikre grunnforhold eller kvikkleire i området.
Det er heller ikke arts- og miljøregistreringer som vil bli berørt.

Landbruksforvaltningen har vurdert søknaden, og har ingen kommentarer ut fra 
landbruksmessige hensyn.

Søknaden er ikke sendt på høring til fylkeskommunen fordi tiltaket ikke vil komme nærmere 
enn 100 m fra registrerte automatisk freda kulturminner, eller berøre bygninger og anlegg eldre 
enn 1850. 
Den er heller ikke sendt på høring til fylkesmann fordi saken er tilsvarende lik andre saker hvor 
det er innhentet høringsuttalelser.

Planverk:
Søknaden skal behandles etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 og § 20-1, bokstav m.
Behandling etter jordlov skjer i egen sak.
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Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon 
fra kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner 
kan bidra til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt 
til gjennom en planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. 
Den klare hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.

Dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bare blir tilsidesatt, ikke vesentlig 
tilsidesatt, må en i tillegg vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Begge vilkår må være oppfylt for å gi dispensasjon.

Eventuelt vedtak om dispensasjon må begrunnes. 

Det kan også settes vilkår for dispensasjon, PBL §19-2, 1. ledd.
Vilkårene må ha som formål å ivareta de hensyn som framgår av §1-1, lovens formål og §1-4 
oppgaver og plikter.
Slike vilkår kan være andre tomtealternativ, f.eks i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. 
Endret hustype.

Vurdering

Området er i hht til kommuneplanens arealdel regulert til LNF-område, landbruk, natur og 
friluftsområde. Hensynet bak reguleringen i kommuneplanens arealdel er å ivareta disse 
formålene, for omsøkt område landbruks-formål.
Omsøkt tomt er på «Vakkerloftet», et platå over Bjøra. Området er skogvokst og ligger inntil 
dyrkajorda som ikke berøres av tiltaket.  Midtre Namdal samkommunes retningslinjer for 
løsninger som ikke medfører nedbygging av dyrkbar og dyrka jord er dermed oppfylt. 
På vestsiden av omsøkt tiltak er det skogvokst li ned mot Bjøra.
Fylkesmannens landbruksavdeling hadde ved «tilsvarende» sak i Tetlien ingen spesielle 
merknader til søknaden siden jordvern av dyrka og dyrkbar jord ble ivaretatt. Den saken gjaldt 
bygging på beitemark.

Boligbygging i LNF-område er i strid med hensynene bak reguleringen. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling har i tidligere høringsuttalelser presisert at utbygging bør skje 
i tråd med kommuneplanens arealdel for at dette planverket ikke skal miste sin betydning som 
styringsverktøy. Videre bør ny bebyggelse skje som fortetting av eksisterende boligområder. 
De har i tidligere saker derfor frarådd at det gis dispensasjon for tilsvarende tiltak. 
I hht PBL §19-2, fjerde ledd, 2. punktum bør dispensasjon ikke innvilges når statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til en dispensasjonssøknad.

Det er også generelle hensyn som skal ivaretas gjennom plan- og bygningsloven, PBL. 
Gode visuelle kvaliteter i forhold til naturlige omgivelser, plassering, byggverkets høyde -
“estetisk utforming av omgivelsene”, PBL § 1-1, 5. ledd. 
Bygging på et høydeplatå, i dag skogvokst, punkterer kulturlandskapet, endrer naturbildet og 
medfører uønsket silhuettvirkning. 
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Samlet blir hensynet til regulert LNF-formål tilsidesatt ved å dispensere til boligbygging, men i 
omsøkt sak kan en sette vilkår som vil ivareta de hensyn som framgår av §1-1, lovens formål og 
§1-4 oppgaver og plikter.
Boligen bør trekkes så langt fra kanten som mulig uten å berøre dyrkajord for å unngå uønsket 
silhuettvirkning og oppføres i en etasje. 

Eier og søker ønsker naturlig nok å bygge på gården, men ha egen tomt utenfor tunet. Personlige 
grunner skal som hovedregel ikke vektlegges fordi arealbruk fastlegges i et livslangt perspektiv, 
mens eierforhold skifter. Hensyn som skal vurderes ved dispensasjon må ses i sammenheng med 
de offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. 
Men omsøkt tiltak vil sannsynligvis ikke få betydning for eiendommens framtidige avkastning, 
og er en fordel. 
Tiltaket kan gi uheldige driftsmessige ulemper for landbruket med bolig helt inn til dyrkamarka
og samme adkomst og veg som benyttes i gårdsdriften, men vurderes likevel til ikke å ha 
avgjørende betydning.

«Fordelene ved å gi dispensasjon er derfor klart større enn ulempene».
Samlet er derfor vilkårene i PBL § 19-2 for å gi dispensasjon oppfylt.
Rådmannen anbefaler derfor at dispensasjon etter PBL § 19-2 innvilges som omsøkt.

Miljømessig vurdering

Naturmangfoldloven:
Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I 
§ 7 står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving 
av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning 
av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”
Naturmangfoldloven
§ 8: kunnskapsgrunnlaget
Det er ingen registrerte funn av miljøverdier i følge MiS, DNs naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være 
oppfylt.
§ 9: føre-var-prinsippet
Omsøkte areal er i dag skogvokst, og fradelingen fører til fjerning av skog. Det er ikke grunn til 
å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt i 
saken.
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning
Da det ikke foreligger kunnskap om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt i saken.
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Punktet tillegges liten vekt i saken.
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Punktet tillegges liten vekt i saken.

-�32�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/4290-1
Saksbehandler:
Martin Lysberg

Saksframlegg

Finansiering av forprosjekt "Vannmåler til alle"

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 43/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas finansiering av forprosjektet, "Vannmåler for alle"

2. Forprosjektet finansieres ved låneopptak på 250 000 eks mva som vil inngår i grunnlaget 
for kommunal vannavgift.

3. Følgende finansiering foretas:

Post Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum eks. mva
Utgift 02300 6010 34550 0522 250 000,-
Lån 09100 6010 88000 0606 250 000,-

4. Kommunestyret får egen sak om implementering av vannmålere til alle til ny vurdering 
når forprosjektet er gjennomført.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok 19.09.16 følgende i sak om mulighetsstudie energieffektivisering vann 
og avløp:

1. Vedlagte mulighetsstudie tas til orientering.
2. Økonomisk sluttregnskap for mulighetsstudie godkjennes.
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3. Det vedtas en prioriteringsrekkefølge innenfor energieffektivisering på vann- og 
avløpsområdet som følger:
1. Montering av 3 stk. vannmålere på sentrale punkter i hovedledningsnettet.
2. Oppgradering av pumpestasjoner opp mot TEK10 standard for bygningskroppen.
3. Montering av vannmålere for alle forbrukere i Overhalla kommune utredes

nærmere og behandles i egen sak.
4. Innføring av nye rutiner og kontroll i forbindelse med byggesaksbehandling jfr norsk 

VA-norm.
5. Utarbeiding av en spesifikasjon for innkjøp og oppgradering av pumper i

pumpestasjonene med fokus på LCC (livsløpskostnadene).
6. Gjennomføre en total kartlegging av lekkasjer på vann- og avløpsledningene.

I 2016 ble det gjennomført en ENØK-analyse av vann- og avløpsanleggene i kommunen (jfr. 
kommunestyrets behandling av analysen ovenfor). Hensikten med mulighetsstudien innenfor 
ENØK i vann- og avløpssektoren var å finne punkter man kunne jobbe videre med. Et av 
tiltakene som fremkom i analysen ta var å ta kontrollen på eventuelle lekkasjer på 
vannledningsnettet.

Det er et betydelig avvik mellom produksjon og antatt forbruk. Tiltak som kan gi bedre kontroll 
med differansen mellom distribuert og forbrukt vann, bør derfor gjennomføres. 

Enøk-analysen påpekte et moment med å etablere vannmålere hos hver abonnent, som beskrevet 
i forrige sak til kommunestyret:

«Montering av vannmålere til alle forbrukere i Overhalla kommune. Dette er det tiltaket som vil 
være mest omfattende og som på sikt vil bidra til de største reduksjonene, både på 
energiforbruket og på driftskostnadene. Det er allerede innført vannmålere på næring. Ved å 
montere vannmålere hos alle forbrukere/husstander, vil man både oppnå at folk blir mer 
bevisste på forbruket av produsert rent drikkevann, og vi vil få en veldig god styring/kontroll på 
hvor vannet går ved en evt. lekkasje. Som enøk-rapporten sier så er det gjort undersøkelser som 
sier at vi kan forvente en nedgang på vannforbruket på ca. 13 %, noe som utgjør ca kr 30.000 i 
året i redusert energiforbruk. Med befolkningsveksten som er stipulert av SSB for Overhalla i 
årene framover, så vil et redusert vannforbruk kunne føre til at vi ikke trenger å utvide 
kapasiteten på vannforsyningene. Dette innebærer i seg selv vesentlige fremtidige besparelser 
både i energibruk og i lavere investerings- og driftskostnader. I tillegg vil et lavere vannforbruk 
gi gevinster i form av forlenget levetid på produksjonsutstyret, hvilket er både miljømessig og 
økonomisk fornuftig. Membranfilteret er et eksempel blant flere på det.»

Vi har i dag målinger på mengde produsert og distribuert vann, men mangler oversikt over 
forbrukt vann hos abonnentene uten vannmåler. Pr 11.17 er det totalt 1064 abonnenter av disse 
er det 122 stk private og 131 nærings abonnenter som har vannmåler, dvs 811 private som ikke 
har det.
Med å etablere vannmålere hos hver enket abonnent vil man også hos de fleste oppnå fokus på 
vannforbruk. Det er også grunn til å tro at kostnaden til hver enkel abonnent ikke vil endre seg 
noe særlig.

Å etablere vannmålere hos alle abonnenter vil være et omfattende prosjekt, både under 
gjennomføringen med installasjon hos husstandene, det vil påvirke kommunens avgiftsregulativ
og administrative systemer for fakturering. Det er viktig å finne optimale fremtidsrettede 
løsninger som gir husstandene en enkel ordning for registrering av og innsyn i eget vannforbruk, 
samtidig som de administrative oppgavene og styringsinformasjon effektivt kan håndteres for 
kommunen.
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Det er derfor viktig å finne gode digitale løsninger slik at man får automatisert rapportering på 
forbrukt vannmengde til systemene som håndterer fakturering og registrering. For husstandene 
er det ønskelig med en enkel innsynsløsning (f.eks. en app på smarttelefon) som kan gi 
fortløpende oversikt over eget vannforbruk. En annen effekt man får ut er at det vil være 
betydelig lettere for kommunen å fange opp større lekkasjer med at man får kontroll på 
forbruket hos hver enkelt abonnent. En kombinasjon av vannmålere på hovedledningene og hos 
hver enkelt forbruker vil gjøre at vi får en helt annen kontroll på lekkasjesøk enn vi har i dag.

Når vi nå skal arbeide videre med vannmålere til alle vil vi først gå i gang med et forprosjekt der 
vi kartlegger de ulike faktorer som vil ha innvirkning. Målet for forprosjektet er å komme frem 
til et anbudsgrunnlag med en løsning som vil gi abonnentene og kommunen et innovativt 
redskap i hverdagen.  

Vurdering

Tiltak som gjøres for å få en oversikt over det reelle forbruket og som kan skape et fokus på å 
redusere forbruket hos abonnentene vil komme kommunen og miljøet til gode.

Man ser fra erfaringene andre kommuner har at så snart en husstand får installert vannmåler blir 
man betraktelig mer bevisst på sitt forbruk, f. eks til hagevanning, bilvask, installering av 
vannbesparende utstyr etc. Denne erfaringen vil vi bygge videre på og ønsker derfor å få til et 
forprosjekt som kan danne grunnlaget for en anskaffelse. En anskaffelse som kan gi oss noe 
mere enn bare en vannmåler med fjernavlesning, og om mulig et "Smartsystem". Dette kan gi 
kommunen informasjon, samt at abonnenten får et verktøy som kan bidra til økt informasjon om 
eget forbruk. En vurderer også om et slikt digitalt system kan gi andre positive gevinster som 
per i dag ikke er tilstrekkelig analysert.

I forbindelse med utarbeidelsen av forprosjektet vil vi gå i dialog med andre kommuner som 
allerede er i gang med fremtidsrettede løsninger på vannmålere for å høste av deres erfaringer.

Det vil bli en prosjektgruppe som vil jobbe prosjektet framover. Prosjektgruppen vil bli satt 
sammen av representanter fra teknisk kontor, IT, økonomi og fra administrasjonen.
Kostnadene i forbindelse med gjennomføringen er stipulert til 250 000.- eks. mva. Dette skal
dekke opp kostnader med forprosjektet som blant annet befaringer, eventuelle konsulenttjenester 
og utarbeidelse av dokumenter/kalkyler mm.

Forprosjektet har til hensikt å oppnå følgende:

- Gi oss mer kunnskap på aktuelle løsninger.
- Gi oss kunnskap om potensiale på redusert vannforbruk og konsekvenser mht. fremtidige 

gebyrer.
- Finne optimale løsninger for type fremtidsrettede vannmålere.
- Fremskaffe kalkyler for økonomisk oversikt i prosjektet.
- Gi oss saksgrunnlag for forslag til politisk vedtak for gjennomføring.

Videre fremdrift i saken vil være oppstart av forprosjekt etter ferien med kontinuerlig fremdrift 
frem til at man har klar en anbefaling som presenteres for politisk vedtak. Man kan pr nå anta at 
dette vil fremkomme senvinter/vår 2018.
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Rådmannen tar utgangspunkt i at kostnadene med innføringen av vannmålere skal dekkes 
innenfor selvkostområdet, hvor også de nevnte gevinstene som følge av lavere vannforbruk vil 
komme. Over tid vurderes det slik at innføring av vannmålere vil kunne redusere avgiftsnivået. 
Vannmålere vil i tillegg gi kommunen bedre kontroll og styring med vannforsyningen og 
dermed også ha beredskapsmessig side.

Miljømessig vurdering
Økt fokus på lekkasjebegrensning og redusert forbruk av vann gir positive ringvirkninger i form 
av mindre forbruk av råvann, strøm og service på anlegg. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/4295-1
Saksbehandler:
Michael Wærnes

Saksframlegg

Asfaltering Skage industriområdet og parkeringsplass Ranem kirke

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 44/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre beskrevet oppgradering av Torvstrøvegen, 
innenfor en kostnadsramme på 2 710 000 eks mva. 

2. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre beskrevet oppgradering av parkeringsplass 
Ranem kirke, innenfor en kostnadsramme på 701 250 eks mva.                                  

      3.   Følgende finansiering foretas:

Oppgradering Torvstrøvegen Skage industriområdet
Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
Utgift 02700 6040 33402 0528 2 710 000
Mva. 04290 6040 33402 0528 677 500

Oppgradering parkering Ranem kirke
Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
Utgift 02700 6040 33301 0527 701 250
Mva. 04290 6040 33301 0527 233 750

Post Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
Lån 09100 8100 88000 0906 -3 411 250
Mva. 07290 8000 85010 0906 -911 250

Hjemmel for vedtaket er: 
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 23.05.2017 Asfaltering Skage industriområdet 
og parkeringsplass Ranem kirke

Saksopplysninger

Torvstrøvegen er en veistrekning på 1300 m, bestående av både asfalt og grusdekke. 
Asfaltdekket er gammelt og bærer preg av stor slitasje, med stedvise dårlige grunnforhold. 
Sammen med en god del tung trafikk gir dette seg nå utslag i et stort behov for oppgradering og 
standardheving.

I vedtatt økonomiplan ligger tiltaket inne med 3,1 mill kroner inkl mva.

Veien brukes i forbindelse med næringsvirksomhet og trafikkeres av alle typer kjøretøy.
Veien er nå så «oppbrukt» at tiltak utover vanlig nødvendig vedlikehold er nødvendig.
Det foreslås derfor oppgradering av veien frem til Bil1din 

Det som er lagt inn i kalkyle for oppgradering er:

 Fresing, forsterkningslag asfaltering ca 800 m
 Energieffektive gatelys (LED) inkl grunnarbeid
 Gjennomgang/ utbedring av stikkrenner og drens
 Gangvei freses opp og etableres med grus som toppdekke.

Utklipp fra vegplan 2016-2019
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Ranem kirke
Parkeringsplassen ved Ranem kirke har behov for oppgradering, knyttet til dårlige masser og 
vannansamlinger på plassen.
I økonomiplanen ligger dette tiltaket inne med 0,85 mill kroner inkl mva.

Det er som er lagt inn i kalkylen for oppgraderingen er:
 Nytt bærelag, overvannssystem og asfaltering
 Energieffektiv belysning (LED)
 Oppmerking av parkeringsplasser

Utklipp fra Vegplan 2016-2019

Vurdering

En oppgradering av Torvstrøvegen vil på sikt redusere kommunens kommende vedlikeholds-
kostnader. Levetiden på veidekket er oppbrukt og tiltak er nødvendig. I tillegg heves 
standardene på denne strekningen med blant annet ny og tidsriktig gatebelysning. Dette i god 
tråd med kommuneplanens del mål om tilretteleggelse for næringslivet. Hvor det i pkt 1.2 står 
"Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til rette for næringsutvikling og 
bosetting."

Parkeringsplass ved Ranem kirke ligger i økonomiplanen nå i 2017, og vil da på lik linje med 
parkeringsplass ved Skage kirke få en god og tidsriktig standardheving og bedre utnyttelse av 
parkeringsareal. Denne har i tillegg ligget i økonomiplanen siden 2013/2016. og er i forhold til 
denne planen satt ut 1 år i tid.

Disse tiltakene sett i helhet bidrar i positiv retning hva angår trivsel, samt det er med på å skape 
et mer attraktivt nærmiljø, for både private og næringslivet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2014/8394-9

Saksbehandler:

Martin Lysberg

Saksframlegg

Beredskapsanalyse vannforsyning

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Overhalla formannskap 45/17 06.06.2017

Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Beredskapsanalysen for vannproduksjon og forsyning vedtas.

Del 1- Risikovurdering risikoreduserende tiltak

Del 2- Når hendelsen inntreffer, planer og sjekklister for aktuelle hendelser       

Del 3- Anleggsbeskrivelse, produksjon og distribusjon

Del 4- Utstyrsliste, beredskap

2. Som følge av beredskapsanalysen ble følgende tiltak definert som nødvendige og vedtas 
gjennomført.

a. Sprinkling av produksjonslokaler Rakdalåsen.

b. Brannvarsling av produksjonslokaler Rakdalåsen.

c. Innbruddsalarm produksjonslokaler Rakdalåsen.

d. Opplysningsskilt Konovatnet.

e. Utrede mulighet for parallelle vannrør over Namsen ved Bertnem.

f. Sikring av område rundt høydebassengene på Ryggahøgda.

Samlet sum for tiltakene er beregnet til å bli 450.000 eks. mva.

3. Tiltakene finansieres med lån som vil inngå i grunnlaget for beregning av vannavgiften.
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4. Følgende finansiering foretas

Post Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum eks. 
Mva

Utgift 02300 6010 34000 0534 450 000

Lån 09100 8100 88000 0906 450 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

Saksopplysninger

En stabil og sikker tilgang til godt drikkevann er en selvfølge de fleste steder i Norge. Det er i 
hovedsak kommunene som har hovedansvaret for produksjon og distribusjon ut til abonnentene.

Mattilsynet hadde i 2016 en landsomdekkende aksjon der de hadde fokus på 
leveringssikkerheten hos vannverkene. Hovedfokuset i aksjonen var på risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS), datasikkerhet, kvalitet på produksjonsanlegg og ledningsnett.

Overhalla kommune vannverk har fra tidligere hatt god oversikt med planer som har vært
oppdaterte og i aktivt bruk. En slik revisjon fra Mattilsynet gir innspill til utvikling av de 
gjeldende planene.

Som følge av gjennomgangen fikk Overhalla kommune vannverk (Rakdalåsen) følgende varsel 
om vedtak.

1. Det må foretas en oppdatering av beredskapsplanen for å håndtere (påviste) uønskede 
hendelser.

2. Det må utarbeides rutiner for beredskapsøvelser, slik at beredskapen ved uønskede 
hendelser blir testet.

3. Det må gjennomføres en bedre sikring/ overvåkning av vannbehandlingsanlegget.

I forbindelse med revisjonen av egne planer og i tillegg oppfølging av vedtaket fra Mattilsynet,
ble følgende nye dokumenter utarbeidet:

 Del 1 Risikovurdering og risikoreduserende tiltak.
o Lover og regler
o Ros-analyse (erstatter eksisterende Ros-analyse)
o Risikoreduserende tiltak
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o Handlingsplan

 Del 2 Når hendelsen inntreffer. Planer og sjekklister for aktuelle hendelser.
o Plan for aktuelle hendelser, vil også være retningsgivende for øvelser
o Sjekklister for aktuelle hendelser, vil også være aktuell for øvelser.

 Del 3 Anleggsbeskrivelse, produksjon og distribusjon
o Beskrivelse av anleggene fra inntak til levering abonnenter.

 Del 4 Utstyrsliste, beredskap
o Utstyrsliste over eksisterende utstyr for beredskap

Som følge av arbeidet med Beredskapsanalysen og de tilhørende dokumenter ble følgende tiltak

definert som nødvendige å utbedre:

 Sprinkling av produksjonslokaler Rakdalåsen

 Brannvarsling av produksjonslokaler Rakdalåsen

 Innbruddsalarm produksjonslokaler Rakdalåsen

 Opplysningsskilt Konovatnet

 Utrede mulig for parallelle vannrør over Namsen ved Bertnem

 Sikring av område rundt høydebassengene på Ryggahøgda

Tiltaksplanen er utarbeidet for å imøtekomme eksisterende lover og krav. Tiltakene har 
betydning for leveringssikkerheten og vannkvaliteten.

Tiltakene som må utføres er følgende:

1. Sprinkling av produksjonslokalene i Rakdalåsen. Dette innebærer installasjon av 
brannreduserende anlegg for å sikre produksjonsanlegget mot brann. Anlegget vil 
slokke/dempe/ forsinke en eventuell brann for å gi bedre tid og mulighet for slokking når 
brannmannskap kommer på plass.

2. Brannvarslingsanlegg i produksjonslokalene i Rakdalåsen. Montering av detektorer på 
anlegget som varsler ved eventuell røyk eller brannutvikling. Detektorene plasseres i 
ulike rom og i El- skap ol. Tidlig oppdagelse av røyk/varme gir mulighet for å handle før   
skaden er skjedd.

3. Innbruddsalarm i produksjonslokalene i Rakdalåsen. Montering av innbruddsalarm som 
varsler om uvedkommende tar seg inn i lokalene.

4. Opplysningsskilt om at Konovatnet er drikkevannskilde. Dette vil være et ledd i å 
begrense muligheten for forurensning av vannet. I tillegg være med på å opplyse om 
ledningstrase under aktivitet som for eks. om området skal bli hugget/dyrket osv. 
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5. Utredning om en mulig parallell vannledning over Namsen ved Bertnem. Eventuell 
ekstra vannledning vil være en sikkerhet for vanndistribusjonen. Eksisterende 
vannledning ligger i Namsen (delvis nedgravd), er derfor utsatt for ytre skade.   

6. Sikring av høydebasseng på Ryggahøgda. Høydebassengene på Ryggahøgda ligger 
nedgravd, toppdekket ligger jevnt med omkringliggende terreng. Mennesker eller dyr har 
fri tilgang til toppdekket, noe som gir tilgang til luke og luftelyre. For å begrense 
mulighetene for tilgang vil området bli gjerdet inn.

Tiltakene vil bli gjennomført som selvstendige oppgaver. Administrering og byggeledelse vil bli 
utført av teknisk kontor. Tiltakene finansieres med låneopptak som vil inngå i grunnlaget for 
beregning av vannavgiften.

Tiltakene vil bli igangsatt snarlig etter at et evt. finansieringsvedtak. 

Vurdering

Trygg og stabil vannforsyning er grunnleggende viktig for lokalsamfunnet. Kontinuerlig 
forbedring av drifts- og sikkerhetsrutiner er en høyt prioritert oppgave. Frist for gjennomføring 
av de ulike tiltakene er snarest og senest innen utgangen av 2017.

Arbeidene som er beskrevet i denne saken er ikke innarbeidet i hovedplan og økonomiplanen for 
inneværende periode, men foreslås likevel prioritert gjennomført nå som beskrevet i saken.

I denne saken vil den totale kostnadens påvirkning av gebyrene ikke være av betydning. 

Miljømessig vurdering

Sikring av vannproduksjon og distribusjon vil være et ledd i å sikre drikkevannskvaliteten. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/10498-21
Saksbehandler:
Kine Marie Bangsund

Saksframlegg

1.gangs behandling - Reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 46/17 06.06.2017

Rådmannens innstilling

- Reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4 (detaljregulering) med bestemmelser og 
planbeskrivelse, datert 19.05.2017, legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 
12-10.

- Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen
III, vedtatt 18.03.1996.
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Utsendte vedlegg:
1. Oversiktskart
2. Forslag til reguleringsplankart
3. Forslag til reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse med vedlagt sjekkliste for ROS-vurdering og sjekkliste NVE

Ikke utsendte vedlegg:
1. KOM-sak 75/16, 19.09.2016

Saksopplysninger

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 75/16, den 19.09.2016, er det utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for Skageåsen III, trinn 4, datert 19.05.2017.

Plandokumentet omfatter reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Planforslaget vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III, vedtatt 
18.03.1996.

Hovedformålet med planendringen er å forbedre attraktiviteten til det siste utbyggingsområdet 
innenfor planområdet til Skageåsen III. Det er sett på ulike løsninger for adkomstveger i 
planområdet for å gi best mulig adkomst til nye tomter og en god trafikksikkerhet.

Planforslaget omfatter et totalt areal på ca. 52 daa, og er formålsregulert Bebyggelse og anlegg, 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Grønnstruktur og Hensynssoner. 
Planforslaget vil omfatte en reduksjon på antall tomter som blir byggeklare fra 18 til 14 tomter.

Det vil bli gjort en justering av plangrensen i nord med tanke på å tilrettelegge for fortau langs 
tilførselsvegen til et evt. framtidig boligområde i Hunnaåsen. Fortauet skal anlegges mot 
eksisterende boligtomter og gir en liten skjerming for bebyggelsen. Fortauet vil ikke bli bygget 
før det blir et behov for videre utvikling av Hunnaåsen.

Formålsområde for trafostasjon vil bli flyttet i tråd med dagens situasjon. I tillegg vil det gjøres 
en mindre justering av 3 boligtomter slik at plankartet er i tråd med dagens situasjon. 
Områdene benevnt B5-B15 er i reguleringsbestemmelsene satt en maksimal utnyttelsesgrad på 
30 % bebygd areal (%BYA=30%). Det tillates boligbebyggelse på maks 2 etasjer, inkl. garasje.

Utsnitt av eksisterende reguleringsplan. Utsnitt av forslag til reguleringsplan.
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Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Det har ikke framkommet forhold 
som utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Planoppstart ble kunngjort i Namdalsavisa og på kommunens hjemmeside, samt at berørte parter 
ble tilskrevet per brev, datert 13.03.2017. Det er mottatt 4 innspill innen fristen.

Innkomne merknader til planoppstart

28.03.17 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Landbruks-, miljøvern- og reindriftsavdelingen har ingen merknader. 
Kommunalavdelingen påpekte kravet om gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for 
planområdet. 

Sjekkliste for RoS viser ingen vesentlige forhold som skal konsekvensutredes nærmere. 
RoS-analyse for planområde med tanke på utbygging tas inn i planbeskrivelsens pkt. 
4.10-12.

05.04.17 Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Kulturminnefaglig uttalelse: Planen vil ikke være i konflikt med automatisk freda kulturminner, 
derfor ingen merknader. Hvis det oppdages automatisk freda kulturminner skal arbeidet stanses 
og fylkeskommunen varsles.

Varselsplikten i forbindelse med kulturminner videreformidles.

20.04.17 Kåre Magnus Skjefte, Kristian Mork og Ole Anders Haugerøy
Mener det er viktig at tomt 22 blir omregulert fra boligtomt til leikeplass, etter som det er bygget 
en aktivitetsbane på denne. 
Ønsker at tilførsel til de nye tomtene som skal utarbeides i byggetrinn 4 blir som det er i 
eksisterende reguleringsplanen. For oss er det viktig at tilførselsveien ikke blir på vei nord for 
våre tomter.

Etter en vurdering av veistrukturen i området, må det gjøres endringer av noen 
tilførselsveger. Dette gjøres for at tilførselen til de nye tomtene skal kunne anvendes på
en god og trafikksikker måte. 
Tomt 22 er tatt inn i planen og omregulert til lekeplass.

21.04.17 John Ove Klingen Aagård og Marthe Formo Aagård v. adv. Bleikvassli Krystad AS 
MNA
Aagårds landbrukseiendom gnr 10, bnr 1 er berørt av forslag til endring av grenser for 
reguleringsområdet.
Aagård ber kommunen revurdere standpunkt til behov for konsekvensutredning jf. pbl § 4-2. 
Under enhver omstendighet må forslagets virkning for landbruksinteressene belyses og 
vurderes.
Aagård varsler at de ikke vil avgi noe av landbrukseiendommen uten at det ytes full erstatning 
for det tap som oppstår.
Aagård har selv planer for utvikling av berørt areal til utbyggingsformål.
Aagård vil innhente nødvendig juridisk og teknisk bistand i sakens anledning, og legger til 
grunn at kommunen/utbygger må dekke kostnader som oppstår i den forbindelse.
Aagård vil ikke gi forhåndstiltredelse til noen bruk av hans grunn. 

I framlagt planforslag foreslås det en omdisponering av ca. 2 daa LNFR-formål til 
samferdselsformål. En utvidelse av planområdet i nord er begrunnet i en innregulering 
av fortau langs tilførselsvegen. En tilrettelegging for myke trafikanter er vurdert til å 
kunne forsvare en omdisponering slik som foreslått, og er vurdert til ikke være vesentlig 
og utløse en konsekvensutredning. Omdisponeringen vurderes ikke å medføre vesentlige 
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endringer for driften av eiendommen, dette med tanke på arrondering og tilkomst til 
eiendommen. 
Erstatningsspørsmål og evt. ekspropriasjon av nødvendig grunn vil måtte tas i 
forbindelse med realisering av tiltak i planen. 
Når det gjelder Aagårds planer om å fremme forslag til utbygging i området, så 
anbefales det at dette gis som innspill i forbindelse med revisjon av kommuneplanens 
arealdel (2017/2018). 
Eksisterende eiendomsgrense mot Aagård vil bli kontrollmålt.

Vilt og naturmangfold (Naturmangfoldloven)
Det er ikke registrert miljøverdier i Naturbasen, Artsdatabanken, eller MiS-registeringer i 
planområdet. 

Friluftsliv
Planforslaget vil ikke få noen vesentlige virkninger på friluftslivet.

Kulturminner
Det er ingen registrerte kulturminner og bygg med lokal verneverdi i planområdet, jf. 
kulturminnebasen Askeladden.

Risiko- og sårbarhet
Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsvurdering er vedlagt i planbeskrivelsen. Ut fra kjente forhold 
vurderes det ikke til å være behov for å innarbeide hensynssoner i planen.

Vurdering

Fremlagt planforslag for Skageåsen III - trinn 4 skal tilrettelegge for nye byggeklare tomter i 
siste byggetrinn i Skageåsen. Dette vil inngå i boligreserven til kommunen. 

Planforslaget tillater ny bebyggelse på 2 etasjer og prosent bebygd areal (% BYA) er satt til 30 
%. Det er vurdert som tilstrekkelig ut i fra eksisterende boliger i området. 

Det er gjort endringer av den ene lekeplassen og friområdene i planforslaget. I forslaget vil det 
bli opparbeidet tre lekeplasser, et friområde og et turdrag for å øke områdets attraktivitet. 
Lekeplassene er felles for tomter benevnt i Planbestemmelsene. Friområdene er tenkt som 
møteplasser for allmenheten og kan opparbeides med lavvo og sitteplasser. Turdraget er tenkt 
som en forbindelse fra eksisterende friområder i Skageåsen. Endringene som er gjort er vurdert 
opp imot områdets terreng og karakter. 

Vegvurdering: 
For å finne frem til den beste løsningen er det skissert opp flere alternativer for to av adkomstvegene i 
planområde. Det er gjort en vurdering av løsningene for å finne gode adkomstveger til alle nye tomter og 
en god trafikksikkerhet i området. 

Veg 3: Denne vegen går lengst sør i planområdet og vil være adkomstveg for tomt 14 - 20 og gr./br. 
10/240.

Alternativ 1: 
 Veg 3 går helt til planavgrensningen. 

 Her vil snuplassen gå inn i tomt 17. Denne løsningen 
vil bli by på utfordringer i forhold til terrenget. 
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Alternativ 2: 
 Veg 3 vil få snuplass mellom tomt 16 og 17 og være 

kortere enn alternativ 1. Her blir snuplassen bli fordelt 
mellom tomt 16 og 17. 

 På grunn av at vegen blir kortere vil tomt 20 få mer 
byggbart areal.

Alternativ 2 er vurdert til det beste alternativet for denne adkomstvegen ut ifra ønske om attraktive 
tomter. Tomt 20 ligger i et område som har lite byggbart areal. Ved å gjøre vegen kortere vil dette øke 
attraktiviteten til denne tomten. Samtidig vil snuplassen ikke kun bli lagt til tomt 17 slik at denne tomten 
får et mindre byggbart areal. 

Veg 4: For å finne frem til beste løsning er det skissert opp 3 alternativer for veg 4.

Alternativ 1: 
 Veg 4 går opp fra veg 2. 

 Adkomst for tomt 1, 3 og 4.

 Det er prosjektert en forholdsvis stor skjæring på 
tomt 3 som vil gjøre adkomst til tomt 3 utfordrende. 
Samtidig blir tomt 4 redusert i areal. 

 Vegen vil få en stigning på 14,86%.

Alternativ 2: 
 Veg 4 går fra eksisterende adkomstveg.

 Adkomst for tomt 1, 2 og 4.

 Lekeplassen blir flyttet inn i tomt 1.

 Det vil gå mer trafikk langs eksisterende 
adkomstveg.

 Vegen vil få en stigning på mellom 5 og 9%.

Alternativ 3: 
 Veg 4 går fra veg 1 mellom tomt 1 og 3.

 Adkomst for 1, 2, 3 og 4. 

 Lekeplassen blir værende der den var.

 Minimalt med skjæring gjør at lite areal går bort.

 Vegen vil få en stigning på mellom 6 og 11,5%.

Ut fra forholdene beskrevet over faller valget på alternativ 3. Det er vurdert ut ifra terrenget og 
eksisterende adkomstveger i området at det skal sees bort i fra vegstandarden i forhold til maks 
stigning på adkomstveger. Vegstandarden tilsier at adkomstveger ikke skal ha en stigning på 
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mer enn 8 %. Alternativ 3 gir likevel en god adkomst til alle fire tomtene uten at for mye areal 
går med til vegen. Alternativ 3 velges også med tanke på eksisterende boliger.  

Miljø og landbruksfaglig vurdering:
Planendringen innebærer at 2 daa skog, ikke dyrkbar på middels bonitet omdisponeres i tillegg 
til det som tidligere er omdisponert i området. Dette anses som ubetydelig opp mot den 
samfunnsmessig nytten som ligger i bedret trafikksikkerhet. Øvrige endringer i planen berører 
ikke landbruksinteressene.

Ut fra kjente forhold om grunnforhold og sjekkliste for risiko og sårbarhet (RoS) vurderes det at 
avbøtende tiltak ikke vil bli nødvendig for denne planen. Det er ikke kartlagt mulige farer og 
reell risiko og sårbarhet i forbindelse med planendringen, og som vil kreve at det foretas en 
detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Den nye planen vil ikke komme til å
utløse noen farer i området.
Fremlagt planforslag vurderes til ikke å få negative konsekvenser for miljø, naturressurser og 
eller samfunn.

Konklusjon:
Det tilrås at fremlagt planforslag for Skageåsen III - trinn 4 blir lagt ut til offentlig ettersyn i 6 
uker fra kunngjøringsdato.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/4593-14
Saksbehandler:
Kine Marie Bangsund

Saksframlegg

Forprosjekt - Sykkelstamveg Overhalla-Skage-Namsos

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 47/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar forprosjektet til orientering og legger det til grunn for videre arbeid 
med etablering av infrastruktur for synlig, trivelig og trygg hverdagssykling i Overhalla.

2. Det vedtas igangsetting av reguleringsplanarbeid for første etappe i tråd med 
forprosjektets beskrivelse av videre regulering og fremdrift. 

3. Reguleringsplanarbeider gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 250 000 eks. 
mva. som finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg

 Mulighetsstudie – Forprosjekt: Sykkelstamveg Overhalla-Skage-Namsos «Synlig, 
trivelig og trygg hverdagssykling»

Saksopplysninger

Overhalla kommunes klima- og miljøplan beskriver flere tiltak for å bli Sykkelkommune nr. 1 i 
Namdalen. En videre utbygging av gang- og sykkelveg mellom Overhalla – Namsos (etappevis 
utbygging) er et av disse tiltakene.

I sak 48/15, 07.09.2015, ble det vedtatt at det skulle utarbeides et forprosjekt for tiltaket; Gang-
og sykkelveg mellom Overhalla – Namsos. 

Det er nå utarbeidet et forprosjekt for denne strekningen. Gjennom prosjektet har vi blant annet 
hatt som mål å synlig tilrettelegge for enkel, trivelig og trygg hverdagssykling for alle 
aldersgrupper og fremskynde en realisering av en sykkelstamveg gjennom Overhalla kommune
og til Namsos. Forprosjektet sier noe om muligheter og løsninger vi kan benytte oss av for å 
kunne gi et godt gang- og/eller sykkeltilbud til innbyggerne i kommunen. 
Det er også et ønske om at Overhalla blir et pilotprosjekt for satsing på sykkel i 
Namdalsregionen for å styrke folkehelsen (aktiv transport), trafikksikkerhet og å legge til rette
for framtidas nullutslippssamfunn. 
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Prosjektet har sett på:
 Trasévalg 
 Inndeling av etapper
 Fysisk utforming og løsningsvalg
 Kostnadsoverslag
 Videre regulering av traséer og framdrift
 Finansiering 

Trasévalg
Ut fra analyser er en løsning langs Fylkesveg 17 valgt som det beste alternativet for en 
sykkelstamveg/hovednett for sykkel. Analysen har også tatt for seg Jernbanen som alternativ og 
er kommet til at denne vil kunne være et godt supplement til turnettet i kommunen. Med 
bakgrunn i at gang- og sykkelvegen skal legge til rette for hverdagssykling og den korteste veien 
for syklende mellom kommunens tettsteder, er føring langs fylkesvegen best egnet som et 
hovednett for sykkel. 

I et samlet sykkelvegnett i Overhalla kan også de mindre trafikkerte fylkesvegene (434, 436 og 
431) være naturlig å utvikle som tilførselsveger til sykkelstamvegen. Dette må det sees nærmere 
på i videre planlegging av sykkelnettet i kommunen. Dette gjelder også Fylkesveg 401 på 
Sørsida. Som i all annen tilrettelegging er det den samlede, helhetlige løsningen som vil være 
utløsende for bruken.

Inndeling av etapper
Traseen er delt opp i mindre etapper for å kunne gjennomføre utbyggingen steg for steg. Første 
etappe foreslås å gå fra Barliakorsen til Ryggahøgda, som en naturlig fortsettelse på eksisterende 
gang - og sykkelveg. Denne etappen vil også være med på å knytte sammen Fv. 434, Melen og 
Øyesvoll til kommunesenteret.
Andre etappe er foreslått å gå videre fra Ryggahøgda og til begynnelsen av eksisterende gang-
og sykkelveg ved Belgvoll.
Tredje etappe går fra Reinbjørkorsen og til Gryta. Fjerde etappe fortsetter fra Gryta og videre til 
kommunegrensen ved Meosen bru. For videre tilkobling til sykkelvegnettet i Namsos synes det 
naturlig å se på en løsning hvor jernbanetraseen langs Trettvikberga vurderes.
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Fysisk utforming og løsningsvalg
Ut i fra overordnede analyse av etappene er vår vurdering at det bør opparbeides en separat 
gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 17. I noen området kan det sees på andre løsninger som er 
kostnadsbesparende, men det må da også tenkes på trafikksikkerhet og brukervennlighet. 
Det er i forprosjektet sett på forskjellige løsninger som kan benyttes. I og med at dette er en 
overordnet analyse, er det ikke gjort noen konkrete valg i forhold til løsninger for etappene. Det 
er gjort analyser av forhold for første etappe for å kunne supplere en eventuell reguleringsplan. 
Samtidig er det gjort analyser av både sidevalg og alternativer for etappe 1 som er ment å vise 
hvilke muligheter vi har. 

Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslaget er grovkornet og tar for
seg minste og høyeste estimerte pris for 
gang- og sykkelveg fra Barliakorsen og til 
kommunegrensen mot Namsos. Samlet 
lengde er 14,2 km. Kostnadsanslaget for 
etappe 1 er eksempelvis sammenlignbar 
med kostnadsbildet for gang- og 
sykkelvegen Himo-Skogmo, som ble 
ferdigstilt i 2009. Tilsvarende vil gang- og 
sykkelvegen fra Klingakorsen til Namsos langs FV17 kunne gi et eksempel på et prosjekt av slik 
samlet lengde i vårt nærområde.

Videre regulering av traséer og framdrift
Med bakgrunn i at finansieringen av etapper av sykkelstamvegen må på plass før byggingen kan 
begynne, er vår vurdering at det nå bør utarbeides en reguleringsplan for første etappe. Gjennom 
en reguleringsplanprosess vil de praktiske løsningene bli nærmere vurdert og avklart, en får et 
bedre grunnlag for kostnadsberegning og en har da gjort det forberedelsesarbeidet som uansett 
trengs før bygging kan igangsettes. 

Reguleringsplanprosessen for første etappe vil ta for seg mer detaljerte beskrivelser av 
planområdet, konkrete alternativer for traseer og vurderinger av disse. Det kan med fordel sees 
på løsninger som ikke er prøvd ut før og dermed være et pilotprosjekt for økt sykkelbruk i 
Namdalsregionen.
Det vil også være viktig at alle etappene sees på som en helhet når hele strekningen planlegges 
videre.

Finansiering
Hvis sykkelstamvegen skal kunne gjennomføres, er det avhengig av mye finansiering fra andre 
aktører. Det er flere tilskuddsordninger som kommunen kan søke på med bakgrunn i at 
kommunen er med i Sykkelbynettverket som en av «sykkelbyene». En vil være avhengig av 
prioritering fra fylkeskommunen for at prosjektet og etappene kan realiseres. 

Vurdering

Med bakgrunn i analyser og vurderinger gjort i forprosjektet er det ønskelig at det vedtas 
oppstart av reguleringsplan for første etappe av sykkelstamvegen.
En igangsetting av reguleringsplanarbeid vil kunne være med på å løfte opp denne strekningen 
som et godt tilbud til innbyggere og pendlere i Namdalsregionen og forsterke mulighetene for 
vesentlig økt sykkelbruk i kommunen.

Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.
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Det må også etableres et tett samarbeid med fylkeskommunen, som vegeier av hovedvegene i 
kommunen. Det er et mål at Overhalla - Namsos blir en prioritert strekning i fylket med 
bakgrunn i den store pendlingen som foregår her og målet om å bli Sykkelkommune nr. 1 i 
Namdalen. Ved å starte planleggingen av denne sykkelstamvegen viser Overhalla kommune 
overfor staten og fylkeskommunen at kommunen er villige til å satse på en slik utvikling. Det 
viser også at kommunen er villig til å bruke ressurser for at sykkelstamvegen skal bli en realitet. 

Det foreslås at det vedtas igangsetting av reguleringsplanarbeid for første etappe i tråd med 
forprosjektets beskrivelse av videre regulering og fremdrift. 

Miljømessig vurdering
En utbygging av gang- og sykkelvegnettet vil bidra til å redusere utslippet fra transportsektoren.
I tillegg vil en god arealplanlegging med blant annet et konsentrert utbyggingsmønster og gode 
forbindelser mellom tettstedene bidra til at flere ønsker å sykle eller gå. 
Dette handler om gradvis å utvikle et bærekraftig lokalsamfunn som legger til rette for trivsel,
hverdagsaktivitet og attraktivitet – kvaliteter for framtida som er i tråd med kommunens visjon 
positiv, frisk og framsynt.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/9344-41
Saksbehandler:
Kine Marie Bangsund

Saksframlegg

2.gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Ranemsletta: Område for 
helse og omsorg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 48/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for 
Ranemsletta: Område for helse og omsorg med bestemmelser, datert 21.03.2017, sist 
revidert 23.05.2017.

2. Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for 
Ranemsletta, vedtatt 17.10.2005.

Utsendte vedlegg: 

1. Særutskrift FOR-sak 21/17, 04.04.2017 - 1.gangs behandling av reguleringsplan for
Ranemsletta: Område for helse og omsorg – offentlig ettersyn

2. Reguleringsplankart
3. Reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse med vedlagt sjekkliste ROS-vurdering og sjekkliste NVE

Ikke utsendte vedlegg:
1. KOM-sak 69/16, 19.09.2016
2. NVE, brev datert 25.04.2017
3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 10.05.2017
4. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 10.05.2017
5. Barn og unges representant Louise Weider, brev datert 11.05.2017
6. Tore Hongset, brev datert 18.05.2017
7. ASAS Arkitektur as og IN´BY landskapsarkitekter as, e-post datert 24.05.2017
8. Skage Pensjonistforening, brev datert 24.05.2017
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Saksopplysninger

Forslaget til reguleringsplan har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden
05.04. - 24.05.17. Varsel om offentlig ettersyn ble annonsert i Namdals-Avisa og på 
kommunens hjemmeside. Naboer og rettighetshavere og offentlige fagmyndigheter ble varslet 
særskilt per brev datert 05.04.17.

Det er mottatt 7 høringsuttalelser innen fristen. Det foreligger ingen innsigelse til planforslaget.

Sammendrag av innkomne høringsuttalelser og kommentarer:
NVE, brev datert 25.04.2017
Ingen merknader til de vurderingene som er gjort i ROS-analysen i planbeskrivelsen.
Ber om at kommunen vurderer følgende ordlyd i bestemmelsens § 1.1.3: «For å oppfylle 
kravene til sikker byggegrunn i PBLs § 28-1, skal det før det gis igangsettingstillatelse foreligge 
geoteknisk rapport for byggeområdet. Av rapporten skal det framgå om det er behov for 
geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.»

Nord-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 10.05.2017
Planfaglig uttalelse: Ingen merknader.
Kulturminnefaglig uttalelse: Ingen merknader. 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 10.05.2017
Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, og vi har ingen merknader til planforslaget.

Barn og unges representant Louise Weider, brev datert 11.05.2017
Merknader:

 Jeg ser at «Internveger, gang- og sykkelveger, grønt/parkområder vil bli detaljplanlagt og 
innarbeidet i en helhetlig utomhusplan før tiltak innenfor planområdet iverksettes»

 Da ber jeg om at det blir tatt følgende hensyn:
1. Det må være gode muligheter for leik (leikeplass), aktivitet, møteplasser og

opplevelser for barn og unge.
2. Det vil være behov for avlastning til barn og unge (med utfordringer) for kortere 

eller lengre tid.
3. Attraktivt uteområde kan bli fine møteplasser for barn og unge med ulike behov.
4. Leik og liv mellom husene er viktig trivselstiltak også for dem som av ulike

årsaker ikke kan/vil delta direkte.
5. Planlegging av fortau/gang- og sykkelveger i og inn til området er nevnt flere 

steder. Jeg vil understreke viktigheten av/behovet for at dette blir naturlige 
ferdselsveger for små og store i heile nærområdet.

6. Jeg regner med at universell utforming er sjølsagt også når det gjelder
planlegging av rom for leik, aktivitet, opplevelser og møteplasser.

7. Det er alltid behov for møteplasser som gir rom for generasjons- og
funksjonsovergripende samhandling.

Oppsummering:
Jeg viser til Planbeskrivelse - sist datert 21.03.2017:

 I Kap. 4.7 Barns interesser står det «Det er ingen lekeplasser formålsregulert eller 
opparbeidet innenfor planområdet» Det er det behov for.

 Kap 5 Beskrivelse av planforslaget. Mange av de punktene jeg peker på er med 
her. Men altså uten at det er tatt hensyn til barn og unges spesielle behov.
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Tore Hongset, brev datert 18.05.2017
Eierne av Ferjemannsvegen 2 og 4 mener at ingen av deres innspill til reguleringsplanen er tatt 
til følge så langt. De mener det ble i deres brev, datert 16.01.17, fremsatt et velbegrunnet ønske 
om tilbakekjøp av et mindre areal bak uthuset til Ferjemannsvegen 2. Mener det ikke er riktig at 
de allerede har fått avslag på tidligere søknad om kjøp.
Legger vekt på at de fikk den gang i svar fra kommunen at en avgjørelse om evt. kjøp måtte 
utsettes og ses i sammenheng med kommunens fremtidige planlegging av hele området. Det vil 
si at dette kan og bør vurderes nå.
De søker i dette brev om grenseregulering og kjøp av areal bak deres uthus med bakgrunn i at
det av vesentlig betydning for gårdens drift at de har tilgang til innkjøring til bakre port. 
Trekke frem at en overkjøring av deres interesser i denne sammenhengen vil få varige negative 
konsekvenser både for Ferjemannsvegen 2 og 4.

ASAS Arkitektur as og IN´BY landskapsarkitekter as, e-post datert 24.05.2017
Kommentar til planforslaget:
Konsulentene trekker frem at ingen av intensjonene som ligger i mulighetsstudien med 
landskapsplan (utomhusplan) er med i planforslaget og at planforslaget er ufullstendig. Det
mangler byggegrenser for ny bebyggelse og høyder på bebyggelse og terreng.
Legger vekt på at det ikke er i samsvar med plan- og bygningsloven å detaljregulere uten et 
minimum av bestemmelser om tomteutnyttelse, byggegrenser og kotehøyder.
Konsulentene ber derfor om at plankartet presiseres og planbestemmelsene suppleres for å 
ivareta våre anførsler.

Skage Pensjonistforening, brev datert 24.05.2017
Pensjonistforeningen mener at behovet for parkering i planen er lite utredet. Det er antydet en 
mindre økning til 71 plasser. Men det synes noe uklart hvor stor økningen er. Foreningen vil 
påpeke at situasjonen i dag er uholdbar. Foreningen finner det rimelig å anta at behovet vil stige 
ut fra økt aktivitet på området og at det tas høyde for en slik utvikling. Det bør også drøftes 
hvordan snø fra plassen skal håndteres. 
Pensjonistforeningen understreker at det er viktig at det anlegges plasser for parkering i 
forbindelse med boliger i området. 

Vurdering

Vurdering og kommentarer til innkomne høringsuttalelser som omfatter faglige råd og
forutsetninger:

NVEs merknad til ordlyd i bestemmelsens § 1.1.3 vurderes som viktig og endres til: «For å 
oppfylle kravene til sikker byggegrunn i PBLs § 28-1, skal det før det gis igangsettingstillatelse 
foreligge geoteknisk rapport for byggeområdet. Av rapporten skal det framgå om det er behov 
for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.»

Barn og unges representant, Louise Weider merknad stiller krav til at det skal opparbeides 
attraktive uteområder lekeplasser og møteplasser som tilfredsstiller kravene om universell 
utforming og er avlastning til barn og unge (med utfordringer) for kortere eller lengre tid.
Det legges også vekt på at gang- og sykkelvegene blir naturlige ferdselsveger for små og store i 
hele området. 
Det vurderes som viktig at merknaden som omhandler lekeplasser for barn og unge blir lagt til i 
planbestemmelsene. Merknadene vil også bli tatt med videre i byggeprosessen.
Planbestemmelsens § 2.3.5 endres til: Det skal opparbeides uteoppholdsarealer i tilknytning til 
bygninger. I planområdet skal det opparbeides lekeplasser som tilfredsstiller kravene om 
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universell utforming. Lekeplassene opparbeides med sitteplasser slik at de kan benyttes som 
møteplasser for beboere og besøkende til helsesenteret. 
I planbeskrivelsens punkt 5.10 Uteoppholdsareal blir det langt til: Det skal opparbeides 
lekeplasser som tilfredsstiller kravene om universell utforming. Lekeplassene opparbeides med 
sitteplasser slik at de kan benyttes som møteplasser for beboere og besøkende til helsesenteret.

Eierne av Ferjemannsvegen 2 og 4 legger frem en søknad om grenseregulering og kjøp av areal 
bak deres uthus. Uttalelsen i brev datert 16.01.17 er ikke tolket som en søknad om grunnkjøp. 
Med bakgrunn i begge uttalelser fra eierne vil søknaden om grunnkjøp nå bli behandlet som en 
egen sak.
Når det gjelder de andre forholdene som eierne bemerker i sitt brev datert 16.01.17 er de 
allerede vurdert og tatt inn i planens beskrivelse, punkt 2.1.4 og 6.15.

ASAS Arkitektur as og IN´BY landskapsarkitekter as sine kommentarer går ut på at de ønsker 
reguleringsplan presisert og supplert for å ivareta deres anførsler. 
Planforslaget er i tråd med det som ønskes regulert på området i denne omgang. Den nye 
bebyggelsen har enda ikke en bestemt plassering og er derfor ikke regulert inn i planforslaget 
med byggegrenser og høyder på bebyggelse og terreng. Det er i bestemmelsene fastsatt 
utnyttelsesgrad for alle områder innenfor planens avgrensning. 
Mulighetsstudien og den tilhørende utomhusplanen ligger ikke til grunn for reguleringsplanen, 
men kan bli brukt videre i forbindelse med byggesak for området. 
Kommunen kan bruke anskaffede materialer fra konsulenter slik kommunen ser det 
hensiktsmessig i forhold til kommunens strategier og mål. 
Det vil ikke gjøres endringer av reguleringsplan.

Skage Pensjonistforening mener det er behov for flere parkeringsplasser i området.
I planforslaget er det gjort justeringer på eksisterende parkeringsplass og det er totalt 75 plasser 
lagt inn i reguleringsplanen. Dette er i tillegg til de parkeringsplassene som ligger i tilknytning 
til helsesenteret innenfor område og Institusjon (A1). 
Når det gjelder parkering i forbindelse med boliger i området er dette nevnt i planbeskrivelsen 
og vil bli tatt med videre i hvert enkelt byggetrinn for området. Trafikkavvikling og parkering 
vil være momenter som naturlig vurderes i hver enkel byggesak.

Vurderinger i henhold til Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens §§8-12 ble vurdert i forbindelse med 1.gangsbehandling. Det ble ikke
funnet miljøverdier som er registrert i Naturbasen og artsdatabanken som vurderes å ha store
negative miljømessige konsekvenser. Det er heller ikke kommet merknader eller faglige råd,
etter offentlig ettersyn, som gir grunnlag for en ny vurdering i henhold til Naturmangfoldloven.

Sammendrag og tilrådning
Det har ikke framkommet merknader til planforslaget som tilsier at reguleringsplanen ikke kan
godkjennes. Foreslått endringer i reguleringsbestemmelser vurderes til ikke å være av vesentlig 
karakter slik at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn. Planbestemmelser og 
planbeskrivelse er revidert før sluttbehandling.

Tiltaket vil ikke komme i konflikt med viktige registrerte natur- og miljøverdier.

Ut fra ovennevnte vurderinger anbefales det at forslag til reguleringsplan for Ranemsletta: 
Område for helse og omsorg, datert 21.03.2017, vedtas med de endringer som er gjort i 
planbestemmelser og planbeskrivelsen (etter offentlig ettersyn).
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/2992-5
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Utsatt sak - Omlegging av takst og rabattstruktur i Namdal bompengeselskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 49/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar å endre takst- og rabattstrukturen for Namdalsprosjektet i tråd med 
Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016), og i henhold til det bompengeopplegget beskrevet i brev fra 
Statens vegvesen, datert 22.3.17:

• Grunntakstene for takstgruppe 1(lette kjøretøy) og 2 (tunge kjøretøy) endres i tråd med 
tabell 5 i punkt 3 i brevet

• Brikkerabatten for takstgruppe 1 økes fra 0 til 20 %.
• Passeringstak på 60 passeringer for takstgruppe 1 og 2 videreføres
• Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort.
• Fritak på kveld og i helg fjernes, og det innføres fulltids innkreving for prosjektet.
• Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur snares mulig og senest 2 måneder etter 

kommunale vedtak i Overhalla og Namsos.

Det forutsettes at den fylkeskommunale garantien i prosjektet videreføres.

Hjemmel for vedtaket er: 
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Vedlegg: 
1. Konsekvenser av bompengereformen for bompengeselskaper utenfor de regionale 

bompengeselskapene, brev fra Statens vegvesen datert 10.5.17.
2. Finansieringsplan Namdal pr mai 2017.
3. Notat fra Vegamot, datert 31.3.2017. Vurdering av konsekvenser ved omlegging av 

takst- og rabattstruktur.
4. Utsatt sak i formannskapet sak-31/17, 9.5.17.
5. Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap, brev fra Statens 

vegvesen datert 22.3.17.

Saksopplysninger

Nye saksopplysninger
Styret i Namdal bompengeselskap (møte 5.5.17) foreslo ovenfor kommunene (Namsos og 
Overhalla) å utsette saken, dette med bakgrunn i at det ville komme et brev fra Statens vegvesen 
som beskrev konsekvensene ved ikke å gjøre om takst- og rabattstrukturen.

I brev datert 10.5.17 fra Statens vegvesen beskrives hvordan en del forhold planlegges håndtert 
for bompengeprosjekt som i framtiden ikke inngår i den regionale organiseringen, og/eller 
viderefører takstopplegg som avviker fra føringene for framtidig takst- og rabattordning, 
herunder viderefører forskuddsbetaling.

Bompengereformen vil få konsekvenser for de bompengeselskapene som velger å ikke inngå i et 
av de regionale selskapene. Kort oppsummert noen av de viktigste konsekvensene ved å ikke gå 
inn i den regionale organiseringen og/eller videreføre forskuddsbaserte rabatter:

 Gevinster av stordriftsfordeler vil ikke tilfalle lokale, frittstående bompengeselskap. Og 
de regionale bompengeselskapene vil i fremtiden ikke kunne yte tjenester til lokale 
bompenge-selskap som har valgt å stå på utsiden av den regionale strukturen. 

 Innkrevingsutstyret for de som velger å stå utenfor de regionale bompengeselskapene, vil 
fortsatt ivaretas av Statens vegvesen, men kostnadene for dette vil øke fordi det er færre 
selskaper igjen til å dele kostnadene.

 Selskap utenfor den regionale strukturen kan ikke drive utstedervirksomhet i fremtiden, 
slik at kundeforholdene enten må overføres til et av de regionale bompengeselskapene 
eller avvikles. Forskuddsbaserte rabatter vil ikke være en funksjonalitet i den nye 
systemløsningen som anskaffes av Statens vegvesen og de regionale 
bompengeselskapene. Statens vegvesen vil om nødvendig sørge for en alternativ løsning, 
men kostnaden for dette vil i sin helhet måtte dekkes av 
bompengeselskapene/prosjektene som velger å videreføre ordninger med 
forskuddsbaserte rabatter, noe som må forventes å gi øke driftskostnader.

 Mulighetene for videresalg av forskuddsbaserte rabatter kan i fremtiden gi en betydelig 
større andel passeringer med den høyeste rabatten og dermed reduserte inntekter i de 
aktuelle bompengeprosjektene.

 Selskaper/prosjekt med forskuddsbaserte rabatter inviteres til å gå i dialog med Statens 
vegvesen for å finne andre løsninger som tar hensyn til lokale brukere, selv om 
forskuddsbaserte rabatter avvikles.

På bakgrunn av dette anbefaler Vegdirektoratet alle bompengeselskaper å: 
 Tilslutte seg et av de fem regionale bompengeselskapene.
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 Starte prosessen med å avvikle utstedervirksomheten dersom de ikke ønsker å inngå i et 
regionalt bompengeselskap.

 Gå i dialog med Statens vegvesen for å finne løsninger som gjør det mulig å gå bort fra 
forskuddsbaserte rabatter der dette er en problemstilling.

Med utgangspunkt i at det ble åpnet for dialog, så har Namdal bompengeselskap og Statens 
vegvesen drøftet blant annet å endre innkrevingstidspunktene i prosjektet. Ved å fjerne fritak på 
kveld og helg, vil innkrevingstiden reduseres betydelig. En kombinasjon av endret takst- og 
rabattstruktur og reduksjon i innkrevingstiden vil innebære flere fordeler:

 Innkreving kan avsluttes nær ett år tidligere enn prognosen, dvs. april 2019 mot februar 
2020, forutsatt oppstart 1.9.2017.

 Ved å avslutte innkreving tidligere unngås risiko for at prosjektet må betale for en andel 
av utvikling av felles innkrevingsutstyr for bompengebransjen. Dagen system skal 
avsluttes i juni 2019, og kostnadene forbundet med dette vil fordeles på 
bompengeselskapene. Det er usikkert hvordan dette fordeles på selskap som skal 
avvikles i perioden fram til oppstart av nytt system.

 Kortere innkrevingstid medfører lavere samlede innkrevingskostnader og lavere 
finanskostnader.

 En omlegging av takst- og rabattsystemet innebærer også at Namdal bompengeselskap 
ikke behøver å gjennomføre brikkebytte. Foreldede brikker kan da utstedes av Vegamot 
AS. Kundene kan da fortsette å bruke samme brikke og oppnå de mulige rabattene, når 
innkreving starter på Fv.17-prosjektet og andre bompengestrekninger selv om innkreving 
på Namdalsprosjektet avvikles.

Styret i Namdal bompengeselskap har i e-post/telefonmøte den 26.5.17, vedtatt at de gir sin 
tilslutning til saken. 

Vurdering

En omlegging av takst- og rabattsystem for Namdal bompengeselskap er grundig beskrevet i 
Statens vegvesens brev av 22.3.2017, jfr. vedlegg 5, og i utsatt formannskapssak-31/17, jfr. 
vedlegg 4.

Om bompengeinnbetalingene i Namdalsprosjektet fortsetter som i dag, vil prognosene tilsi at 
prosjektet er nedbetalt i februar 2020.

Alle bompengeprosjekt har i flere år betalt andeler for utvikling av et nytt datasystem og utstyr 
for håndtering av bompengeinnkreving. Dette systemet vil bli faset ut i juli 2019. Med 
nedbetaling av vegprosjektet før den tid, så vil en også ha et argument for å slippe å betale flere 
andeler for utskifting av nytt innkrevingsutstyr.

En raskere nedbetaling av Namdalsprosjektet før juli 2019 forutsetter imidlertid å avvikle 
bompengefritaket for kjøring kveld og helg, og innføre fulltids innkreving. 

Konklusjon
Med bakgrunn i nye opplysninger i saken tilrås det å fatte følgende vedtak i saken:
Overhalla kommune vedtar å endre takst- og rabattstrukturen for Namdalsprosjektet i tråd med 
Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016), og i henhold til det bompengeopplegget beskrevet i brev fra 
Statens vegvesen, datert 22.3.17:

• Grunntakstene for takstgruppe 1(lette kjøretøy) og 2 (tunge kjøretøy) endres i tråd med 
tabell 5 i punkt 3 i brevet

-�60�-



• Brikkerabatten for takstgruppe 1 økes fra 0 til 20 %.
• Passeringstak på 60 passeringer for takstgruppe 1 og 2 videreføres
• Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort.
• Fritak på kveld og i helg fjernes, og det innføres fulltids innkreving for prosjektet.
• Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur snares mulig og senest 2 måneder etter 

kommunale vedtak i Overhalla og Namsos.

Det forutsettes at den fylkeskommunale garantien i prosjektet videreføres.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/3685-1
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Virksomhets-, finans- og regnskapsrapport 1. tertial 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 50/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar virksomhets-, finans- og regnskapsrapport for 1. tertial 2017 til 
orientering.

2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres i henhold til 
rådmannens anbefaling med en investeringsramme på kr 77.102.520.

3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres i henhold til rådmanns 
anbefalinger med en gjennomføres med en ramme til fordeling drift på kr 233.681.129

4. Følgende budsjettjustering gjennomføres:

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Prognose Reg. budsjett Avvik Rev budsjett 

2 016                   31/12-17 2 017                   1. tertial

Skatt på inntekt og formue 82 123 463         84 032 000     84 648 000         616 000          84 032 000       

Ordinært rammetilskudd 146 691 892      146 633 000   147 053 000      420 000          146 633 000    

Skatt på eiendom 6 602 917           6 602 304       6 470 304           132 000-          6 602 304         

Andre direkte eller indirekte skatter 391 203              390 000           390 000              390 000            

Andre generelle statstilskudd 18 442 182         18 732 000     22 579 057         3 847 057      18 732 000       

Sum frie disponible inntekter 254 251 656      256 389 304   261 140 361      4 751 057      256 389 304    

Renteinntekter og utbytte 2 680 237           2 302 000       1 432 000           870 000          2 302 000         

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 473 922           9 811 000       10 051 000         240 000-          9 811 000         

Avdrag på lån 9 579 000           12 456 000 9 916 000           2 540 000      12 456 000       

Netto finansinnt./utg. 16 372 686-         19 965 000-     18 535 000-         1 430 000-      19 965 000-       

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                       -                       

Til ubundne avsetninger 27 917 904         22 387 015     26 234 072         3 847 057-      22 387 015       

Til bundne avsetninger 1 915 272           -                   1 496 737           1 496 737-      -                     

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 3 009 393           -                   -                       -                  -                     

Bruk av ubundne avsetninger 14 232 815         19 350 840     19 700 840         350 000-          19 730 840       

Bruk av bundne avsetninger 354 756              -                   354 600              354 600-          -                     

Netto avsetninger 12 236 212-         3 036 175-       7 675 369-           4 639 194      2 656 175-         

Overført til investeringsregnskapet 816 000              1 087 000       850 000              237 000          1 087 000         

Til fordeling drift 224 826 759      232 301 129   234 079 992      1 778 863-      232 681 129    

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 214 177 712      232 681 129   234 079 992      1 398 863-      232 681 129    

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 10 649 047         380 000-           -                       380 000-          -                     
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Regnskapsskjema 1B - drift Regnskap Prognose Reg. budsjett Avvik Rev budsjett 

2 016                   31/12-17 2 017                   1. tertial

Politiske styringsorganer 2 179 453-           328 409           328 409              -                  328 409            

Stabs- og støttefunksjoner 14 227 617         14 977 542     15 151 394         173 852-          14 977 542       

Fagområde oppvekst 80 268 381         84 446 942     83 521 542         925 400          84 446 942       

Fagområde helse/sosial 72 259 625         73 648 249     75 664 249         2 016 000-      73 648 249       

Fagområde kultur 13 866 310         17 743 719     18 416 838         673 119-          17 743 719       

Fagområde teknisk 27 767 310         33 843 593     30 800 668         3 042 925      33 843 593       

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 11 529 883-         14 600 325-     12 334 108-         2 266 217-      14 600 325-       

Midtre Namdal Samkommune 19 497 805         22 293 000     22 531 000         238 000-          22 293 000       

214 177 712      232 681 129   234 079 992      1 398 863-      232 681 129    

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Prognose Reg. budsjett Avvik Rev budsjett 

2 016                 31/12-17 2 017                 1. tertial

Investeringer i anleggsmidler 49 613 579 77 102 520 82 912 525 -5 810 005 77 102 520

Utlån og forskutteringer 0 4 000 000 6 000 000 -2 000 000 4 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 816 062 887 000 850 000 37 000 887 000

Avdrag på lån 3 406 840 2 100 000 1 330 000 770 000 2 100 000

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0

Avsetninger 194 002 655 000 -655 000 0

Årets finansieringsbehov 54 030 483 84 089 520 91 747 525 -7 658 005 84 089 520

Finansiert slik: 0 0

Bruk av lånemidler 38 220 558 58 461 615 65 741 820 -7 280 205 58 461 615

Bruk av Startlån 4 000 000 6 000 000 -2 000 000 4 000 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 227 966 1 500 000 2 400 000 -900 000 1 500 000

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 8 468 384 11 760 905 13 290 705 -1 529 800 11 760 905

Mottatte avdrag på utlån og 4 129 840 2 100 000 985 000 1 115 000 2 100 000

Refusjoner Husbanken 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Refusjon Statens vegvesen sykkelparkering 200 000 200 000 200 000

Andre inntekter 7 734 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 52 054 483 80 522 520 88 417 525 -7 895 005 80 522 520

Overført fra driftsregnskapet 816 000 1 087 000 850 000 237 000 1 087 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 1 160 000 2 480 000 2 480 000 0 2 480 000

Sum finansiering 54 030 483 84 089 520 91 747 525 -7 658 005 84 089 520

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0
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Hjemmel for vedtaket er: 

Saksopplysninger

I henhold til delegasjonsreglementet for Overhalla kommune skal rådmannen rapportere 
kommunens økonomiske situasjon tertialvis (hver 4. måned). Dette er også i tråd med forskrift 
om årsbudsjett, som gir føringer for økonomisk rapportering til kommunestyret og forslag til 
tiltak dersom utviklingen tilsier det. I tillegg til økonomisk rapportering, vil vi med 

Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Prognose Reg. budsjett Avvik Rev budsjett 

2 016                 31/12-17 2 017                 1. tertial

Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015) 0 83 000 83 000 0 83 000

El bil 2015 0 700 000 700 000 0 700 000

Brannstasjon 230 065 4 000 000 8 950 000 4 950 000 4 000 000

Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015 61 888 4 438 000 0 -4 438 000 4 438 000

Overbygg 4 pumpestasjoner 37 490 500 000 500 000 0 500 000

Høydebaseng Skage 1 144 480 10 855 520 12 000 000 1 144 480 10 855 520

Bunnplate høydebaseng Ryggahøda 2015 403 863 407 000 0 -407 000 407 000

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg 513 917 600 000 9 500 000 8 900 000 600 000

Overvann, nye ledarmatur og asfalt samt ny vannkum Skageåsvegen 1 510 253 27 050 0 -27 050 27 000

Strømaggregat distribusjon vann 2016 225 536 4 000 0 -4 000 4 000

Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole 0 750 000 750 000 0 750 000

Resturering tak og enøk. Helsesenteret 5 411 528 338 000 5 500 000 5 162 000 338 000

Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum 0 500 000 1 000 000 500 000 500 000

Rehabilitering ledningsnett Moan - Gansmo 6 002 1 050 000 -1 050 000 1 050 000

Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken 42 000 6 125 000 2 000 000 -4 125 000 6 125 000

Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred  (VV10897) 525 0 270 525 270 525 0

Skageåsen trinn 4 0 7 300 000 7 300 000 0 7 300 000

Pumpestajoner Gansmo/ Granheim 0 1 600 000 1 500 000 -100 000 1 600 000

Obus - uteområde/ videre utbygging 0 0 500 000 500 000 0

Ranemsletta barnehage - utvidelse 0 0 500 000 500 000 0

Grunnkjøp Skogmo Industriområde 2016 1 666 478 0 1 700 000 1 700 000 0

Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanelgg 0 200 000 200 000 0 200 000

Nytt vannmålepunkt på nett 0 0 450 000 450 000 0

Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem 0 0 350 000 350 000 0

Implementering vannmålere privat 0 0 434 000 434 000 0

Komtek slam (dataprogram) 0 150 000 150 000 0 150 000

Trafikksikkerhetstiltak OBUS (Svenningsbrona) 0 400 000 400 000 0 400 000

Trafikksikkerhetstiltak 0 500 000 500 000 0 500 000

Krabbstuvegen - utbedring kryss 0 150 000 1 000 000 850 000 150 000

Skage industriområde - standardheving veg 0 3 100 000 3 100 000 0 3 100 000

Parkeringsplass Ranem kirke 0 850 000 850 000 0 850 000

Sykkelparkering Ranemsletta barnehage og adm bygget 0 200 000 200 000 0 200 000

Varmestyringsprogram Ranem og Skage kirke 0 150 000 150 000 0 150 000

Særskilt tilrettelagtbolig 2017 0 1 625 000 1 625 000 0 1 625 000

Utb Østre del Skogmo ind område 2017 0 100 000 1 250 000 1 150 000 100 000

Ny Skage barnehage 23 948 086 27 500 000 19 500 000 -8 000 000 27 500 000

(Tilleggsbevilgning Ny Skage barnehage 2 500 000 0 -2 500 000 2 500 000

Tilskudd sykkelparkering (Statens vegvesen) 400 000 0 -400 000 400 000

35 202 111 77 102 570 82 912 525 5 809 955 77 102 520
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tertialrapporten også gi kommunestyret god informasjon om kommunens utvikling i tråd med 
målsetninger i overordnete planer.

En har tatt utgangspunkt i regnskapet pr utgangen av april 2017, og ut fra det beskrevet 
regnskapsprognose pr 31/12-17.

Vurdering

Driftsregnskap

Frie disponible inntekter
Statsbudsjettet danner grunnlaget for hva som blir overført via rammetilskudd og hvor stor andel 
av skatteinntektene kommunen får beholde. Fra forslag til statsbudsjett til endelig vedtak 15. 
desember ble det foretatt noen endringer. Årsbudsjettet til Overhalla ble vedtatt med 
utgangspunkt i forslaget til Statsbudsjett (oktober 2016). I endelig vedtatt statsbudsjett 
(desember 2016) ble innbyggertilskuddet redusert som følge av at tidlig innsats 1.-4. trinn i 
grunnskole er endret til øremerket tilskudd. Regjeringen forventet mindre etterspørsel etter 
barnehageplasser og reduserte derfor rammetilskuddet noe. Endring i skatteopplegget skulle gi 
høyere skatteinntekter nasjonalt. Dette er kommunene trukket for i rammeoverføringene. For 
Overhalla utgjør dette samlet en reduksjon i skatt og rammetilskudd i forhold til opprinnelig 
budsjett på kr 791.000.
Videre har regjeringen i forbindelse med revidert statsbudsjett (mai 2017) nedjustert anslaget for 
lønnsvekst fra 2,7 – 2,4%, noe som også får innvirkning på skatteinntektene og skatteanslaget er 
derfor også nedjustert. Dette vil gi en reduksjon på ytterligere kr 245.000 netto i 
skatt/rammetilskudd til Overhalla. Samlet sett er dermed inntektene fra skatt/rammetilskudd 
redusert siden nyttår med kr 1.036.000.

Hva angår eiendomsskatten forventer vi med utgangspunkt i at det er flere som skatter og noe 
lav budsjettering en merinntekt i år på kr 133.000. 

Med utgangspunkt i kjente opplysninger ved utgangen av april forventes det flere ordinære 
flyktninger bosatt enn hva vi hadde budsjettert med, og færre enslige mindreårige enn forutsatt. 

Det var budsjettert med tilskudd for 14 
enslige mindreårige. Behovet for plasser for
enslige mindreårige er kraftig redusert 
nasjonalt. Overhalla vil trolig ikke motta 
flere enslige mindreårige i 2017. Vi vil da få 
tilskudd for 8 personer og kommunens 
inntekter her reduseres dermed med kr 5,7 
millioner i forhold til budsjettert. Det pågår 
nå en prosess som gradvis skal tilpasse 

tjenesteomfanget knyttet til enslige mindreårige til forventet utvikling med gradvis reduserte 
behov etter hvert som bosatte enslige mindreårige blir voksne og det ikke kommer nye enslige 
mindreårige til kommunen.

Som følge av noe økt integreringstilskudd for øvrige bosatte flyktninger vil netto andre 
generelle statstilskudd bli redusert med kr 3,8 millioner. Kommunens praksis har vært at 
tilskudd til integreringsordningen avsettes til disposisjonsfond («flyktningefondet»). Rådmannen 
anbefaler derfor å redusere avsettingen med inntektsreduksjonen. 

(tall i kr 1000)

Integreringstilskudd flyktninger 21 358       17 511        

Rentekompensasjon helse Husbanken 786             786              

Rentekompensasjon skole Husbanken 423             423              

Rentekompensasjon kirkebgg Husbanken 12               12                

22 579       18 732        

Herav Integreringstilskudd flyktninger:

(tall i kr 1000) antall Beløp antall Beløp

Integreingstilskudd 60 9 319          72 11 511        

Tilskudd EM 14 11 739       8 6 000           

Engangstilkudd EM 3 300             0 -               

21 358       17 511        

Rev budsjett 2017Budsjett 2017
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Netto finansinntekter/-utgifter forventes å bli kr 1,4 millioner høyere enn opprinnelig budsjett. 
Det vesentligste av økningen knyttes til beregnet minimums avdrag på lån. Beregningen av 
avdrag tar utgangspunkt i aktiverte anleggsmidler, avskrivning og langsiktig gjeld fra året før 
som danner grunnlaget for en vekting. Framdrift i investeringsprosjekter påvirker beregningen 
og kan være utfordrende å beregne før foregående års regnskap er avsluttet. Kr 300.000 av økte 
finanskostnader dekkes av økte kapitalkostnader innenfor vann og avløp. 
Det er i tertialrapporten forutsatt økte renteinntekter. Det er noe krevende å beregne eksakt 
inntekt. En antar at den kan bli høyere, men ønsker å bruke forsiktighetsprinsippet så tidlig i 
året. En vil komme tilbake med ny prognose ved 2. tertial.

Netto avsetting til fond vil totalt bli redusert med kr 4,6 millioner. Kr 3,8 som følge av reduksjon 
i flyktningetilskudd og høyere forbruk. Revisor påpekte i forbindelse med årsregnskapet 2016 at 
bruk og avsetting av øremerkede midler (bundne fond) ikke behøver fremkomme i 
regnskapsskjema 1A. Det er kun kommunestyret som har myndighet til å foreta endringer. Det 
knyttes normalt ikke politikk til disse postene. Ved at bruk og avsetting av slike fond overføres 
til regnskapsskjema 1B vil enhetene kunne disponere fondene i tråd med bestemmelser. 

Overføring til investeringsregnskapet er opprinnelig på kr 850.000 som finansierer 
egenkapitaltilskuddet til Klp. Ordningen har i senere år vært årlig som følge av høyere krav om 
egenkapital. Beregninger for 2017 viser at tilskuddet vil øke til 887.000, dvs. økes med kr 
37.000. I tillegg var det forutsatt kr 200.000 i tilskudd til sykkelparkering til Statens vegvesen. 
Vi har fått tilsvarende sentralt tilskudd. Prosjektet er endret slik at det blir Overhalla som blir 
eier av prosjektet og Statens vegvesen yter tilskudd. Dette medfører at regnskapsføringen må 
foretas i investeringsregnskapet og midlene overføres, dvs. ingen netto endring. 

Til fordeling drift vil samlet bli redusert med kr 1.778.000 til kr 232.681.000. Dette innebærer at 
en har mindre midler disponibelt til tjenesteproduksjon. 

Samlet prognose for fagområdene viser en besparelse på kr 1.398.000. Sammen med reduserte 
midler til fordeling drift gir dette et netto negativt budsjettavvik på kr 380.000. Rådmannen 
anbefaler at dette salderes med bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet viser ved utgangen 
av 2016 en saldo på kr 43 millioner før disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2016. 

Pensjonskostnadene kan bli noe lavere enn opprinnelig budsjettert, men da effekten av 
lønnsoppgjøret og vikarkostnader ikke er kjente så tidlig i året, anbefaler en å avvente eventuell 
budsjettrevidering til 2. tertial. 

Barnehageopptaket for høsten viser at en får 13 flere barn i kommunale barnehager. Totalt 222 
barn fordelt på 79 under 3 år og 143 over. De under 3 år krever dobbelt så stor bemanning som 
de største. Økningen gir et behov for 3,7 flere årsverk. Netto kostnadsøkning er beregnet til kr 
436.000, med en helårseffekt på kr 1,3 millioner fra 2018. 

Styrket tilbud barnehage gis ut fra sakkyndig vurdering og tilrådning fra PPT. En har flere slike 
saker som ikke er ferdig utredet. En har med det p.t. ikke oversikt over omfanget og kostnaden 
for dette, men det vil sannsynligvis medføre noe økt ressursbehov som vi kommer tilbake til i 2. 
tertialrapporteringa.

Grunnskoleressursen fra høsten vil endres etter at det er opprettet et Montessori-tilbud på 
Øysletta. Med kjente tall pr april vil det bli 33 færre elever ved OBUS og 1 ved Hunn. 
Beregninger med utgangspunkt i ressursmodellen vår for grunnskole reduseres rammene med
brutto 1,94 årsverk og kr 430.000 for høsten.
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Kommunen er videre ansvarlig for skoleskyss og spesialpedagogisk undervisning. Omfanget og 
kostnaden med skoleskyssen er ikke kjent. Beregninger av kostnaden av spesialpedagogisk 
undervisning ved Montessoriskolen som kommunen må dekke, anslås å bli kr 290.000 for 
høsten. Netto reduksjon i lærerressurser for kommunen ved oppstart Montessoriskolen blir 
dermed kr. 140.000 for høsten 2017. Fra og med 2019 vil kommunen få en inntektsreduksjon for 
elevene i privatskole, noe som vil utgjøre en inntektsreduksjon på ca kr 3,1 mill for elevene i 1.-
7. trinn. Etter senere utvidelse til 1.-10. trinn vil inntektsreduksjonen kunne øke til ca 4,6 mill kr.
(avhengig av antall elever).

Kompetanseheving/veiledning og lederstøtte grunnskole er styrket ved å etablere en midlertidig 
ressurs som skal kunne heve kompetanse og kvalitet på undervisningen kommende skoleår 
innen prioriterte områder. Beregnet til kr 270.000 for høsten. 

Tilskudd til ressurskrevende brukere for 2016 viste at en hadde inntektsført 986.000 for lite i 
årsregnskapet (endret beregningsmåte). Dette kommer derfor som en ekstra inntekt i årets 
regnskap. I tillegg antas det at en vil motta ca kr 800.000 mer for 2017 enn opprinnelig 
budsjettert. 

Investeringsregnskap
Ut fra foreløpige prognoser i forhold til framdrift i planlagte investeringer anbefaler rådmannen 
at investeringsrammen reduseres med 5,8 millioner. Lånerammen reduseres med 7 millioner, 
momskompensasjon med 1,5 millioner og forventet tilskudd på 2,5 millioner. Forskyvningen 
knyttes i hovedsak til den administrative kapasiteten. 

Kommunestyret vedtok å låne 6 mill kr til Startlån for videreutlån. En ble innvilget 4 mill kr av 
Husbanken. Det forventes noe mer i avdrag fra Startlån som uavkortet brukes til nedbetaling av 
gjeld. 

Revidert budsjett viser at det forventes 2,1 mill kr i salgsinntekter. Kr 900.000 av disse var 
knyttet til salg av eksisterende brannstasjon. Da en ikke forventer at ny brannstasjon vil være 
innflyttingsklar før 2018 vil ikke inntekten for den gamle komme før i 2018.

Finansforvaltning
Ledig likviditet er ved utgangen av april 130 millioner hvorav 44 millioner er ubrukte 
lånemidler fra 2016. Rentebetingelsen er 2,02% og en har mottatt 426.000 i renteinntekter så 
langt i året. 

Kommunen har ved utgangen av april kr 395 millioner i langsiktig gjeld. 76 % av gjelden er 
bundet til fastrente. Av total gjeld er kr 21 millioner Startlån. P.t renten er på mellom 1,51 og 
1,80 %. En har lånt kr 4 millioner i Husbanken til videreutlån. Lånebehovet etter revidering av 
investeringsregnskapet for 1. tertial er kr 58,7 millioner, hvorav en har 45 millioner i ubrukte 
lånemidler fra 2016. 

Sykefravær
En tendens til økt sykefravær de senere årene er kommentert i årsmeldingen for 2016. 
Sykefraværet ligger ca. på landsgjennomsnittet for kommuner og ca. som for våre 
nabokommuner. Sykefravær /helsefremmende arbeidsplasser har generelt høy fokus i 
organisasjonen. Det pågår f.eks. et 2-årig arbeidsmiljøprosjekt for barnehageområdet i første 
omgang Ranemsletta barnehage med visjon om å bli en foregangskommune for å skape 
helsefremmende arbeidsplasser. Sykefraværet i vinterhalvåret er normalt høyere enn i 
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sommerhalvåret. Sykefraværet i 1. tertial 2017 var noe lavere enn i 1. tertialt 2016. Overhalla 
har relativt lav uføreandel pr. årsverk.

Enhet Januar Februar Mars 2017 2009 2011 2013 2014 2015 2016

Hunn skole 6,5% 7,3% 12,1% 8,63 % 6,60 % 5,98 % 6,29 % 8,23 % 7,78 % 8,04 %

OBUS 9,6% 8,1% 9,9% 9,20 % 5,40 % 5,81 % 5,59 % 5,81 % 5,49 % 5,21 %

Skage barnehage 17,1% 7,2% 13,9% 12,73 % 7,90 % 10,56 % 5,62 % 7,97 % 13,88 % 9,57 %

Ranemsletta barnehage 7,2% 4,9% 5,6% 5,90 % 7,00 % 8,58 % 8,95 % 9,58 % 8,44 % 8,38 %

Moamarka barnehage 22,2% 23,9% 21,1% 22,40 % 0,00 % 7,22 % 14,03 % 14,48 % 14,15 %

Helse og familie 6,4% 4,3% 2,6% 4,43 % 9,00 % 6,45 % 12,39 % 9,63 % 7,86 % 11,70 %

Overhalla sykeheim 14,4% 10,2% 7,6% 10,73 % 11,70 % 8,37 % 7,96 % 7,90 % 9,40 % 9,60 %

Hjemmetjenester 15,7% 9,0% 8,3% 11,00 % 11,80 % 6,97 % 9,38 % 3,96 % 8,15 % 11,19 %

Bo- og miljøtjenesten 20,3% 12,8% 19,5% 17,53 % 15,80 %

Kultur 5,4% 15,9% 7,5% 9,60 % 3,10 % 7,90 % 2,04 % 8,23 % 6,38 % 10,60 %

Teknisk 11,4% 9,1% 9,0% 9,83 % 6,30 % 6,51 % 4,27 % 7,31 % 11,88 % 11,43 %

Sentraladministrasjonen 1,1% 0,4% 0,0% 0,50 % 3 % 2,52 % 6,68 % 2,93 % 5,18 % 6,30 %

Snitt hele kommunen 11,7% 9,4% 9,7% 8,30 % 6,9 7,40 7,80 8,7 9,5
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/3115-2
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Økonomiplan 2018-2021

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 51/17 06.06.2017
Overhalla kommunestyre 20.06.2017

Rådmannens innstilling

Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 – 2021 vedtas innenfor følgende rammer:

Regnskapsskjema 1A - drift (kr 1000) R budsjett

2 017           2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue 84 032 85 081 85 081 85 081 85 081

Ordinært rammetilskudd 146 633 145 096 144 408 143 589 142 946

Skatt på eiendom 6 602 6 602 6 602 6 602 6 602

verdijustering eiendomsskatt 1 000 1 000 1 000

Andre direkte eller indirekte skatter 390 390 390 390 390

Andre generelle statstilskudd 18 732 14 052 12 520 12 488 12 447

Sum frie disponible inntekter 256 389 251 221 250 001 249 149 248 466

Renteinntekter og utbytte 2 302 1 802 1 802 1 802 1 802

Korr VA rente -58 -92 -130 -168

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 811 9 596 9 503 9 485 9 413

Økt rente som følge av investeringer 646 1 667 2 480 3 054

Avdrag på lån 12 456 13 127 13 877 14 971 15 350

Netto finansinnt./utg. -19 965 -21 625 -23 338 -25 264 -26 182

Til ubundne avsetninger 22 387 13 011 11 511 11 511 11 511

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0

Bruk av ubundne avsetninger 20 172 12 741 12 341 11 841 11 741

Saldering med bruk av ubundne avsetning 0 213 748 2 026 3 128

Netto avsetninger -2 215 -57 1 578 2 356 3 358

Overført til investeringsregnskapet 1 087 0 0 0 0

Til fordeling drift 233 122 229 539 228 241 226 242 225 641

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 233 122 229 539 228 241 226 241 225 641

Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk 0 0 0 0 0

Økonomiplan 
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Regnskapsskjema 1B - drift (kr 1000) R budsjett

2 017           2018 2019 2020 2021

Politiske styringsorganer 328               328               328                 328                   328               

Stabs- og støttefunksjoner 14 978         14 778         14 778           14 778             14 778         

Fagområde oppvekst 84 447         85 497         85 117           84 617             84 617         

innsparingsmål oppvekst 500-                 1 500-                2 000-           

Fagområde helse/sosial 73 843         75 099         75 099           75 099             75 099         

innsparingsmål helse 500-                  500-              

Fagområde kultur 17 753         11 953         11 953           11 953             11 953         

Fagområde teknisk 33 844         33 844         33 444           33 444             33 344         

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 14 600-         14 600-         14 600-           14 600-             14 600-         

Kjøp av tjenester etter avvikling M-N samkom. -               -               -                 22 623             22 623         

Midtre Namdal Samkommune 22 530         22 641         22 623           -                    -               

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 233 122       229 539       228 241         226 241           225 641       

Økonomiplan 

Regnskapsskjema 2A - investering (kr 1000) R budsjett

1. tertial B 2018 B 2019 B 2020 B 2021

Investeringer i anleggsmidler 77 103 64 375 35 600 54 000 12 500

Utlån og forskutteringer 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Kjøp av aksjer og andeler 887 900 900 900 900

Avdrag på lån 2 100 1 237 1 417 1 567 1 544

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0

Avsetninger 0 1 000 1 000 1 000 1 000

Årets finansieringsbehov 84 090 69 512 40 917 59 467 17 944

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 58 462 49 687 28 890 33 650 10 450

Bruk av Startlån 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 500 2 370 1 000 1 000 1 000

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 11 761 13 318 6 710 10 350 2 050

Mottatte avdrag på utlån og 2 100 1 237 1 417 1 567 1 544

Refusjoner 2 700 0 0 10 000 0

Andre inntekter 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 80 523 68 612 40 017 58 567 17 044

Overført fra driftsregnskapet 1 087 900 900 900 900

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 2 480 0 0 0 0

Sum finansiering 84 090 69 512 40 917 59 467 17 944

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0

Økonomiplan
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Regnskapsskjema 2B - investering (kr 1000) RB 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021

Kommunale bygg

Ny Skage barnehage (2013-2015) 30 000 0 0 0 0

Hunn skole - byggteknisk gjennomgang og ny gymsal 750 20 000 20 000 0 0

Obus - uteområde/ videre utbygging 0 0 500 9 000 9 000

Brannstasjon 4 000 4 720 0 0 0

Rehabilitering Gimle (2016-2018) 0 0 1 000 40 000 0

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg 600 18 900 0 0 0

Tiltak helsesenteret 338 0 5 500 0 0

Enøk Moamarka barnehage 0 0 0 1 500 0

Ranemssletta barnehage - utvidelse 0 10 500 5 000 0 0

Tilbakeføring momkompensasjon 6 mannsbolig Skage 0 250 250 250 250

Særskilt tilrettelagtbolig 2017 1 625 0 0 0 0

Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015 4 438 0 0 0 0

Vann og avløp (ramme eks mva)

Overbygg 4 pumpestasjoner 500 200 200 0 0

Høydebaseng Skage 10 856 0 0 0 0

Bunnplate høydebaseng Ryggahøda 2015 407 0 0 0 0

Overvann, nye ledarmatur og asfalt samt ny vannkum Skageåsvegen27 0 0 0 0

Strømaggregat distribusjon vann 2016 4 0 0 0 0

Rehabilitering ledningsnett Moan - Gansmo 1 050 0 0 0 0

Pumpestajoner Gansmo/ Granheim 1 600 0 0 0 0

Avløpsbehandling jf tiltaksplan 0 0 0 1 000 1 000

Vannforsyning jf tiltaksplan 0 0 0 1 000 1 000

Pumpestasjoner avløp 0 1 600 1 600 0 0

Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanlegg 200 0 0 0 0

Nytt vannmålerpunkt på nett 0 450 0 0 0

Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem 0 350 0 0 0

Implementering vannmålere privat 0 434 0 0 0

Komtek slam (dataprogram) 150 0 0 0 0

Veg og trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetstiltak Barlia 0 2 000 0 0 0

Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken) 0 1 000 0 0 0

Trafikksikkerhetstiltak OBUS (Svenningsbrona) 400 0 0 0 0

Trafikksikkerhetstiltak 500 500 500 500 500

Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken6 125 0 0 0 0

Krabbstuvegen - utbedring kryss 150 850 0 0 0

Skage industriområde - standardheving veg 3 100 0 0 0 0

Stedsutvikling/ reguleringsplaner/ tilrettelegging tomter

Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015)83 0 0 0 0

Reguleringsplan/ stedsutvikling - Ranemsletta sentrum 500 500 0 0 0

Skageåsen trinn 4 7 300 0 0 0 0

Parkeringsplass Ranem kirke 850 0 0 0 0

Grunnkjøp Skogmo industriområde 2016 0 0 0 0 0

Utb Østre del Skogmo ind område 2017 100 1 150 0 0 0

Miljøtiltak

Energitiltak lysløper 0 0 300 0 0

Gatelys - standardheving 0 0 250 250 250

Tilskudd sykkelparkering (Statens vegvesen) 400 0 0 0 0

Sykkelparkering Ranemssletta barnehage og adm.bygget200 0 0 0 0

El bil 2015 700 700 0 0 0

Varmestyringsprogram Ranem og Skage kirke 150 0 0 0 0

Elveforebygging 0 0 500 500 500

Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred  (VV10897) 0 271 0 0 0

77 103 64 375 35 600 54 000 12 500
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Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

X 10.04.2017 Økonomiplan 2018-2021

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomiplan for perioden 2018 – 2021.
Forslaget er en framskriving av revidert budsjett for 2017, hvor en har korrigert for 
endringer i planperioden.

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

Vurdering

Det vises til vurderingene i vedlagte forslag til økonomiplan 2018-2021.
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