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1. Innledning 

Rådmannen legger hvert år fram et forslag til handlings- og økonomiplan for de kommende fire år, der 
det første året er årsbudsjettet. Bestemmelser for kommunal økonomiplan er hjemlet i kommunelovens § 
44. Kommunene har ulik praksis når det gjelder behandlingstidspunkt. Overhalla har i senere år valgt å 
fremme planen til behandling på vårparten, med en revidering i desember. Fra 2018 har vi justert dette 
til at en revidering av eksisterende økonomiplan legges fram på våren, mens hovedgjennomgang og 
rullering (påbygging med ett år) av planen skjer til høsten etter at statsbudsjettet for kommende år er 
kjent. 
 
Overhalla står ovenfor en del større investeringsbehov framover. Dette er med å prege økonomien, 
sammen med at inntektsnivået svekkes gjennom reduserte rammeoverføringer fra staten. Vekst i folketall 
og økt press på tjenesten øker driftsutgiftene. Det vil være viktig å få avklart hvilke investeringer som 
skal gjennomføres og hvilket omfang disse skal ha, sett opp mot behovet for effektivisering og omstilling i 
driftsbudsjettet. Administrativ kapasitet vil også ha betydning for hvor stor aktivitet en kan ha med 
gjennomføring av investeringer.  
 
Økonomiutvalget (utvidet formannskap) vil i tiden framover bli brukt til bearbeiding og drøfting av hvilke 
tiltak og investeringer som skal iverksettes, og i planleggingen av kostnadsreduserende tiltak i 
driftsbudsjettet.  
 
Revidert økonomiplan 2018 - 2021 tar utgangspunkt i forslag til årsbudsjett 2018 og en framskriving av 
tallene. Framstillingen har en mindre detaljert inndeling enn årsbudsjettet. Det er lagt vekt på å få fram 
den økonomiske utviklingen i grove trekk, med angivelse av planlagte rammer for hovedområdene.  
 

2. Økonomiske rammebetingelser 

Planen bygger på regjeringens forslag til kommuneproposisjon. Regjeringen foreslår en vekst for 2019 i 
de frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 mrd kr. Det er ikke forutsatt noen vesentlige endringer fra siste 
vedtatte Statsbudsjett. Regjeringens tall vil bli mer presise når kommende statsbudsjett blir presentert 
med blant annet oppdaterte befolkningstall.  
 
Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 68 % av samlede inntekter. 
Overføringen legger en stor del av premissen for nivået en kan tilby på tjenestene. Stortinget vedtar årlig 
størrelsen på rammetilskuddet og skatteandelen kommunene får. En ettårig tildeling gir utfordring i 
forhold til å planlegge aktiviteten i kommende år.  
 
Inntektssystemet ble endret i 2017 og Overhalla tapte anslagsvis 5 millioner. Innføring av det nye 
strukturkriteriet, som medfører reduserte inntekter for kommuner med geografisk nærhet til 5000 
innbyggere, er den vesentligste endringen og kom som et ledd i kommunereformen. Inntektstapet 
reduseres kortsiktig med inntektsgarantiordningen (INGAR), hvor en får kompensert en del av tapet over 
en 5-årsperiode.  
 
For Overhalla reduseres INGAR-delen av rammetilskuddet med ca 2 mill. kr fra 2018 til 2019. Dette 
knyttes kun til omleggingen av kriteriet. I tillegg vil rammetilskuddet til kommunen bli redusert i 2019 
med ca 3 mill. kr. som følge av etableringen av privat grunnskole (etablert fra høsten 2017). Reduksjonen 
i rammetilskuddet er knyttet til antall elever i den private skolen. Utvidelse av den private skolen med 
også ungdomsskoletilbud fra høsten 2018 vil dermed gi ytterligere inntektsreduksjon for kommunen fra 
2020. Som kortsiktig kompensasjon for dette antar en at en vil kunne få INGAR på ca 1,5 mill. kr første 
år. Den vil trolig blir tilnærmet avviklet i løpet av et år. Med utgangspunkt i kjente faktorer synes skatt- 
og rammetilskudd samlet å bli redusert med nesten 7 mill. kr fra 2018 til 2021.  
 
Regjeringen har varslet at de vil se på kriterier i inntektssystemet i 2019. Signalene en har i dag vil dette 
trolig ikke påvirke Overhallas overføringer. Videre vil det vesentligste av kommunereformen tre i kraft fra 
2020. Dette vil ha påvirkning på rammeoverføringene, uten at konsekvensene er avklart. KS har 
utarbeidet en illustrasjonsmodell for utslag av ny kommunestruktur. Foreløpig ser beregningen ut til at 
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Overhalla ikke vil tape på omleggingen. Med 2018-tall viser beregningen at overføringen øker med ca 
200.000 kr.  
 
Kommunens økonomi har i siste 10 år hatt en positiv utvikling. Fra at en nesten ikke hadde fond til at en 
ved utgangen av 2017 har et disposisjonsfond på 58 mill. kr før disponering av overskudd 2017. 
Likviditeten har i samme perioden hatt samme utviklingen. Utviklingen har kommet både i forhold til at 
det er gjennomført en bevisst politikk til styrkning av økonomien, god budsjettstyring i drifta og at en i 
tillegg har hatt en bra befolkningsvekst som har påvirket rammeoverføringen.  
 
Som følge av vekst i folketall og alderssammensetting har en i senere år hatt behov for å øke kapasitet 
innenfor enkelte tjenester. Dette har ført til en del investeringsbehov. Det er i løpet av siste 5 årene blitt 
investert for 261 millioner. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett i neste fire årene (2018-2021) 
viser en totalramme på 339 mill. kr og et lånebehov på 216 mill. kr. Det forventes at den langsiktige 
gjelden vil passere 500 mill. kr. (ca 76% er gjeld som dekkes direkte av «kommunekassa»).  
 
Investeringene og den økte gjelden vil da i planperioden øke finansutgiftene fra 21 mill. kr i 2018 til 31 
mill. kr i 2021.   
 
Endring av økonomiplanen knyttes i hovedsak til at elevtallet ved privat grunnskole øker og dermed at 
trekket i rammetilskuddet blir større. I tillegg er egenandelen for INGAR økt fra 300 til 400 pr innbygger, 
noe som fører til at overgangsordningen blir mindre.  
 
I den reviderte planen hadde en forutsatt en vesentlig reduksjon i flyktningebosettingen. Det var forutsatt 
at integreringstilskuddet skulle reduseres med 9 mill. kr. og at kommunen ikke fikk bosetting i 2018 som 
følge av reduserte bosettingsbehov. Nye signaler nå tyder på at Overhalla likevel vil bli forespurt om å 
bosette 10 flyktninger i 2018. Dette er hensyntatt i planen og medfører en økning i frie inntekter i 2019 
med 2 mill. kr.  
 

3. Vekst, fornying og tidlig innsats 

3.1 Vekst 
Befolkningsvekst har preget kommunen i senere år. I stor grad kan dette knyttet til et voksende 
næringsliv og deres økt behov for arbeidskraft. Dette har ført til økt innflytting og arbeidsinnvandring. 
Integrering av flyktninger har også bidratt til veksten. Innflyttingen har påvirket alderssammensetningen 
og andelen av yngre har økt. Kommunens økonomi har utviklet seg positivt.  
 
Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at folketallet i Norge trolig øker fram til 2060. Innvandrings-
overskudd og antall fødte antas å bli høyere enn utvandring og døde. Det blir flere eldre – spesielt i 
distriktene og blant innvandrere. Det forventes at 20 % av befolkningen vil være fylt 70 år eller eldre i 
2060. Til sammenlikning 11 % i dag. 4 % av dagens personer over 70 år er innvandret, mens i 2060 
antas samme andel å utgjøre 27 %. Det forventes videre at 12 % av Oslos befolkning vil være over 70 år 
i 2040, mens denne andelen blir over 30 % i enkelte distriktskommuner.   
 
Statistisk sentralbyrås middelsprognose for befolkningsvekst fram til 2040 viser at det forventes at 
folketallet i Overhalla skal øke med over 800 i forhold til innbyggertallet for 2016 (3840). Dette er en årlig 
økning på 35. Å fremskrive folketall i en middels liten kommune i en så lang periode vil medføre at det er 
stor usikkerhet til tallene. Men skal en kunne få veksten som i prognosen, vil det avhenge av at det 
legges til rette for attraktive tomter og boliger, utvikling av tettstedene, god moderne infrastruktur og 
industriarealer for næringsliv. Skoler og barnehager, helse og omsorgstjenestene med tilstrekkelig 
kapasitet og kvalitet. Effektiv politisk og administrativ saksbehandling. En må med andre ord være en 
attraktiv bo- og arbeidskommune for å skape vekst. 
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Tabellen ovenfor viser at Overhalla vil få en vekst som er tilnærmet landet. Prognosen viser at det 
forventes at Overhalla skal være 4200 innbyggere i 2027 (Økning på i overkant av 300 innbyggere).   
 
Veksten for aldersgruppen 0-5 (barnehagegruppen) forventes å stagnere i kommende år. Noe av presset 
på barnehage knyttes også til at flere har plass og større plasser.  
Veksten for barn i grunnskolealder vil fortsette å øke i noen år, men vil så stabilisere seg og kanskje avta 
noe. Gruppen over 67 år vil øke i hele perioden. Antall over 90 år vil være forholdsvis stabil, men 80-89 
åringer vil øke i hele perioden, men kraftigst fra 2025.  

 

 

 
 
 
 
 

Demografiske endringer endrer også på utgiftsbehovet. KS har laget beregninger på forventet endring i 
utgiftsbehovene. Tabellen ovenfor til venstre viser at landet og Nord-Trøndelag vokser forholdsvis jevnt, 
mens Overhalla har varierer noe mer men med en tilsvarende kurve. Det er innenfor pleie og omsorg en i 
perioden trolig får den største økningen. På kort sikt er det grunnskole hvor en kan få de største 
behovene.  

3.2 Fornying 
Kommunens rammebetingelser er kontinuerlig i endring og sentrale myndigheter stiller stadig nye krav til 
hvordan tjenestene skal utføres. Noen av utfordringene kan løses med investeringer og digitale løsninger. 
I Overhalla tas det sikte på å utarbeide en digitaliseringsstrategi som blant annet skal kunne konkretisere 
hvordan kommunen mer systematisk skal kunne ta i bruk digitale verktøy for å videreutvikle de 
kommunale tjenestene til innbyggerne og effektivisere kommunen som organisasjon. Kommunens 
økonomiske rammer vil bli strammere, og for å opprettholde en bærekraftig økonomi over tid må 
kostnadsreduserende effekter realiseres. Noe digitalisering er tatt i bruk som læringsbrett i skole og i 
barnehage. Helse har startet utprøving av nettbrett i forhold til kreftsykepleie og dokumentering. Teknisk 
bruker Fdv-system som skal gjøre drift av kommunale bygg bedre og mer effektivt. For videre utvikling 
arbeides det med å utforme elementer i et utviklingsprogram som en tenker skal gå fram til 2025. 
Konkretiserte tiltak vil bli fremmet for kommunestyret.  
 
For kommunen vil det være viktig å ha kontinuerlig fokus på fornying i årene som kommer.   

3.3 Tidlig innsats: 
Tidlig innsats er forebyggende tiltak som iverksettes ovenfor den unge delen av befolkningen for å unngå 
problemutvikling. Strategien er å iverksette tiltak så tidlig som mulig fordi det vil være stor sannsynlighet 
for at problemer eskalerer hvis tiltak utsettes. Tidlig innsats er på ett vis som investeringer. En får 
kostnaden med tiltaket når det iverksettes, mens gevinsten kommer i ettertid og fordeles over flere år. 
Gevinsten kan bli stor ved slike tiltak og ha stor betydning for enkeltmennesker og familier for resten av 
livsløpet. For kommunen handler det både om etiske og samfunnsøkonomiske dimensjoner. Dette er ofte 
tiltak som må gjennomføres med utgangspunkt i driftsmidler og kan sådan være krevende å finne rom for 
innenfor budsjettrammene. Overhalla har satt i gang en del slike tiltak og kan blant annet nevne: 
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- Folkehelsetiltak med en årlig ramme på 250.000 kr, hvor målet med tiltaket er å bedre 
folkehelsen i kommunen og på sikt få en friskere befolkning som vil ha mindre behov for 
kommunale tjenester.  

- Tidlig innsats i barnehage og skole hvor det er gitt øremerkede midler til styrking av bemanning 
ved 1. – 4. klassetrinn. Tiltaket skal gi barn en god start i skoleløpet som skal redusere behovet 
for ekstra tiltak senere i skoleløpet.  

- Økt bemanning ved helsestasjonen/skolehelsetjenesten skal sikre at de som har behov for hjelp 
får det tidlig. 

- Klima- og miljøplanen danner grunnlag for beslutninger og valg som tas blant annen innenfor 
anskaffelser.  

- Helse og omsorg har flere prosjekter knyttet til dette. Hverdagsmestring og BTI (bedre tverrfaglig 
innsats) kan nevnes.  

- Barnevern; fokus på tverrfaglig samarbeid vil være viktig for at tiltakene skal kunne komme i 
gang tidlig nok.  

 
 

4. Konsekvensjustert budsjettoversikt 

Den konsekvensjusterte budsjettoversikten skal angi utviklingen i den økonomiske handlefriheten 
(konsekvensene) dersom en viderefører "dagens aktivitet" og konsekvenser av allerede fattede politiske 
vedtak. Oppstillingen skal i hht til kommuneloven realistisk og fordelt på sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden" 
 
Prioriterte oppgaver handler derimot om politiske prioriteringer og bevilgninger til ulike formål, innenfor 
de forventede økonomiske rammene i perioden.  
 
En problemstilling med en framskrivning av utgiftssiden er det å skille mellom hvilke tiltak/utgiftsøkninger 
som må gjennomføres uansett, og hvilke tiltak/utgiftsøkninger som en i realiteten kan si ja eller nei til 
(politisk prioritering). Det kan også foreligge planer om tiltak som må gjennomføres uansett, men hvor 
omfanget av tiltakene vil være det som blir gjenstand for politisk prioritering.  
 
Jo lenger ut i planperioden en ser, desto mer usikre vil de fremskrevne økonomiske rammene være. 
 
Tabellen under viser forventet utvikling i kommunens økonomi med framskrivning av forventet frie 
inntekter og driftsutgifter. Utgiftssiden vil fra 2018 være høyere enn inntektssiden. Differansen må dekkes 
med bruk av fond for å få et budsjett som er i balanse.  
 
Økonomiplanen viser at en med dagens driftsnivå totalt må bruke 43 mill.kr av fondsbeholdningen for å 
kunne gå i balanse. 18,3 mill. kr av dette knyttes til integreringsordningen og prosjekter/tiltak med 
begrenset varighet. Den samlede ubalanse i driften er til sammen 25 mill. kr i perioden (11 mill. kr i 
2021). Dette viser at kommunen har et vesentlig omstillingsbehov for å kunne ha en bærekraftig økonomi 
på lang sikt. 
 
Disposisjonsfondet forventes å være i overkant av 62 mill. kr på starten av 2018 (inkl. avsatt overskudd 
2017). 
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4.1 Sum frie disponible inntekter 
(Tall i kr 1000 Regnskap Budsjett
Regnskapsskjema 1A - drift 2 017 2 018 2019 2 020 2 021
Skatt på inntekt og formue 89 306 88 272 88 436 88 436 88 436
Ordinært rammetilskudd 145 974 148 500 147 147 146 516 145 881
Trekk for elever i privatskole 3 089-           4 719-           4 462-           
INGAR (privat skole) 1 551 92 -
Skatt på eiendom 6 927 6 889 6 889 6 889 6 889
Økt skatt på eiendom jf rev øk plan 2018-2021 1 000 1 000 1 000
Andre direkte eller indirekte skatter 391 391 391 391 391
Andre generelle statstilskudd 21 685 11 462 9 015 4 975 2 453
Sum frie disponible inntekter 264 283 255 514 251 339 243 580 240 588

Økonomiplan

 
 
Skatt på inntekt og formue 
Regjeringen har i sitt forslag til kommuneproposisjon og erfaringer fra siste tre års forventede 
skatteinntekter bli tilnærmet samme som siste vedtatte økonomiplan. (økning 164.000 kr) Det er 
beregnet at Overhalla vil få en skatteinntekt pr innbygger som utgjør 76 % av landsgjennomsnittet 
(Overhalla - 22 933 pr innbygger). Hadde Overhallas skatteinntekter vært på nivå med landet, ville en 
mottatt 27 millioner kr mer. Dette kompenseres kommunen for via inntekstutjevningen med 20 mill. kr.  
 
Ordinært rammetilskudd 
 

Regnskap Budsjett
2 017 2 018 2019 2 020 2 021

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 89 661 91 725 92 806 93 190 93 323
Utgiftsutjevningen 26 011 24 479 24 675 24 721 24 737
(trekk for elever i privatskole) -3 089 -4 719 -4 462
INGAR (privat skole) 1 551 92 -
Overgangsordning - INGAR 2 950 3 001 846 -271 -271
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 1 334 1 399 1 399 1 399 615
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 6 541 6 566 6 575 6 626 6 626
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 300 400 - - -
Endringer saldert budsjett 2014 - 2017 -328
Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene 
kommuner, infrastruktur og bosetting enslig 
mindreårige

147 -

Budsjettvedtak Stortinget - endringer ekskl skjønn 151 155 155
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd 28 28 28
RNB 2012-2017, samt Dok8:135 S (2014-15) 246
Netto inntektsutjevning 18 312 20 931 20 667 20 667 20 667
Skjønnsmidler 800
Rammetilskudd 145 974 148 500 145 609 141 889 141 419

Økonomiplan

 
 
 
Utgiftsutjevningen  
Posten har til formål å omfordele midler mellom kommuner som er tungdrevet og lettdrevne (ulikheter i 
behov) ut fra objektive kriterier. Tall fra kommuneproposisjonen viser en nedgang på ca 260.000 kr. 
Nedgangen knyttes ikke til noen spesielle kriterier men fordeles på mange kriterier.  
 
Overgangsordning – INGAR 
I siste vedtatte økonomiplan var forutsatt samlet inntekt fra overgangsordningen på ca 10 mill. kr i 
fireårsperioden. Ordningen er vanskelig å beregne, men ved at tapskompensasjonen er økt fra 300 til 400 
kr reduseres innslagspunktet. Ordningen knyttes ellers opp mot tap en har på landsgjennomsnitt og kan 
være svært vanskelig å beregne for flere år. Foreløpige beregninger viser at en vil kunne få ca 5 mill. kr i 
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fireårsperioden. En har derfor redusert de frie inntektene med halve av opprinnelig anslag. Tapet knyttes 
i hovedsak for trekk for finansiering av privatskole.  
 
Inntektsutjevning 
Utjevningen utligner noe av forskjellen mellom skattesterke og skattesvake kommuner. For Overhalla ser 
den ut til å bli den stabil på 20 millioner kr årlig.  
 
Trekk privat skole  
I forbindelse med etablering av privat grunnskole i Overhalla fra høsten 2017 vil kommunen via 
rammetilskuddet få et trekk pr elev fra 2019. Satsen for dette er i 2018 85.800 kr pr elev. Det var i 
opprinnelig plan forutsatt at trekket vil bli likt i hele perioden. Nye opplysninger viser at elevtallet vil øke 
fra 36 i 2017/2018 til 55, 52, 56 og 55 i påfølgende år.  
 
Andre generelle statstilskudd 
Posten består i hovedsak av integreringstilskudd. Det er opprinnelig forutsettes tilskudd for bosatte 65 
flyktninger 2018. En er anmodet om bosetting av 10 til i 2018. Dette er hensyntatt i den reviderte 
økonomiplanen. Men det er ikke forutsatt videre bosetting.  
 

2018 2019 2020 2021 2022
År 1 11
År 2 9 11
År 3 20 9 11
År 4 31 20 9 11
År 5 4 31 20 9 11
Antall 75 71 40 20 11
Tilskudd 10 387 8 098 4 083 1 585 788  
 
Dette avtar i perioden. Hvis en ikke mottar bosetting videre i perioden vil en i 2021 ut fra våre prognoser 
motta tilskudd for 11 personer.  
 
Tilskuddet avsettes til disposisjonsfond. Endringer får derfor ingen netto effekt på budsjettet. Som følge 
av redusert bosetting har en i økonomiplanen forutsatt reduserte driftskostnadene. Forskjellen fra siste 
økonomiplan er at integreringstilskuddet er ca 2 mill. kr høyere i 2019 og 1,6 mill kr i 2020. Dette er 
foreløpige tall. En vil komme tilbake med mer detaljerte opplysninger om framdrift for nedtrapping når 
dette er nærmere avklart.  
 
 
(Tall i kr 1000) Regnskap Budsjett
Regnskapsskjema 1A - drift 2 017 2 018 2019 2 020 2 021
Rentekompensasjon 1 063 1075 917 893 868
Integreringstilskudd 20 385 10387 8 098 4 083 1 585

21 685 11 462 9 015 4 975 2 453

Økonomiplan

 
 

4.2 Netto finansinntekter 
I planperioden forventes det med utgangspunkt i foreslåtte investeringer en økning i netto finansutgifter 
på ca 10 mill. kr (2018-2021) Dette er ca 2,4 mill. mer enn siste behandlede plan. Det er foreslått en 
investeringsramme på 339 mill. kr. 216 mill. kr finansieres med eksterne lån når vann og avløp holdes 
utenfor (14,3 mill. kr). En har tatt utgangspunkt i en kalkylerente på 2,5 %. Det er beregnet 
minimumsavdrag i forhold til foreslått framdrift for investeringene. Renteinntekten er kun justert for 
forventet inntekt av Startlån.  
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4.3 Netto avsetning fond 
Prinsippet med at integreringstilskudd avsettes til «flyktningefond» er videreført. Utgifter til samme 
formål praktiseres på samme måte og finansieres av fondet. En har videre korrigering for tiltak/ 
prosjekter som er finansiert med disposisjonsfond og som avsluttes i perioden.  
 
Bruk av ubundne avsetninger Regnskap Budsjett

2017 2018 2019 2020 2021
Bosetting flyktninger 21 410-         12 410-         12 410-         8 410-           5 410-           
Enøk tilskudd kyllingfjøs ksak 84/14 100-              100-              100-              100-              -
Digital utvikling av skolene (2016 - xxxx) 700-              700-              700-              - -
Sommerjobbsentral 150-              150-              150-              150-              150-              
Taksering verker/bruk, næringseiendommer - 400-              - - -
Kartlegging av status for mobil og høyhastighets internett 100-              - - - -
Norsk- og samfunnsfag for arbeidsinnvandrere 100-              - - - -
Innkjøp av nettbrett til folkevalgte 100-              - - - -
Retaksering eiendomsskatt 17-18 400-              - - - -
Tilskudd skuter Overhalla Røde kors 2017 35-                 - - - -
Kommunalt bidrag til kjøp av tråkkemaskin (2017) 200-              - - - -
Utvikling av Øysletta grendahus 2017 75-                 - - - -
Forprosjekt - Sykkelstamveg Overhalla-Skage-Namsos 250-              - - - -
AR5 Markslagskart 103' fordelt på 2018 og 2019 - 52-                 - - -
Nytt kommunenummer 2018 - 90-                 - - -
El tavle Ranem kirke - 120-              - - -
Tilskudd bredbånd 250-              250-              250-              
Planprogram 500-              
Udekket investeringer Kirkelig fellesråd - 101-              - - -
Kompetanseutvikling bhg - 195-              - - -
Utdanning brannmannskap 380-              300-              - - -
Prosjekt fondsfinansiert 24 000-         14 618-         14 110-         8 910-           5 810-           
Avsetting "integreringstilskudd" 20 586 10 387 8 098 4 083 1 585
Andre avsettinger 18 427 1 011 - - -

39 013 11 398 8 098 4 083 1 585
Disponering av overskudd 10 649
Netto avsetninger 4 364 3 220-           6 012-           4 828-           4 225-           

Økonomiplan

 
 

4.4 Overføring til investeringsregnskapet 
Det er forutsatt at overføring investeringsregnskapet brukt til finansiering av egenkapitaltilskuddet KLP 
tas ut fra 2019. En må da bruke investeringsfond til finansiering av tilskuddet. Det ikke er anledning å 
bruke lånemidler til dette. Ved utgangen av 2017 har ubundne investeringsfond en saldo på 4,7 mill. kr.  
 

4.4 Tjenesteområdenes rammer med endringer 
(Rammene for 2018 er beskrevet i dokument for årsbudsjett 2018).  
Rammene for tjenesteområdene er en framskriving av budsjett 2018. En har forutsatt at lønns- og 
prisvekst skal dekkes med økte rammeoverføringer. En har videre tatt høyde for kjente endringer som vil 
komme på rammeområdene.  
 
En har i økonomiplanen forutsatt at totalrammen (budsjettskjema 1B) blir redusert med 11 mill kr i 
planperioden. Av dette vil potensiell nedtrapping av integreringsordningen utgjøre 7 mill. kr. Av den 
samlede reduksjonen som er lagt til grunn (11 millioner) vil kun innsparingsmål oppvekst og 
helse/omsorg (2,5 millioner) og økt elevtall ved Hunn skole påvirke balansen i budsjettet. Øvrige tiltak 
som reduseres er finansiert med bruk av disposisjonsfond som reduseres tilsvarende.  
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(Tall i kr 1000) Regnskap Budsjett
Regnskapsskjema 1B - drift 2 017 2 018 2019 2020 2021
Politiske styringsorganer 3 431-                   728 728 728 728
Stabs- og støttefunksjoner 14 883 14 823 15 073 15 073 15 073
El tavle Ranem kirke - - 120-              120-              120-              
Udekket investeringer Kirkelig fellesråd - - 101-              101-              101-              
Tilskudd bredbånd - - - - -
Fagområde oppvekst 85 934 89 593 89 593 89 593 89 593
Økt elevtall - økt ressurs helårseffekt - - 625 625 625
Digital utvikling skole/ barnehage - - - 700-              700-              
Innsparing oppvekst - - 500-              1 500-           2 000-           
Kompetanseheving barnehage - - 195-              195-              195-              
Fagområde helse/omsorg 74 031 76 633 76 633 76 633 76 633
Innsparing helse og omsorg - - - 500-              500-              
Fagområde kultur 16 515 10 984 11 207 11 207 11 207
Overhalla idrettslag tilskudd anlegg/ utstyr - - 222-              222-              222-              
Fagområde teknisk 35 018 34 815 35 315 35 315 35 315
Taksering eiendomsskatt - - 400-              400-              400-              
Nytt kommunenummer - - 90-                 90-                 90-                 
AR5 Markslagskart - - 52-                 52-                 52-                 
Utdanning brannmannskapet - - 300-              300-              300-              
Planprogram - - - 500-              500-              
Økt husleieinntekter - omsorgsbolig helsetomta - - - 610-              1 220-           
Økt husleieinntekter - omsorgsbolig helsetomta - - - 181 362
Planleggingstilskudd til gårdsbruk - - - - 100-              
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 12 631-                 16 170-                 16 170-         16 170-         16 170-         
Kjøp av tjenester etter avvikling M-N samkom. - - - 24 841 24 841
Midtre Namdal Samkommune 23 620 24 853 24 941 - -
Folkehelsekoordinato - - 100-              - -
Innsparing integreringsordningen (samlet alle tjenester) - - - 4 000-           7 000-           
Sum 233 939 236 260 235 865 228 736 224 707

Økonomiplan

 
 
Endrede forutsettinger: 
 
El-tavle Ranem kirke og udekket investeringer Kirkelig fellesråd er ettårige tiltak (2018). Tilskudd 
bredbånd 2018-2021 med en ramme på 1 mill. kr. Fordelt likt over perioden og finansiert med bruk av 
disposisjonsfond.  
 
Digital utvikling skole og barnehage ble igangsatt i 2016 for å utvikle arbeidet med læringsbrett i skolen. 
Særskilt styrking av utviklingsarbeidet er p.t. planlagt fram til 2019.  
 
Økt elevtall og ressurser ved Hunn skole fra høsten 2018 gir økte kostander som får helårseffekt fra 2019 
med 625.000 kr.  
 
Det er i 2018 avsatt 195.000 kr til kompetanseheving i barnehage som blir avviklet fra 2019.  
 
Barnehagene bruker ca 68 årsverk fra høsten 2018. Korrigerte nøkkeltall viser at hver voksen i 
grunnbemanningen har ansvar for 5,3 barn. Ut fra sammenlikninger vet en at det er kommuner som har 
både flere og færre barn pr voksen. Noe av utfordringen med effektiv bemanning ved barnehage vil være 
den lange åpningstiden som er over 7,5 time. Størst bemanningsbehov har en i kjernetiden. Ved større 
avdelinger vil en mindre andel brukes på starten og slutten av dagen. Større barnehager og avdelinger vil 
kunne gi en mer effektiv drift over tid uten at det nødvendigvis vil gå ut over kvaliteten. Lengde på 
åpningstid og alderssammensetningen i barnegruppene vil naturligvis ha betydning for slike vurderinger. 
 
Utvidelse av Ranemsletta barnehage vil kunne gi muligheter for en mer effektiv drift totalt sett som følge 
av avvikling av avdeling fra Barlia. Nye lokaler ved Skage Barnehage vil også kunne gi muligheter for noe 
mer fleksibilitet og effektiv drift over tid etter en innkjøringsperiode. Uten at en nå peker direkte på 
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konkrete tiltak forutsetter rådmannen som utgangspunkt for videre prosess at det vil kunne ligge 
effektiviserings-gevinster i ny struktur/organisering av barnehagene. Effektiviseringsmål settes til kr 
500.000 fra 2019 som økes til 1.500.000 i 2020 og 2.000.000 fra 2021 innenfor oppvekstområdet samlet. 
 
Nye omsorgsboliger 
Det er planlagt bygging av omsorgsboliger for funksjonshemmede i byggetrinn 1 ved helsetomta. Det er i 
første omgang bo- og miljøtjenesten som utfører tjenester og har en døgnbemanning innfor denne 
tjenesten. De har i dag en bygningsmasse som det er vanskelig å ha en effektiv drift i. Nybygg kan bidra 
til effektivisering på bemanningssiden. Boligene skal være klare til bruk i 2020. En er fortsatt tidlig i 
prosessen med planlegging av boligene og hvordan dette vil påvirke organiseringen. Det vil derfor være 
utfordrende å stipulere effekten, men rådmannen vil i økonomiplanen foreslå et innsparingsmål på kr 
500.000 fra 2020 innenfor helse og omsorg.  
 
Innenfor teknisk etat er det flere tiltak/ prosjekter som i løpet av planperioden vil bli avsluttet. Taksering 
eiendomsskatt, kostnader med endring av kommunenummer i forhold til matrikkelen. Det er behov for 
utvidelse av funksjonaliteten med kartprogrammet med AR5 Markslagskart. Det forventes at en blir ferdig 
med utdanningsreformen for brannmenn i 2018/2019. Det ble i 2018 bevilget 1 mill. kr til planprogram 
som fordeles over 2 år og blir avviklet fra 2020.  
 
Samkommunen vil fra 1. januar 2020 bli avviklet. En har i økonomiplanen ikke tatt stilling til om en skal 
fortsette samarbeid eller etablere tjenester i egen drift. Arbeidet med å se på avvikling av samkommunen 
er startet. En har foreløpig ikke grunnlag for å vurdere om kostnaden vil gå opp eller ned.  
 
Som nevnt ser ut til at det framover kan bli en nedtrapping av integreringsordningen/bosetting av 
flyktninger. Dette omfatter ressurser til alt fra språkassistenter i grunnskole og barnehage, til 
administrasjon og oppfølging av bosettingen. Redusert behov for voksenopplæring og 
introduksjonsstønad. Som følge av bosetting av 10 i 2018 avventes opprinnelig planlagt nedtrapping av 
tjenestene. 
 
4.6 Oppsummering driftsbudsjett: 
Med framskrivning av dagens drift og endringer av kjente faktorer vil inntekten reduseres fra 2018 til 
2021 med 15 mill. kr. Herav 9 mill. kr i integreringstilskudd. Finanskostnadene øker med 10 mill. kr, mens 
utgiftene til tjenesteproduksjon reduseres med 11 mill. kr. Det vesentligste reduksjonen får en innenfor 
integreringsordningen (7 mill. kr).  
 
Dette medfører en ubalanse som øker i planperioden. Akkumulert er det totalt 25 mill. kr som er udekket 
i perioden 2019-2021. I hht til kommuneloven har kommunestyret ikke anledning til å vedta et budsjett i 
ubalanse. En må finne inndekning før det kan vedtas.  
 
(Tall i kr 1000) Regnskap Budsjett

2 017 2 018 2019 2 020 2 021 Sum 18-21
Sum frie disponible inntekter 264 283 255 514 4 175-           11 934-         14 926-         
Netto finansinnt./utg. 19 222-                 21 522-                 4 039-           7 907-           9 946-           
Overføring investering 1 061-                   951-                      951 951 951
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 233 939-              236 260-              395 7 524 11 553
Sum fin behov 10 061 3 219-                   6 868-           11 367-         12 368-         
Netto bruk av ubundne fond 4 364-                   3 219 2 793 1 608 1 005 8 625
Udekket (-) 5 697 0 4 075-           9 759-           11 362-         25 196-         

Endring i forhold til 2018

 
 
Netto driftsresultat er negativt i planperioden. Netto driftsresultat viser hva en har mulighet for å avsette 
til fond og/eller bruke som egenkapital i investeringer. Anbefalt netto driftsresultat er 1,7 % av 
driftsinntektene (årlig ca 5 mill.kr). Akkumulert viser netto driftsresultat et underskudd i perioden 2018-
2021 på 40 mill. kr. Omstillingsprosessen i kommunen har som mål at dette reduseres og snus i perioden. 
 

Regnskap Budsjett Akkumulet
2 017 2 018 2019 2 020 2 021 2018-2021

Netto driftsresultat 11 955 1 577-                   9 395-           13 894-         14 895-         39 760-         
Netto dr resultat i % av brutto dr innt 3 % 0 % -3 % -4 % -5 %

Økonomiplan
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4.7 Investeringer 
Rådmannen har i forslag til revidert økonomiplan for 2018-2021 forutsatt en samlet investeringsramme 
på 339 mill. kr. Det er forutsatt en årlig bevilgning på 2 millioner kr til Startlån. Krav til 
egenkapitaltilskudd i Klp er videreført med årlig 950.000 kr og en må betale ca 1,5 mill. kr i avdrag av 
Startlån. Samlet gir dette et finansieringsbehov i planperioden på 360 mill. kr.  
 
Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett

2017 2018 2019 2020 2021
Investeringer i anleggsmidler 69 217 67 300 163 650 101 725 6 400
Utlån og forskutteringer 2 085 2 000 2 000 2 000 2 000
Kjøp av aksjer og andeler 886 951 951 951 951
Avdrag på lån 3 776 1 237 1 417 1 567 1 544
Dekning av tidligere års udekket - - - - -
Avsetninger 100 1 000 1 000 1 000 1 000
Årets finansieringsbehov 76 065 72 488 169 018 107 243 11 895

Økonomiplan

 
 
Finansieringsbehovet i planperioden er finansiert med 239 mill. kr i eksterne lån. I tillegg forventes salg 
av tomter til 1 mill. kr pr år. For en god del av investeringsprosjektene vil en motta kompensasjon for 
merverdiavgiften. Totalt budsjettert 52 mill. kr. Mottatte avdrag på utlån knyttes til Startlånsordningen 
som tilsvarer avdrag på lån (Startlån). 
 
Det forventes videre at en vil få 49,5 mill. kr i tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og 4 mill. kr i 
spillemidler til Hunn skole (halldel).  
 
Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett

2017 2018 2019 2020 2021
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 55 502 54 109 133 960 36 717 6 100
Bruk av lånemidler Startlån 1 027 2 000 2 000 2 000 2 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler - 1 000 1 000 1 000 1 000
Tilskudd til investeringer - - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 9 893 10 691 29 690 11 530 300
Refusjoner - 53 478 -
Mottatte avdrag på utlån 5 810 3 737 1 417 1 567 1 544
Andre inntekter 61 - - - -
Sum ekstern finansiering 72 294 71 537 168 067 106 292 10 944
Overført fra driftsregnskapet 1 061 951 - - -
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger 2 710 - 951 951 951
Sum finansiering 76 065 72 488 169 018 107 243 11 895
Udekket/udisponert - - - - -

Økonomiplan

 
 
 

4.8 Investeringsprosjekter 2018-2021 
 
Grunnskole 
Antall elever i grunnskolealder har i løpet av 10 siste år økt med 25. I prognosene forventes det en vekst 
ved Hunn skole, og en nedgang ved OBUS etter etablering av privatskole i kommune.  
 
Framskrevet folkemengde i aldersgruppen 6-15 år fram til 2040 viser en økning på 70. I første omgang 
forventes veksten å utfordre kapasiteten ved Hunn skole og senere potensielt i ungdomsskolen.  
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 Hunn skole 

En har i flere år hatt ny gymsal ved Hunn skole som et prioritert tiltak i økonomiplanen. I tillegg 
til å se på mulighetene for ny gymsal ønsker en å foreta en byggeteknisk gjennomgang av 
skolen. Det er gjennomført en forstudie hvor 3 alternativer er presentert. Kapasitetsbehov er satt 
til 240 elever. Rammene for alternativene er høyere enn hva tidligere økonomiplaner har vist. 
Rådmannen har i sitt forslag til revidert økonomiplan for 2018-2021 foreslått å øke rammen fra 
40 til 80 millioner. Prosjektet bearbeides videre og foreslått ramme er et foreløpig utgangspunkt.  

 
 Obus – uteområde / videre utbygging 

Det var forventet vekst i Ranem skolekrets. Men ved etablering av privat skole ble den endret.  
I opprinnelig økonomiplan for 2018-2021 var det planlagt en viss utvidelse av kapasitet og 
tilrettelegging av uteområdet. Rådmannen foreslår i den reviderte økonomiplanen at 
investeringen utsettes inntil videre. Det er i økonomiplanen avsatt kr 500.000 til tiltak på 
uteområdet for ungdomsskolen. Dette må sees i sammenheng med trafikkavviklingstiltak ved 
Obus på 1 million kr. Det arbeides med konkrete planer for tiltakene, som vil bli lagt fram for 
kommunestyret snarlig.  
 

 Rehabilitering Gimle 
Vedtatt ramme er 41 mill. kr. Det er ikke forutsatt tilskudd eller momskompensasjon i budsjettet. 
Forprosjekt er i oppstart.  
 

 Ventilasjon svømmehall 
Anlegget er gammelt og en har i senere tid hatt utfordringer med driften av det. En vil være helt 
avhengig av et fungerende ventilasjonsanlegg for at svømmehallen skal kunne brukes. Et nytt 
anlegg vil også kunne gi energieffektivisering. Rådmannen forslår at det bevilges 1,5 millioner i 
2018.  
 

Barnehager: 
Senere års befolkningsvekst og endringer i etterspørselen har utfordret kapasiteten innenfor barnehage. 
Det var i 2016 50 flere barn i alderen 1-5 års som hadde barnehageplass enn i 2006. Dette ble løst med 
bygging av to nye barnehager, opprettelse av en mindre barnehage i Barlia og en brakkeløsning på 
Skage. For å få en mer effektiv og fleksibel drift er det foreslått en kapasitetsøkning ved Ranemsletta 
barnehage.  
 

 Ranemsletta barnehage – utvidelse 
Forprosjekt er gjennomført i 2017. Foreløpige kalkyler viser en kostnadsramme for prosjektet på 
27,5 millioner kr inkl mva. Kapasiteten økes fra 80 til 130 plasser. Sees i sammenheng med 
avvikling av barnehage i Barlia. 
 

 Enøk Moamarka barnehage 
Det avsettes kr 1,5 millioner i 2021 til energireduserende tiltak ved Moamarka barnehage avd. 
Øysletta. Etterisolering og skifte av vinduer kan være tiltak som kan redusere energiforbruket.  

 
Helse og omsorg 
Innenfor hovedmålgruppen for helse og omsorg 67 år og eldre forventes det vekst i kommende år. SSB 
har beregnet i sine prognoser fram til 2040 at veksten i Overhalla blir på 300 personer (50%) i gruppen 
over 67 år. I 2017 er det 600 i denne gruppen. Da er det ikke sikkert at alle disse har behov for tjenester, 
men det er stor sannsynlighet for at etterspørselen etter tjenester øker vesentlig. Utviklingen viser at 
etterspørselen fra yngre brukere er økende. Flere tiltak er satt i gang for å være forberedt på 
eldrebølgen, men mye må fortsatt gjøres for å bli mer effektiv. En må både jobbe med å øke kapasiteten 
og tiltak som kan redusere behov for krevende tjenester.  
 

 Utbygging helsetomta 
Det er utarbeidet et skisseprosjekt for hvordan en kan utnytte helsetomta for framtiden. Først ut 
er omsorgsboliger for funksjonshemmede. Vedtatt ramme er 110 mill. kr, med forutsetting om 45 
% tilskudd fra Husbanken (49,5 mill. kr), 22 mill. kr i momskompensasjon og et lånebehov på 
38,5 mill. Det er beregnet 1,2 mill. kr i økt årlige leieinntekter. Prosjektet vil kunne åpne for en 
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mer effektiv drift for Bo – og miljøtjenesten og bedre tilrettelagte leiligheter for beboerne. 
Etterspørsel etter avlastning og plass for fast beboende vil trolig øke noe i kommende år.   

 
 Tiltak helsesenteret 

I tillegg til strøm brukes olje til oppvarming av helsesenteret i dag. Det vil fra 2020 komme et 
nasjonalt forbud mot bruk av olje til oppvarming. En må derfor erstatte dagens oljefyr med annen 
type oppvarming fortrinnsvis basert på fornybare varmekilder, jfr. kommunens klima- og 
miljøplan. Det er avsatt 5,5 millioner til tiltaket i 2019.  
 

 Avvikling bofelleskap for enslige mindreårige 
I forbindelse med opprettelse av bofelleskap for enslige mindreårige ble det bygget en 6 
mannsbolig på Skage som skulle fungere som bemannet base. En mottok 2,5 milliner i  
momskompensasjon for investeringen i hht til regelverket. Når basen nå avvikles og boligen skal 
benyttes til andre formål vil fradragsretten falle bort og en må tilbakeføre forholdsmessig andel 
av utbetalt momskompensasjon. Bygget var ferdigstilt i 2014 og justeringen (tilbakebetalingen) 
vil starte fra det året bruken av boligen endres og fram til 2024 med en årlig tilbakebetaling på 
1/10 av momskompensasjonen. Tilbakføringen finansieres med bruk av lån.  
 

 Det er anskaffet nytt sykesignalanalegg ved sykeheimen. Prosjektet videreføres med varsling for 
hjemmeboende i 2018.  
 

 
Brannstasjon 
Prosjektet er for andre gang ute på anbud med sikte på å redusere kostnadene med bygget. Vedtatt 
ramme 15,5 mill. kr og en forventer at bygget skal kunne sluttføres i 2018.  
 
Tiltak vann og avløpssektoren 
Det foreslås avsatt 14 millioner til tiltak innenfor vann og avløp. Tiltakene relateres til bedre 
driftssikkerhet og mer energieffektive løsninger enn dagens. Tiltaksplanen for vann og avløp danner 
grunnlaget for prioriteringer.   
 
Trafikksikkerhetstiltak 
Rådmannen forslår i økonomiplanen at det iverksettes trafikksikkerhetstiltak i Barlia og Kroken på Skage i 
2018 med en samlet ramme på 3,5 millioner kr. Planene er å forlenge eksisterende fotgjengerfelt på 
Skage. Endelelig vedtak for Barlia hvor det i tillegg til asfaltering er forutsatt fortau. Rammen ble økt fra 
2,5 til 3,1 mill. kr. Framdrift ved Kroken er fortsatt uavklart.  
 
Krysset til Krabbstuvegen er i dag uoversiktlig og betraktes som trafikkfarlig. Det iverksettes tiltak for å 
bedre på dette innenfor en ramme på 1 mill. kr. Forslag til løsning er under utarbeidelse. 
 
Trafikksikkerhet/trafikkavvikling ved Obus/Gimle er i planen prioritert med 1 mill. kr i 2018. Planlegging 
av dette foregår. 
 
Kommunal veg 
Asfaltering av Himo – Ombekken fullføres i 2018 og det avsettes 1 million til andre asfalttiltak. Tiltakene 
skal kunne redusere driftskostnadene for veg.  
 
Reguleringsplan Ranemsletta sentrum 
Arbeidet med reguleringsplan for Ranemsletta sentrum er iverksatt i 2017 med en totalramme på kr 1 
million. Planen vil ikke bli sluttført før 2019.  
 
Utbygging Østre del Skogmo industriområde  
Opprinnelig avsatt 1,1 millioner for å kunne legge til rette for bygging av vei, vann og avløp. 
Uavklart om framdrift pr d.d. og en har med utgangspunkt i det avsatt 100.000 i 2018 til forprosjekt og 
avklaring av videre framdrift.  
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Miljøtiltak 
Det settes av kr 300.000 til energieffektivisering av lysløypene. Det er Overhalla idrettslag som er eier av 
anleggene, mens Overhalla kommune dekker kostnadene med strøm. Det er i tillegg avsatt ramme på 1,5 
millioner for energieffektivisering og smart styring av gatelys i kommunen. Disse tiltakene vil over tid 
være selvfinansierende gjennom reduserte kostnader til energi, vedlikehold og utskiftinger (lengre 
levetid). 
 
I hht til klima- og miljøplanen foreligger det en målsetting om reduksjon av bruk av fossilt drevne biler. 
Tiltaket har vært anskaffelse av elbiler. En har i dag 11 slike biler i kommunen. Rådmannen foreslår at 
det avsettes en ramme på 700.000 i 2018 til anskaffelse av flere, i tråd med målsettingen om 100% 
kommunale elbiler innen 2020.  
 
Eleveforebygging 
Prosjektet med sikring av Klykkbekken er utsatt til 2018. En vil være avhengige av framdriftsplanene til 
NVE for gjennomføring. Det er videre avsatt en årlig ramme på 500.000 til slike tiltak.  
 
Administrasjonsbygget 
Dagens varme- og ventilasjonsanlegg er i hovedsak like gammelt som bygget, dvs snart 50 år. En har i 
senere år hatt økende utfordringer med driften av anleggene, og reparasjoner blir stadig mer krevende å 
få utført. Det er et tidsspørsmål før det blir driftsstans som kan medføre at bygget ikke vil være forsvarlig 
å bruke. Kapasitetsmessig tilfredsstiller ikke anlegget dagens krav. Det vil være viktig å kunne 
gjennomføre tiltak før en eventuell kollaps i det tekniske anlegget. En vil med det kunne få mer tid til å 
gjennomføre en god prosess med kartlegging av vurdering av riktige tiltak. Byggets oljefyr er en av 
energikildene som det er lovkrav om å erstatte av annet alternativ før 2020.  
 
Kommunens felles bilpark er stasjonert ved administrasjonsbygget. Det er i tråd med vedtatt klima- og 
miljøplan anskaffet flere elbiler i senere år. Antallet elbiler utfordrer nå ladekapasiteten som var 
dimensjonert for 2 biler ved bygget. En har til tider 7 biler som er til lading og det er behov for å øke 
kapasiteten for ladning av kommunale biler. Endelig vedtak endret rammen fra 250.000 til 825.000 kr.  
 
I tillegg har i lengre tid sett at det vil være hensiktsmessig med overbygg/carport over de kommunale 
bilene for å redusere arbeidet med snørydding og slik at bilene er klare til bruk for alle brukerne uten for 
mye «plunder & heft» på vinters tid. Dagens avfallshus ved administrasjonsbygget er for øvrig vegg i 
vegg med bygget. Det er krav fra forsikringsselskapet at avfall skal oppbevares i avstand fra bygget. En 
carport for kommunale biler vil også kunne gi mulighet for flytting av dagens avfallsløsning. Endelig 
vedtak økte opprinnelig ramme fra 750.000 til 1.622.500 kr.  
 
Orgel Ranem kirke 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at de skal bidra med 2 millioner i forbindelse med anskaffelse av nytt 
orgel i Ranem kirke i 2019. En har mottatt tilbakemelding om at installasjonen vil være sluttført i 2018 og 
rådmannen vil i den forbindelse fremme forslag i forbindelse med tertialgjennomgang om 
budsjettjustering av investeringen.   
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Budsjettskjema 2A - investering Budsjett
2018 2019 2020 2021

Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015 1 516 - - -
Omsorgsboliger helsetomta trinn 1 5 000 73 300 36 650 -
Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole 1 000 60 000 20 000 -
Rehabilitering Gimle - - 40 125 -
Resturering tak og enøk. Helsesenteret 325 5 500 - -
Varme og ventilasjonanslegg adm bygget 150 8 750 - -
Carport adm bygget 750 - - -
Ladestasjoner adm bygget (10 punkter) 250 - - -
Brannstasjon 11 000 - - -
Ranemsletta barnehage - utvidelse 21 250 6 250 - -
Obus - uteområdet 500 - - -
Enøk Moamarka barnehage - - - 1 500
Ventilasjon svømmehall - 1 500 - -

Økonomiplan

 
Vann og avløp i hht tiltaksplan VA
Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanelgg 200 - - -
Nytt vannmålepunkt på nett 450 - - -
Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem 350 - - -
Forprosjekt implementering vannmålere privat 250 - - -
Sluser for avgrensing nett. 150 - - 150
Ny vannledning over Bertnem bru - 500 - -
Smarte vannmålere alle private boliger - - - -
Ledningsnett Beite på Skage - - 400 -
Nytt menbranfilter rigg B - - 1 000 -
Trykkøkningsstasjon Trollstua 200 - - -
Vedlikehold/ kapasitetsøkning trykkøkningsstasjon - 200 - -
Høydebasseng - Ny styring og innmat i ventilkammer 450 - - -
Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda - 1 000 - -
Pumpestasjoner avløp 800 800 800 800
Overbygg pumpestasjoner 200 200 200 200
Bjørbekken - pumpestasjon 250 - - -
Ny pumpestasjon boligutbygging - - - 1 200
Avløpsledning pumpestasjon - - - 1 500
Utskifting av avløpsledninger - 300 - 300
Overvannsutfordringer 300 - 300 -
VA bil el - 400 - -
VA bil - - 500 -  
Veg og trafikksikkerhet
Reasfaltering 2018 - forsterking topplag 1 000 - - -
Trafikksikkerhetstiltak 750 - - -
Krabbstuvegen - utbedring kryss 1 000 - - -
Trafikksikkerhetstiltak Barlia 2 500 - - -
Trafikksikkerhatstiltak Skage (Kroken) 1 000 - - -
Gatelys - standardheving - 1 500 - -
Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken 5 758 - - -
Obus - trafikkavvikling 1 000 - - -  
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Miljøtiltak
Enøk lysløper - 300 - -
El bil 700 - - -
Barlia - utvikling av området - - 1 000 -
Elveforebygging - 500 500 500
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred  (VV10897) 271 - - -
Stedsutvikling/reguleringsplan/ tilretteligging tomter
Orgel Ranem kirke - 2 000 - -
Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum 500 400 - -
Skageåsen trinn 4 7 130 - - -
Utb Østre del Skogmo ind område 2017 100 - - -
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbolig Skage 250 250 250 250

67 300 163 650 101 725 6 400  

5 Tiltak/ endringer i perioden 2018-2021 

Med et utgangspunkt i framskrevne tall viser 4-årsplanen et akkumulert finansieringsbehov (underskudd) 
er på 25 mill. kr. En har i flere år forberedt økonomien på at det skulle bli strammere tider for 
kommunen, ikke minst som følge av investeringer og økte kapasitet på tjenesteområdene. Det har derfor 
vært en bevisst styrking av fondsbeholdningen. Ved utgangen av 2017 er disposisjonsfondet over 62 mill. 
kr. etter disponering av årsoverskuddet.   
 
(Tall i kr 1000 Budsjett
Regnskapsskjema 1A - drift 2 018 2019 2 020 2 021 Sum
Til fordeling drift 236 260 231 790 218 977 213 345
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 236 260 235 865 228 736 224 707
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - 4 075-                   9 759-           11 362-         25 196-         

Økonomiplan

 
 
En kommune har ikke anledning til å vedta et budsjett i ubalanse. En må derfor finne tiltak som enten 
reduserer utgifter og eller øker inntektene. Tabellen over viser konsekvensjustert budsjett før saldering 
(som tidligere vist). 

5.1 Sum frie disponible inntekter: 
Kommunen har ingen direkte mulighet til å påvirke inntektene en får via skatt og rammetilskudd. 
Stortinget vedtar rammeoverføringene og skatten vil være avhengig av hva som blir skatteinngangen 
både lokalt og på landsbasis (inntektsutjevningen). Overhalla har i senere hatt en befolkningsvekst som 
har hatt en positiv innvirkning.  
 
Eiendomsskatt er den eneste realistiske kilden til en vesentlig økning av inntektssiden. Kommunen kan 
maksimalt kreve 7 ‰ som for Overhalla gir et inntektspotensial på kr 3,4 mill. kr utover dagens nivå (4 
‰ på boliger og fritidseiendommer, 7 ‰ på verk og bruk og næringseiendommer).  
Det er ikke gjennomført endringer i takstgrunnlag eller promillesats de senere årene. Hadde inntekten 
blitt indeksregulert i hht til SSB konsumprisindeks hadde dette gitt en inntektsøkning på ca 1 mill. kr.  
Arbeidet med retaksering er godt i gang og forventes å være sluttført i løpet av 2018. Dette vil danne 
grunnlaget for nye beregninger fra 2019. Hvor mye av det økte inntektspotensialet kommunen skal hente 
ut er en politisk prioritering og styres årlig av kommunestyret gjennom promillesatsen.  
 
Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 foreslått redusert mulighet for beskatning av verker 
og bruk. Foreløpig beregninger har vist at Overhalla kan tape inntil 1 mill. kr hvis lovendringen får flertall i 
Stortinget. Skulle lovendringen ikke bli vedtatt er det etter retakseringen forventninger til en vesentlig 
økning av skatteinntektene fra verker og bruk. Men dette er p.t. ikke lagt inn som en forutsetning i 
planen ut fra usikkerhet om endelig beslutning og konsekvenser.  
 
Regjeringen har nå også foreslått at en kommune framover maksimalt kan øke eiendomsskatten med 
inntil 1 ‰ per år, noe som begrenser det lokale handlingsrommet på kort sikt. 
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Andre generelle statstilskudd er midler som ikke er øremerket. Men er i all hovedsak knyttet til utgifter. For 
Overhalla er dette i det vesentligste integreringstilskudd. En vil heller ikke her ha noe vesentlig potensiale 
for inntektsøkning.  

5.2 Netto finansinntekter/utgifter 
Finansutgiftene påvirkes av investeringen og låneopptak i tillegg til rentenivået. Netto øker utgiften med 
10 mill. kr i perioden. Økningen kan reduseres ved at en ikke gjennomfører planlagte investeringer. En 
investering på 100 millioner vil eksempelvis gi en årlig finanskostnad på ca 4 mill. kr.  

5.3 Overføring til investering 
En har årlig dekket egenkapitaltilskuddet til KLP dekkes med driftsmidler (overføring til investering). I 
økonomiplanen dekkes tilskuddet i 2018 av driftsmidler og er videre forutsatt dekket med bruk av 
investeringsfond. En har med det tatt ut muligheten for ytterligende reduksjon fra 2019 for posten.  
 

5.4 Endringer i driften 
En har i revidert økonomiplan videreført tiltak for endring (innsparing) av driftsrammene innenfor skole 
og helse/omsorg. Totalt 2,5 millioner kr. Det er i tillegg justert for prosjekter som er finansiert med 
disposisjonsfond og avsluttes i planperioden. Bruk av ubundne avsetninger er justert med tilsvarende 
beløp.  
 
En har ikke mottatt signaler om videre bosetting av flyktninger etter 2018. Det er derfor budsjettert med 
en gradvis nedtrapping av tjenestene. En har i 2018 budsjettert med 12 mill. kr for bosettings- og 
integreringsarbeidet som omfatter skole, helse/omsorg, barnevern, administrasjon og kultur -og samfunn. 
Dette er videreført i 2019 med en nedtrapping fra 2020 med 4 mill. kr og 7 mill. kr i 2021. Det er for tidlig 
å kunne komme med nøyaktige tall og framdrift i mulig nedtrapping. Tiltakene er finansiert med bruk av 
disposisjonsfond og får sådan ingen effekt på balansen i budsjettet. Fondsbruken er redusert i hht til 
utgiftssiden.  

5.5 Bruk av disposisjonsfond (saldering) 
Som finansering av budsjett som ikke er i balanse kan en bruk av disposisjonsfond. Overhalla har ved 
utgangen av 2017 et disposisjonsfond på 62 millioner. Det vil være tilstrekkelig til å dekke ubalansen i 
konsekvensjustert økonomiplanen på 25 mill. kr. På lengre sikt vil et slikt tiltak ikke være bærekraftig for 
kommunens økonomi og sees på som et foreløpig forslag til løsning. Rådmannen vil derfor i 2018 starte 
et omstillingsarbeid i organisasjonen. Dette i samspill med politisk nivå. Målsettingen vil være å iverksette 
effektiviseringer og omprioriteringer for å redusere ubalansen i økonomiplanperioden og skape nødvendig 
rom i økonomien for en stabil videre drift og utvikling av Overhalla kommune. 
 
I tillegg til saldering av økonomiplanen er det foreløpig forutsatt at tiltak og prosjekter med kortere 
varighet dekkes med disposisjonsfond. Netto utgjør dette 18 mill. kr. Totalt for hele perioden er det inntil 
videre forutsatt at en skal bruk 43 mill. kr av disposisjonsfond og fondet vil da ved utgangen av 2021 
være 19 mill.kr og utgjøre ca 6 % av kommunens driftsinntekter.  
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5.6 Rådmannens forsalg til revidert økonomiplan (2. gangs) 2018-2021  
 
(Tall i kr 1000) Regnskap Budsjett
Regnskapsskjema 1A - drift 2 017 2 018 2019 2 020 2 021
Skatt på inntekt og formue 89 306 88 272 88 436 88 436 88 436
Ordinært rammetilskudd 145 974 148 500 145 609 141 889 141 419
Skatt på eiendom 6 927 6 889 7 889 7 889 7 889
Andre direkte eller indirekte skatter 391 391 391 391 391
Andre generelle statstilskudd 21 685 11 462 9 015 4 975 2 453
Sum frie disponible inntekter 264 283 255 514 251 339 243 580 240 588
Renteinntekter og utbytte 2 824 1 655 1 626 1 601 1 576
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 485 10 050 13 707 14 632 14 610
Avdrag på lån 12 560 13 127 13 479 16 398 18 434
Netto finansinnt./utg. 19 222-         21 522-         25 561-         29 429-         31 468-         
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - -
Til ubundne avsetninger 39 013 11 398 8 098 4 083 1 585
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 10 649 -
Bruk av ubundne avsetninger 24 000 14 618 14 110 8 910 5 810
Bruk av ubunde avsettning saldering øk plan 4 075 9 759 11 362
Netto avsetninger 4 364-           3 219 10 087 14 586 15 587
Overført til investeringsregnskapet 1 061 951 - - -
Til fordeling drift 239 636 236 260 235 865 228 736 224 707
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 233 939 236 260 235 865 228 736 224 707
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5 697 - 0 0 0-                   

Økonomiplan

 
 
 
(Tall i kr 1000) Regnskap Budsjett
Regnskapsskjema 1B - drift 2 017 2 018 2019 2 020 2 021
Politiske styringsorganer 3 431-           728 728 728 728
Stabs- og støttefunksjoner 14 883 14 823 14 852 14 852 14 852
Fagområde oppvekst 85 934 89 593 89 523 87 823 87 323
Fagområde helse/sosial 74 031 76 633 76 633 76 133 76 133
Fagområde kultur 16 515 10 984 10 984 10 984 10 984
Fagområde teknisk 35 018 34 815 34 473 33 544 33 015
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 12 631-         16 170-         16 170-         16 170-         16 170-         
Kjøp av tjenester etter avvikling M-N samkom. - - - 24 841 24 841
Midtre Namdal Samkommune 23 620 24 853 24 841 - -
Innsparing integreringsordningen (samlet alle tjenester)- - - 4 000-           7 000-           
Sum 233 939 236 260 235 865 228 736 224 707

Økonomiplan
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Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett
2017 2018 2019 2020 2021

Investeringer i anleggsmidler 69 217 67 300 163 650 101 725 6 400
Utlån og forskutteringer 2 085 2 000 2 000 2 000 2 000
Kjøp av aksjer og andeler 886 951 951 951 951
Avdrag på lån 3 776 1 237 1 417 1 567 1 544
Dekning av tidligere års udekket - - - - -
Avsetninger 100 1 000 1 000 1 000 1 000
Årets finansieringsbehov 76 065 72 488 169 018 107 243 11 895
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 55 502 54 109 133 960 36 717 6 100
Bruk av lånemidler Startlån 1 027 2 000 2 000 2 000 2 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler - 1 000 1 000 1 000 1 000
Tilskudd til investeringer - - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 9 893 10 691 29 690 11 530 300
Refusjoner - 53 478 -
Mottatte avdrag på utlån 5 810 3 737 1 417 1 567 1 544
Andre inntekter 61 - - - -
Sum ekstern finansiering 72 294 71 537 168 067 106 292 10 944
Overført fra driftsregnskapet 1 061 951 - - -
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger 2 710 - 951 951 951
Sum finansiering 76 065 72 488 169 018 107 243 11 895
Udekket/udisponert - - - - -

Økonomiplan
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Vedlegg: Økonomisk analyse – kommunebarometeret.no (kommentarer og 
spørsmål er fra Kommunal Rapport) 

Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort 
fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Overhalla på en 165. plass. 
Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Endelig tabell blir 
offentliggjort 28. juni. Overhalla er rangert blant de 100 beste kommunene innen 
barnehage og særlig pleie og omsorg, hvor kommunen over tid har hatt en høy 
rangering. Kommunen har sine svakeste plasseringer innen barnevern (339. plass) og 
helse (321. plass). Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og 
bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i 
tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. Likevel: I hovedsak vil kommuner som 
ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i 
toppen av den samme tabellen.  

Grunnskolen: Avgangskarakterene på 10. trinn i Overhalla har vært omtrent middels 
de siste fire årene. Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå som snittet de siste fire 
årene. 29 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene ligger på laveste 
mestringsnivå (av fem). Det er en litt lavere andel enn hva som er normalen i 
Kommune-Norge. På ungdomsskolen oppfyller de aller fleste lærerne i matematikk, 
engelsk og norsk nye krav til fordypning.  

Pleie og omsorg: 80 prosent av de ansatte i pleie og omsorg i Overhalla har 
fagutdanning. Det er litt bedre enn i normalkommunen. Landsgjennomsnittet er på 74 
prosent. Andelen er litt lavere nå enn for ett år siden. Målt mot hvor mange over 80 som 
faktisk bor på sykehjem, har kommunen en middels andel plasser avsatt til demente. 
Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på sykehjem er demente. I Overhalla er 41 
prosent av plassene ment for demente. Kommunene skal gi et tilbud til 
funksjonshemmete også utenom arbeid og studier. I Overhalla er det 69 prosent som 
har fått oppfylt sitt behov. Andelen er ganske høy målt mot resten av landet. Snittet i 
KommuneNorge er 60 prosent. De beste ligger på 85 prosent.  

Barnevern: Når vi korrigerer andelen av barn som er i barnevernet for behovet, er 
andelen i Overhalla ganske lav målt mot resten av landet. Kommunen har en god 
statistikk for saksbehandlingen i barnevernet. KommuneNorge har blitt bedre de siste 
årene, snittet er nå 87 prosent. Av barn med tiltak er 23 prosent i fosterhjem eller 
institusjon. Det er en relativt lav andel målt mot mange andre kommuner. Snittet ligger 
på 27 prosent. I barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som positivt.  

Barnehage: Bemanningen i barnehagene i Overhalla er litt over middels. Som regel er 
bemanningen lavere jo større kommunen blir. Snittet er 6 barn per årsverk. 42 prosent 
av ansatte i kommunale barnehager har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er 
36 prosent. En liten andel av dem som jobber i barnehagene i Overhalla er menn. Hva 
skal til for å nærme seg de beste kommunene? 74 prosent av barna med 
minoritetsbakgrunn går i barnehage, ifølge tallene. Det er midt på treet målt mot resten 
av landet. Snittet er 77 prosent. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall 
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.  

Helse: Overhalla har lavere legedekning enn de fleste andre kommuner. Har det noe å 
si for tilbudet til innbyggerne at dekningen er såpass lav? Det er ledig plass på 100 
prosent av fastlegelistene. Dekningen av helsesøster målt mot antall småbarn i 
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kommunen er lav målt mot de kommunene som topper tabellen. Antall ansatte med 
videreutdanning innen psykisk helse er litt høyere enn i normalkommunen, målt mot 
antall innbyggere.  

Sosialtjeneste: Unge mottakere i Overhalla går ganske lenge på sosialhjelp. I 
barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må være positivt at sosialhjelp er en 
midlertidig løsning på vei mot noe mer permanent. Blant de under 25 år, er andelen på 
sosialhjelp korrigert for behovet på 4,4 prosent, mens snittet i Kommune-Norge ligger på 
3,7 prosent. Sosialstønad gis i over 10 måneder til 13 prosent av de som mottar støtte. 
Andelen er ikke spesielt høy, kommunen er på 145. plass på denne tabellen. Andelen 
mottakere som har sosialhjelp som hovedinntekt er litt under normalen. I barometeret er 
det positivt at få har sosialhjelp som hovedinntekt.  

Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var på 3,6 prosent i Overhalla i fjor. Det er bra, i 
likhet med veldig mange andre kommuner. Snittet for hele landet ligger på 3,5 prosent. 
Overhalla havner på 128. på denne tabellen for 2017. Målt over de siste fire årene har 
driftsmarginen vært meget solid. Netto renteeksponert gjeld er mye høyere enn 
landsgjennomsnittet (45 prosent), målt mot brutto driftsinntekter. Investeringsnivået har 
vært litt høyt i Overhalla de fire siste årene. Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen 
(korrigert for utgiftsbehovet) i Overhalla ligger litt lavere enn normalnivået. Kommunen 
er på 130. plass på denne tabellen. Innen pleie og omsorg ligger kostnadene ganske 
lavt målt mot resten av landet. Barnehagekostnadene er litt høyere enn normalen. 
Kostnadene i barnevernet er middels.


