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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/4223-1

Saksbehandler:

Asle Lydersen

Saksframlegg

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne 
butikker

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 40/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 29/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune ser ikke behov for endring i helligdagsloven og mener det vil medføre 
vesentlige ulemper sammenlignet med dagens situasjon.

Dersom det blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener Overhalla kommune at
denne lovendringen må gjelde generelt, og at beslutningsmyndighet ikke overlates til
kommunene. 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 26.05.2015 Forslag om endringer i 
helligdagsloven for å tillate 
søndagsåpne butikker - høring

Vedlegg: Høringsnotat av 27. mars 
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Saksopplysninger

Kulturdepartementet har i brev datert 27.3.15 sendt høringsnotat «Forslag om endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker» på høring med frist 30. juni 2015. Notatet
følger vedlagt.

I brevet opplyses det om at det i notatet er tatt inn et alternativt forslag om at
beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune, og en ønsker synspunkter også på dette.
Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om adgangen til
søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det forutsettes at
en eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre innstramming
sammenlignet med dagens situasjon.

Departementets siktemål:
 Forenkling av regelverk
 Større grad av likebehandling mellom butikker (det er allerede mange typer butikker 

som i dag har adgang til å holde åpent på søndager)

Departementet foreslår som et primæralternativ at butikker skal få adgang til å holde åpent på
alle vanlige søndager, men at de særskilte helligdagene, høytidsdagene og høytidsaftenene
fortsatt som hovedregel bør skjermes.

Alternativt foreslås at kommunene gis avgjørende beslutningsmyndighet. Her tenkes flere
mulige alternativer, se vedlegget, og at man i utforming av lovbestemmelsen fastlegger hvor
omfattende beslutningsmyndigheten skal være.

Vurdering

Spørsmålet om mulighet for søndagsåpne butikker berører og kan engasjere mange innbyggere 
og det er naturlig at kommunen uttaler seg om saken. 

Det vedlagte høringsnotatet har en grundig gjennomgang av fordeler og ulemper.

Oppsummert kan fordelene være følgende: 
Fordeler: 

 Mindre statlig byråkrati og større lokal frihet.
 Mulighet for bredere vareutvalg og mindre trengsel enn det er i dagens «Brustadbuer» 

dersom ordinære dagligvarebutikker holder åpne søndager. 
 Flere deltidsarbeidsplasser for studenter og andre som kan tenke seg å arbeide søndag. 
 Mer likeverdig konkurranse med naboland som ikke har begrensninger i forhold til 

mulighet til å ha åpne butikker søndag 

Ulemper: 
 Innbyggerne utsettes for mer «kjøpepress» som medfører økt forbruk dersom også 

søndagen blir handelsdag 
 Søndagen som en stille «annerledesdag» hvor hovedaktivitet for mange er friluftsliv 

kommer under press. 
 Større andel av innbyggerne må arbeide helgedag 
 Økte driftskostnader for forretningene kan gi svakere resultat og dårligere skatteinntekter 

fra handelsnæringen, evt økte priser for forbrukerne. 
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Det er allerede mange typer butikker som i dag har adgang til å holde åpent på søndager. 
Dersom det åpnes for søndagshandel må den enkelte butikk/senter selv ta avveiningen av om
det vil være lønnsomt å holde åpent på søndag, men det kan fort få dominoeffekt og gi et press 
dersom en eller flere butikker velger å åpne. Tilsvarende vil det også kunne bli en spiraleffekt 
med økende konkurranse om utvidet åpningstid kommunene i mellom dersom kommunene 
tillegges beslutningsmyndigheten. Administrasjonen har ikke oppfattet at det i Overhalla 
kommune er store ønsker eller behov for søndagsåpne butikker. Miljømessig kan forslaget ellers
føre til noe økning av veitrafikk og energiforbruk. Rådmannens vurdering samlet sett er at 
ulempene er vesentlig større enn fordelene og innstiller i tråd med det.

-�5�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/4091-1

Saksbehandler:

Roger Johansen

Saksframlegg

Mulighetsstudie – energieffektivisering vann og avløp

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 41/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 30/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

1. Det gjennomføres en mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruk innenfor vann- og 
avløpsområdet.

2. Mulighetsstudie skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 150 000, som 
finansieres med bruk av selvkostfond vann og avløp likt fordelt.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 20.05.2015 Mulighetsstudie innenfor enøk for 
vann avløpsavdelingen i Overhalla 
kommune.

Saksopplysninger

I behandling og vedtak av dato 24.11.2014 i sak tiltaksplan innenfor vann og avløp for årene 
2015-2016 ble det i underpunkt 4 vedtatt følgende: «I tråd med kommunens klima og energiplan 
skal det i 2015 utarbeides statusoversikt og en mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruk 
innen vann avløpsområdet. Fremmes som egen sak til behandling».
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Det fremmes derfor med dette et forslag til vedtak for finansiering med påfølgende igangsetting 
av denne statusoversikten/mulighetsstudien.

Forslag om gjennomføring av konkrete tiltak som resultat av mulighetsstudien, vil komme til 
politisk behandling når mulighetsstudien foreligger.

Vurdering

Klima og miljøplanen har et eget punkt om at det skal utarbeides en statusoversikt og en 
mulighetsstudie innenfor enøk, på vann- og avløpsområdet.
For å håndtere dette er det behov for å knytte til oss konsulentbistand som kan bistå i prosessen. 
Det anslås at dette kan gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 150 000. Det vil mest 
trolig være store muligheter innenfor fagområdet til å finne tiltak som kan bidra til å redusere 
energiforbruket og dermed også kostnadene. En målsetting vil være å kunne energieffektivisere 
kommunens vann- og avløpsanlegg innenfor dagens avgiftsnivå for disse tjenestene.

Med å se på dette totalt sett og i tillegg være fokusert på konkrete elementer, vil vi også kunne 
planlegge tiltak inn i den kommende vann- og avløpsplanens tiltaksdel. En slik studie vil også 
være et verktøy i den daglige driften for å være en rettesnor for å «velge riktige» faktorer når 
produkter/løsninger skal vurderes. 

Miljømessig vurdering
En mulighetsstudie og statusoversikt vil gi et godt grunnlag for å kunne gjøre fornuftige 
energitiltak innenfor et sentralt men energimessig ofte oversett fagområde i kommunene. En slik 
satsing vil komplettere kommunens mange klima- og miljøtiltak på andre områder, og slik sett 
bidra til arbeidet med kontinuerlig forbedring av kommunens miljøprestasjoner, i tråd med 
miljøsertifiseringen ISO 14001 og vedtatt klima- og miljøplan.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/4238-2

Saksbehandler:

Dagfinn Johansen

Saksframlegg

På tur inn i framtiden  Ny organisering av IKT i grunnskolene.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 42/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 31/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

1. Forslaget til ny organisering/ bruk av digitale ressurser/ hjelpemidler i grunnskolene vedtas.
Det kjøpes inn læringsbrett (iPad) til alle elever i grunnskolene som de personlig får 
disponere for bruk i læringsarbeidet både på skolen og heime.

2. Investeringskostnadene for anskaffelse av utstyr kr 1.405.700 eks. mva. og kostnader til 
kompetanseheving kr 292.500 dekkes med låneopptak.

3. Det jobbes videre med å få til en prosjektstilling for en begrenset periode fra høsten 2016, 
der oppfølging av IKT-satsningen og utvikling av Overhalla som realfagskommune ses i 
sammenheng.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 27.05.2015 På tur inn i framtiden -->Ny 
organisering av IKT i grunnskolene.

S 27.05.2015 På tur inn i framtiden --> Ny 
organisering av IKT i grunnskolene

Saksopplysninger

Vårt forslag til strategisk valg m h t IKT-utvikling i grunnskolene har som utgangspunkt 
at digitale verktøy og ressurser skal være et virkemiddel for å oppnå best mulig relevant 
læring for elevene som kvalifiserer for fremtidens kompetanser (jfr Ludviksenutvalget 2015) 

Noen sentrale rammefaktorer og forutsetninger som hemmer eller fremmer bruk av 
teknologi i læringssituasjoner:

 Tilgang til nettet og de digitale ressursene 
 Læringsressurser tilpasset læringsoppgavene som elevene arbeider med. 
 Legge til rette for å utvikle digital kreativitet rettet mot morgendagens samfunn.
 God opplæring i nye tilnærmingsmåter til læring der ny teknologi tas i bruk. 

I forbindelse med innflytting i nye skolelokaler på OBUS, ble det tidlig i prosessen bestemt 
at det ikke skal være egne datarom. Barneskolen på OBUS har i dag kun gamle stasjonære 
PC. Som en del av byggeprosjektet er det avsatt kr 800000,- til nytt IKT-utstyr. Med dette 
som utgangspunkt, har vi vært gjennom en prosess der vi har vurdert hva som er fornuftige 
«digitale» valg videre for både OBUS og Hunn skole. Vi ønsker å utvikle en bedre helhet i 
opplæringen enn vi mener vi har klart tidligere. Med utgangspunkt i erfaringene vi har fra 
egen kommune og erfaringene fra andre kommuner, foreslår vi nå en betydelig endring med
hensyn til bruk av digitale ressurser/ hjelpemidler i undervisningen.

Vurdering

1. Skolens IKT-infrastruktur 

1.1. Hva må utgangspunktet være?

Digitale ressurser i undervisningen er et primærhjelpemiddel i elevens læringsprosess og 
må være tilgjengelig i elevenes primærområder for å oppnå læringsmålene i alle fag. 
Elever må raskt ha tilgang til hver sin digitale arbeidsenhet. De digitale ressurser de skal 
bruke må være godt tilrettelagt for brukeren.
Hvis dette ikke fungerer, sløses undervisningstid bort, læringseffekten blir liten og fører til 
frustrasjoner både hos elever og lærere. 

1.2. Hvordan blir digitale ressurser et primærhjelpemiddel?

Fler og fler kommuner innser at digitale ressurser ikke blir et primærhjelpemiddel i 

undervisningen uten at elevene har hver sin personlige digitale maskinenhet som kan brukes 

både på skolen og heime. Dette er en moderne «lærebok» som eleven må ha tilgang til både 
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på skolen og heime. Gjennom en slik måte å tenke på, utjevnes også sosiale forskjeller som 

vi ser har utviklet seg de siste årene med hensyn til utstyr og muligheter i heimene.

1.3. Valg av løsninger

Det må legges stor vekt på å redusere til et minimum tiden det tar i klasserommet å få 
tilgang til digitale læringsressurser. 

Arbeidet med utvikling av kvalitet i skoler og barnehager som en del av kommunens 
deltakelse i program for skole- og barnehageeiere 2014/2015, har vært en nyttig bakgrunn 
også for å sette større fokus på hvordan kommunen kan lykkes i det pedagogiske 
utviklingsarbeidet med IKT.

I den første oppvekstkonferansen i Overhalla som ble gjennomført 16. april på Overhalla 
Hotel, var et av hovedtemaene IKT-støttet pedagogisk utvikling. Eva Bratvold holdt 
presentasjon og trakk opp utviklingstrekk om dette perspektivet.

Våren 2015 har en gruppe bestående av rektorene i grunnskolene, 3 lærere, IKT-sjef, 
rådmann, regional koordinator for skoleutvikling og fagsjef for oppvekst gjennomført 
studietur til Kongsberg/ Oslo for å se på en helhetlig og gjennomgående bruk av iPad 
(læringsbrett) i undervisningen, som alternativ til bruk av PC i ordinær klasseundervisning.
Denne gruppen konkluderer med at personlige læringsbrett til alle elever gir oss de 
beste mulighetene til å oppfylle det som vi mener utgangspunktet må være (jfr pkt 1.1). 

Lærere og ledere i Kongsberg kommune var entydige i sine konklusjoner etter at de gjennom 
mange år har gjort de samme erfaringene som vi har beskrevet i innledningen:
«det å få læringsbrett for alle elever i klasserommet, har vært starten på en ny tid i måten å 
tenke læring på».

Med hensyn til læringsbrett, er ulike alternativer vurdert. Ut fra den kunnskap vi mener å 
sitte inne med i dag, er det kun iPad som vurderes som aktuelt læringsbrett med 
utgangspunkt i tilgjengelige «app’er» (programvare). 

1.4. Trådløst nettverk.

Det en forutsetning at de trådløse nettverkene klarer å betjene et stort antall brukere på nett 

samtidig med tilstrekkelig båndbredde. 

God kvalitet på alle “sårbare” ledd i infrastrukturen er en forutsetning for å hindre brudd i 
internettforbindelsen, noe som er særdeles uheldig for bruk av IKT i undervisningen.

1.5. Tilleggsutstyr

Hodetelefoner må være tilgjengelig for alle enheter.
I språkundervisning er dette aktuelt å bruke helt fra 1. trinn.
Projektorer eller store digitale skjermer må være tilgjengelig i klasserom der det foregår 
felles undervisning.. 
Alle klasserom må ha høyttalere med god kvalitet slik at lyd og bilde kan kombineres.

1.6. Lagringsløsning og Feide (tilgang både på skole og hjemme)

Kommunen har allerede på plass lagringssystemer gjennom vårt regionale samarbeid. Her 
er Microsoft sin OneDrive løsning valgt for lagring, noe som gjør at elevene vil ha tilgang 
til «skolefiler» både på skolen og heime. Det nasjonale systemet for personlig pålogging for 
skoleverket (Feide) er også innført for alle kommunene i MNS.
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1.7. Kostnad og finansiering av utstyr

Både ungdomsskolen og begge barneskolene i kommunen har pr. i dag PC-basert utstyr plassert 
i hovedsak på egne datarom. PC’ene er nå så gamle at de må betegnes som klare for utskifting. 
Dette berører anslagsvis 120 PC’er totalt, som da skal brukes av nesten 500 elever. Med dagens 
løsning basert på egne datarom er det åpenbart vanskelig å integrere og basere seg på digitale 
verktøy på noen god måte i det daglige læringsarbeidet. Samtidig legger egne datarom beslag på 
verdifulle arealer som med en 1-til-1 basert løsning med læringsbrett kan frigjøres til andre 
formål.

I skoledrifta er det en rekke budsjettposter som vil bli berørt av en endret satsing med 
læringsbrett, og hvor en med stor sannsynlighet over tid vil kunne oppnå besparelser.

Kostnad utstyr
Type utstyr Antall Kostnad
iPad’er elever med tilleggsutstyr 500 1.952.000
iPad’er lærere med tilleggsutstyr 65    253.760

Sum 565 2.205.760

Finansiering av utstyr
Budsjettpost Beløp
Disponible midler til utstyr nybygg OBUS 800.000
Behov for bevilgning kommunestyret 1.405.760

Sum finansiering 2.205.760

1.8. Miljøeffekter
Gjennom innføring av læringsbrett, forutsettes det at bruk av papir vil reduseres, noe som er 
i tråd med Overhalla kommune sin miljøplan. Vi forventer også en nedgang i bruk av 
engangsbøker, noe som både har en miljøeffekt og økonomisk effekt.

1.9. Overgangsordninger
Skolene vil i en overgangsfase fortsatt benytte PC’er skolene har til bestemte oppgaver. 
Dette vil være tentamen/ eksamen på U-trinnet og bruk av spesielle opplæringsprogram for 
elever med spesielle behov. I tillegg vil dette kunne gjelde nasjonale tester og noen 
kartleggingssystemer som er i bruk i skolene. Utdanningsdirektoratet har som intensjon at 
nasjonale pålagte digitale oppgaver elevene må gjennomføre, skal være plattformuavhengig 
– dvs at også dette skal kunne gjennomføres på iPad.

2. Læringseffekt, kompetanseheving og utviklingsarbeid.

2.1. Bruk av digitale læremidler (DL) og digitale verktøy (DV)

Digitale læremiddel i fagopplæringen er en av flere middel for å oppnå best mulig læring. 
Disse læremidlene gir mulighet for mange flere «læringskilder» enn en tradisjonell lærebok 
har. Dette betyr ikke at papirbøker ikke kan brukes, men at vi gradvis endrer bruken av 
tradisjonelle lærebøker.

Digitale verktøy er hjelpemiddel i undervisningen for å hjelpe eleven med å få til best 
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mulig systematisk og effektivitet læringsprosess knyttet til de ulike fagområdene, og for å 
kunne vise læringseffekter (presentere fagstoff) for medlever, lærer og andre.
Hva angår den 5. ferdigheten (digitale ferdigheter) i læreplanene, må digitale læremidler og 
digitale verktøy ses i sammenheng og utgjøre en helhet.

2.2. Plan for kompetanseheving ansatte og tilhørende kostnader.
Ved innføring av bruk av iPad for alle elever, må alle lærere få en grunnopplæringspakke 
som omhandler:

- kompetanse i tekniske sider knyttet til læringsbrettet og trådløse samarbeidssystemer i 
klasserommet.
- pedagogisk startpakke for de ulike klassetrinnene som omfatter fagene norsk, engelsk 
og matematikk (flere fag trekkes inn etter hvert) – fagressurser og kreative verktøy.
- strategi for opplæring i nettvett og fokus på digital mobbing

Med utgangspunkt i blant annet opplæring Kongsberg og Bærum kommuner har 
gjennomført, må kommunen leie inn profesjonell bistand for å kunne gi alle lærere samme 
kompetanse på en effektiv måte.

I tillegg legges det opp til å bruke kommunale kompetanseutviklingsmidler til kommunal 
oppfølging etter at innføringsåret er gjennomført. Dette foreslås kombinert med 
realfagsatsning i kommunen, som kan ha en god sammenheng med IKT-støttet pedagogisk 
utvikling.

Plan for kompetanseheving
- 5 dager opplæring gjennomføres for alle lærere i løpet av skoleåret 2015/ 2016. 
Opplæringen vil foregå i store grupper i startfasen og internt på skolene delvis sammen med 
elevgrupper de 3 siste dagene.
- Egen plan for oppfølging innenfor de ulike fagområder vil bli utarbeidet i løpet av 
skoleåret 2015/ 2016. Herunder vurdering av digitale læremidler.

Finansiering av opplæring / oppfølging
Type opplæring Kostnad
Grunnopplæring 65 lærere 5 dager á kr 4500,- 292.500
Finansiering
Behov for bevilgning kommunestyret 292.500

Type opplæring Kostnad
Oppfølging IKT og realfag 40% stilling i ett år fra høsten 2016 
med eventuell forlengelse ved tilstrekkelig finansiering

240.000

Finansiering 1. år
Prosjektmidler (realfagskommune) 60.000
Kompetansemidler 150.000
Andre kommunale midler/ søknad om midler   30.000

3. Endring av lisenser og utfasing av systemer
I løpet av skoleåret 2015/ 2016 skal alle lisenser kommunen har til skolebruk gjennomgås. 
Dette gjelder også en vurdering av læringsplattformen itslearning. 
Dette gjennomgangen skal ses i sammenheng med vurdering av læremidler i de 
fagområdene som er omtalt tidligere i dokumentet.
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5. Ansvar for utvikling på skolene og i kommunen.

5.1. Pedagogisk IKT-ledelse

Den pedagogiske IKT-ledelsen på den enkelte skole skal se sammenhengen mellom teknikk 
og pedagogikk og ha gjennomføringskraft:
- sørge for at strategiene for egen skole/ kommune blir fulgt opp.
- ha en aktiv rolle i implementering og bruk av digitale hjelpemidler og ressurser.
- ha oppfølgingsansvar opp mot den enkelte ansatte.
- kvalitetssikre at det blir gjennomført det man er blitt enige om.

5.2. De ulike roller

Rektor må prioritere systematisk oppfølging/ videreutvikling av pedagogisk bruk av digitale 
ressurser og hjelpemidler, og påse at oppgaver som er delegert nedover i skolesystemet blir 
gjennomført.

Lærer må lede læringsarbeidet på en slik måte 
- at læreplanens 5. grunnleggende ferdighet – digital ferdighet (kompetanse) integreres i 
alle fagene i grunnopplæringen, slik det legges opp til i Kunnskapsløftet.
Herunder at nettvett og kritisk kildebruk vektlegges i opplæringen.
- at digitale læringsressurser/ digitale hjelpemidler får en sentral plass i elevens 
læringsarbeid i henhold til den opplæringen/ oppfølgingen som opplæringsprogrammet 
legger opp til.

Hvis en lærer mangler kompetanse innenfor IKT-området, har vedkommende et ansvar 
for å gi dette til kjenne, og diskutere med overordnet hvordan dette kan løses.

Eleven har etter veiledning fra lærer ansvar for utvikling av gode arbeidsvaner knyttet til 
digitale verktøy. Herunder:
- Være mottakelig for opplæring og følge rutiner/ kjøreregler knyttet til bruk av utstyr og 
ressurser.
- Skrive under på at IKT-reglement er lest og forstått (når eleven blir så gammel at dette er 
aktuelt)
- Lære seg nettvett og kritisk kildebruk.
- Lære seg å bruke digitale hjelpemidler og læringsressurser på en kreativ måte på skolen og 
hjemme som erstatning for eller tillegg til tradisjonelle læremidler/ læreverk.
For elevens beste er det avgjørende at foresatte og ansatte på skolene spiller på lag, slik at 
de krav som stilles kan oppnås på best mulig måte.

5.3.Budsjettrutiner knyttet til digital utvikling i skolene.

Hvis kommunen skal klare å få til en helhetlig digital utvikling, må strategien løftes opp på 
skoleeiernivå, slik at de budsjettmessige prioriteringer som blir gjort, er forankret i klare 
målsettinger med hensyn til hva man ønsker å oppnå som neste steg i utviklingen. Fokus 
framover må være: god læring for elevene – hva, hvorfor og hvordan?

5.4.Beslutningsrutiner

Det er naturlig at anbefalinger med hensyn til digital utvikling i skoler og barnehager er den 
del av det regionale skolesamarbeidet i MNS. Imidlertid tilsier våre erfaringer at strategiske 
beslutninger/ beslutninger som krever politisk godkjennelse, må tas i hver enkelt kommune.
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Samlet sett fremstår det nå som et riktig tidspunkt for en helhetlig satsing med tyngde på 
utvikling av kompetanse i bruk av IKT i læringsarbeidet i kommunens skoler. Det er vesentlig at 
IKT knyttes tett til det pedagogiske utviklingsarbeidet og med fortløpende eierskap til videre 
prosess på skolene. Det vil i videre fase være naturlig også å vurdere og planlegge for en IKT-
støttet utvikling i barnehagene der det er hensiktsmessig.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/2923-1

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsmelding 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 43/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 32/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

Overhalla kommunes årsberetning for 2014 vedtas. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 13.04.2015 Årsmelding 2014
X 13.04.2015 Årsmelding 2014
X 13.04.2015 Årsberetning 2014

Saksopplysninger

Årsberetningen fremlegges uten særskilt kommentar utover det som er beskrevet i 
årsberetningen.

Vurdering

Det vises til vurderingene i vedlagte årsberetning for 2014.  
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/6347-11

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsregnskap 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 44/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 33/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på kr 6.130.986.

2. Mindreforbruket avsettes til “Generelt disposisjonsfond”. 

3. Besparelse innenfor flyktningetjenesten på kr 468.633 overføres fra “Generelt 
disposisjonsfond” til “Statstilskudd flyktninger”.

4. Tilskudd til kommunereformen på kr 200.000 overføres 2015. 

5. Følgende budsjettjustering gjennomføres:
Art Ansvar Tjeneste Beløp
19310 8100 89900 -6.130.986,39
15400 8100 89900 6.130.986,39
25950000 6.130.986,39
25600002 -6.130.986,39
25600002 493.632,90
25600100 -493.632,90
19401 1000 12000 -200.000
14904 1000 12000 200.000

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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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 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 
på kr 6.130.986,39 etter bruk og avsetninger av interne finanstransaksjoner. 

Årets mindreforbruk fremkommer som følge av kr 343.000 mer i frie inntekter, kr 1.470.000 
mindre i nettofinansutgifter enn budsjettert. Samlet er det en besparelse innenfor 
rammeområdene på kr 4.608.000. Det er avsatt kr 290.000 mer til øremerkede fond enn 
budsjettert. 

Besparelsen på rammeområdene fordeler seg som følgende: 
Samferdsel og barnevern er de områdene med de 
vesentligste besparelsene. Rammen for kommunal veg ble 
i 2014 økt med kr 500.000. Behov for vintervedlikehold 
ble mindre enn snittet fra tidligere år. Mye av besparelsen 
på enhetene knyttes til vakanse i stillinger, hvor en har 
mottatt refusjon fra nav. I tillegg har det vært mindre 
etterspørsel etter enkelte tjenester.

Pensjonskostnadene som i 2014 har vært på kr 24 millioner viser et merforbruk på kr 1 million i 
forhold til budsjett.

På landsbasis meldes det om skattesvikt i forhold til opprinnelige antagelser for 2014 (kr 2,3 
mrd). For Overhalla ble skatt- og rammetilskudd redusert med kr 1,2 i forhold til opprinnelig 
budsjett Tapet ble dekket med redusert avsetting til disposisjonsfondet.

Flyktningetjenesten budsjetteres med balansering av inntekter og utgifter. Budsjetterte 
integreringstilskudd som mottas blir avsatt til disposisjonsfond. Fondet skal videre brukes til å 
dekke de utgifter en har med ordningen. Endelig regnskap for ordningen viser samlede 
merinntekter på kr 468.633 i driftsregnskapet, som påvirker regnskapsresultatet positivt. Hadde 
en tidligere hatt tilstrekkelig oversikt over endelige integreringstilskudd og refusjoner knyttet til 
flyktningebosettingen i 2014, ville disse merinntektene gjennom en budsjettjustering blitt 
foreslått avsatt til fond til bruk i senere år. 

Rådmannen anbefaler at kr 468.633 overføres fra “generelt disposisjonsfond” til “statstilskudd 
flyktninger” (intern overføring). 

Fylkesmannen har i forbindelse med kommunereformen tildelt kommunen kr 200.000 i tilskudd 
via rammetilskuddet i 2014. Tilskuddet er ikke disponert og inngår i overskuddet. Rådmannen 
anbefaler at midlene overføres 2015 til dekning av utgifter en vi få til reformarbeidet.  

Besparelse

Politiske styringsorganer -195 000

Stabs- og støttefunksjoner 735 000

Fagområde oppvekst 217 000

Fagområde helse/sosial 989 000

Fagområde kultur -993 000

Fagområde teknisk 2 184 000

Interkommunalt samarbeid -5 000

Skatter, rammeti lskudd, renter og avdrag 345 000

Midtre Namdal Samkommune 1 331 000

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 4 608 000
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For mer detaljert beskrivelse vises det til årsmelding og virksomhetsrapport for 2014.

Investeringsregnskapet
Årets finansieringsbehov i investeringsregnskapet viser at en totalt har hatt en besparelse i 
forhold til budsjett på kr 1.759.000. Framdriften på prosjektene har ikke vært helt i tråd med 
planen. Det er lånt ut kr 6 millioner til Startlån og betalt kr 2,8 millioner i avdrag. Avsetning til 
investeringsfond er i henhold til budsjett. 

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 den trenden snudd. 2014 
viser at forbedringen har fortsatt. Arbeidskapital er 
differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
For å kunne vurdere likviditeten/ soliditeten på 
langsikt bør 
en korrigerer 
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 økonomiplan for 2015-218 skal 
arbeidskapitalene styrkes ytterlidere. Nøkkeltallet 
likviditetsgrad 1 som anbefales å være over 100 % er ved årsskifte 113 % og viser at likviditeten 
på kort sikt er tilfredsstillende. 

Fondsbeholdningen består av bundne og ubundne drifts- og investeringsfond. Total har 
kommunen en fondsbeholdning på kr 24,7 millioner, som er en samlet styrkning på ca kr 5

millioner. I opprinnelig budsjett var det vedtatt en 
styrking av disposisjonsfondet på kr 6 millioner og 
skulle totalt bli kr 19 millioner ved utgangen av året. 
Uforutsette forhold gjorde det nødvendig å redusere 
avsettingen i sin helhet i løpet av året. Med forbehold 
om kommunestyrets vedtak vil en ved å avsette det 
regnskapsmessige mindreforbruket på 6 millioner 
kunne nå opprinnelig mål med disposisjonsfondet på 
kr 19 millioner.   

Kommunens langsiktig gjeld har økt betydelig de 
siste årene. Samlet gjeld er på kr 302 millioner, 
hvorav kr 23 millioner er knyttet til Startlån. 
Gjelden vil øke i de kommende år i hht til 
økonomiplanen for 2015-2018.   

I tillegg til langsiktig gjelde har kommunen som 
arbeidsgiver fremtidige pensjonsforpliktelser. Ved 
årsskifte har en kr 378 millioner i 
pensjonsforpliktelser. Av dette er kr 300 millioner 
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dekket inn (pensjonsmidler). Netto er forpliktelsen kr 78 millioner større enn hva som er dekket 
inn. 

Kommunene opplevde en betydelig skattesvikt i 2014. Dette vil bidra til at en del kommunen vil 
oppleve at økonomien blir noe krevende i 2015. Ser en 
resultat over en 10 års periode kan en se at Overhalla 
har vært heldig og gått med overskudd i alle år med 
unntak av 2008. Det vil alltid være en god start på 
påfølgende år hvis en slipper å dekke inn underskudd. 
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/4071-1

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Regnskaps- og virksomhetsrapport 1. tertial 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 45/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 34/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar regnskap og finansrapporten for 1. tertial til orientering. 
2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres i hht til vedlagt 

tabell. Saldering av underskudd i investeringsregnskapet dekkes med bruk av frie 
investeringsfond på kr 355.056.

3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en reduksjon i sum 
fordeling drift med kr 425.000 i regnskapsskjema 1A. Regnskapsmessig mindreforbruk 
(1A) avsettes til disposisjonsfond med kr 561.000

4. Følgende budsjettjustering foretas. 

Regnskapsskjema 1A - drift Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Skatt på inntekt og formue 73 140      755 73 895       

Ordinært rammetilskudd 134 627     -809 133 818     

Skatt på eiendom 6 278        6 278        

Andre direkte eller indirekte skatter 359           359           

Andre generelle statstilskudd 15 564      15 564       

Sum frie disponible inntekter 229 967     -54 229 913     

Renteinntekter og utbytte 1 411        160 1 571        

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -            -            

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 720      1200 9 520        

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -            -            

Avdrag på lån 8 740        -1170 9 910        

Netto finansinnt./utg. (18 049)     190 (17 859)     

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -            -            

Til ubundne avsetninger 16 303      561 16 864       

Til bundne avsetninger 1 743        1 743        

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -            -            

Bruk av ubundne avsetninger 10 251      10 251       

Bruk av bundne avsetninger 211           211           

Netto avsetninger (7 584)       561 (8 145)       

Overført til investeringsregnskapet -            -            

Til fordeling drift 204 335     -425 203 910     

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 204 335     -425 203 910     

Resultat (udisponert) 0               -            -            
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Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Budsjettskjema 1B-drift Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Politiske styringsorganer 1 225 0 1 225

Stabs- og støttefunksjoner 14 178 0 14 178

Fagområde oppvekst 72 392 0 72 392

Fagområde helse/sosial 69 116 -600 68 516

Fagområde kultur 12 207 0 12 207

Fagområde teknisk 24 768 0 24 768

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -10 141 -10 141

Midtre Namdal Samkommune 20 590 175 20 765

Sum 204 335 -425 203 910

Regnskapsskjema 2A - investering Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Investeringer i anleggsmidler 84 681       (13)            84 668       

Utlån og forskutteringer 2 000        1 547        3 547        

Kjøp av aksjer og andeler 731           -            731           

Avdrag på lån 2 656        -            2 656        

Dekning av tidligere års udekket -            -            -            

Avsetninger -            887           887           

Årets finansieringsbehov 90 068       2 421        92 489       

Finansiert slik: -            -            -            

Bruk av lånemidler 70 375       1 534        71 909       

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 100        532           1 632        

Tilskudd til investeringer -            -            -            

Kompensasjon for merverdiavgift 15 806       -            15 806       

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 000        -            2 000        

Andre inntekter -            -            -            

Sum ekstern finansiering 89 281       2 066        91 347       

Overført fra driftsregnskapet -            -            -            

Bruk av tidligere års udisponert -            -            -            

Bruk av avsetninger 787           355           1 142        

Sum finansiering 90 068       2 421        92 489       

Udekket/udisponert -            0               0               

Regnskapsskjema 2B - investering Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2 015 endring 2015

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid 1 714 -100 1 714

Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning 0 -74 -74

Kommunal vannledning Grandaunet 0 7 7

Universiell utforming kommunal bygningsmasse 0 36 36

Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013 0 54 54

Rehabilitering av eksisterende og etablering av flere garderober til hjemmetjene 345 64 245

84 681 -13 84 604
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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 
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 2015, og ut fra det beskrevet 
regnskapsprognose pr 31/12-15.

Vurdering

Driftsregnskapet
Fortsatt tidlig i året og det kan være noe utfordrende å se hvordan den detaljerte utviklingen vil 
bli fram mot årsskifte. Det kan fortsatt oppstå utforutsette hendelser med vesentlige økonomisk 
konsekvenser. Dette er det vanskelig å ta høyde for. Den beste måten å være ruste på er å ha en 
sunn økonomi og god økonomistyring med tilstrekkelig bufferkapital (fond).

I prognoseringen av skatt og 
rammetilskudd benytter en 
prognosemodell fra KS. Den er utarbeidet 
med utgangspunkt i regjeringen forslag til 
revidert nasjonalbudsjett. For Overhallas 
del vil skatt på inntekt og formue øke med 
kr 755.000 i forhold til opprinnelig 
budsjett, men blir motvirket av skattesvikt 
på landsbasis som medfører at 
inntektsutjevningen blir redusert med kr 
1.366.000. Samlet gir dette en netto 
skattesvikt på kr 611.000. Opprinnelig 
totalramme er kr 92 millioner. Det foreslås 
en kompensasjon fra regjeringen for skattetapet en hadde i 2014. Dette gir en økning i 
rammetilskuddet på kr 577.000. Sum frie disponible inntekter vil for 1. tertial bli redusert med
kr 54.000. 

Rådmannen foreslår for øvrig ingen endringer av øvrige frie disponible inntekter ved første 
tertial. Prognosene viser at en vil kunne holde seg innenfor budsjett. Integreringstilskuddet er i 
hht til budsjett, men det forventes noe økt bosetting i løpet av året som vil gi en merinntekt i 
forhold til budsjett. Dette vil en komme tilbake til i rapporteringen for 2. tertial. Her kan også 
familiegjenforening ha betydning. 

Netto finansutgifter viser en besparelse på kr 190.000. Det forventes noe mer i renteinntekter 
som konsekvens av stor byggeaktivitet og god likviditet (store låneopptak). Lavere rente enn 
hva som er brukt i budsjettberegning og utsatt låneopptak i 2015 gir noe mindre renteutgifter 
enn opprinnelig beregnet. Besparelse på kr 1.200.000. Kommunen betaler minste tillatte avdrag. 
Beregningen foretas med utgangspunkt i balanseverdier i starten av året og årets avskrivninger. 
Nye beregninger viser en høyere avdragsbelastning enn tidligere beregnet. Økning på kr 
1.170.000.

Regnskapsskjema 1A - drift Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Skatt på inntekt og formue 73 140        755          73 895        

Ordinært rammetilskudd 134 627      (809)         133 818      

Skatt på eiendom 6 278          6 278          

Andre direkte eller indirekte skatter 359            359            

Andre generelle statstilskudd 15 564        15 564        

Sum frie disponible inntekter 229 967      (54)          229 913      

Renteinntekter og utbytte 1 411          160          1 571          

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -             -             

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 720        1 200       9 520          

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -             -             

Avdrag på lån 8 740          (1 170)      9 910          

Netto finansinnt./utg. (18 049)       190          (17 859)       

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -             -             

Til ubundne avsetninger 16 303        16 303        

Til bundne avsetninger 1 743          1 743          

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -             -             

Bruk av ubundne avsetninger 10 251        10 251        

Bruk av bundne avsetninger 211            211            

Netto avsetninger (7 584)         -          (7 584)         

Overført til investeringsregnskapet -             -             

Til fordeling drift 204 335      136          204 471      

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 204 335      (425)         203 910      

Resultat (udisponert) 0                561          561            
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Disposisjonsfond 2015

Saldo 1/1-215 13 155 000

Overskudd foregående år 6 131 000  

Netto avsettning 6 052 000  

1. tertial 2015 561 000     

Saldo 31/12-2015 25 338 000  

Pensjonskostnaden forventes som følge av lavere lønnsøkning, høyere overskudd i Klp og at det 
er tatt inn for mye premie i 2014 at premieinnbetalingen skal bli lavere. Dette fører til mindre 
premieavvik (inntekt) enn budsjettert, men økning i kostnadene. Foreløpig prognose men med 
noe usikkert grunnlag viser pensjonskostnaden et foreløpig merforbruk på kr 1,7 millioner (netto 
pensjonskostnad er budsjettert med kr 21,4 millioner). Rådmannen vil anbefale at en eventuell 
regulering avventes til nye prognoser fra pensjonskassene foreligger i september. 

Når det gjelder enhetene meldes 
det at budsjett rammene er 
stramme, og for noen enheter viser 
prognosene at med videreføring av 
forbruket fram til april kan få noe 
overforbruk. Det er satt i verk tiltak 
for å unngå dette. Det kan bli noe 
økte behov for økte tjenester 

innenfor flyktningetjenesten i løpet av året. I tillegg registreres det noe økning i etterspørsel av 
styrka tilbud i barnehagene. Oppgavene løses i dag innenfor vedtatte rammer. Når høstens behov 
er kartlagt må en ny vurdering foretas i forhold om opprinnelige rammer er tilstrekkelige. 

Hjemmetjenesten har en samlet besparelse på kr 600.000 som følge av vakanse i stillinger og 
redusert overtidsgodtgjørelse. Rammen for fagområdet helse og omsorg reduseres med 
besparelse. 

Budsjettet for samkommunen ble vedtatt med endringer etter at Overhalla hadde startet 
behandling av årsbudsjettet. Endringer medførte en merkostnad for Overhalla med kr 175.000. 
Dette knytter seg i hovedsak til skatteoppkreveren og PPT.  

Samlet for driftsregnskapet viser foreløpige prognoser 
at en vil få en besparelse på kr 561.000. Rådmannen 
anbefaler at besparelsen avsettes til disposisjonsfond. 
Fondet er ved årets start på kr 13 millioner. Med 
forbehold om at overskuddet fra 2014 avsettes til fondet 
vil fondet ved utgangen av året være på kr 25 millioner. 
I forhold til brutto driftsinntekter vil da fondet være på 8,8 %.  

Investeringsregnskapet
Overhalla kommune har i 2015 23 større og mindre investeringsprosjekter. Ikke alle er kommet i 
gang, men de fleste vil trolig bli gjennomført innen årsskifte. Med hensyn til 
prosjektadministreringen har det ikke vært mulig 
å gjennomføre alle parallelt. Igangsettelse er 
derfor fordelt utover året. Anbudsprosesser tar
ofte lengre tid enn selve utførelsen av 
investeringen. En vil ved 2. tertial ha mer 
nøyaktige prognoser i forhold til framdriften. 
Rammen for investering i anlegg reduseres med 
kr 13.000. 

En har fra 2014 kr 1,5 millioner til gode i 
Startlån i tillegg til at det er vedtatt nytt 
låneopptak i 2015 på kr 2 millioner. Ubrukt 
Startlån tas inn og disponeres i 2015. Det samme 
gjelder bruk av lån. 

Budsjettskjema 1B-drift Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

2015 endring 2015

Politiske styringsorganer 1 225 0 1 225

Stabs- og støttefunksjoner 14 178 0 14 178

Fagområde oppvekst 72 392 0 72 392

Fagområde helse/sosial 69 116 -600 68 516

Fagområde kultur 12 207 0 12 207

Fagområde teknisk 24 768 0 24 768

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -10 141 -10 141

Midtre Namdal Samkommune 20 590 175 20 765

Sum 204 335 -425 203 910

Regnskapsskjema 2A - investering Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Investeringer i anleggsmidler 84 681        (13)          84 668        

Utlån og forskutteringer 2 000          1 547       3 547          

Kjøp av aksjer og andeler 731            -          731            

Avdrag på lån 2 656          -          2 656          

Dekning av tidligere års udekket -             -          -             

Avsetninger -             887          887            

Årets finansieringsbehov 90 068        2 421       92 489        

Finansiert slik: -             -          -             

Bruk av lånemidler 70 375        1 534       71 909        

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 100          532          1 632          

Tilskudd til investeringer -             -          -             

Kompensasjon for merverdiavgift 15 806        -          15 806        

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 000          -          2 000          

Andre inntekter -             -          -             

Sum ekstern finansiering 89 281        2 066       91 347        

Overført fra driftsregnskapet -             -          -             

Bruk av tidligere års udisponert -             -          -             

Bruk av avsetninger 787            -          787            

Sum finansiering 90 068        2 066       92 134        

Udekket/udisponert -             355          355            

-�24�-



Det er solgt flere tomter enn opprinnelig budsjettert. Kr 887.000 av tomtesalget knyttes til 
næringstomter og skal i hht til vedtak i kommunestyret avsettes til investeringsfond. Som følge 
av dette får en under dekking på kr 355.000. Rådmannen anbefaler at udekket investeringer 
dekkes med bruk av investeringsfond på kr 355.000. 

Finansforvaltning
Overhalla kommune har ved første tertial en likviditetsmessig beholdning på kr 38 millioner. 
Alle likvide midler er plassert på bankkonto hos kommunens bankforbindelse DNB Nor. 
Betingelsene er 1 mnd Nibor + 1,05 %. Ved utgangen av april var den 2,48 %. 

Det er foretatt et låneopptak på kr 2 millioner i Husbanken. Lånet er med flytende rente og 
avdragsfritak i 10 år. Resterende av vedtatt låneopptak på kr 67 millioner vil bli foretatt i løpet 
av forsommeren. Det er i mai inngått rammeavtale med Klp og Kommunalbanken for 
låneopptak. 

Samlet gjeld er ved utgangen av april kr 299 millioner, hvorav 36 % er knyttet til p.t rente som 
er på mellom 2,01 – 2,08 %. 

Rådmannen vurderer risikoen som lav for vesentlige renteendringer i løpet av året som får 
betydelige innvirkning på kommunens økonomi. 

Rutiner og kvalitetskontroll for finansforvaltning er gjennomgått i forbindelse med rapportering 
av første tertial. 

Virksomhetsrapportering
Det vises til vedlagte virksomhetsrapport fra enhetene.

Sykefravær

Sykefravær 2015 2014
Enhet Jan- mars Jan- mars 2012 2013 2014

Hunn skole 11 % 9 % 4,07 % 6,29 % 8,23 %
OBUS 10 % 4 % 5,02 % 5,59 % 5,81 %
Skage barnehage 14 % 7 % 7,46 % 5,62 % 7,97 %
Ranemsletta barnehage 11 % 14 % 8,70 % 8,95 % 9,58 %
Moamarka barnehage 23 % 5 % 0,00 % 7,22 % 14,03 %
Helse og familie 8 % 9 % 9,30 % 12,39 % 9,63 %
Overhalla sykeheim 11 % 10 % 10,54 % 7,96 % 7,90 %
Hjemmetjenester 8 % 5 % 10,07 % 9,38 % 3,96 %
Kultur 8 % 6 % 2,25 % 2,04 % 8,23 %
Teknisk 11 % 5 % 4,01 % 4,27 % 7,31 %
Sentraladministrasjonen 8 % 6 % 3,38 % 6,68 % 2,93 %

Snitt hele kommunen 10,8 7,1 6,9 7,40 7,80
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/3333-8

Saksbehandler:

Roger Johansen

Saksframlegg

Skage barnehage – arealrammer og finansiering

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 46/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 35/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

1. På grunnlag av byggekomiteens gjennomgang av forprosjektet settes en endelig 
arealramme på inntil 1600 m2 for byggeprosjektet ny Skage barnehage. 

2. Kostnadsrammen for prosjektet økes dermed fra 34,4 mill. kr. til 42,4 mill. kr. eks mva. 
Økt ramme dekkes med økt låneopptak.

3. Rådmannen bes legge frem en egen sak som nærmere avklarer roller og videre 
organisering av kommunens faste byggekomite.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 20.11.2014 Bygging av ny Skage barnehage.
I 20.11.2014 Saksfremlegg- lokalisering av ny 

barnehage på Skage
Roger Johansen

U 20.01.2015 Referat møte byggekomiteen ny 
barnehage på Skage sak 2013/2872

Ragnar Prestvik m.fl.

U 13.05.2015 Referat fra byggemøte den 
12.05.2015.

Møtedeltakere

U 13.05.2015 Møtereferat fra møte i 
byggekomiteen for Ny Skage 
barnehage.

Møtedeltakerne

I 13.05.2015 Arkitektutkast/arealoppgave Roger Johansen
U 21.05.2015 Møtereferat fra møte den 21.05.15 Møtedeltakere
S 22.05.2015 Skage barnehage endring i saken.

Saksopplysninger

I kommunestyremøte 17.12.2014 ble det gjort vedtak på følgende:

1. Det vedtas bygging av ny Skage barnehage innenfor en kostnadsramme på 43 mill inkl
mva (kr 34.400.000 eks. mva.).

2. Barnehagen bygges på tidligere vedtatt tomt. (Ovenfor gammelbarnehagen)
3. Barnehagen planlegges for inntil 140 barn. Det legges til grunn en bygningsmessig

arealramme på 1.300 m2 ut fra en arealnorm på vel 9 m2 pr barn.
4. Barnehagen bygges som et tilnærmet nullenergibygg.
5. Barnehagen skal bygges med miljømessige produkter tilsvarende Svanemerket eller

likeverdig standard så langt det er praktisk mulig.
6. Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise med forprosjekt.
7. Kommunens faste byggekomite iverksettes i tråd med delegasjonsreglement. Det benyttes 

rådgiver for å bistå med anbudsprosessen for å engasjere arkitekt med kompetanse på 
barnehager og energibygg.

8. Byggekomiteen skal være aktiv frem til kontraktsforhandlinger i selve byggeprosjektet.
Rådmannen ved prosjektleder overtar derfra det videre ansvaret for byggeprosjektet med
bistand fra byggherreombud. Retningslinjer for byggekomiteen gjennomgås helhetlig
ved kommende revidering av kommunens delegasjonsreglement.
Det engasjeres bistand fra et byggherreombud som bistår som rådgiver i prosessen.

9. Det vedtas at avd. Trollstua avvikles. Videre avklaring av salg av bygget eller videre
bruk til andre formål gjøres i egen sak.

10. Fremdriftsmessig tas det sikte på å starte forprosjekt januar 2015 med start
anbudsprosess sommeren 2015 og ferdig barnehage august 2016.»

Status pr 26.5.15 er at forprosjektet er igangsatt i samsvar med punkt 6. 
I arbeidene med forprosjektet har det etterhvert som vi har «knadd» prosjektet siden vedtak 
17.12.14 kommet for dagen et tydelig behov for et større areal enn det som var utgangspunktet i 
tidligere nevnte vedtak. Arealbehovet er av såpass størrelse at det må behandles politisk.
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Barnehagens størrelse er vurdert i forhold til dagens og antatte fremtidige behov for 
barnehageplasser i Overhalla, med særlig vekt på Skage-området. Vurderingen tilsier fortsatt at 
vi bør ta sikte på en bygningsmessig størrelse som er tilpasset 140 barn. Dette medfører en 
utvidet kapasitet for ca 30 barn i forhold til dagens behov.

Kartlegging i forbindelse med forprosjekt viser oss nå at arealrammen på 1300 m2 som vi hadde 
tatt utgangspunkt i, blir for liten til å gi gode og langsiktige løsninger for barnehagen. Økningen 
i areal knytter seg i hovedsak til at en tidligere baserte arealrammen på en faktor på vel 9 m2 pr 
barn i tråd med Trondheim kommunes standard for barnehagebygg. Dette arealet pr barn er 
imidlertid ment å angi et nettoareal, som dermed utløser et noe større nødvendig bruttoareal. 
Trondheim kommunes barnehagebygg-prosjekter har de senere årene hatt et nettoareal pr barn 
fra ca 8 m2 i de eldste byggene til 9 m2 i de nyere prosjektene. Basert på foreløpige skisserte 
behov i romprogrammet i forprosjektet, tilrås det nå at arealrammen bør være på inntil 1600 m2, 
altså en korrigering på 300 m2. En slik korrigering fører også til at kostnadsrammen må økes. 
Basert på samme antatte prisnivå som i tidligere vedtak anbefales kostnadsrammen økt til 42,4 
mill. kr. eks. mva. Dette innebærer en økt kostnad på 8 mill kr., som igjen representerer økte 
årlige kapitalkostnader på ca kr 350.000 pr år.

Vurdering

En barnehage skal være preget av trygge rammer for trivsel og lek for barna og gode 
arbeidsvilkår for de ansatte. Til det trenger den arealer som både er dimensjonert i størrelse og
egnet til formålet. 

Det finnes i utgangspunktet ingen gitt fasit eller forskrift for hvilken samlet størrelse som er 
riktig for et barnehagebygg, ut over det å sikre et minimum forskriftsfestet leke- og 
oppholdsareal for barna (4/5,3 m2 pr barn over/under 3 år, dvs. ca 640 m2 ved 140 barn med 
planlagt fordeling som i dette prosjektet) og samtidig sørge for tilfredsstillende helhetlige 
forhold i bygget for barn og ansatte. I tidligere fase i prosjektet var representanter for 
byggekomiteen på studiebesøk i relevante barnehager i Trondheim og Bergen. I møte med 
Trondheim kommune fikk en blant annet innsyn i de arealnormer for barnehagebygg som 
Trondheim kommune for tiden baserer sine prosjekter på. En valgte i det videre arbeidet som 
nevnt ovenfor å basere seg på Trondheims norm om et areal på 9 m2 pr barn som et 
utgangspunkt, og som en faktor man sammenlikner med arkitektens arealvurderinger. Med 140 
barn får man regnestykket 9x140=1260 m2. Det er da imidlertid vanlig å bruke 1,25-1,3 som 
faktor for å omregne nettoareal til et tall med alle arealer inkludert. Dette arealet har 
benevnelsen bruttoareal og innbefatter nå alle rom man må ha i en barnehage, det kan nevnes
lekeareal, kontor, møterom, bøttekott, teknisk rom, gangarealer, wc rom, stellerom mfl. Et 
nettoareal på 1300 m2 vil da gjerne representere et bruttoareal på 1575-1638 m2.

To barnehagebygg med like store arealer kan oppfattes som helt ulike i forhold til forskjellig 
utforming og funksjonalitet. Dette har sammenheng med hvert enkelt bygg sine individuelle 
planløsninger og utnyttelser av det arealet man har til rådighet. Også tomtas størrelse og 
arrondering spiller inn i dette.

Etter en samlet vurdering basert på byggekomiteens arbeid og arkitektens anbefalinger hittil, vil 
rådmannen tilrå en arealramme på inntil 1600 m2 for inntil 140 barn, med leke- og 
oppholdsareal beregnet ut fra en fordeling på ca 40 % barn under 3 år og 60 % barn over 3 år, 
fordelt på 8 baser/hjemmeområder. Dette bør være et godt utgangspunkt for det videre 
byggeprosjektet.
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Tidligere vedtak i kommunestyret om rammer og beslutninger for byggeprosjektet utgjør det en 
kan kalle strategiske valg for fremtidig barnehagestruktur i Skage-området. En har valgt å legge 
til rette for en helhetlig og samlokalisert barnehagedrift i området. Valgt løsning tar også opp i 
seg en tilleggskapasitet for et økende behov for barnehageplasser i årene fremover. Det er, slik 
rådmannen ser det, ikke kommet frem forhold gjennom byggekomiteens arbeid hittil som skulle 
tilsi at den valgte strategien bør endres. Basert på tilgjengelige prognoser for videre etterspørsel 
etter barnehageplasser, synes det fortsatt å være riktig å legge opp til en kapasitetsøkning i nytt 
bygg og samle barnehagedriften i nybygget. 

Alternativet med eventuelt å beholde avdeling Trollstua som barnehage og dermed bygge et 
mindre nybygg, synes fortsatt ikke å være fornuftig i et langsiktig perspektiv. Med en slik 
løsning vil en ha vesentlige driftsmessige ulemper, både hva angår samlet disponering av 
bemanning, hensyn til helhetlig pedagogisk utvikling i barnehagen og ikke minst hensyn til 
helhetlige og praktiske løsninger for foreldre og barn i området. Trollstua har for øvrig en viss 
økonomisk verdi som bør tas med i vurderingen av alternativer, enten gjennom salg eller til 
annet bruk (f.eks. boligformål) i kommunen. I tråd med pkt. 9 i tidligere vedtak skal dette 
behandles i egen sak senere.

Bygging av ny barnehage på Skage må samtidig sees i sammenheng med den øvrige 
barnehagestrukturen og -kapasiteten i kommunen. Kommunen har en lovfestet plikt til å tilby 
barnehageplass til alle barn i definert barnehagealder, og med ett opptak pr år. Vi må derfor 
sørge for å ha tilstrekkelig barnehagekapasitet til en hver tid, og samtidig kunne takle de 
svingninger i etterspørselen som naturlig oppstår fra år til år. Det pågår også politiske 
diskusjoner sentralt om kommunene skal tilby to opptak pr år. Dersom dette innføres vil vi ha 
behov for noe større kapasitet. Endringer i betalingsordninger for barnehageplass vil også kunne 
påvirke etterspørselen etter plasser. Økt bosetting av flyktninger vil kunne innebære økt behov 
for barnehageplasser. Samlet sett tyder alt på at kommunen i tiden framover, i tillegg til nye 
Skage barnehage, fortsatt vil ha behov for plassene i Moamarka (Barlia/Øysletta), Ranemsletta 
og Gammelstua barnehager. Mens kommunen fra år til år langt på veg kan tilpasse samlet 
bemanning i forhold til den fortløpende etterspørselen etter plasser, er det nødvendig å ha en 
mer stabil kapasitet i barnehagebygg slik at en unngår stadig å måtte finne/tilrettelegge/avvikle 
midlertidige løsninger (Solvoll som eksempel). Etterspørselen etter barnehageplasser er, som 
beskrevet ovenfor, til dels preget av raske og lite forutsigbare endringer. Kommunen må uansett
alltid fortløpende vurdere hvilken sammensetning og tilpasninger av barnehagetilbud i 
kommunen som gir optimale løsninger, også økonomisk.

Barnehageplasser finansieres i hovedsak gjennom inntektssystemets kriterier, som igjen baserer 
seg i det alt vesentlige på antall barn i barnehagealder (under og over 3 år) i kommunen. Det 
innebærer at når vi tilrettelegger for en – på kort sikt – noe ledig kapasitet i nytt bygg, er det 
plasser som i realiteten får sin finansiering når det blir flere barn i barnehagealder i kommunen.
Det har betydning i den langsiktige økonomiske vurderingen en må gjøre om konsekvenser av 
beslutninger i denne saken. Det har framover også betydning hvor mange som benytter seg av 
barnehagetilbud i nabokommunene og om en kan tilrettelegge for attraktive tilbud i Overhalla.

Økte byggekostnader som følge av foreslått økt areal gir som nevnt ovenfor økte årlige 
kapitalkostnader på ca kr 350.000 (avhengig av fremtidig rentenivå). Dette er hensyntatt i 
forslaget til økonomiplan 2016-2019 som behandles i samme møte. Rådmannen ser det slik at 
kjernen i denne saken handler om å foreta en langsiktig best mulig beslutning om 
barnehagestruktur for Skage-området. De økonomiske konsekvensene av utbyggingen må sees 
opp mot hvordan kommunens samlede barnehagetilbud kan utvikles og tilpasses fortløpende de 
endringer i etterspørselen etter barnehageplasser som kommer. Det å bygge med en planlagt 

-�29�-



ledig kapasitet er åpenbart å forskuttere kostnader som en forventer vil ha en inndekning etter 
hvert som flere barn kommer til kommunen. Basert på det en vet i dag om prognoser framover 
og historikk med rask oppfylling av planlagt ledig kapasitet i tidligere byggeprosjekter, mener 
rådmannen likevel at det vil være riktig å bygge som tidligere planlagt med 140 plasser i dette 
prosjektet.

Rådmannen ser ellers at det er behov for å gjennomgå og tydeliggjøre roller, oppgaver og ansvar 
i kommunens faste byggekomite. Dette handler om å forenkle og avklare rollefordeling og 
ansvar mellom politisk valgte representanter og byggekomiteen for øvrig. Det handler også om 
informasjonsflyt og rapportering til politisk nivå underveis i prosjekter. Dette har også tidligere 
vært et tema, jfr. tidligere vedtak i denne saken. Rådmannen ser det nå som naturlig at dette 
gjennomgås og avklares i en egen sak med det første.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2014/547-3

Saksbehandler:

Roger Johansen

Saksframlegg

Nytt varmeanlegg ved Hunn skole - endring av kostnader etter 
anbudsutlysning.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 51/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 36/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

Kostnadsrammen for forprosjekt og anskaffelse nytt varmeanlegg Hunn skole og tiltak på 
skolens ventilasjonsaggregater økes med kr. 1.140.000 eks mva til kr. 4.870.000 eks mva. 
Økning av kostnadsramme finansieres med låneopptak.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Saken ble ettersendt som tilleggssak 2.6.15.

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 22.01.2014 Nytt varmeanlegg Hunn skole
S 09.02.2015 Nytt varmeanlegg og enøk tiltak på 

Hunn skole.
S 01.06.2015 Nytt varmeanlegg ved Hunn skole -

endring av kostnader etter 
anbudsutlysning

Saksopplysninger

Den 10.2.2014 ble det vedtatt av Overhalla kommunestyre et forprosjekt med kartlegging og
planlegging av nytt varmeanlegg ved Hunn skole:

“1. Det iverksettes en kartlegging og planlegging av nytt varmeanlegg ved Hunn skole innenfor 
en kostnadsramme på kr 200.000. Finansieres med låneopptak. 2. Endelig forslag til anskaffelse 
av nytt varmeanlegg legges fram som egen sak når løsning og kostnader er nærmere avklart.”

Den 16.3.2015 ble følgende vedtatt:

“Det vedtas å gå til anskaffelse av nytt varmeanlegg på Hunn skole innenfor en kostnadsramme
på kr 3.570.000 eks mva. Innenfor kostnadsrammen gjøres det enøktiltak som beskrevet på 
skolens ventilasjonsaggregater. Finansiering skjer med låneopptak kr. 3.270.000 og kr. 300.000 
i forventet tilskudd fra Enova.”

Total vedtatt kostnadsramme for forprosjekt (kr 200.000 inkl mva) og selve anskaffelsen er 
dermed kr. 3.730.000 eks mva.

Etter at kostnadsrammen ble vedtatt har det pågått arbeider med detaljplanlegging og 
anbudsbefaringer. Det har også vært kjørt to separate anbudskonkurranser på varmeanlegget og 
ventilasjonstiltakene. 

Innkomne anbud viser at angitt kostnadsramme ikke er tilstrekkelig og det må på plass en 
tilleggsbevilgning på kr. 1.140.000 eks. mva. for at vi skal kunne gjennomføre anskaffelsene
som forutsatt. Selve forprosjektet ser ut til å kunne få en noe lavere kostnad enn opprinnelig 
vedtatt.

Totalbeløp fordelt på varmeanlegg og ventilasjon er fordelt omtrentlig som følger:
- Varmeanlegg utgjør 4 081 000 eks mva av totalkostnaden der alle kostnader med selve 

anskaffelsen er inkludert. 
- Ventilasjonsagregatet utgjør 789 000 eks mva alle kostnader inkludert.

Det er da også tillagt en mindre margin for uforutsette arbeider som kan oppstå.
Total kostnadsramme blir da 4.870.000 eks mva.

Anskaffelsen gjennomføres etter totalentreprisekonseptet. Den nåværende planen er å få 
ferdigstilt alle arbeider i tiden frem til høstferien. Oppvarming frem til da vil skje med bruk av 
elektrisitet (elkolben til varmeanlegget) kontraktsforhandlinger, kontrahering og igangsetting 
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igangsettes snarest mulig etter et eventuelt vedtak, så man oppnår de beste arbeidsforholdene 
mens skolen er uten elever.

Vurdering

Å få en kostnadsøkning som dette er absolutt ikke ønskelig, vi har derfor hatt en 
sonderingsrunde i et forsøk på å finne årsakssammenhenger på hvorfor vi fikk et kostnadsavvik
og hvorfor dette bioanlegget er såpass mye dyrere enn et tilsvarende anlegg som er levert på 
OBUS ny barneskole (OBUS-anlegget ble brukt som referansepunkt for å sette ramme).

Våre sonderinger har gitt oss flere faktorer som har vært utslagsgivende for prisavviket. Det 
nevnes til dels store valutaendringer og endring på fraktkostnader. At anlegget på OBUS ble 
priset svært lavt av leverandør er også blitt nevnt som en faktor. Andre momenter kan være at 
det er noe mer krevende enn antatt i planleggingen å rive den gamle pipen til dagens bioanlegg 
og at oljetanken viste seg å være en del større enn antatt. Momenter med graving og 
reasfaltering av uteområde kan også spille inn. Påslagsprosenter og prising av risiko er nok også 
en faktor, men det er en kombinasjon av alt dette som er årsaken.

Det har også blitt sett på et alternativ med å plassere en ny pelletskjel i dagens fyrrom i 
kombinasjon med dagens silo og ombygging av matesystemet (i stedet for planlagt ekstern 
løsning som vist på skisse i vedlegg). Dette alternativet kunne trolig gitt en vesentlig 
kostnadsreduksjon i forhold til innkomne priser, men frarådes ettersom det med å gjenbruke 
utstyr og plassere kjel i dagens fyrrom har en rekke negative følger. Ser vi på utfordringene som 
har vært med røykinnsig i klasserom m.v. fra eksisterende bioanlegg med en pelletsbrenner i 
samme bygg som skolen, så har dette vært en dårlig løsning. Selv om en ny brenner nok vil være 
mer rentbrennende enn den gamle kan man aldri være sikker nok. Å gjenbruke utstyr gir oss
også noen faktorer knyttet til holdbarhet og egnethet. I tillegg vil det medføre trafikale 
utfordringer med å fylle pellets der en stor lastebil med henger må rygge inne i skolegården.
Med det nye frittstående biovarmeanlegget har vi dimensjonert for å kunne håndtere 
varmebehovet ved en ny gymsal/hall. Ved en løsning basert på eksisterende fyrrom ville det blitt 
mer komplisert. 

Ut fra et samlet og fremtidig perspektiv anbefales det å gå for den frittstående løsningen som er 
skissert. Dette vil være den absolutt beste løsningen når man ser på egnethet, trafikkavvikling, 
og drifting av varmesentral. 

Som beskrevet i tidligere sak er flere ulike varmeløsninger vurdert før en konkluderte med den 
planlagte biovarmeløsningen. På tross av den beklagelige kostnadsøkningen ser en ikke at andre 
og tidligere vurderte alternative løsninger på noen måte vil kunne være bedre. Det er dermed 
den planlagte pelletsløsningen en i realiteten har å gå videre med. 

Det anbefales også å gå videre med enøktiltak på ventilasjonsaggregatene. Dette er tiltak som fra 
dag en vil ha vesentlig effekt på Hunn skole sitt strømforbruk. I tillegg vil det gi positive 
effekter med lavere støynivå fra motorene ol. Det å skifte viftemotorer/aggregat/gjenvinner er et
av de ENØK-tiltakene som har kortest nedbetalingstid. Innenfor ventilasjonsfaget har det skjedd 
veldig mye på den teknologiske siden de siste ti-femten årene. Det nyeste aggregatet på Hunn er 
fra 1997, så siden den gang har det skjedd veldig mye på både viftemotorer og gjenvinner-
funksjonen. 
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Miljømessig vurdering
Å skifte ut tidligere varmeløsning bio med flis (anlegg havarert), el og olje til nytt anlegg med
grunnlast med biovarme med pellets og elektrisitet som spisslast, vil gi en miljømessig gevinst. I
tillegg oppnås en energieffektiviserende effekt ved beskrevet oppgradering av
ventilasjonsanleggene. Ved å skifte ut oljekjel vil vi også etterkomme fremtidige krav som er
fastsatt og er i tråd med kommunens klima- og miljøplan.
Med de tiltakene som gjennomføres vil en kunne forvente en viss støtte/tilskudd fra Enova. En
anslår et tilskudd på kr. 300.000 som går til delvis finansiering av tiltakene.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/3652-1

Saksbehandler:

Åse Ferstad

Saksframlegg

Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen - finansiering av forprosjekt

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 47/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 37/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

1. Det utarbeides et forprosjekt for et nytt boligområde i Hildresåsen. Forprosjektet skal 
framlegges kommunestyret med tanke på endelig beslutning om oppstart av planarbeid 
og en framtidig utbygging av området.

2. Forprosjektet utarbeides innenfor en ramme på kr 500 000 inkl mva og finansieres med 
låneopptak.

3. Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.prosjektnr. kr. 500 000
09100.6000.30100.prosjektnr. kr. 500 000

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte forslag til nytt pkt. 4:

Nye/andre områder for boligbygging må vurderes i behandling av kommuneplanens arealdel.

Administrasjonen bes konkret se på muligheten for å gå videre med tomteområder i Hunnaåsen 
og se etter egnende områder for boliger på Øysletta.

Forslaget ble enst. vedtatt.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med Ragnar Prestvik sitt forslag til nytt pkt. 4, vedtas.
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Vedlegg:
1. Vurdering av Hildresåsen tomteområde

Flyfoto som viser aktuelt tomteområde mellom Barlia og Svalia

Saksopplysninger

Bakgrunn
Overhalla kommune mottok for en tid tilbake en henvendelse fra en lokalpolitiker og ordføreren 
om å se på muligheten for å tilrettelegge for et boligfelt i Hildresåsen, som ligger mellom Svalia
og Barlia, i åsen ovenfor Ranemsletta. Administrasjonen vurderte forslaget som interessant. 
Med grunnlag i denne henvendelsen har teknisk avdeling derfor utarbeidet en foreløpig 
vurdering av området, jfr. vedlegg 1. Denne foreløpige vurderingen tilsier at det kan være riktig 
å gjennomføre et forprosjekt for å avklare om kommunen bør sette i gang et planarbeid med 
sikte på mulig utbygging av tomteområdet. 

Planstatus
Tomteområdet ligger i et LNFR-område i kommuneplanens arealdel, og er ikke i tråd med 
kommunens overordna arealplan og planstrategi. 

MNS Miljø- og landbruk er orientert om planene, og har gitt en foreløpig positiv tilbakemelding 
under visse vilkår.
Øvrige sektorinteresser er ikke kontaktet på dette stadiet.

Grunneiere
Det er avholdt orienteringsmøter med 3 grunneiere, samt at det har vært en dialog med en fjerde 
grunneier på telefon/e-post. Følgende grunneiere kan bli berørt ved en utbygging av området: 
Fossland/Gartland, H. Amdal, Riibe og A. H. Amdal. Hvis det i forprosjektet viser seg at det er 
andre grunneiere som blir berørt, så vil det bli tatt fortløpende tatt nærmere kontakt for å gi 
informasjon om forprosjektet. Ingen av grunneierne har signalisert en negativ tilbakemelding på 
en eventuell utbygging av området ut fra de opplysningene som foreligger per i dag.
Prosjektets realisme er avhengig av godt samarbeid med aktuelle grunneiere og at vi sammen 
med grunneierne kommer frem til edruelige prisnivå ved et eventuelt tomtekjøp.

Forprosjekt
For å få kartlagt området nærmere med tanke på en utbygging bør det utarbeides et forprosjekt 
som omfatter blant annet følgende tema/forhold:
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- Attraktivitet
- Grunneiere/tomtekjøp
- Kostnader med en utbygging
- Regulering/LNFR/sektorinteresser
- Størrelse og utvidelsesmuligheter
- Geologiske forhold første vurdering/grunnforhold
- Flom og skred
- Kapasitet vann og avløp
- Kapasitet elektrisitet
- Adkomst
- Trafikale forhold
- Miljø
- Kapasitet skoler og barnehager
- Universell utforming
- Type boliger
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Forlag til framdriftsplan
Juni 2015 Finansiering av forprosjektet

Juli-September 2015 Foreta anskaffelse av konsulentbistand og inngå kontrakt med 
konsulent.

September/Desember 2015 Utarbeide forprosjektet.
Januar/februar 2016 Politisk behandling med evt. vedtak om 

planoppstart/planprogram, samt finansiering av planleggingen.

Vurdering

En foreløpig vurdering tilsier at et boligområde i Hildresåsen vil bli attraktivt, da området har de 
kvaliteter som i dag etterspørres - blant annet god utsikt og flotte lys- og solforhold. Når det 
gjelder grunnforholdene så antas det fjellgrunn i selve tomteområdet, mens en adkomstveg fra 
Svalivegen vil ligge på delvis fjell og kanskje på mer ustabile masser. 

I den foreløpige sonderingen som er gjort, er det ikke avdekket forhold som tilsier at område 
ikke anbefales utredet videre.

Utbyggingskostnader
Foreløpige kostnadsberegninger, basert på erfaringspriser, er stipulert til ca. kr. 16,5 mill. eks. 
mva. Dette omfatter en utbygging av ca. 50 tomter og et grunnkjøp på ca. 45 daa. Dette vil gi en 
stipulert tomtepris på kr. 400 000 – 500 000 per tomt. Området vurderes imidlertid til å ha et 
betydelig større tomtepotensiale som kan dekke tomtebehovet i dette området i flere tiår 
fremover. Dette vil bli avklart nærmere i et forprosjekt. En mer eksakt 
utbyggingskostnad/tomtepris kan også først framlegges når det foreligger en mer detaljert 
beskrivelse og omfang av området.

Kommunal tilrettelegging av tomteområder.
I overhalla har det i en årrekke vært tradisjon for at kommunen har lagt til rette for boligtomter. 
Å legge til rette for boligtomter i et prisleie som de fleste finner naturlig kan man si at man har 
lykkes godt med. Dette får man bekreftet med å se på de nyetableringene som har funnet sted 
det siste tiåret.
At en kommune legger til rette til rette for at både private og firmaer fritt kan kjøpe gjør at en 
boligbygger får alle valgmuligheter for hvordan de tenker dette gjennomført. Dette i 
kombinasjon med boligtomter i et «edruelig prisnivå» er ofte suksesskriterier for å få 
nyetableringer. At man gjør vurderinger på dette med kommunal tilretteleggelse av boligtomter 
kontra det å legge til rette, for så å la private aktører/entreprenører overta er noe man vil/må
vurdere nærmere i et forprosjekt. 

Alternative tomteområder og tomtereserver.
Det er foretatt en foreløpig vurdering av andre mulige nye aktuelle utbyggingsområder for 
eneboligtomter i Ranemslettaområdet. Kriterier som ble lagt til grunn er blant annet attraktivitet, 
bruk av dyrka mark, grunnforhold, trafikale forhold og avstand til kommunesenteret og 
skole/barnehage. Det er ingen områder som utmerker seg som et reelt alternativ til Hildresåsens
utbyggingspotensiale per i dag. 

Tomtereserven i Ranemslettaområdet omfatter både arealer som er detaljregulert til 
sentrumsnære boenheter og eneboligtomter i kommunale boligfelt (Krabbstumarka og Svalia).
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Per i dag er det totalt 16 ledige tomter i disse boligfeltene, henholdsvis 7 i Krabbstumarka og 9 i 
Svalia. 
Når det gjelder sentrumsnære boenheter så er det per i dag en reserve på ca. 70 - 80 boenheter i 
sentrumsområdet (Reinbakkan, Hotelltomta, utbygging av boenheter i 1./2.etg. parkeringsplass 
v. Apotekbygget, og et omdisponert jordbruksareal ved Korsnesvegen (ikke detaljregulert)). 

Statistisk prognose (SSB) for Overhalla tilsier en fortsatt jevn vekst i folketallet i åra framover. 
Å tilrettelegge for en framtidig boligutbygging vil derfor være viktig. Det har også vært en 
politisk målsetting å kunne tilby tomter i alle sentra i kommunen, dette i tillegg til en spredt 
utbygging.

Med 16 byggeklare eneboligtomter i Ranemslettaområdet i tomtereserve, så anbefales det å 
gjennomføre et forprosjekt med tanke på en framtidig utbygging i Hildresåsen. 

Dersom foreslått forprosjekt skulle munne ut i vedtak om videre planarbeid og utbygging, vil det 
kunne innebære en god mulighet til å utvikle et boligområde med høye ambisjoner for klima- og 
miljøkvaliteter, både for boliger, transport og nærområdet for øvrig. Kommunens klima- og 
miljøplan er et godt fundament for å vurdere slike ambisjoner for området.

Finansiering av forprosjektet
Omfanget av arbeidet med et forprosjekt er ikke kjent per i dag, og er derfor basert på 
erfaringstall. Videre arbeid med anskaffelsen av konsulentbistand vil igangsettes etter vedtak om 
iverksetting og finansiering av forprosjektet. 

Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.prosjektnr. kr. 500 000
09100.6000.30100.prosjektnr. kr. 500 000
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/4078-2

Saksbehandler:

Roger Johansen

Saksframlegg

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorgsformål.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 48/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 38/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

1. Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorgsformål igangsettes i tråd med 
tidligere vedtak (gamle barnehagetomta i Hildremsveien).

2. Forprosjektet igangsettes med at man ser på hele det tilliggende området kommunen eier 
i en helhetsvurdering.

3. Forprosjekt skal gjennomføres innenfor en ramme på kr 500 000. Finansieres med 
låneopptak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

X 20.05.2015 Særutskrift - kommunestyrets vedtak 
i sak 105/12 den 19.11.2012

S 20.05.2015 Forprosjekt for utbygging av tomt til 
helseformål.
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Saksopplysninger

Overhalla kommune har, siden barnehagen på Ranemsletta flyttet til nytt bygg i 2011, hatt en 
sentral tomt til disposisjon. Dette er en tomt som ligger i umiddelbar nærhet til kommunens 
helsesenter og er egnet for utvikling med helse og omsorg som særskilt formål.

I 2012 ved revidering av boligsosial handlingsplan 2012-2020 ble det vedtatt følgende i punkt 3:
«Utvikling av barnehagetomta til boliger tilpasset helseformål vurderes ved gjennomføring av et 
forprosjekt i løpet av andre halvår 2013 og innenfor en kostnadsramme på kr 500 000.
Gjennomføring og finansiering av forprosjekt legges frem som egen sak».

Saken er nå aktualisert ved at det fra helse- og omsorgssektoren meldes om konkrete behov 
knyttet til bygninger og uteareal for brukerne. Saken var opprinnelig tenkt kun for «gamle 
barnehagetomta», men slik saken står i dag er det behov for at man ser på hele området i en 
helhetstenking.

Boligsosial plan Overhalla kommune 2008-2020 beskriver kommunens behov og handlingsplan 
i årene fram til 2020. I dag har kommunen omsorgsboliger på Ranemsletta og Skage. Dagens 
etterspørsel viser at en har hatt ledighet på Skage, mens det allerede er for lite boliger på
Ranemsletta. Årsakene kan være mange, men litt av grunnen er at de som søker en omsorgsbolig 
ønsker å føle tryggheten med å være i nærheten av helsetjenestene. Boligsosial plan beskriver 
derfor en politikk med å avvikle noen av omsorgsboliger på Skage og bygge nye og mer 
fremtidsrettede boliger på Ranemsletta på den ledige tomta ved helsesenteret.

Kommunen har behov for omsorgsboliger for både yngre og eldre brukere. Behovet i dag er 
absolutt størst til de yngre brukerne, pga at noen av de yngre har større omsorgsbehov og trenger 
mer tilrettelagte boliger enn det kommunen pr. i dag har på Ranemstunet. 
I tillegg til nye og mer tilrettelagte boliger til yngre, trenger kommunen å forberede seg på at en
i årene framover vil få flere eldre. Med økende alder vil imidlertid flere rammes av ulike 
funksjonsnedsettelser, som nedsatt syn, hørsel, dårlig håndgrep, balanse og demenssykdommer. 
Beboerne skal kunne bo i eget hjem lengst mulig og fungere optimalt ut fra egne ressurser.

Omsorgsboligene skal være et botilbud som skal legge til rette for å opprettholde helse og 
funksjonsnivå for beboerne. 
Omsorgsboligene skal ikke være en demensbolig, men skal være tilrettelagt for eldre med 
begynnende demenssykdom i forhold til orienterbarhet, valg av farger, mønstre med mere kjente
omgivelser og smarthusteknologi skal bidra til at personer med begynnende demenssykdom kan 
bo lenge i omsorgsboligen. Når en da i tillegg har en nærhet til helsetjenesten vil alle føle større 
trygghet med å bo hjemme.

Med et forslag om at kommunen bygger nye omsorgsboliger for yngre og eldre 
funksjonshemmede, vil en stå igjen med de gamle boligene i Ranemstunet som kan brukes til 
andre formål. Kommunene vil i løpet fra 2017 stilles over et krav om å tilby kommunal 
øyeblikkelig hjelp til rus og psykisk helse. Det gis i dag kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud (KØHD) tilbud på akuttavdelingen, noe som også kan gis i fremtiden. Hvis det i 
ettertid blir behov for bolig, kan dette være en mulighet for de sykeste, for å være i nærheten av 
psykisk helsetjeneste.
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Vurdering

Siden dette ble vedtatt 2012 har det vært mange vurderinger knyttet til denne tomta og dens 
bruk.
Bygningsmassen til helse/omsorgsboliger er for det meste av noe eldre karakter og en del 
forutsetninger har endret seg siden byggene ble tatt i bruk, det er derfor på tide å se på helheten i 
bygg, uteområde og drift.
Det å vurdere tomt enkeltstående slik som var tanken bak vedtaket fra 2012 setter grenser for 
mulighetene. Ved å se på hele området under ett vil man kunne se alle muligheter som ligger i 
tomta og hvordan man kan utnytte denne best mulig. Kommunen har til dels mye areal i 
tilliggende område som er naturlig å ta med i denne vurderingen.
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Ved å vedta dette forprosjektet er prosessene knyttet til dette i startgropa og målsetningen må 
være at ved avslutningen av forprosjektet så skal vi kunne se en helhet i utarbeidet 
skisse/utomhusplan/rendring (fotomontasje). Dette vil da gi oss informasjon for hvordan tomta 
kan utnyttes på best mulig måte og hvor bygg og tjenester planlegges/burde bli plassert.

Forprosjektet vil starte med at man anskaffer konsulentbistand til å se på hele helsetomta under 
ett og med nye øyne. Med å se på helheten vil vi på en bedre måte se helheten i byggene og 
muligheter for type bygg, samlokalisering, sambruk mm. En konsulent (trolig en 
arkitekt/landskapsarkitekt) kan da sammen med helsesektoren/teknisk se på hele den 
nærliggende eiendommens muligheter og ikke bare den «gamle barnehagetomta». Å se på 
parkering, trafikale forhold, uteområde brukere, tjenester mfl. vil da stå sentralt i dette 
forprosjektet, som vil munne ut i en helhetlig plan med strategier for videre disponering og 
utbygging av området.
Når planen er laget og behov avklart vil disse danne utgangspunkt for egne vedtak videre.

Planen er å tenke fremtid og fortetting av området som i tillegg får et funksjonelt uteareal som 
knytter hele området sammen og som bidrar til samhold, aktivitet og trivsel. 

Byggingen kan skje etappevis der en starter med boligmassen som skal erstatte Ranemstunet,
med tillegg av godt tilrettelagte boliger til de med store omsorgsbehov. Disse omsorgboligene 
trenger også en del felles inneareal til aktivitet og noe til personalrom. I fase 1 skisseres det nå 
behov for et bygg med 14-16 omsorgsboliger. Med bruk av tilgjengelige tilskuddsordninger og 
framtidige leieinntekter vil et slikt byggeprosjekt i hovedsak være selvfinansierende for 
kommunen. Fase 1 i utbyggingen kommer tilbake som egen sak etter gjennomføring av 
forprosjektet og nærmere avklaring av videre framdrift.

Omsorgsboligene til eldre bør bygges i flere etapper, da det er litt vanskelig i dag å vurdere hvor 
stort behovet på sikt blir.

Miljømessig vurdering
Man kan påregne at vedtaket vil kunne gi miljømessige gevinster om forprosjekt er utløsende 
for vedtak knyttet til angitte momenter i saken.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2013/4376-21

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 49/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 39/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vil som skoleeier prinsipielt ikke støtte etablering av Moamarka
Montessoriskole. En etablering vil, gitt dagens tilskuddsmodell, gi vesentlige økonomiske
utfordringer for kommunens øvrige driftsgrunnlag og legge føringer for fremtidig
handlingsrom. 

Det anmerkes samtidig at etablering av alternativt pedagogisk tilbud, kan gi positive effekter i 
form av utvikling av grenda og bygda.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg: 
Anmodning fra Utdanningsdirektoratet om uttalelse, datert 22.05.2015.
Søknad m/vedlegg fra Moamarka Montessori SA.

Saksopplysninger

Overhalla kommune har mottatt brev datert 22.05.2015 fra Utdanningsdirektoratet med 
anmodning om å avgi uttalelse til ny søknad om godkjenning som privatskole fra Moamarka 
Montessori SA med oppstart fra høsten 2016.
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Overhalla kommunestyre har to ganger tidligere (17.06.2013 og 15.09.2014) behandlet og med 
likelydende vedtak avgitt uttalelse om slik søknad fra Moamarka Montessori SA. 
Kommunestyrets vedtak sist var:
“Overhalla kommune vil som skoleeier prinsipielt ikke støtte etablering av Moamarka
Montessoriskole. En etablering vil, gitt dagens tilskuddsmodell, gi økonomiske
utfordringer for kommunens øvrige driftsgrunnlag og legge føringer for fremtidig
handlingsrom. 
Det anmerkes samtidig at etablering av alternativt pedagogisk tilbud, kan
gi positive effekter i form av utvikling av grenda og bygda.”

De to tidligere søknadene fra Moamarka Montessori SA har begge fått avslag fra 
Utdanningsdirektoratet, sist nå i mars 2015. Klage på avslag på første søknad er behandlet av 
Kunnskapsdepartementet og avslag opprettholdt. Kommunens uttalelse er vektlagt i 
Utdanningsdirektoratets og Kunnskapsdepartementets behandling og avslag på søknadene.

Det søkes fortsatt om godkjenning for et elevtall inntil 60 elever, men denne gang har en utvidet 
elevgrunnlaget fra tidligere 1.-7. trinn til nå å omfatte 1.-10. trinn. I søkers opplysninger om 
elevtall opplyses at de fikk inn 27 søknader etter å ha lyst ut elevplasser til skoleåret 2014/2015 
og at 26 av disse har gitt melding om at de fortsatt er interessert i plass. Det fremgår av 
opplysningene at dette antallet gjelder elever fra Overhalla. Søker oppgir videre at de pr 
desember 2014 (for skolestart i 2015, dvs. 1.-7. trinn) i tillegg hadde mottatt søknad på 15 
elevplasser fra foreldre i Grong kommune, 9 elevplasser fra Namsos kommune og 3 elevplasser 
fra Høylandet kommune. I søkers vedlagte budsjett har de tatt utgangspunkt i 32 elever ved 
oppstart (kun 1.-7. trinn), økende til 34 elever (1.-7. trinn) første budsjettår, og til 38 elever på 
barnetrinnet og 22 elever på ungdomstrinnet når kapasiteten senere er fullt utbygd.

Søker oppgir at de mener elevgrunnlaget for skolen vil være elever i Overhalla, Namsos, Grong 
og Høylandet, og med et samlet elevgrunnlag på 1500-2000 elever som de mener bor innenfor 
akseptabel reisetid definert til ca 30 minutter hver vei.

Søknaden fra Moamarka Montessori har for øvrig i det alt vesentlige de samme opplysninger 
som i de forrige søknadene, men tilpasset en utvidelse fra 1.-7. trinn til 1.-10. trinn med samme 
totale elevtall (60).

Vurdering

Ettersom kommunestyret to ganger tidligere har behandlet uttalelser til Utdanningsdirektoratet 
om søknader fra Moamarka Montessori SA, ser rådmannen det som naturlig å avgrense 
vurderingene til å berøre endringer og nye opplysninger i søknaden. Det innebærer at uttalelsen 
innhold fortsatt vil ha fokus på de økonomiske konsekvensene for kommunen av en eventuell 
etablering av privatskole. Dette er i hovedsak de samme økonomiske konsekvensene som lå til 
grunn for kommunens endring av skolestrukturen fra høsten 2013.

Etablering av en eventuell privatskole vil både påvirke kommunens inntekter (trekk i
rammetilskuddet) og kommunens utgifter (flere elementer, som beskrevet nedenfor).

Reduksjonen i kommunens inntekter kan beregnes eksakt når en vet antall elever, ettersom
kommunen trekkes kr. 81.600 (statsbudsjettet 2015, oppjustert fra kr. 78.700 i 2014) pr elev i
privatskole. 
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Det vil som tidligere være noe uklart hvor mange elever fra Overhalla en skal beregne 
konsekvenser ut fra, både ved eventuell oppstart av skolen og på sikt. Eventuelle elever fra 
nabokommuner vil i prinsippet medføre økonomiske konsekvenser for disse kommunene, ikke 
for Overhalla.

Dersom en baserer seg på det antall elever fra Overhalla som søker oppgir hittil har meldt 
interesse for plass (26) ved Moamarka Montessori, tilsvarer det i underkant av 4 elever pr trinn i 
snitt (1.-7. trinn). Dersom det blir omtrent samme antall pr trinn også i 8.-10. trinn (12 
ungdomsskoleelever), gir det et samlet elevtall fra Overhalla på 38 elever på 1.-10. trinn.

Selv om det nok kan være en mulighet for enkelte elever fra nabokommuner, vil nok 
hovedtyngden av elevene etter all sannsynlighet komme fra Overhalla og Øysletta. Når søker 
oppgir en antatt akseptabel reisetid en vei på ca 30 minutter, er en særlig for Namsos (ca 30 min. 
fra Øysletta til Hylla i Namsos) og Høylandet (ca. 35 min. fra Øysletta til Høylandet sentrum) 
helt i grenseland for denne akseptable reisetiden. Skal en basere seg på en slik vurdering av 
reisetid, vil det trolig kun være deler av elevtallet ved Høknes barne- og ungdomsskole (nærmest 
Overhalla, ca 500 elever totalt) som utgjør et elevgrunnlag i Namsos. Potensialet vil ut fra 
avstand være størst i Grong (ca. 20 minutter til Grong sentrum) og lite i Høylandet. Søkers 
antatte elevgrunnlag på 1500-2000 synes å være lite realistisk om en legger akseptabel 
reiseavstand på 30 minutter til grunn. Dette begrunner hvorfor en ser det som mest sannsynlig at 
hovedtyngden av potensielle elever ved Moamarka Montessori vil være fra Overhalla/Øysletta.

Dersom en antar at privatskolen vil kunne komme opp i 60 elever etter hvert (som de søker om 
godkjenning for), vil det kunne være rimelig å anta at ca. 50 av disse kommer fra 
Overhalla/Øysletta. Det gir i snitt 5 elever pr trinn 1.-10. trinn.

Vi har dermed et anslag på privatskoleelever fra Overhalla på 38 på 1.-10. trinn, økende etter 
hvert til 50, som en kan beregne økonomiske konsekvenser for.

Inntektstap:
Basert på 38 elever fra Overhalla i starten, vil kommunen få redusert årlig rammetilskudd med
kr. 3.100.800. Ved 50 elever fra Overhalla på sikt blir inntektsreduksjonen kr. 4.080.000. Om 
alle 60 skulle være fra Overhalla, ville inntektsreduksjonen bli 4,9 mill kr.

Utover trekket i kommunens rammetilskudd er kommunen ansvarlig for:
- Ekstra midler til spesialpedagogikk.
- Ekstra midler til språkopplæring av minoritetsspråklige.
- Skoleskyss.
- Tjenester fra PPT.
- Helsetilsyn.

Ekstra midler til spesialpedagogikk:
Det er vanskelig nå å framskrive behovet for spesialpedagogikk til 2016, da man ikke vet
nøyaktig hvilke elever som vil være på en mulig privatskole, hvilke behov de måtte ha, og
hvilke sakkyndige tilrådninger PPT vil skrive. På en større skole kan ressurser til flere elever 
gjerne sees i sammenheng. På en mindre skole (eksempelvis 38 elever) vil i større grad måtte
tildele ressursene enkeltvis, siden klassene er mindre og det er vanskeligere å se elever samlet 
som en gruppe i forhold til disse ressursene. Sannsynligheten er derfor stor for at behovet for 
ressurser til spesialpedagogikk vil være større ved en liten skole med f.eks. 38 elever enn ved en
større skole hvor ressurstildelingen kan sees i sammenheng for en gruppe elever med slike
behov. Hvor stor merkostnaden kan bli, må som nevnt bli en skjønnsmessig vurdering nå
ettersom en ikke vet hvor mange og hvilke elever det kan dreie seg om, og kan eksempelvis
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nøkternt anslått dreie seg om 0,2-0,5 mill kr.

Ekstra midler til språkopplæring av minoritetsspråklige:
Om dette kan man si det samme som ved ekstra midler til spesialpedagogikk: En mindre skole 
gjør det vanskeligere å se elever samlet i opplæring som avviker fra det ordinære. En endelig
beregning at dette krever konkret innsyn i antall elever fordelt på trinn med behov for ekstra
språkopplæring, samt hvilket morsmål de har. Dersom alle elever i denne kategorien har det
samme morsmålet, vil det kunne medføre lavere kostnad enn om de har ulike morsmål. Også her
er det dermed en skjønnsmessig vurdering av merkostnadene, og det oppfattes svært vanskelig å 
tallfeste et anslag nå før en har opplysninger om berørte elever.

Skoleskyss:
En endelig beregning av utgifter til skoleskyss fordrer kjennskap til hvilke elever som skal gå på 
skolen og hvor de bor i kommunen. Dersom alle bor i umiddelbar nærhet til skolen, samt at man
ikke har krav på kommunal skyss på grunn av trafikkfarlige forhold, vil dette ikke bety særlig 
ekstra utgift for kommunen. Dersom elever fra hele kommunen benytter tilbudet, vil økningen i 
skyssutgifter blir merkbare. Det samme gjelder dersom elevene har rett på kommunal skyss på 
grunn av trafikkfarlige forhold. En eventuell koordinering av skoleskyss av elever fra hele
kommunen til Moamarka Montessoriskole, kan medføre utfordringer med hensyn til
skolestart/-slutt på Hunn og OBUS. Sannsynligheten for at dette vil medføre økte skyssutgifter 
er stor.

Tjenester fra PPT:
Hjemkommunen er pliktig til å sørge for pedagogisk-psykologiske tjenester. Det er vanskelig å
fastslå hvordan dette kan bli for en privatskole fra 2015, men en årlig utgift på 50 000 kroner 
kan være sannsynlig.

Oppsummering av inntektstap og direkte utgifter ved privatskole:
Kommunens inntektstap og direkte kostnader med en privat skole ved anslått 38 elever vil
samlet sett brutto sannsynligvis ligge på ca 3,5 mill. kr. i året etter oppstart.
Dersom privatskolen skulle få et elevtall på 50 elever fra Overhalla, vil det medføre et
trekk/inntektstap og økte kostnader for kommunen på ca 4,5 mill kr. Ved 60 elever fra Overhalla 
kan en anslå en samlet brutto kostnad på ca 5-6 mill kr pr år.

Reduksjon utgifter ved overføring av elever til privatskole:
Kommunens inntektstap og direkte utgifter knyttet til en privatskole må sees opp mot den
ressursbruk/utgifter kommunen kan redusere når elever overføres fra den offentlige skolen til
privatskolen.

Som beskrevet i tidligere saker, kan en eksakt beregning av reduksjonen i ressursbruk i den 
kommunale skolen først gjøres når en vet hvilke antall elever på hvilke årstrinn og skoler som 
blir berørt ved overgang av elever til privat skole. Det er her marginalkostnadene knyttet til de 
direkte berørte elevene som kommunens vurdering må baseres på. Som anslått ovenfor snakker 
vi her om knapt 4-5 Overhalla-elever pr trinn for 1.-10. trinn. Et grovt anslag vurdert ut fra
beste skjønn basert på prosessen med sammenslåing av OBUS og Øysletta tilsier en reduksjon
på samlet ca 1,5 - 2 pedagogårsverk ved kommunens skoler, tilsvarende ca 0,7-1 mill kr pr år.
Dette er da basert på et anslått elevtall på ca 38 elever. Ved et elevtall på 50-60 fra Overhalla er 
det vanskeligere å vurdere effekten det kan ha på ressursbehovene i de kommunale skolene 
(hvilke elever/trinn og skoler blir berørt), men en kan svært grovt anta en reduksjon på om lag 2 
mill. kr. som da kan trekkes fra inntektstap/kostnader knyttet til privatskolen.
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Det at søker nå har utvidet elevgrunnlaget til å gjelde 1.-10. trinn med samme antall elevplasser 
som en tidligere har søkt godkjenning for (60), innebærer isolert sett at potensialet for 
kostnadsreduksjoner i den offentlige skolen (ved uttak av privatelever) blir mindre enn når 
samme elevtall baseres på kun 1.-7. trinn. Dette fordi uttaket av elever pr trinn blir mer 
marginalt når uttaket skjer over 10 trinn. Kommunens inntektstap (trekk i rammetilskuddet) blir 
imidlertid det samme, ettersom det er basert på et gitt beløp pr elev.

Konklusjon:
En eventuell etablering av privatskole som omsøkt, vil som beskrevet ovenfor (ved antatt 38
elever fra Overhalla) medføre en netto negativ økonomisk effekt i kommunebudsjettet på ca 2,5-
2,8 mill. kr. Dette er knyttet til inntektstap og direkte kostnader med den private skolen, 
fratrukket anslått reduksjon ressurser i kommunale skoler. Ved et elevtall fra Overhalla på 50-60 
anslås en netto årlig merkostnad for kommunen på om lag 3-4 mill kr.

Det pågår for tida bygging av ny barneskole ved Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS), et
stort prosjekt som er innpasset i kommunens økonomiplan gjennom strenge politiske
prioriteringer hvor endret skolestruktur inngikk. Ny skole vil stå ferdig til skolestart 2015. 

Rådmannen ser ikke at det foreligger nye momenter i saken som kan endre konklusjonen i 
kommunens tidligere uttalelse om at eventuell etablering av en slik privatskole vil gi vesentlige 
negative konsekvenser for kommunens samlede tjenestetilbud framover.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/4070-1

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Økonomiplan 2016-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 50/15 03.06.2015
Overhalla kommunestyre 40/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 – 2019 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 20.05.2015 Økonomiplan 2016-2019

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomiplan for perioden 2016 – 2019.
Forslaget er en framskriving av årsbudsjett for 2015, 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 2016-19.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/9151-2

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Møteplan for 2. halvår 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 41/15 17.06.2015

Rådmannens innstilling

Møteplan for 2. halvår 2015 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1.
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Saksopplysninger

Kommunestyret skal vedta møteplan for 2. halvår 2015.

Rådmannens forslag til møteplan for 2. halvår 2015:

Utvalg Sept Okt Nov Des
Formannskapet 1 10 7
Kommunestyret 7 19** 23 21

** Konstituerende møte nytt kommunestyre.

Møtene starter kl. 12.00.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/714-8

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Skatteoppkreverfunksjonen 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 42/15 17.06.2015

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 Overhallakommune til 
orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.
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Vedlegg:
1. Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Overhalla kommune
2. Årsrapport 2014 fra Skatteoppkreveren i Overhalla kommune
3. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 24.5.15 – sak 010/15

Saksopplysninger

Skatteoppkreverfunksjonen 2014 ble behandlet i kontrollutvalget som sak 010/15 den 24.4.15 
og Kontrollutvalgets vedtak fremmes som innstilling i saken.
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