
Møteinnkalling

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 23.11.2015
Tidspunkt: 12:00

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin 
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 97660648.  
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Det vil bli gitt noen orienteringer i møte.

Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/8327-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av fjellstyre for perioden 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 6/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 68/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Fjelloven kap. III, §3

Behandling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte følgende forslag:

Medlemmer:

1. Knut Lilleberre, leder
2. Karia Anne Jensen
3. Olav Grande
4. Hanne Homstad
5. Erlend Lilleberre

Personlige varamedlemmer:

1. Kjell Aspnes
2. Anita Vold
3. Håkon Lysberg Espelund
4. Kari M. Lassemo
5. Espen Opdal

Innstilling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015, enst.:

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt forslag til vedtak vedtas.

-�3�-



Saksopplysninger

Fjelloven av 06.06.75, kap. III §3, sier følgende:

“§ 3.I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre.
Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen så 
langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningen 
vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og 
friluftsinteressene.

Fjellstyret skal ha fem medlemer med personlege varamedlemer. Dei vert valde av 
kommunestyret, eitt medlem som leiar og eitt som nestleiar.

Fleirtalet av medlemene med varamedlemer skal veljast blant personar som siste året har vore 
og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg - og som Kongen fastset grensene for 
- eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd allmenningsbruk i 
allmenningen.

Funksjonstida er fire år og følgjer kommunevalperioden.

Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte i fjellstyret 
og at minst to medlemer med varamedlemer vert valde blant dei som har rett til allmenningsbruk 
i allmenningen som jordbrukarar. Kongen kan, for område som er eller vert lagt under lova, 
fastsetje at reindriftsnæringa skal vere representert i fjellstyret og at den eine eller begge av dei 
to som skal ha allmenningsrett som jordbrukarar i staden skal vere reineigarar. Elles gjeld 
reglane i kommunelova om kven som kan veljast som medlem av kommunale nemnder 
tilsvarande ved val av fjellstyre.”

Følgende ble valgt for perioden 2011-2015:

Medlemmer: 

1. Roar Hasselvold, leder 
2. Ann Kristin Vold, nestleder 
3. Olav Grande 
4. Hanne Homstad 
5. Erlend Lande Lilleberre

Varamedlemmer: 

1. Jan Ivar Kyllo
2. Solvår Rustad Rian
3. Magnus Toresen
4. Mona Øvereng 
5. Svein Inge Lindsetmo
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/8329-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i KomRev 
og KomSek Trøndelag IKS for 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 7/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 69/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum foreslo følgende:

Representant: Ordfører Per Olav Tyldum

Vararepresentanter:

1. Lene Lervik Glømmen
2. Johan Tetlien Sellæg

Innstilling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015, enst.:

Ordfører Per Olav Tyldum sitt forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Eierkommunene er representert i representantskapet, som er selskapenes høyeste organ.
Det skal velges representant og vararepresentant til KomRev Trøndelag IKS (revisjon for 
kommunene) og KomSek Trøndelag IKS (sekretariatsfunksjonen for kommunale 
kontrollutvalg).
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Funksjonstiden er på 4 år som følger valgperioden.

Følgende ble valgt (i de 2 selskapene) for perioden 2011-2015:

Representant: Ordfører Per Olav Tyldum

Vararepresentanter:

1. Ragnar Prestvik
2. Johan Tetlien Sellæg
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/8413-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av utsending, representant og vararepresentant til Museet Midt IKS

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 8/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 70/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

Saken fremlegges uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Representant: Ordfører Per Olav Tyldum
Vararepresentant: Ragnar Prestvik

Innstilling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015, enst.:

Ragnar Prestvik (AP) sitt forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Museet Midt IKS er det konsoliderte museet for Namdalen og består av de bemannede 
avdelingene Kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet
og Kunstmuseet Nord-Trøndelag, samt de ubemannede museene og bygdesamlingene i Grong, 
Lierne, Namsskogan, Overhalla, Nærøy og Fosnes.

Overhalla kommune vedtok å gå inn som medeier i Museet Midt IKS den 14.3.2011.

Det skal velges utsending til Museet Midt IKS. Følgende ble valgt for 2013-2015:
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Representant: Ordfører Per Olav Tyldum
Vararepresentant: Varaordfører Ragnar Prestvik

-�8�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/8359-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Nord-
Trøndelag Krisesenter IKS for 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 9/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 71/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter

Behandling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015

Behandlet.

Johan T. Sellæg (SP) foreslo følgende:

Representant: Ordfører Per Olav Tyldum
Vararepresentant: Lene Lervik Glømmen

Innstilling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015, enst.:

Johan T. Sellæg (SP) sitt forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS den 23.9.2013 og det 
ble valgt representant og vararepresentant i hht. vedtektene.

Det skal nå velges en representant og vararepresentant for perioden 2015-2019.

Følgende ble valgt for 2013-2015:
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Representant: Ordfører Per Olav Tyldum
Vararepresentant: Varaordfører Ragnar Prestvik
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/8354-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av trafikksikkerhetsutvalg samt arbeidsutvalg for 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 13/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 72/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015

Behandlet.

Johan T. Sellæg SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Formannskapet velges som trafikksikkerhetsutvalg, følgende velges til arbeidsutvalget:

Ola Landsem, kommunestyremedlem med Asbjørn Hagerup (AP) som varamedlem.

Innstilling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015, enst.:

Johan T. Sellæg (SP) sitt forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Det skal velges nytt trafikksikkerhetsutvalg med et arbeidsutvalg.

Formannskapet ble valgt som trafikksikkerhetsutvalg med følgende arbeidsutvalg:

1. Teknisk sjef (sekretær)
2. Anlaug Sellæg Asbøll, Formannskapsmedlem
3. Fagsjef for utdanning og oppvekst
4. Lensmann i Overhalla kommune
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Varamedlem: Asbjørn Hagerup (AP)
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/8408-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av medlemmer til kvalitetsvurderingsutvalg for grunnskolene i 
Overhalla

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 12/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 73/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015

Behandlet.

Johan T. Sellæg (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Følgende velges:

- Siv Åse Strømhylden
- Anne-Grete Sagmo

Innstilling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015, enst.:

Johan T. Sellæg (SP) sitt forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

1. System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Overhalla kommune
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Saksopplysninger

Kommunestyret i Overhalla vedtok i februar 2008 et system for kvalitetsvurdering etter 
Opplæringsloven. Dette er grunnlaget for å kunne jobbe systematisk med kvalitetsvurdering og 
kvalitetsutvikling i grunnskolene. 

Det skal velges nye politikere til Kvalitetsvurderingsutvalget for inneværende periode (jfr. pkt. 
3.4 i styringsdokumentet).

Utvalget består av følgende sammensetning:

- Rådmann
- Fagsjef oppvekst
- Foreldrerepresentant valgt av KFU
- To politikere
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/8347-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av medlemmer og varamedlem til tamburinteam for MOT

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 10/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 74/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) foreslo gjenvalg, følgende velges:

- Johan Tetlien Sellæg
- Kjersti Jensen

Varamedlem: Maia Skaret Engblom

Innstilling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015, enst.:

Ragnar Prestvik (AP) sitt forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Overhalla kommune har hatt avtale med MOT siden 2006 og det er i den forbindelse satt 
sammen et tamburinteam som dekker de fleste av lokalsamfunnets områder, f.eks. skole, fritid, 
næringsliv og politikk. Dette for at MOT skal være mest synlig.

Det skal foretas valg av politiske medlemmer og varamedlem av tamburinteamet for MOT. 
Følgende er sittende medlemmer:
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- Johan Tetlien Sellæg
- Kjersti Jensen

Varamedlem: Maia Skaret Engblom
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/8306-1

Saksbehandler:

Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene i 
skoler/kulturskole/barnehager for 2015-2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 11/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 75/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015

Behandlet.

Johan T. Sellæg (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Ranemsletta barnehage:

Medlemmer: Varamedlemmer:

1. Karoline Heia 1. Gunn Gravseth-Lysberg
2. Astrid Riibe Kleven 2. Tor Arne Bjørgum

Skage barnehage:

Medlemmer: Varamedlemmer:

1. Sølvi Pedersen Skogseth 1. Kjersti Lervik
2. Jo Morten Aunet 2. Ove Vannebo

Moamarka barnehage:

Medlemmer: Varamedlemmer

1. Erlend Lande Lilleberre 1. Magnus Toresen
2. Eivind Moa 2. Astrid Selnes

Hunn skole:

Medlem: Trond Petter Ristad
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Varamedlem: May Storøy

Overhalla barne- og ungdomsskole:

Medlem: Lene Lervik Glømmen

Varamedlem: Gunn Gravseth-Lysberg

Overhalla Kulturskole:

Medlemmer: Varamedlemmer:

1. Sveinung Aune 1. Olav Andreas Opdal
2. Marianne Øysesvold 2. Hege Saugen

Innstilling i Overhalla valgstyre - 05.11.2015, enst.:

Johan T. Sellæg (SP) sitt forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

I våre gjeldende vedtekter for barnehagene står det følgende om arbeidsutvalg:

“§ 3-1 Samarbeidsutvalgets sammensetning 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 
foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter 
eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 
I de kommunale barnehagene består samarbeidsutvalget av 2 foreldre, 2 ansatte og 2 representanter fra eier.”

I opplæringsloven står det følgende om samarbeidsutvalg ved skolene:

“§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar
Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for 
andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen 
skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter 
lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp fleire 
representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen etter § 11 og § 20 nr. 
4 i kommunelova. Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to 
representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i 
styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.”

Kommunen som eier skal dermed velge 2 representanter og 2 vararepresentanter til hver av 
barnehagene og 1 representant og 1 vararepresentant til hver av skolene. I tillegg skal det velges 
2 representanter og 2 vararepresentanter til Kulturskolen.

Følgende var valgt for perioden 2011-2015:

Ranemsletta barnehage:

Medlemmer: Varamedlemmer:

3. Lene Lervik Glømmen 1. Ståle Viken
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4. Ann Gregersen 2. Hild-Sissel Sagvik

Skage barnehage:

Medlemmer: Varamedlemmer:

3. Kjersti Jensen 1. Elisabet Faksdal
4. Hilde Tødås 2. Ove Vannebo

Moamarka barnehage:

Medlemmer(*): Varamedlemmer

3. Erlend Lande Lilleberre 1. Eivind Moa
2. Astrid Selnes

(*) Det var først valgt 2 medlemmer, da den ene fikk innvilget søknad om fritak, ble det ikke valgt 
nytt medlem, dette i hht. den gang gjeldende vedtekter.

Hunn skole:

Medlem: Trond Petter Ristad

Varamedlem: Jo Morten Grande

Overhalla barne- og ungdomsskole:

Medlem: Hans Bakken

Varamedlem: Maia Skaret Engblom

Overhalla Kulturskole:

Medlemmer: Varamedlemmer:

3. Grete Mo 1. Bernt Harald Opdal
4. Knut Flåtter 2. Karen H. Hasselvold
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2014/6920-27

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Kommunereformen - status faktagrunnlag alternativer

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 65/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 76/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar til orientering foreliggende kunnskapsgrunnlag for 
sammenslåingsalternativene Vest (Midtre Namdal + evt. Flatanger) og Øst (Overhalla, 
Grong og Høylandet) samt vurderinger fra administrativt gjennomført SWOT-analyse av 
nullalternativet (fortsette som egen kommune).

2. Overhalla kommune tar sikte på at kommunestyret i desember i egen sak velger hvilket 
sammenslåingsalternativ en vil arbeide videre med i tillegg til nullalternativet fram til 
endelig beslutning i juni 2016.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.11.2015

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte følgende justering av pkt. 2:

Nytt inntektssystem fra Regjeringen kommer til høring i desember.
Overhalla kommune tar derfor sikte på at kommunestyret i januar/februar i egen sak 
velger hvilket sammenslåingsalternativ en vil arbeide videre med i tillegg til 
selvstendighets-alternativet fram til endelig beslutning i juni 2016.

Formannskapet foreslo et nytt pkt. 3:

Formannskapet foreslår et folkemøte før kommunestyrets behandling i januar/februar.

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.11.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med Per Olav Tyldum (SP) sitt endringsforslag til pkt.2 og 
formannskapets forslag til nytt pkt. 3, vedtas.

-�20�-



Vedlegg:
 Rapport med kunnskapsgrunnlag sammenslåingsalternativet Midtre Namdal + eventuelt 

Flatanger.
 Rapport med kunnskapsgrunnlag sammenslåingsalternativet Overhalla, Grong og 

Høylandet.
 Oppsummering av SWOT-analyse nullalternativet (Overhalla fortsatt som egen 

kommune).

Saksopplysninger

Kommunestyret fikk i oktobermøtet en presentasjon av historikk hittil i kommunens arbeid med 
kommunereformen, samt en orientering om styringsgruppens plan for prosessen videre fram mot 
kommunestyrets endelige vedtak i juni 2016 om Overhalla ønsker en sammenslåing med andre 
kommuner eller ikke.

Nedsatt styringsgruppe består av formannskapet med tillegg av representant for øvrige partier 
(nå Høyre), en tillitsvalgt og leder ungdomsrådet, samt rådmannen som sekretær.

Kommunestyrets forrige sak om kommunereformen var i april, da en behandlet utarbeidet 
kunnskapsgrunnlag for alternativet med sammenslåing av 11 kommuner i Midtre og Indre 
Namdal samt Flatanger/Osen. I tråd med de andre kommunenes behandling ble dette alternativet 
lagt bort. En vedtok videre å avgrense det som benevnes som Øst-alternativet til å omfatte 
Overhalla, Grong og Høylandet.

I mai gjennomført vi fire folkemøter om kommunereformen. I mai forelå også et utarbeidet 
kunnskapsgrunnlag om alternativet med sammenslåing av kommunene i Midtre Namdal + 
eventuelt Flatanger, uten at dette ble behandlet av kommunestyret. Rapport med dette 
kunnskapsgrunnlaget følger nå vedlagt saken.

I juni gjennomførte administrasjonen en SWOT-analyse (styrker/svakheter, muligheter/trusler) 
av det såkalte nullalternativet, dvs. alternativet med Overhalla fortsatt som egen kommune. 
Oppsummeringen av denne analysen følger nå vedlagt saken.

Nå i høst har vi i samarbeid med Grong og Høylandet utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag om 
dette sammenslåingsalternativet. Rapport med dette kunnskapsgrunnlaget følger nå vedlagt 
saken. 

Rapportene med kunnskapsgrunnlag for de to sammenslåingsalternativene Vest og Øst er laget 
etter samme mal som tidligere rapport om alternativet med de 11 kommunene. Rapportene 
legges med dette frem for å gi det nye kommunestyret informasjon og kunnskap om disse to 
alternativene, som en forberedelse til videre prosess. 

Styringsgruppen har i prosessplanen lagt opp til at kommunestyret allerede i desember skal 
velge hvilket sammenslåingsalternativ en skal arbeide videre med i tillegg til nullalternativet.

10. november har Fylkesmannen invitert alle formannskapene i fylket til et seminar på 
Stiklestad om kommunereformen.
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I desember vil Regjeringen presentere sitt forslag til et nytt inntektssystem for kommunene som 
skal gjelde fra og med 2017.

Vurdering

Etter rådmannens oppfatning gir kunnskapsgrunnlaget for de to sammenslåingsalternativene 
mye nyttig informasjon som kan benyttes i det videre utredningsarbeidet.

Styringsgruppen har tidligere ment at kommunen bør gjennomføre et nytt folkemøte i november, 
dvs. før kommunestyret i desember skal velge hvilket sammenslåingsalternativ en skal arbeide 
videre med. Kommunestyret bør nå ta stilling til om en ser det hensiktsmessig å gjennomføre et 
slikt folkemøte på dette tidspunktet og dermed hvordan en best mulig kan involvere innbyggerne 
i arbeidet med kommunereformen.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2015/8550-1

Saksbehandler:

Trond Stenvik

Saksframlegg

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune 2015-2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 66/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 77/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar forslaget til anskaffelsesstrategi for Overhalla kommune og dermed at 
dette legges til grunn for kommunens samlede utvikling i kommende periode.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.11.2015

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende tilleggsforslag: 

Rådmannens innstilling blir pkt. 1:

1. Kommunestyret vedtar forslaget til anskaffelsesstrategi for Overhalla kommune og 
dermed at dette legges til grunn for kommunens samlede utvikling i kommende periode.

2. I anskaffelsesstrategien innarbeides retningslinjer mot sosial dumping i byggeprosjekter 
hvor Overhalla kommune er byggherre. Intensjonene i disse om et anstendig arbeidsliv 
må også gjelde for øvrige innkjøp fra Overhalla kommune. Kommunestyret ber om å få 
utarbeidet slike retningslinjer i egen sak med basis i “Telemarksmodellen”, eller 
tilsvarende,

3. Innkjøpsstrategien må reflektere at Overhalla er realfagskommune slik at dette også i 
praksis som et fortrinn i samarbeidet mellom kommunen og næringslivet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.11.2015, enst.:

Ragnar Prestvik (AP) sitt forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 29.10.2015 Anskaffelsesstrategi Overhalla 
kommune 2015-2020

Vedlegg:
Forslag til anskaffelsesstrategi for Overhalla kommune 2015-2020.

Saksopplysninger

Etter lønn til ansatte utgjør anskaffelser (innkjøp av varer og tjenester) den største 
innsatsfaktoren i kommunens virksomhet som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler 
og demokratisk arena. Hvordan anskaffelser styres, påvirker både kvaliteten og kostnadene på 
de tjenestene som leveres til innbyggerne og samlet sett hvordan kommunen løser det helhetlige 
samfunnsoppdraget.

Kommunens anskaffelser er et kraftfullt verktøy som gir store muligheter til å påvirke 
utviklingen positivt både for kommunens egen virksomhet, for andre virksomheter i og utenfor 
regionen og som forbilde nasjonalt.

Kommunens klima- og miljøplan fremhever betydningen av innkjøp/anskaffelser for å nå 
målsettingene kommunen har satt seg. For å oppnå mer miljøvennlige innkjøp ble det i planen 
blant annet vedtatt å utarbeide en innkjøpsstrategi/styringsdokumenter, handlingsplan mv. som 
skal implementeres i organisasjonen.

Som et ledd i dette arbeidet legger rådmannen med dette fram forslag til en overordnet 
anskaffelsesstrategi for Overhalla kommune 2015-2020. 

Vurdering

Anskaffelsesstrategien er lagt opp som et enkelt og oversiktlig dokument som skal legge 
føringer for anskaffelsesarbeidet på alle tjenesteområder i kommunen. 

Anskaffelsesstrategien skal konkretiseres med tiltak i kommunens handlingsplan for påfølgende 
år. Konkretiseringen skal ta utgangspunkt i strategiene. Det skal tydelig avklares hva som skal 
gjøres, av hvem og når.

Utvikling av anskaffelsesområdet vil være et langsiktig og systematisk arbeid hvor vi må “bygge 
stein på stein”. Kommunens organisasjon er mangesidig og vi må finne løsninger som passer til 
vår lokale kontekst. Mye av dette utviklingsarbeidet vil foregå i samspill med samarbeidsparter i 
både næringsliv og andre offentlige aktører.

Miljømessig vurdering
Anskaffelser er utpekt som et av kommunens sentrale miljøaspekter. Kommunen har gode 
erfaringer med å sette ambisiøse miljøkrav i våre anskaffelser. Potensialet for utvikling av 
anskaffelsesarbeidet i klima- og miljøsammenheng er betydelig, og rådmannen ser dette som et 
spennende fokus framover for kommunen.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2015/4071-8

Saksbehandler:

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Regnskaps- og virksomhetsrapport 2. tertial 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 78/15 23.11.2015
Overhalla formannskap 67/15 05.11.2015

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar regnskap og finansrapporten for 2. tertial til orientering. 
2. Forslag til budsjettjustering av investering gjennomføres i hht vedlagte tabell. Total 

investeringsramme reduseres med kr 19.279.000. 
3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en reduksjon i sum 

fordeling drift med 975.000 i regnskapsskjema 1A. Regnskapsmessig merforbruk dekkes 
med bruk av disposisjonsfond med 83.000. 

4. Følgende budsjettjustering foretas:

Regnskapsskjema 1A - drift Budsjett Reg budsjett Forslag til Reg budsjett

(tall i kr 1000) 2015 2015 endring 2. tertial

Skatt på inntekt og formue 73 140             73 895             218               74 113             

Ordinært rammetilskudd 134 627           133 818           849               134 667           

Skatt på eiendom 6 278              6 278              80                 6 358              

Andre direkte eller indirekte skatter 359                 359                 30                 389                 

Andre generelle statstilskudd 15 564             15 564             1 884             17 448             

Sum frie disponible inntekter 229 967           229 913           3 061             232 974           

Renteinntekter og utbytte 1 411              1 571              508               2 079              

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                  -                  -                -                  

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 720             9 520              (386)              9 134              

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                  -                  -                -                  

Avdrag på lån 8 740              9 910              -                9 910              

Netto finansinnt./utg. (18 049)            (17 859)            894               (16 965)            

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                  -                  -                -                  

Til ubundne avsetninger 16 303             22 995             5 263             28 258             

Til bundne avsetninger 1 743              1 743              -                1 743              

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -                  6 131              -                6 131              

Bruk av ubundne avsetninger 10 241             10 451             83                 10 534             

Bruk av bundne avsetninger 211                 361                 250               611                 

Netto avsetninger (7 594)             (7 795)             (4 930)            (12 725)            

Overført til investeringsregnskapet

Til fordeling drift 204 325           204 260           (975)              203 285           

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 204 325           204 260           (975)              203 285           

Resultat (udisponert) -                  -                  -                -                  

-�25�-



Regnskapsskjema 1B - drift Budsjett Reg budsjett Forslag til Reg budsjett

(tall i kr 1000) 2015 2015 endring 2. tertial

Politiske styringsorganer 3 262 -240 450 210

Stabs- og støttefunksjoner 14 018 14 358 790 15 148

Fagområde oppvekst 71 650 73 058 1 031 74 089

Fagområde helse/sosial 68 312 69 270 730 70 000

Fagområde kultur 12 099 12 289 -3 451 8 838

Fagområde teknisk 24 535 26 614 226 26 840

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -10 141 -11 853 -209 -12 062

Midtre Namdal Samkommune 20 590 20 764 -542 20 222

Sum 204 325 204 260 -975 203 285

Regnskapsskjema 2A - investering Budsjett Reg budsjett Forslag til Reg budsjett

(tall i kr 1000) 2015 2015 endring 2. tertial

Investeringer i anleggsmidler 83 194             92 218             (19 223)          73 195             

Utlån og forskutteringer 2 000              3 546              -                3 546              

Kjøp av aksjer og andeler 731                 731                 (56)                675                 

Avdrag på lån 2 656              2 656              -                2 656              

Dekning av tidligere års udekket -                  -                  -                -                  

Avsetninger -                  887                 -                887                 

Årets finansieringsbehov 88 581             100 038           (19 279)          80 959             

Finansiert slik: -                  -                  

Bruk av lånemidler 69 485             77 587             (17 004)          60 783             

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 100              1 632              -                1 632              

Tilskudd til investeringer -                  -                  -                -                  

Kompensasjon for merverdiavgift 15 509             17 677             (2 219)            15 458             

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 700              2 000              500               2 500              

Andre inntekter -                  -                  -                -                  

Sum ekstern finansiering 87 794             98 896             (18 723)          80 373             

Overført fra driftsregnskapet -                  -                  -                -                  

Bruk av tidligere års udisponert -                  -                  -                -                  

Bruk av avsetninger 787                 1 142              (556)              586                 

Sum finansiering 88 581             100 038           (19 279)          80 959             

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

Regnskapsskjema 2B - investering Budsjett Reg budsjett Forslag til Reg budsjett

(tall i kr 1000) 2015 2015 endring 2. tertial

Universiell utforming kommunal bygningsmasse -                  36                   0 36                   

Prosjektering Obus - ny barneskole 58 348             58 348             0 58 348             

Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning-                  (73)                  6 (67)                  

Nytt varmeanlegg Hunn skole 2 600              6 087              0 6 087              

Nødstrømmsagregat til sykeheimen -                  -                  11 11                   

Resturering adm bygget 450                 450                 0 450                 

Kommunal vannledning Grandaunet -                  6                     0 6                     

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid1 714              1 614              0 1 614              

Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015) 300                 300                 -250 50                   

Rehabilitering av eksisterende og etablering av flere garderober til hjemmetjene345                 409                 47 456                 

Omlegging høyspentlinje Skogmo industriområde -                  -                  350 350                 

PC utstyr OBUS 2015 900                 2 950              0 2 950              

El bil 2015 500                 500                 0 500                 

Brannbil 2015 3 500              3 700              -3700 -                  

Forprosjekt brannstasjon 300                 300                 -250 50                   

El tavle adm bygg 2015 688                 688                 41 729                 

Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015 500                 500                 -500 -                  

Hms tiltak garderober Gimle / svømmehall 650                 650                 -650 -                  

Pumpestajoner Fuglår og Skydalen 2015 800                 800                 -800 -                  

Overbygg 4 pumpestasjoner 2015 200                 200                 -200 -                  

Høydebaseng Skage 200                 200                 -200 -                  

Bunnplate høydebaseng Ryggahøda 2015 450                 450                 -450 -                  

Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen - finansiering av forprosjekt-                  500                 -400 100                 

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg -                  500                 -500 -                  

Ny Skage barnehage (2013-2015) 10 750             13 250             -11800 1 450              

Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013 -                  54                   22 76                   

Total investering 83 194             92 418             (19 223)          73 195             
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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 august 2015, og ut fra det beskrevet 
regnskapsprognose pr 31/12-15.

Vurdering

Driftsregnskapet
Kommunens budsjettrammer er generelt stramme og gir ikke rom for store endringer. En er nå 
kommet et godt stykke ut i budsjettåret, men det kan fortsatt oppstå uforutsette hendelser. Dette 
kan det være vanskelig å ta høyde for. Det oppstår daglig små og stor utfordringer i en 
kommune. De fleste løses innenfor rammen, men det er ikke alltid dette lar seg gjøre. Beste 
måten å være rustet for slike hendelser er å ha en sunn økonomi og god økonomistyring med 
tilstrekkelig bufferkapital i form av avsatte fondsmidler.

Prognosen for frie inntekter viser en merinntekt på 3 millioner. Det vesentligste knyttes til 
integrering av bosatte flyktninger og veterinærordningen. Begge ordningene er 
selvfinansierende/regnskapsteknisk, som betyr at de ikke vil gi noen samlet resultateffekt. I 
tillegg til har kommunen mottatt ekstraordinære skjønnsmidler på 1 million. Det forventes noe 
økt skatteinntekter. 

Netto finanskostnader vil totalt bli 890.000 mindre enn budsjett. Lavere renter og senere 
låneopptak enn forutsatt er årsaken til besparelsen. Renteinntekten er også noe høyere enn 
opprinnelig antatt. Dette har sammenheng med framdriften i lånefinansierte 
investeringsprosjekter som ikke har hatt den framdriften som forutsatt. Innskuddsrenten ved 
utgangen av august var høyere enn innlånsrenten for årets låneopptak. (2,17 % og 1,8 %). 

Netto avsetning (fond) økes totalt med 4 millioner. «Flyktningefondet» styrkes med 4,2 
millioner og det brukes kr 250.000 av «gavefondet» til sykeheimen. Den totale prognosen for 
driften ved 2. tertial viser et underskudd på kr 83.000. For dekning av underskuddet anbefaler 
rådmannen at en bruker kr 83.000 av disposisjonsfondet. 

Disposisjonsfondet vil ved utgangen av året i vår prognose være 30,8 millioner kr. Av dette er 
13,2 millioner kr «flyktningefond» (en del av kommunens disposisjonsfond, dvs. frie disponible 
midler). Avsatte flyktningemidler (integreringstilskudd) skal dekke kommunens løpende og 
framtidige utgifter knyttet til bosetting av flyktninger.

Prognosen for netto pensjonskostnader viser samlet for Klp og Spk en merkostnader på kr 
450.000. Det er totalt budsjettert med 19,7 millioner kr til pensjon. Pensjonskostnaden i Klp 
påvirkes av selskapets avkastning og lønnsveksten i kommunene. Det kan derfor være noe 
utfordrende å beregne kostnaden ved utgangen av året. 

Årets lønnsoppgjør er et såkalt «mellomoppgjør». De er mer forutsigbare i forhold til 
budsjettering enn «hovedoppgjørene». Beregninger av årets lønnsoppgjør viser en samlet 
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kostnad på 1,8 millioner kr. En vil med det kunne holde seg innenfor avsatt ramme for 
oppgjøret. 

Alle kommuner plikter å gi alle barn som er ett år før 1. september i opptaksåret et 
barnehagetilbud. Årets opptak viste at en måte øke antall barnehageplasser. Det ble opprettet et 
midlertidig tilbud på Skage (Solvoll) i påvente av at ny og større barnehage (byggeprosjekt) står 
ferdig. Tilbudet krevde en økt bemanning på 4,2 årsverk. Dette ble delfinansiert ved at 
Ranemsletta og Moamarka barnehage redusert sine stillinger med 1,9 årsverk. Kommunens 
nettokostnad med det økte tilbudet er på kr 827.000. Utvidet barnehagetilbud som følge av økt 
etterspørsel/behov etter plasser vil fra neste år medføre økt rammetilskudd til kommunen.

Samlet sett viser flyktningregnskapet en besparelse i forhold til opprinnelige planer på 4 
millioner kr. Det er opprettet et eget disposisjonsfond, «flyktningefondet» som brukes til 
saldering av tjenestene i budsjettsammenheng. Ordningen får sådan ingen direkte 
resultatvirkning. Det vesentligste av reduksjonen knyttes til feilbudsjettering av refusjon fra det 
statlige barnevernet. Refusjonen for 2014 ble 1,5 million høyere enn regnskapsført. 
Merinntekten blir inntektsført i 2015. I tillegg vil refusjonen for 2015 bli 1,4 millioner høyere 
enn budsjettert. Videre er det ikke blitt bosatt så mange flyktninger i løpet av året som 
budsjettert (ordinær bosetting og familiegjenforeninger). Forskyvningen gir mindre utgifter i 
form av introduksjonsstønad på 800.000. Som følge av større familiegjenforening enn 
budsjettert vil vi motta kr 860.000 mer i integreringstilskudd. En nærmere beskrivelse av 
arbeidet med bosetting av flyktninger vil komme som egen sak i desembermøtet.

Investering
Det er planlagt gjennomført 24 mindre og større investeringsprosjekter i 2015. Ikke alle er 
kommet i gang og må derfor overføres kommende år (50%). En har hatt noe vakanse i prosjekt-
administrasjonen. Det er i høst ansatt en prosjektleder som skal kunne bidra til at en får bedre 
kapasitet i forhold til gjennomføring, i tillegg til at en vil kunne redusere en del innleie av 
eksterne konsulenter. 

Det er opprinnelig budsjettert med 92 millioner kr til investeringer. 19 millioner kr (21%) 
overføres kommende år. Dette medfører 16,8 millioner kr i redusert bruk av lån og 2,2 millioner 
kr mindre i momskompensasjon. Ny barneskole Obus har vært det mest tidkrevende og største 
prosjektet i 2015. I tillegg har planlegging av nye barnehage på Skage pågått. Det legges fram 
sluttregnskap som egne saker av alle prosjekter til kommunestyret. 

Finansforvaltning
Overhalla kommune har ved andre tertial en likviditetsmessig beholdning på kr 62 millioner kr. 
Alle likvide midler er plassert på ordinær bankkonto hos kommunens bankforbindelse DNB 
Nor. Betingelsene er 1 mnd Nibor + 1,05 %. Ved utgangen av august var den 2,17 %. 

Det er foretatt et låneopptak på kr 2 millioner i Husbanken. Lånet er med flytende rente og 
avdragsfritak i 10 år. I tillegg er det gjennomført et låneopptak 67 millioner kr i KLP med 
flytende rente (1,8%). 
I mai ble det inngått rammeavtale med KLP og Kommunalbanken for låneopptak. 

Samlet gjeld er ved utgangen av august er 332 millioner kr, hvorav 27 % er knyttet til p.t rente 
som er på mellom 1,80 – 2,08 %. Det er refinansiert noe lån i perioden som er knyttet til 
fastrenteavtaler.   
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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

Sykefraværet ligger så langt i år i snitt noe høyere enn i fjor.   Det er vanskelig å si nøyaktig hva 
årsakssammenhengene er.  Arbeidsgiverne har generelt ikke tilgang til diagnosene til 
sykemeldte. De største diagnosegruppene er statistisk psykiske lidelser og muskel- og 
skjelettplager. Sykefraværet/ nærværet har høy fokus i organisasjonen og blir fulgt tett opp med 
tiltak både innenfor enkeltenheter og fellestiltak for kommunen der det er naturlig. 

Miljømessig vurdering

Sykefravær 2015
Enhet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt Nov. Des. 2015

Hunn skole 8,7% 13,4% 12,4% 9,6% 9,3% 10,5% 5,0% 5,4% 2,0% 8,48 %

OBUS 11,0% 8,4% 9,6% 4,9% 3,0% 4,6% 2,9% 3,9% 4,9% 5,91 %

Skage barnehage 12,6% 13,3% 15,9% 15,1% 17,4% 15,3% 13,3% 8,7% 11,2% 13,60 %

Ranemsletta barnehage 9,8% 12,6% 10,5% 4,6% 9,8% 9,1% 1,2% 2,5% 6,3% 7,38 %

Moamarka barnehage 20,2% 23,4% 25,9% 16,4% 13,1% 18,8% 14,3% 2,9% 10,3% 16,14 %

Helse og familie 10,7% 6,6% 7,4% 7,4% 5,0% 6,4% 3,9% 5,9% 11,2% 7,17 %

Overhalla sykeheim 12,7% 11,1% 9,1% 8,7% 11,5% 9,7% 7,2% 5,7% 5,5% 9,02 %

Hjemmetjenester 10,9% 7,9% 5,7% 6,0% 4,0% 6,4% 5,0% 5,0% 10,9% 6,87 %

Kultur 4,4% 11,2% 9,1% 2,8% 1,6% 0,6% 4,7% 6,6% 10,1% 5,68 %

Teknisk 10,6% 9,8% 12,6% 13,2% 13,0% 19,0% 12,6% 7,5% 8,2% 11,83 %

Sentraladministrasjonen 10,8% 7,8% 5,6% 5,4% 3,3% 2,6% 1,0% 3,0% 6,4% 5,10 %

Snitt hele kommunen 10,8% 10,5% 10,2% 8,0% 7,8% 9,0% 6,2% 5,5% 7,5%
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/7596-4

Saksbehandler:

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Nye opplysninger. Søknad om arealtilskudd ved bygging på Skage 
industriområde, søker Namdal Bilopphuggeri AS.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommunestyre 79/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

1. Søknad om arealtilskudd i hht K.sak 104/90 til påbygg lagerbygning oppført i 2013 
innvilges.
 Søknaden innvilges med kr. 100/m2 x 302, 4 m2 – kr. 30 240, i form av fri festeavgift.
 Tilskudd avregnes mot festeavgift for 2016.

2. Søknad om arealtilskudd i hht K.sak 104/90 til betongplate oppført i 2015 innvilges.
 Søknaden innvilges med kr. 100/m2 i form av fri festeavgift.
 Korrekt areal skal være grunnlag for tilskuddet
 Tilskudd avregnes mot festeavgift for 2016 og videre begrenset til maks 4 år etter 

bygging.
3. Reguleringsplan for Skage industriområde skal revideres, og i den forbindelse vil videre 

utvikling av området vurderes. 
Gjeldende vedtak om tilskudd i form av fri festeavgift ved bygging og påbygg skal vurderes 
som virkemiddel for utvikling av området.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken, ikke vedlagt

Type Dato Tittel Adressat

I 27.09.2015 Søknader om arealtilskudd Skage 
Industriområde

Bjarne Brøndbo

S 22.10.2015 Søknad om arealtilskudd ved 
bygging på Skage industriområde, 
søker Namdal Bilopphuggeri AS

I 17.11.2015 Arealtilskudd Skage Industriområde Bil1din - Bjarne Brøndbo
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Saksopplysninger

Namdal Bilopphuggeri AS v/Bjarne Brøndbo har søkt om arealtilskudd ved bygging av høg-
lager i 2013 og ugjennomtrengelig betongdekke for lagring av biler i 2015.

Grunnlaget for søknaden er kommunestyrets vedtak i sak 45/87 fra 29.6.1987, senere vedtatt 
videreført 19.5.2008, sak 35/08, begrunnet med kompensasjon for krevende tomtegrunn.

Vedtak 45/87:
Inntil videre praktiseres følgende ordning ved bortfeste av tomter på Skage industri- og 
serviceområde:
1. Ved etablering og bortfeste av tomter yter kommunen et tilskudd på kr. 100,- pr. m2 bebygd 

areal.
2. Tilskuddet ytes på den måten at beløpet omregnes til fri festeavgift begrenset oppad til 

maksimum 6 år.
3. Forannevnte regler gjøres gjeldende for allerede bortfestede tomter på området.

Vedtak 35/08:
Tilskudd på kr. 100 pr. m2 bebygd areal på Skage industriområde, omregnet til fri festeavgift 
begrenset til 6 år, videreføres. Vedtatt 29.6.1987, K-sak 45/87.

Utvidelse av høg-lageret i 2013 er på 302, 4 m2.

Betongdekke bygd i juli 2015 med oppgitt areal i søknaden på 1 199 m2. Godkjent areal i 
byggesak i hht innsendte tegninger er 412 m2. Størrelse 25 m x 15 m, mulig breddeøkning til 16, 
5 m. I hht avfallsforskriften kreves fast ugjennomtrengelig betongdekke for lagring av biler før 
og etter pressing med avrenning til godkjent oljeutskiller.

Nye opplysninger 
Etter behandling i formannskapet har Bjarne Brøndbo etterspurt dokumentasjon på hva de 
tidligere har fått i tilskudd i form av fri festeavgift, siden det i vedtaket står at slikt tilskudd 
allerede er innvilget.
Slik dokumentasjon finnes.
Arealtilskudd ved tomteetablering er korrekt omregnet til fri festeavgift for begge festetomtene.
I tillegg ble det ettergitt festeavgift for de første åra fordi feltet ikke var ferdig utbygd da de 
etablerte seg.

Men det er også gjort et annet vedtak i kommunestyret i 1990, i sak 104/90 hvor ytterligere 
tilskudd er vedtatt:
Det vedtas å innføre ytterligere et virkemiddel for å stimulere de som allerede er etablert på 
Skage industriområde til å utvide virksomheten ved å innføre en ny tilskuddsordning.
Det ytes et tilskudd på kr. 100,- pr. m2 bebygd utvida areal.
Tilskuddet ytes i form av fri festeavgift begrenset oppad til maksimum 4 år etter at utvidelsen 
fant sted.

Namdal bilopphuggeri AS har fått slikt tilskudd i form av fri festeavgift ved tidligere påbygg.
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Vurdering

Bakgrunnen for vedtaket i 1987 var å innføre en støtteordning for å øke etableringsinteressen på 
Skage industri- og serviceområde.
Festeavgiften var satt “forholdsvis høyt” pga store investeringer ved framføring av veg, vann og 
kloakk. Det var lite etablering, noe som ble antatt skyldtes vekst og utvikling i større tettsteder 
og liten aktivitet i distriktene. Men området bestod av myrgrunn av varierende dybde, og 
dermed større tomtetekniske kostnader enn f.eks på Skogmo industriområde.
Tilskuddet ble vedtatt innført for om mulig å øke etableringslysten.

Ved behandling av bortfesting av kommunale tomter 19.5.2008, sak 35/08 ble 
tilskuddsordningen vedtatt videreført.

Tilskuddsordningen for nyetableringer gis i form av gratis festeavgift og er begrenset til 
maksimalt 6 år. En engangsordning som fikk tilbakevirkende kraft for etablerte festeforhold og 
gjort gjeldende for nye festeforhold.

Mottatt søknad om tilskudd gjelder nye bygg. Firmaet fikk i sin tid etableringstilskudd i form av 
fri festeavgift for de to tomtene de har på området.

Rådmann anbefaler inntil videre at tilskuddsordningen til nyetableringer videreføres i sin 
nåværende form. Et tilskudd som kan gi inntil 6 års fri festeavgift er en god ordning som vil
kompensere for merkostnader tilknyttet tomteopparbeiding. 

Ny Vurdering

Administrasjonen er nå blitt kjent med kommunalt gyldig vedtak fra 1990 på tilskudd i form av 
fri festeavgift også for tilbygg. Ved førstegang behandling av søknaden var en ikke klar over 
dette vedtaket, og rådmannen legger derfor nå frem disse opplysningene og fremmer et nytt 
forslag til vedtak i saken. I tråd med tidligere vedtak ytes tilskuddet i form av fri festeavgift 
begrenset oppad til maksimum 4 år etter at utvidelsen fant sted.

Mottatt søknad gjelder tilskudd for tilbygg på lagerbygningen på 302, 4 m2 og ny betongplate 
for lagring av biler, oppgitt areal på 1 199 m2.

Rådmann vil anbefale at gjeldende vedtak gjøres gjeldende for lagertilbygget og betongplaten, 
som vil være i tråd med intensjonen for tilskuddet: et virkemiddel for å stimulere de som 
allerede er etablert på Skage industriområde. 

Firmaet nærmer seg en totalomsetning på NOK 30 millioner i 2015, og det er 15 tilsatte ved 
bedriften i dag.

Samlet utgjør tilskuddet kr. 100/m2 x 302, 4 m2 – kr. 30 240, i form av fri festeavgift.
Gjeldende festeavgift for 2015 er kr. 33 153. Neste år skal festeavgift for den minste tomta 
reguleres fra 4.9.2016.
Tilskuddet vil avregnes mot festeavgift for 2016.

Rådmann anbefaler at det også ytes tilskudd til betongplaten, som også kan betraktes som 
bebygd areal i denne sammenhengen.
Søker har oppgitt areal på 1 199 m2, mens innsendte tegninger oppgir 15m x 25 m, eventuell 
økning av bredden til 16, 5 m. Dette utgjør 375 m2 med 15 meters bredde og 412 m2 ved 16, 5 
meters bredde. I byggesaken er 412 m2 godkjent.
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Tilskudd skal referere til korrekt areal, og ytes etter det.

Avfallsforskriften krever faste/ugjennomtrengelige betongdekker for mottak av kasserte 
biler/vrakpant, og vil være nødvendig for en slik bedrift.

Videre utvikling på Skage industriområde
Reguleringsplan for området skal revideres, og i den forbindelse vil videre utvikling av området 
vurderes. 
Gjeldende vedtak om tilskudd i form av fri festeavgift ved bygging og påbygg skal vurderes i 
denne sammenhengen.
Det er tidligere vedtatt at ved ny etablering på industriområdet, skal tomter selges, ikke 
bortfestes, kommunestyresak 58/13 av 17.6.2013.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/8187-1

Saksbehandler:

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Hildremsvegen 8A og 8B. Ombygging til passivhus.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 71/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 80/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune renoverer boligene i Hildremsvegen 8 A og B til passivhus-standard 
og med fornybare energikilder i form av solfangere/solceller. Boligene bygges i hht krav 
i veileder “rom for trygghet” for selvstendige omsorgsboliger

2. Prosjektet gjennomføres innenfor en brutto kostnadsramme på kr. 3 100 000 eks mva og 
finansieres med husbanktilskudd (45%) og låneopptak kr 1.357.000. 

3. Når boligene er ferdigstilt vurderes husleienivået pga høyere standard og vesentlig lavere 
energikostnader. 

4. Det foretas følgende budsjettjustering:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
02300 6030 26550 0487 3 100 000
04290 6030 26550 0487    775 000
07290 8000 85010 0487   -775 000
07000 6030 26550 0487 -1 743 000
09100 8100 88000 0906 -1 357 000

Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale om opptak av lån og engasjere nødvendig 
bistand for å få arbeidet utført.
Ved eventuell innvilgelse av mindre tilskudd enn budsjettert, gis rådmann fullmakt til å 
øke låneopptak tilsvarende. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.11.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.11.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 26.10.2015 Hildremsvegen 8A og 8B. 
Ombygging til passivhus.

Kart:

Saksopplysninger

Ombygging av Hildremsvegen 10A og 10B til passivhus ble vedtatt i kommunestyret 16.6.2014
og er under bygging nå. Prosjektet er samarbeidsprosjekt mellom Olav Duun videregående 
skole, Sintef, Husbanken og kommunen. På grunn av skolens rolle i prosjektet, er 
byggeperioden forholdsvis lang, og estimert ferdigstillelse er nå satt til 1.7.2016.

Rehabilitering av eksisterende bygg til passivhus standard er et satsingsområde også for 
Husbanken. I samarbeid med Husbanken er kommunen derfor kommet til at det nå vil være 
naturlig å gå videre med et tilsvarende prosjekt på grunnlag av erfaringene man har gjort seg.

I likhet med Hildremsvegen 10 er også Hildremsvegen 8 boliger som sårt trenger rehabilitering 
innen få år. 
På prosjektet med Hildremsveien 10 har vi en modell med prosjekteringsekspertise av svært høy 
kvalitet. Denne prosjekteringsgruppa har laget et prosjekteringsgrunnlag som kan kopieres i 
store trekk og brukes tilsvarende på nabobygget. Dette vil spare oss for tid og også en del 
kostnader.
Følges samme prinsipp i dette prosjektet får vi en fremtidsrettet bolig mht. brukere og 
energistandard. Boligen får funksjoner som gjør den beboelig for alle typer brukere.
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I likhet med nabobygget vil boligen tilpasses Husbankens forskrift om investeringstilskudd til 
omsorgsboliger. Heldøgns helse- og sosialtjenester uavhengig av alder som skal brukes slik i 
minst 30 år. Dette gir et tilskudd inntil 45 %, tilsvarende som kommunen fikk innvilget på 
nabobygget.

Vurdering

Energieffektivisering av bygningsmasse er et politisk mål, og i eksisterende bygningsmasse er 
det størst potensiale for energibesparelse.
Boligene i Hildremsvegen er fra tidlig åttitall, og behøver generell restaurering. Det vil være 
korrekt å foreta tilsvarende oppgradering som i nabobygget for å tilfredsstille dagens og 
morgendagens krav til energieffektivisering. 
Det vil være besparende å bruke samme prosjektløsning, med unntak av skolens rolle som 
utøvende. I nabobygget var opprinnelig byggeperiode 15 måneder, men er forlenget med 
ytterligere seks måneder. 
Ved denne restaureringen vil det være ønskelig å benytte ordinær arbeidskraft i en tradisjonell 
anskaffelse gjennom en anbudsrunde på ordinært vis (via Doffin-portalen). 
Dette vil gi oss en relativ kort byggeperiode hvor boligene raskt kan tas i bruk igjen, men som 
vil medføre økte lønnskostnader siden utgiftene med å ha Olav Duun VGS er å betrakte som 
små.

Prosjektkostnad på nabohuset ble oppjustert til 2,6 millioner. Økte kostnader kom som en 
konsekvens av uventede feil med boligen og som en følge av behov man så under den brede 
planleggingen som er gjort i prosjektet. I planleggingsarbeidene har helsesektoren vært med og 
planlagt så boligen blir tilpasset alle typer aktuelle brukere.
Av bygningsmessige feil som er blitt avdekket er bl.a. av manglende drenering, sprekk/knekt 
grunnmur, i tillegg kom det frem et behov for et ekstra påbygg for å legge til rette for universell 
utforming/bruk av hjelpemidler.
I hht vegleder “Rom for trygghet”, skal minimumsstørrelse være 55 m2 pr boenhet. Boligene er 
ikke bare bolig, men også arena for sammensatt tjenesteyting og derfor må arbeidsmiljø for 
personale også hensynstas.

Et reelt kostnadsoverslag vil sannsynligvis medføre en merkostnad på opp mot en million i 
forhold til nabobygget, mesteparten relatert mot økte lønnsutgifter.
Samlet prosjektkostnad inkl mva blir ca 3,87 mill. kr. og må finansieres med lån og 
husbanktilskudd på 45 %. Kommunens netto kostnad (låneandelen) vil dermed bli på et nivå 
som kan forsvares gjennom økte leieinntekter over en vesentlig forlenget levetid som følge av 
total fornyelse av boligene.

Prosjektet kan administreres av kommunens prosjektleder med anbudsinnbydelse og 
byggeledelse. Framdriftsplan vurderes internt, og blir derfor ikke nærmere vedtatt nå. En 
målsetting vil likevel være oppstart så raskt som mulig. En av leieboerne er flyttet over i annen 
kommunal bolig.

Boligene vil framstå ferdig med ny flott og framtidsrettet standard, og ikke minst med vesentlig 
lavere energiforbruk. Det vil derfor være grunnlag for å vurdere en annen leiekostnad når de tas 
i bruk på nytt.

Miljømessig vurdering
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Oppgradering til passivhusnivå og fornybare energikilder (kombinasjon av solfangere og 
solceller, dvs. både for oppvarming og strømproduksjon) er i tråd med kommunens klima- og 
miljøplan. Bruk av solceller i dette prosjektet vil kunne gi en årlig strømproduksjon på om lag 
15.000 kWh (avhengig av endelig valg av størrelse på anlegget) og vil bety at bygget i deler av 
året vil kunne selge strøm ut på strømnettet (plusskunde). Dette elementet vil være nytt i forhold 
til prosjektet Hildremsvegen 10, som inneholder solfangere som en del av oppvarmings-
løsningen.
Samlet anbefaler rådmannen at prosjekt med rehabilitering av eksisterende bygg til passivhus-
standard gjennomføres etter samme modell som nabobygget og med samme 
finansieringsmodell, lån og husbanktilskudd.

-�38�-



Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/8406-1

Saksbehandler:

Martin Lysberg

Saksframlegg

Tilknytningspunkt og nødstrømsaggregat for trykkøkningsstasjoner

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 72/15 05.11.2015
Overhalla kommunestyre 81/15 23.11.2015

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar å anskaffe en stk beredskapshenger med aggregat for å sikre 
vannleveranse fra trykkøkningsstasjoner ved strømutkopling.

2. Finansieres ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnlaget for vannavgiften.
3. Følgende finansiering foretas.

Post Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum eks 
mva.

Utgift 
tilkobling

6010 34500 02000 0488 100 000

Utgift 
Aggregat 
og henger

6010 34500 02300 0488 230 000

Lån 8100 8800 09100 0906 330 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.11.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.11.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 26.10.2015 Tilknytningspunkt og 
nødstrømsaggregat for 
trykkøkningsstasjoner

Saksopplysninger

Overhalla kommune leverer vann ut abonnentene via to rørledninger ut til bygda. Rørledningene 
går fra vannproduksjonsanlegget i Rakdalsåsen og ut til Skage, en på hver side av Namsen. 
På denne strekningen er det avgreninger til ulike steder/grender, noen av stedene/grendene
ligger høyere enn hovedvannledningen og trenger derfor trykkøkningsstasjoner.
Dette for at disse stedene/ grendene skal få tilfredsstillende vannmengde og vanntrykk levert.

Vi har i løpet av de siste årene sett endring i klima, disse endringene gjør også at vi kan forvente 
flere strømutkoplinger i tiden som kommer. For å sikre at vi skal klare å levere vann til 
abonnementene under slike forhold, så vil dette skisserte tiltaket bli avgjørende for vår leveranse
av vann ut til sluttbruker.

For å kunne opprettholde en tilfredsstillende leveranse av vann ut til sluttbruker, ser vi derfor 
nødvendigheten av å ha muligheten for å koble til strømaggregat på trykkøknings stasjonene. 
Dette for å kunne kjøre de ulike stasjonene enkeltvis uten at strømnettet leverer.
For noen gårdsbruk er det helt avgjørende for driften at de har vann til enhver tid.
Vi har 8 stk trykkøkningsstasjoner fordelt utover i kommunen (Grandaunet, Ryggahøgda, 
Solum, Svarlia, Krabbstu, Trollstua, Tetlie, Klabdal). På disse vil det bli etablert på 
koplingspunkt for tilkobling av aggregat. (Iht. Tiltaksplan 2015/2016 for hovedplan for vann og 
avløp) 

Ved framtidige strømbrudd vil med skissert løsning kunne kjøre trykkøkningsstasjonene med 
aggregat og abonnementene vil være sikret vannleveranse. I hovedsak vil det være følsomme 
abonnenter som gårdsbruk og industri som vil bli prioritert. 
Anskaffelsen går ut på ett stk aggregat, det må derfor settes opp en prioriteringsliste for 
fordeling. En tilhenger med aggregatet gjør dette fleksibelt og vil da kunne kjøres rundt til 
stasjonene.

For å kunne levere nok mengde strøm til pumper og styringer på stasjonene vil strømaggregatet 
bli 35-45Kv og 600-1000kg. Det er da nødvendig med en egnet tilhenger med kapell for å kunne 
ha mulighet til forflytning. Vi ser i denne sammenhengen at beste løsning er å etablere en fast 
beredskapshenger som også kan benyttes til andre formål der det er strømbehov, men 
intensjonen er at vannleveranse prioriteres. 

Nødvendig utstyr for beredskapshenger:
 Fordelingsskap for strøm (flere uttak).
 50 meter med ledning.
 1 Arbeidslampe for betjening.
 2 stk. lys (Led) lyskaster for område rundt.
 1 stk. lensepumpe.
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 50 meter slange som passer til lensepumpe.
 Tilhenger med kapell/ overdel som er egnet for bruken.
 Aggregat stort nok til å levere stabil og nok strøm (35-45Kv). 
 Roterende lampe for markering ved bruk.

Vurdering

Overhalla kommune vil ha stor nytte av en Aggregat/beredskapshenger som kan levere 
nødstrøm til trykkøkningsstasjoner som i perioder uten strømforsyning. Dette tiltaket styrker 
leveringssikkerheten vår.
Tilhengeren skal være tilpasset bruken, alt utstyr skal til enhver tid være montert fast og klar til 
bruk. Tilhengeren kan også benyttes i andre sammenhenger men fortrinnsvis skal den brukes til 
vannleveranse.
Erfaringer med denne løsningen vil tilsi om det senere bør anskaffes flere slike løsninger i 
kommunen.

Miljømessig vurdering
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