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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2014/6640-3
Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 80/16 03.10.2016
Overhalla kommunestyre 17.10.2016

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar tilstands- og utviklingsrapporten til orientering og anser at rapporten gir et 
godt bilde av tilstanden i grunnskolene i Overhalla.
Gjennom å vedta framlagte tilstands- og utviklingsrapport, har skoleeier et godt virkemiddel for
å vurdere måloppnåelse og gjøre prioriteringer.

Hjemmel for vedtaket er: Lov om opplæring §13.10

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 29.08.2014 Tilstands- og utviklingsrapport for 
grunnskolene i Overhalla 2014

S 24.08.2015 Tilstands- og utviklingsrapport for 
grunnskolene 2015

S 24.09.2016 Tilstands- og utviklingsrapport for 
grunnskolene 2016

Saksopplysninger

Tilstands- og utviklingsrapporten er bygd på de nasjonale retningslinjene for tilstands-
rapportering som alle kommuner i Norge er pålagt å følge. I tillegg inneholder rapporten et eget 
hovedpunkt som omhandler skolenes virksomhetsplaner og rapportering.

De nasjonale verktøyene legger opp til at elevundersøkelsen og nasjonale prøver er 
hovedgrunnlaget som kommunens vurderinger skal bygge på. For Overhalla er kommunens 
kvalitetsvurderingssystem brukt i tillegg for å underbygge vurderinger og konklusjoner. Ett av 
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elementene i kommunens system er kvalitetsvurderingsutvalget som består av 2 politikere, 
representant fra KFU (Kommunalt foreldreutvalg), rådmann og fagsjef for oppvekst. I løpet av 
skoleåret 2015/ 2016 er det gjennomført statlig tilsyn ved OBUS. Dette skoleåret er det derfor 
ikke gjennomført lokalt tilsyn i regi av det kommunale kvalitetsvurderingsutvalget.

Vurdering

Rapporten beskriver status ut fra de lokalene målene vi jobber etter i skolene. Overhalla har 
de beste forutsetningene for å ha skoler som holder høy kvalitet. 
Som tidligere, er det fortsatt viktig at kommunen som skoleeier støtter og motiverer for innsats 
på de områdene vi ser kan forbedres. 

De nasjonale målingene som skolene i Overhalla er en del av, viser variasjoner. Det skifter litt 
resultatmessig mellom skolene fra område til område. Elevundersøkelsen viser gode resultater 
og mindre gode resultater, slik elevene på 7. og 10. trinn oppfatter situasjonen. Resultatet på de 
nasjonale prøvene, spesielt i regning for 5. trinn, er vi ikke fornøyd med. Her jobbes det med å 
analysere hva elevene strever med, for å kunne sette i verk gode tiltak. Utviklingsarbeidet videre 
ses i sammenheng med Overhalla som realfagskommune, der arbeidet intensiveres fra 
høsten 2016. Vi er godt fornøyd med at elevene har hatt god forbedring på de nasjonale prøvene 
fra 8. til 9. trinn.

Nytt barneskolebygg ved OBUS har gitt nye muligheter både for elever, ansatte og befolkningen 
generelt i Overhalla. Folketallet i Overhalla har steget kraftig de senere årene, og den positive 
utviklingen ser ut til å fortsette i overskuelig framtid, jfr. prognoser fra SSB. Som følge av 
økende elevtall vil vi derfor få kapasitetsmessige utfordringer framover i den nye barneskolen. 
Løsninger for økt kapasitet (både på kort og lengre sikt) må planlegges og avklares snarlig.
Rådmannen vil med det første komme tilbake med forslag om dette, hvor tiltak må innpasses i 
økonomiplanen. 
Kapasitetsmessige utfordringer vil raskt komme også ved Hunn skole, hvor elevtallet ser ut til å 
øke vesentlig framover. Dette vil inngå som vurderinger i de kommende bygningsmessige tiltak 
som allerede ligger i økonomiplanen.

Nytt folkebibliotek/ skolebibliotek med «Horisonten» og kulturskolen samlet i bygget, er meget 
positivt for utviklingen på OBUS og i kommunen. 

Innføringen av personlige læringsbrett med start for elevene i grunnskolene i desember 2015, 
har vært et positivt utviklingsprosjekt så langt. Læringsarbeidet har endret seg i klasserommet 
og i heimene. Vi tror dette vil gi positive læringseffekter og styrke samarbeidet med foreldre/ 
foresatte.

Det er en spennende utvikling som foregår i skolene i Overhalla for tida. Gjennom satsinger som 
skal være langsiktige og med helhetlig fokus på elevenes læring, skal vi klare å utnytte 
potensialet for god vekst og læring for alle elever.

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte tilstands- og utviklingsrapport for ytterligere vurderinger.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/4770-5
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 81/16 03.10.2016
Overhalla kommunestyre 17.10.2016

Rådmannens innstilling

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

tabell. 
3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en økning i sum 

fordeling drift med 351.000 kr i regnskapsskjema 1A. Regnskapsmessig 
mindreforbruk (1A) avsettes til disposisjonsfond med 1.018.000 kr.

4. Følgende budsjettjustering foretas:

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Budsjett Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

2 015                    2 016                    2 016                    endring 2. tertial

Skatt på inntekt og formue 75 389 004 79 850 000 80 909 000 0 80 909 000

Ordinært rammetilskudd 134 730 393 144 566 000 144 359 000 0 144 359 000

Skatt på eiendom 6 408 333 6 357 000 6 457 000 50 000 6 507 000

Andre direkte eller indirekte skatter 391 203 390 000 390 000 0 390 000

Andre generelle statstilskudd 16 746 481 20 275 000 20 275 000 -2 135 000 18 140 000

Sum frie disponible inntekter 233 665 414 251 438 000 252 390 000 -2 085 000 250 305 000

Renteinntekter og utbytte 2 266 681 1 549 000 1 549 000 100 000 1 649 000

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 471 601 10 440 000 10 440 000 -500 000 9 940 000

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån 9 910 000 10 839 000 9 539 000 -500 000 9 039 000

Netto finansinnt./utg. -17 114 920 -19 730 000 -18 430 000 1 100 000 -17 330 000

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 28 257 586 23 683 511 29 034 904 -2 135 000 27 917 904

Til ubundne avsetninger (saldering 2. tertial) 1 018 000

Til bundne avsetninger 1 869 545 1 769 125 1 769 125 1 769 125

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 130 986 0 3 009 393 3 009 393

Bruk av ubundne avsetninger 10 864 241 13 307 815 13 887 815 365 000 14 252 815

Bruk av bundne avsetninger 336 984 245 000 457 000 457 000

Netto avsetninger -12 794 920 -11 899 821 -13 449 821 1 482 000 -11 967 821

Overført til investeringsregnskapet 0 750 000 670 000 146 000 816 000

Til fordeling drift 203 755 573 219 058 179 219 840 179 351 000 220 191 179

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 200 746 180 219 058 179 219 840 179 351 000 220 191 179

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 009 393 0 0 0 0

Regnskapsskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

2 015                    2 016                    2 016                    endring 2. tertial

Politiske styringsorganer 406 994 2 084 208 2 084 208 -1 150 000 934 208

Stabs- og støttefunksjoner 15 324 457 13 397 556 13 669 826 50 000 13 719 826

Fagområde oppvekst 74 581 487 80 186 866 80 165 560 780 000 80 945 560

Fagområde helse/sosial 68 820 846 72 657 775 72 957 775 172 000 73 129 775

Fagområde kultur 8 615 972 13 798 805 13 848 805 0 13 848 805

Fagområde teknisk 26 254 368 27 358 936 28 158 113 0 28 158 113

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -12 066 824 -12 069 967 -12 688 108 636 000 -12 052 108

Midtre Namdal Samkommune 18 808 880 21 644 000 21 644 000 -137 000 21 507 000

ALLE 200 746 180 219 058 179 219 840 179 351 000 220 191 179
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Hjemmel for vedtaket er: 

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Budsjett Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

2 015                    2 016                    2 016                    endring 2. tertial

Investeringer i anleggsmidler 76 135 395 113 575 000 110 254 025 -48 872 206 61 381 819

Utlån og forskutteringer 1 698 500 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 674 875 750 000 670 000 146 000 816 000

Avdrag på lån 2 919 491 2 655 000 2 655 000 0 2 655 000

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0

Avsetninger 887 000 794 000 794 000 -600 000 194 000

Årets finansieringsbehov 82 315 261 118 774 000 115 373 025 -49 326 206 66 046 819

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 61 454 084 96 965 000 92 256 425 -45 008 999 47 247 426

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 852 212 1 600 000 1 600 000 -600 000 1 000 000

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 14 610 474 13 810 000 15 297 600 -3 863 207 11 434 393

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 812 491 5 649 000 4 549 000 0 4 549 000

Andre inntekter 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 81 729 261 118 024 000 113 703 025 -49 472 206 64 230 819

Overført fra driftsregnskapet 0 750 000 670 000 146 000 816 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 586 000 0 1 000 000 1 000 000

Sum finansiering 82 315 261 118 774 000 115 373 025 -49 326 206 66 046 819

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0

Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Budsjett Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

2 015                    2 016                    2 016                    endring 2. tertial

Utbygging Svarlia boligfelt 2012 0 0 0 9 819 9 819

Prosjektering Obus - ny barneskole 58 207 747 0 42 000 0 42 000

Nytt varmeanlegg Hunn skole 5 971 685 0 63 000 0 63 000

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid1 210 862 750 000 750 000 920 000 1 670 000

Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015) 39 400 250 000 167 000 0 167 000

El bil 2015 500 000 500 000 500 000 0 500 000

Brannbil 2015 1 221 822 3 700 000 3 700 000 -1 230 000 2 470 000

Brannstasjon 2 250 3 250 000 9 250 000 -9 100 000 150 000

Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015 606 1 650 000 5 150 000 0 5 150 000

Hms tiltak garderober  svømmehall 0 0 1 562 500 0 1 562 500

Pumpestajoner Fuglår og "Skydalen" 2015 0 1 600 000 1 600 000 -1 500 000 100 000

Overbygg 4 pumpestasjoner 2015 0 400 000 400 000 -300 000 100 000

Høydebaseng Skage 22 953 7 000 000 7 100 000 -6 190 000 910 000

Bunnplate høydebaseng Ryggahøda 2015 0 450 000 1 000 000 0 1 000 000

Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen - finansiering av forprosjekt511 615 10 100 000 11 100 000 -10 880 000 220 000

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg 0 10 500 000 1 000 000 0 1 000 000

Overvann, nye ledarmatur og asfalt samt ny vannkum Skageåsvegen27 050 0 0 1400000 1 400 000

Kjøp bolig - Langlia 8 (2015) 1 693 285 0 0 300000 300 000

Hildremsveien 8 A og B ombygging til passivhus 0 3 875 000 1 937 500 -1937500 0

Strømaggregat distribusjon vann 2016 0 0 0 230000 230 000

Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole 0 500 000 250 000 -250000 0

Rehabilitering Gimle (2016-2018) 0 400 000 400 000 -400000 0

Flyktningeboliger (2016) 0 12 000 000 0 0 0

Resturering tak og enøk. Helsesenteret 41 756 5 750 000 2 875 000 -500 000 2 375 000

Elveforebygging 0 500 000 0 0 0

Asfaltering 2016 0 2 000 000 2 293 750 0 2 293 750

Ledning over Namsen 0 200 000 0 -200000 -200 000

Rehabilitering ledningsnett Moan - Gansmo og ny pumpestasjon 0 900 000 900 000 0 900 000

Energitiltak vann og avløp 0 1 000 000 200 000 -200000 0

Vann Skjørland 0 1 000 000 1 000 000 -1000000 0

Vann og avløp Hildresåsen 0 6 000 000 5 999 000 -5999000 0

Parkeringsplass Skage kirke 0 1 000 000 2 487 500 0 2 487 500

Forprosjekt uteområdet OBUS 0 300 000 300 000 -300000 0

Renovering Vanebo bru 0 0 656 250 0 656 250

Brakkerigg Trollstua bhg 0 0 0 1475000 1 475 000

Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken 0 0 300 000 -150000 150 000

Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred  (VV10897) 0 0 270 525 -270525 0

Skageåsen trinn 4 0 0 7 400 000 -7 300 000 100 000

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

Ny Skage barnehage (2013-2015) 1 657 174 38 000 000 38 000 000 -4000000 34 000 000

0 71 108 205 113 575 000 110 254 025 -48 872 206 61 381 819
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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 2016, og ut fra det beskrevet 
regnskapsprognose pr 31/12-16.

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 reduksjon på 2 millioner kr. Det vesentligste knyttes til 
integreringstilskuddet som følge av færre bosettinger enn opprinnelig budsjettert. 
Som følge av inn- og utflytting av flyktninger med rett til integreringstilskudd, har Overhalla 
mottatt krav fra andre kommuner og redusert krav til andre kommuner med 630.000 kr. 
Bosettingsordningene er selvfinansierende, som betyr at de ikke vil gi noen samlet 
resultateffekt. 

Netto finanskostnader vil totalt bli 1,1 million kr mindre enn budsjett. Lavere renter og senere 
låneopptak enn forutsatt, samt redusert minimumsavdrag 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. 

Netto avsetning (til fond) reduseres med ca 1,5 millioner kr. «Flyktningefondet» reduseres med 
2,5 millioner kr og ordinært disposisjonsfond styrkes med 1 million kr i forhold til tidligere 
budsjett. 

Disposisjonsfondet vil i følge prognosen ved utgangen av året være 44 millioner kr. Av dette er 
da 16,8 millioner kr midler avsatt til bosettingarbeidet med flyktninger. 

Prognosen for netto pensjonskostnader viser samlet for KLP og SPK en merkostnad på 200.000
kr. Det er totalt budsjettert med 19,2 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 
kostnad på 3 millioner kr. En vil med det få en besparelse på 1,5 millioner kr i forhold til avsatte 
midler. 
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Kommunen plikter å gi alle søkende «rettighetsbarn» tilbud om barnehageplass. Årets opptak 
viste at vi måtte utvide med en avdeling ved Skage barnehage. Tilbudet krevde en økning fra 
høsten med en bemanning på 4 årsverk og innkjøp av en del inventar og utstyr. I tillegg har en 
måttet øke administrasjonen ved Skage barnehage med 30 % nestleder som følge av senere års 
vekst. Samlet netto merkostnad er beregnet til 715.000 kr. Økte kostnader som følge av flere 
barnehageplasser vil normalt først slå ut i økt rammetilskudd til kommunen fra og med neste år.

Investering
Det er planlagt gjennomført 35 mindre og større investeringsprosjekter i 2016. Ikke alle er 
kommet i gang og må derfor overføres kommende år (50 %). 

Det er opprinnelig budsjettert med 113 millioner kr til investeringer. Rådmannen forslår for 2. 
tertial at 48 millioner kr overføres kommende år/tas ut. Dette medfører 45 millioner kr i redusert 
bruk av lån og 3,8 millioner kr mindre i momskompensasjon. 

Finansforvaltning
Overhalla kommune har ved andre tertial en likviditetsmessig beholdning på kr 136 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 1,93 %. 

Det er foretatt et låneopptak på kr 75 millioner i Klp. Lånet er med fastrente på 1,51% i 10 år.
Kommunen har rammeavtale med KLP og Kommunalbanken for låneopptak. Ordningen med 
anbud for låneopptak vil trolig falle bort fra 1/1-2017

Samlet gjeld er ved utgangen av august 401 millioner kr, hvorav 23 % er knyttet til p.t rente som 
er på mellom 1,51 – 1,8 %. 

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 andre tertial. 

Virksomhetsrapportering
Det vises til vedlagte virksomhetsrapport fra enhetene.

Sykefravær

Årets sykefravær har vært høyt, men en kan registrere en nedgang i juli. Årsakssammenhenger 
for sykefravær er ofte komplekse og i den grad det henger sammen med arbeidsplass / 

Enhet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hunn skole 9,6% 14,2% 14,8% 6,0% 3,6% 2,9% 4,8% 7,99 % 6,60 % 3,85 5,98 % 4,07 % 6,29 % 8,23 % 7,78 %

OBUS 2,0% 0,4% 1,2% 7,9% 7,6% 3,6% 2,2% 3,56 % 5,40 % 4,19 5,81 % 5,02 % 5,59 % 5,81 % 5,49 %

Skage barnehage 13,4% 12,8% 7,0% 10,0% 10.9% 8,6% 3,7% 7,93 % 7,90 % 9,81 10,56 % 7,46 % 5,62 % 7,97 % 13,88 %

Ranemsletta barnehage 9,2% 9,0% 12,9% 17,8% 10,9% 6,1% 5,0% 10,13 % 7,00 % 6,5 8,58 % 8,70 % 8,95 % 9,58 % 8,44 %

Moamarka barnehage 18,5% 18,8% 19,9% 15,0% 15,3% 16,0% 7,4% 15,84 % 0,00 % 0,00 % 7,22 % 14,03 % 14,48 %

Helse og familie 15,4% 17,6% 23,1% 17,7% 14,2% 6,8% 4,2% 14,14 % 9,00 % 6,01 6,45 % 9,30 % 12,39 % 9,63 % 7,86 %

Overhalla sykeheim 10,1% 9,8% 8,0% 5,6% 8,0% 5,7% 9,4% 8,09 % 11,70 % 9,27 8,37 % 10,54 % 7,96 % 7,90 % 9,40 %

Hjemmetjenester 10,4% 14,0% 9,6% 7,0% 10,3% 9,5% 8,7% 9,93 % 11,80 % 8,17 6,97 % 10,07 % 9,38 % 3,96 % 8,15 %

Kultur 7,0% 11,1% 15,0% 15,3% 7,0% 7,3% 7,9% 10,09 % 3,10 % 2,33 7,90 % 2,25 % 2,04 % 8,23 % 6,38 %

Teknisk 12,0% 15,0% 4,5% 3,0% 5,9% 10,3% 4,3% 7,86 % 6,30 % 13,7 6,51 % 4,01 % 4,27 % 7,31 % 11,88 %

Sentraladministrasjonen 7,8% 8,1% 7,0% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 8,70 % 3 % 3 2,52 % 3,38 % 6,68 % 2,93 % 5,18 %

Snitt hele kommunen 9,7% 10,9% 10,2% 10,0% 9,2% 7,1% 5,5% 8,70 8,30 % 6,9 6,9 6,9 7,40 7,80 8,7
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arbeidsmiljø spiller mange faktorer inn. Vi vet generelt at oppmerksomhet og tiltak virker 
positivt – det er derfor viktig hele tiden å ha aktiv fokus. Det gjøres også fortløpende mange 
relevante tiltak innenfor tjenesteområdene. Mange av prosjektene /tiltakene innenfor helse og 
omsorg i senere tid er eksempelvis relevante i denne sammenheng bl.a. innenfor forflytning. Det 
er i april/mai i år gjennomført arbeidsmiljøopplæring for ledere, hovedtillitsvalgte og 
verneombud i Overhalla kommune. Det er videre bl.a. fra i høst startet et stort 
arbeidsmiljøprosjekt innenfor barnehageområdet. Bedriftshelsetjenesten blir brukt målrettet 
overfor grupper / enheter / individer med relativt høyt fravær. Ledelse og lederutvikling vil 
alltid være en nøkkelfaktor og rådmannen vil ha sterk fokus med oppfølging/ tiltak framover.    
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/7269-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 82/16 03.10.2016
Overhalla kommunestyre 17.10.2016

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Vedlegg:

1. Folkevalgtes arbeidsvilkår med forslag til endringer

Saksopplysninger

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

Arbeidsgruppa har hatt 2 møter og foreslår endringer på følgende områder:

 Det tas inn et avsnitt om taushetsplikt, kommuneloven § 31

 Et nytt avsnitt om utgifter til selvstendig næringsdrivende og vikarer
 Turnusarbeid (dag, kveld og natt) og møtedeltakelse
 Godtgjørelse varaordfører foreslås økt fra 10% fast pr. år til 20% fast pr. år av 

«nøkkellønnstrinnet» (ordførers godtgjørelse)
 Det foreslås å redusere fastgodtgjørelsen pr år til formannskapet fra 3% til 2% av 

«nøkkellønnstrinnet» og heller øke møtegodtgjørelsen fra kr. 254,- pr. møte til 1.000,-
pr. møte. Det foreslås også at godtgjørelsen til møtende varamedlemmer får samme sats, 
kr. 1.000,-

 Det foreslås å øke møtegodtgjørelsen til leder av administrasjonsutvalg og 
kontrollutvalget fra 0,35 o/oo (f.t. kr. 254,-) av "nøkkellønnstrinnet" pr. møte til kr. 500,-
pr. møte

 Det foreslås at kommunestyremedlemmer ikke får fastgodtgjørelse, men en 
møtegodtgjørelse på kr. 750,- pr. møte og at møtende varamedlemmer får det samme
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 Medlemmer av administrasjonsutvalg og kontrollutvalg får en fast møtegodtgjørelse på 
kr. 750,- pr. møte, i dag har de 1,0 o/oo (f.t. kr. 725,-) av "nøkkellønnstrinnet"

 Ledere av andre nemnder, styrer, råd, utvalg (ad-hoc) har i dag en møtegodtgjørelse på
på 0,7 o/oo (f.t. kr. 508,-) av "nøkkellønnstrinnet". Det foreslås at de får en fast 
godtgjørelse på kr. 750,- pr. møte, medlemmer av andre nemnder, styrer og råd, utvalg 
(ad-hoc) har i dag 0,35 o/oo (f.t. kr. 254,-) av "nøkkellønnstrinnet". Det foreslås at de får 
en fast godtgjørelse på kr. 500,- pr.møte.

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

Arbeidsgruppas forslag til endringer er nå tatt inn i reglementet, er markert med rød skrift og 
følger vedlagt.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2012/6491-76
Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Sluttregnskap OBUS barneskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 83/16 03.10.2016
Overhalla kommunestyre 17.10.2016

Rådmannens innstilling

1. Sluttregnskap OBUS barneskole godkjennes med en kostnad på kr. 106.037.020 inkl 
mva (84.829.616 eks. mva).

2. I forhold til vedtatt ramme på kr. 105.000.000 inkl. mva (kr. 84.000.000 eks. mva) gir 
dette et netto merforbruk (ut over økt momskompensasjon) på kr 829.616 (0,98 %). 
Merforbruket finansieres med økt låneopptak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 20.09.2016 Sluttregnskap OBUS barneskole

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok 18.12.12 følgende:

1. Med utgangspunkt i samlet vurdering av byggekostnader, reduserte driftskostnader og
fremtidsrettede løsninger, bygges det ny barneskole på OBUS innenfor en
kostnadsramme på 84 mill kr ekskl. mva. Av dette finansieres 83 mill kr med låneopptak
som avdras over 40 år og 1 mill kr med tilskudd fra Enova. Mva på 21 mill kr finansieres
av utløst momskompensasjon.
2. For videre planlegging settes en arealramme på maksimalt 3150 m2 og dimensjonering
for 230 elever. Bygget oppføres i energieffektiv passivhusstandard, som gir grunnlag for
tilskudd på ca 1 mill kr fra Enova. I tråd med kommunestyrets vedtak 19.12.11 skal
bygget også innrettes slik at andel energi til oppvarming fra el og fossile kilder blir
maksimalt 47,5 % (lysegrønn oppvarmingskarakter).
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3. Kulturskolen integreres i nytt skolebygg. Det innarbeides også arealmessig løsning for et
folkebibliotektilbud lokalisert i nyskolen, med basis i et hensiktsmessig skolebibliotek.
4. Dagens barneskole og Østre bygg rives etter at nybygget er tatt i bruk og en
oppgradering av uteområdet innarbeides som en del av byggeprosjektet.
5. Byggekomiteen gis i oppgave å iverksette anbudsinnhenting med sikte på byggestart i
løpet av 2013. Det tas sikte på at ny skole kan tas i bruk rundt årsskiftet 2014/2015.
Byggekomiteen gis i oppgave å engasjere byggherreombud før videre prosess, for så å
iverksette anbudsinnhenting med sikte på byggestart i løpet av 2013. Det tas sikte på at
ny skole kan tas i bruk rundt årsskiftet 2014/2015.
6. Økonomiske konsekvenser er hensyntatt i forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan
2013-16 som behandles av kommunestyret i samme møte.

Punktene 2-3-4-5 er oppfylt jfr. vedtak.

Anbudsprosess
Anbud ble gjennomført etter totalentreprisemodellen. Dette innebar at entreprenørene utarbeidet 
egne løsningsforslag basert på et romprogram som ble utarbeidet i forprosjektet.
Det kom inn tre fullverdige tilbud som ble vurdert. For entreprenørene innebar prosessen mye 
arbeid med løsningsforslag og til dels store kostnader med utarbeidelsen. De tapende 
entreprenørene ble godtgjort med 75 000. Tilbakemeldingene fra entreprenører er at dette var for 
lavt og er et moment man bør vurdere ved eventuelle senere anbudsprosesser av denne typen.

Totalentreprenør ble firmaet Byggmesteran AS fra Verdal. De gjennomførte prosjektet med 
veldig stort innslag av lokale firma. Det ble tilført regionen arbeidsplasser og kompetanse som 
følge av prosjektet. Det kan blant annet nevnes spesielt i denne sammenhengen at Overhalla 
Betongbygg AS leverte slipte betongelementer i energieffektiv passivhus standard.

Valg av totalentreprenør ble gjort ut fra vekting med følgende fordeling:
- Prosjektforslag 40 % (tegninger og løsningsforslag mfl.)
- Pris 40 % 
- Prosjektgjennomføring 20 % (kompetanse, gjennomføringsmodell mfl.).

Byggeprosjektet fulgte angitt tidsplan i tilbudsfasen og hadde en gjennomføring som bar preg av 
at alle involverte var løsningsorienterte og opptatt av god kvalitet til sluttbruker. Det var et godt 
samarbeidsklima i prosjektets gjennomføring.

Et såpass ambisiøst prosjekt mht. energi og byggekonsept ga god læring til involverte firma og 
kommunen sin byggeledelse.

Nye OBUS barneskole ble bygget i passivhus standard og med biovarme (pelletsfyringsanlegg)
som hovedvarmekilde. Dette fyranlegget dekker i dag også ungdomsskolen og 
svømmebassenget.

På taket ble det montert det da det ble bygget det niende største solcelleanlegget i Norge. 
Erfaringene drøyt ett år etter igangsetting er at vi har produsert 46.700 kwh og at anlegget 
produserer som forutsatt. Ca 25% av energien som produseres blir solgt ut på nettet.
Skolen har fått energikarakter mørkegrønn A, som er beste karakter som er oppnåelig på denne 
skalaen.
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Økonomi
Prosjektet ramme ved anbudsinnhenting var på 84 mill. eks. mva. Av dette var det beregnet at 
Enova skulle støtte prosjektet med ca 1 mill. kr.

Planlegging og gjennomføring er tidkrevende. Underveis i prosessen endret Enova 
programkravene sine, slik at vårt byggeprosjekt ved søknadstidspunktet etter Enovas vurdering 
ikke kom inn under de kriteriene som ble lagt til grunn. Søknadstidspunkt er når skolen er 
såpass detaljert prosjektert at man har de nødvendige opplysningene som må til for å søke. 
Dette innebar at vårt prosjekt etter Enovas oppfatning ikke var kvalifisert for programkravene og 
vi måtte dermed søke under annet program. Etter flere runder med avklaringer og møter med 
Enova, ble vi innvilget en støtte på kr. 400.000. Dette innebar dermed et avvik på kr 600.000 i 
forhold til forventet støttenivå i prosjektet og byggebudsjettet.

Under planleggingen var det også flere andre faktorer som var vanskelig å vurdere omfanget av 
og kostnaden på, ut fra anskaffelsens metodikk. Underveis i prosjektet så vi blant annet
nødvendigheten av å ha en temperert og skjermet tilkopling til ungdomsskolen. Dette var en sak 
som ville gi en forenkling og en mer rasjonell drift og var innlysende når man så på helheten i 
prosjektgjennomføringen. 
Det samme var å bedre inngangsforholdene til svømmehallen. Totalt kostet disse to tiltakene ca 
1,32 mill.

I prosjektet er det på enkelte elementer oppnådd bedre kvaliteter enn opprinnelig forventet, blant 
annet i amfiet, sykkelparkeringen m.v.

Å ha et felles varmeanlegg innbar en merkostnad på investeringen i større anlegg, men samtidig
en stor fordel totalt sett. Man fikk noen utfordringer knyttet til dette når nyanlegget skulle koples 
til ungdomsskolebygget samt svømmebasseng, men i sum et godt anlegg til oppvarming av disse 
byggene. Utfordringer koster penger men må løses og ble løst på en god, fremtidsrettet måte.
Underveis og mot slutten av prosjektet kom det også inn nye uforutsette momenter som ikke var 
tilstrekkelig planlagt/avklart tidligere. Det kan nevnes digital infrastruktur (tv-skjermer på alle 
klasserom, trådløs-nett), flere lærerarbeidsplasser, flere elever enn forutsatt ved prosjektstart, 
oppgradering elbil-ladere til ny standard, flere energimålere for registering av energiforbruk 
m.fl.

Kort og godt kan man si at det ble utført økonomisk styring basert på tydelige valg av kvaliteter 
man måtte ha inn i en ny skole mens den ble bygget. Dette er i hovedsak valg som ville blitt 
umulig eller svært dyre å få inn i ettertid.
Kvalitetene som er tilført prosjektet gir bedre løsninger som vil føre til mer trivsel, mer rasjonell 
drift, lavere driftskostnader, mer fremsynte løsninger, samt miljørettet og ikke minst lengre 
levetid.

Vurdering

Rådmannen innstiller på at sluttregnskapet godkjennes og at netto merkostnader på kr 829.616 
eks. mva (0,98 %) dekkes med økt låneopptak.

Et merforbruk av denne størrelsen når man ser på prosjektets kompleksitet og størrelse er å anse 
som lite i den store sammenhengen, når man ser på alle de ekstra kvalitetene som er ført inn i 
prosjektet. Dette betyr mer trivsel, mer rasjonell drift, lavere driftskostnader, mer fremsynt og 
miljørettet og ikke minst lengre levetid. Hoveddelen av netto merforbruk er for øvrig som nevnt 
ovenfor knyttet til lavere støtte enn forventet fra Enova.
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Miljømessig vurdering
Prosjektet er bygget i tråd med den siste reviderte klima- og miljøplanen. 

Med kvalitetene i denne skolen kan man trygt si man er «positiv, frisk og framsynt».
Skolens totale kvalitet mht. energi og miljø er også blitt lagt merke til langt utover Namdalen. 
Dette bekreftes gjennom et utall henvendelser og befaringer som er gjort på skolen etter at den 
er tatt i bruk. Det er per nå planlagt og laget flere hovedoppgaver av studenter, samt at NTE har 
en forskning på effektene fra solcelleanlegget. Skolen har også blitt brukt som modell ved andre 
skoleutbygginger.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/7213-1
Saksbehandler:
Martin Lysberg

Saksframlegg

Rehabilitering av avløpsledning Gansmo - Moan

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 84/16 03.10.2016
Overhalla kommunestyre 75/16 17.10.2016

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas å gjennomføre utbedring av avløpsledning på Gansmo / Moan.

2. Finansieres ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter 
for kloakk.

3. Følgende finansiering foretas:

Post Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum eks. Mva.
Utgift 02300 6020 35302 0476 1 050 000,-
Lån 09100 8100 88000 0906 1 050 000,-

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 24.08.2016 Rehabilitering av avløpsledning 
Gansmo- Moan

Saksopplysninger

Avløpsrørene på Gansmo/ Moan er av eldre årgang og er klare for rehabilitering / utskifting. 
Eksisterende rør er av betong som har begrenset levetid. Det har tidvis vært hendelser med tette 
rør og det har vært nødvendig med spylebil for å få åpnet ledningen. 
Ledningstrase går igjennom et etablert boligstrøk med hekker og trær slik at utskifting er mest 
hensiktsmessig med rørfornyings-metodikken, dette for å unngå graving.
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Betong avløpsrør har ingen tette skjøter og er derfor utsatt for i gjengroing av røtter fra bladtrær. 
Når avløpsrøret går tett er det stor mulighet for tilbakeslag inn i boliger. 
Kommunen har et ansvar for at rørtraseen er i en slik forfatning at tilstopping ikke er en 
mulighet.
Det er blitt kjørt kamera på strekningen, røret er funnet i orden med hensyn på fall, men det var 
noen områder med i gjengroing i skjøter. 

Røtter fra trær trenger inn i rørskjøter

Betongrøret er av en slik forfatning at det kan benyttes som varerør for rørfornying (det strekkes 
strømpe inne i eksisterende rør), det er i tillegg behov for noen nye kum punkter for spyling og 
inspeksjon.

Prosjektet ligger i vedtatt tiltaksplan for vann og avløp 2016-2016 med en kostnadsramme på 
900 000,- eks mva. Revidert kalkyle i forbindelse med saken viser en sannsynlig økning i 
kostnad på 150 000,- eks mva.  

Vurdering

Utførelse/ framdrift:
Utførelsen av rørfornyingen er væruavhengig og kan komme i gang så snart det har vært 
anbudskonkurranse og at en entreprenør er valgt. Prosjektet kan komme i gang høsten 2016/ 
vinteren 2017. 
Trinn for utførelse vil være spyling, kamerakjøring trekking av strømpe og avslutning.
Abonnentene på strekkene vil kunne benytte avløpet på ettermiddagen og natt som vanlig, men 
ikke på dagtid.
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Eksisterende rørføring merket med rød

Avgiftsvurdering:
Prosjektet ligger i hovedplanen for vann og avløp for inneværende periode. Rehabiliteringen av 
avløpsledningen vil ikke gi noen utslag i forhold til de allerede planlagte avgifter.
Å ha et planverk med tilhørende tiltaksplan der tiltak ligger inne i en økonomiplan gir oversikt 
på kommunale gebyrer innenfor området. 
Dette planverket gjør også at man innenfor vann- og avløpssektoren får en oversikt på 
kommende prosjekter innenfor en gitt tidshorisont. Med god oversikt ligger det også til rette for 
gode anskaffelser. 
Å bedrive preventivt vedlikehold til enhver tid er også med på å holde gebyrene på et 
forholdsvis stabilt nivå. Preventivt vedlikehold er også mye rimeligere enn å ta det etterhvert 
som hendelser oppstår. Når hendelser oppstår innenfor avløpssegmentet kan det også oppstå 
lovbrudd mht. forurensingsloven. Dette er uønskede hendelser som ikke skal skje og som man 
eliminerer best ved å ha et fortløpende preventivt vedlikehold. 

Tabell som viser fond størrelse og avsetninger:

Tabell viser at det er avsetning til fond i minkende grad frem til 2020 og at forslag til vedtak
ikke vil ha noen innvirkning på gebyr forutsatt at resten av planverket stemmer med 
virkeligheten. En større uforutsett hendelse kan derfor ha innvirkning om den uforutsette 
kostnaden blir større enn fondstørrelsen.
Prinsipielt skal fondene «brukes opp» i en fireårsperiode.

Økonomiplan avløp (tall i kr 1000) Budsj 16 R budsj 16 Øk p 17 Øk p 18 Øk p 19 Øk p 20

Driftsutgifter 3 221                3 221                3 221             3 221             3 221            3 221            

Avskrivning 916                   916                   975                 1 208             1 312            1 416            

Kalk rentekost (1,94%) 719                   595                   629                 758                 798                837                

Sum utgifter 4 856                4 732                4 825             5 187             5 330            5 474            

Inntekter -5 560              -5 560              -5 560            -5 560            -5 560           -5 560           

Overskudd -704                 -828                 -735               -373               -230              -86                

Avsetning fond 704                   828                   735                 373                 230                86                  

Selvkostfond avløp 1 964                2 088                2 824             3 197             3 427            3 513            
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Miljømessig vurdering
Etter rehabiliteringen av ledningen vil behovet for vedlikehold reduseres betraktelig. 
Rehabilitering med rørfornying gjør at eksisterende anlegg blir gjenbrukt og behov for sanering 
vil være lik null. Å rehabilitere gjør også at sjansen for utslipp blir kraftig redusert.
Tiltaket vil gi en miljømessig fordel.  
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2011/1665-119
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Nye veg- og adressenavn i Overhalla kommune. Kunngjøring iht.
stadnamnlovens regler.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 85/16 03.10.2016
Overhalla kommunestyre 17.10.2016

Rådmannens innstilling

Forslag til adressenavn på veger og hytteområder i Overhalla kommune kunngjøres iht. 
stadnamnlovens regler og oversendes stedsnavnkonsulentene for innhenting av uttalelse til 
skrivemåten.

Adressenavn 2016 Overhalla kommune
Adressenavn Type Status Beliggenhet
Svalisetran Adresse hytteområde V Nord for Nordelva
Holmtjønna Adresse hytteområde V Sørvest for 

Storslætthatten
Storsandtjønna Adresse hytteområde V Øst for Vesteråvatnet
Svoltifesktjønnstu Adresse hytteområde F Sør for Storsøyen
Vesttrongdalstu Adresse hytteområde F Sørvest for Storsøyen
Stutjønnvegen Vegnavn V Østover fra 

Vesteråvatnet

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat
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Saksopplysninger

Adresseringsprosjektet i Overhalla kommune er fullført mht. adresser i bebygde strøk og de aller 
fleste hytteadresser.
Det mangler adressenavn for 5 hytter som er registrert med “matrikkeladresse, gnr/bnr” som 
skal erstattes med offisiell adresse. I tillegg kan det være hytter/seterhus som ikke er registrert 
med matrikkeladresse og derfor ikke er kjent, eller det kan være hytter som ikke er registrert og 
heller ikke har matrikkeladresse. Disse får en ta når kommunen får melding om manglende 
adresse. Det vil også komme nye veger som må adresseres.

For hytter blir adressen et områdenavn, f.eks. samme navn som navnet på vatnet/området 
hyttene ligger ved. Eksempel på tidligere vedtatt hytteadressenavn er Vestervatnet.
Det er laget forslag på manglende navn etter samme prinsipp. Ligger hyttene ved Lomtjønna, er 
Lomtjønna lagt fram som forslag til adressenavn.

I tillegg har vi hytter som har eget navn. Dette kan også brukes som adressenavn. Eksempel på 
dette er Lønntoppstu.

Manglende adressenavn gjelder:
Hytte på Svalisetran
Hytte ved Holmtjønna i Vesterå
Sandtjønnstu ved Storsandtjønna i Vesterå
Svoltifesktjønnstu i Vesterå
Vesttrongdalstu i Vesterå

I tillegg mangler det navn på vegen til Stutjønna. Det gjelder vegen som tar av østover fra 
Vesteråvegen, ved Vesteråvatnet.

Navn er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) med ulik status:

Status Godkjent(G) brukes for skrivemåter av navn som omfattes av reglene i lov om stadnamn, 
som var i offentlig bruk (på kart, vegskilt eller annen offentlig dokumentasjon) før ikrafttreden 
av lov om stadnamn den 1.7.1991, og der det ikke seinere er gjort et vedtak etter reglene i loven. 
(Mange navn har en uproblematisk og udiskutabel skrivemåte slik at det ikke er nødvendig å ta 
opp navnesak for å få fastsatt korrekt skrivemåte etter lov om stadnamn.) Disse navna vil bli 
stående med status G.
Alle skrivemåter som har vært i offentlig bruk før lov om stadnamn trådte i kraft 1.7.1991, har 
pr. definisjon status “godkjent” inntil det ev. blir gjort vedtak etter lov om stadnamn.

Vedtatt(V) brukes for navnevedtak etter lov om stadnamn for et enkelt stedsnavn. Når en 
skrivemåte for et stedsnavn har fått status V, skal denne skrivemåten brukes etter eget initiativ i 
all offentlig sammenheng.

Status Foreslått (F) brukespå
 foreslåtte skrivemåter i påvente av reising av / vedtak i navnesak
 i forbindelse med at lokale interesser som historielag, kommunen eller andre har meldt inn 

lokale navn eller forslag til nye skrivemåter.
Disse navnene/skrivemåtene kan ikke brukes i offentlig sammenheng uten å behandles etter lov 
om stadnamn.
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Vurdering

Kommunens navnekomite har vurdert navna.

Nye hytteadressenavn
Svalisetran. Seternavnet har vedtatt skrivemåte Svalisetran, og det foreslås å bruke det også som 
adressenavn.

Holmtjønna. Navnet på vatnet ved hytta har vedtatt skrivemåte Holmtjønna, og det foreslås å 
bruke det også som adressenavn.
Hytta var tidligere fjellstyrehytte, Holmtjønnstu. Den er nå privateid, og det anbefales ikke å 
videreføre hyttenavnet som adressenavn. Den kan også forveksles med fjellstyrehytte i 
nordfjellet.
Det anbefales derfor å bruke Holmtjønna som adressenavn.

Sandtjønnstu. Navnet på vatnet ved hytta har vedtatt skrivemåte Storsandtjønna, og det foreslås 
å bruke det også som adressenavn.
Hytta er nå privateid, og det anbefales ikke å videreføre hyttenavnet som adressenavn. Den kan 
også forveksles med fjellstyrehytte i nordfjellet.

Svoltifesktjønnstu. Hytta ligger ved Sveltfisktjønna som er vedtatt skrivemåte på tjønna. Hytta er 
registrert med foreslått skrivemåte Svoltifesktjønnstu.
Den eies av Overhalla fjellstyre og derfor kan det være greit å videreføre hyttenavnet også som 
adressenavn.

Vesttrongdalstu. Hytta ligger sør for Vesterongdalsbekken som er vedtatt skrivemåte på bekken. 
Hytta er registrert med foreslått skrivemåte Vesttrongdalstu.
Den eies av Overhalla fjellstyre og derfor kan det være greit å videreføre hyttenavnet også som 
adressenavn.

Vegnavn
Stutjønnvegen. Vegen til Stutjønna tar av fra Vesteråvegen ved Vesteråvatnet. Den er ikke 
adressert og Stutjønnvegen som vegnavn vil være rett siden den går til Stutjønna.

Foreslåtte manglende adressenavn er forsøkt harmonisert med skrivemåte i SSR. Unntaket er de 
to hyttenavnene som kan være en problematisk skrivemåte

Når navnesak er tatt opp skal saken kunngjøres før det fattes endelig vedtak.
Lokale organisasjoner har uttalerett i saker som gjeld stadnavn organisasjonen har særlig
tilknyting til. 
Før vedtak om skrivemåten, skal navnekonsulentene gi tilråding.

Adressenavn er stedsnavn etter definisjonen i lov om stadnamn, § 2.
Skrivemåten fastsettes derfor ut fra regelverket i lov om stadnamn, § 4:
”Der ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn
takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande
rettsskrivingsprinsipp for norsk og samisk.”
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Rådmann anbefaler at nye hytteadressenavn og vegnavn i Overhalla kommune kunngjøres iht. 
stadnamnlovens regler og oversendes stedsnavnkonsulentene for innhenting av uttalelse til 
skrivemåten.

Når høringsfrist og uttalelser er mottatt, legges adressenavnene fram til endelig behandling.

Følgende adressenavn legges til kunngjøring og oversendelse:

Adressenavn i Overhalla kommune 2016

Adressenavn Type Status Beliggenhet
Svalisetran Adresse hytteområde V Nord for Nordelva
Holmtjønna Adresse hytteområde V Sørvest for 

Storslætthatten
Storsandtjønna Adresse hytteområde V Øst for Vesteråvatnet
Svoltifesktjønnstu Adresse hytteområde F Sør for Storsøyen
Vesttrongdalstu Adresse hytteområde F Sørvest for Storsøyen
Stutjønnvegen Vegnavn V Østover fra 

Vesteråvatnet
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/7672-2
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt. Toni Ettrich

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 86/16 03.10.2016

Rådmannens innstilling

1. På grunn av god tomtereserve i nærområdet og ikke forringelse av tomtetilbudet får eier av 
Harravegen 8 kjøpe tilleggstomt på inntil 200 m2 i Øysvollen boligfelt når gitte 
forutsetninger er oppfylt:
 Rydding og fjerning av lagret “diverse” på kommunale tomter 34/65, 67 og 69 er 

gjennomført. Resterende som ved og “materialer til husbehov” kan beholdes, men 
mellomlagres slik at det ikke forhindrer opprusting av Harravegen og senere 
snøbrøyting.

 Tilleggstomten skal primært benyttes til oppsetting av carport. Lagring av ved og 
“materialer til husbehov” og ellers det som naturlig hører til i en boliggarasje, som 
sparker, sykler, verktøy kan tillates. 

2. Tomteprisen settes til kr. 60,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved kjøpet.

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

Hjemmel for vedtaket er: Kap III, bokstav d

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 01.09.2016 Søknad om kjøp av tilleggstomt Tony Ettrich
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Saksopplysninger

Toni Ettrich, eier av Harravegen 8, har søkt om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt. Da 
han kjøpte tomt ble 3 tomter omregulert til to tomter for å få større tomter.
Ettrich har sammen med sine foreldre bygd generasjonsbolig med to boenheter.

Harravegen 8 er på 1,5 da, mens nabotomten ble på 1,25 da. Fra den ønsker han å kjøpe 
430 m2. Resttomten blir i såfall på 820 m2.

Han ønsker å bruke tilleggstomten til bygging av carport og lagring av ved, materialer og 
diverse. Han ønsker å flytte noe av det som allerede er lagret på andre siden av vegen, på 
kommunal grunn.
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Innvilgelse av kjøp vil ikke medføre reguleringsendring så fremt det bare medfører flytting av 
regulerte eiendomsgrenser og ikke endring av antall tomter og dermed utnyttelsesgrad.

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

Vurdering

Kjøp av tilleggsareal i boligfelt kan aksepteres dersom tilstrekkelig tomtetilbud opprettholdes, 
felles friområder ikke forsvinner og det ikke er til hinder for naboer.
Det har vært lite etterspørsel etter tomter i Øysvollen i mange år, men med tanke på framtidige 
behov, jordvern, utnyttingsgrad og utbyggingskostnader er det viktig å opprettholde
tomtetilbudet.
I feltet er det 21 ledige tomter, og det er solgt to tomter siste kalenderår hvor det ennå ikke er 
startet bygging.

Søknad om kjøp kommer som en følge av påbud om opprydding av til dels tre tomter på andre 
siden av vegen for boligen. Området er tatt i bruk til lagerplass og han ønsker å kjøpe og 
klargjøre ny tomt slik at den kan brukes til lagring. I tillegg ønsker han å sette opp carport. Han 
sier at frist for rydding må utsettes til våren ellers greier han ikke å ferdigstille nytomten.
Pålegg om opprydding og fjerning av diverse lagret ble sendt 4.7.2016 med frist 1. september og 
senere utsatt til 1. oktober. Fristen ble satt for å kunne klargjøre opprusting av Harravegen før 
vinteren.

Boligtomter i byggefelt skal brukes for oppsetting av bolig og garasje med tilhørende bruk. Slik 
lagring som er registrert i Harravegen er ikke akseptabel bruk av en boligtomt. Søker sier at mye 
skal fjernes, bare ved, materialer og diverse skal beholdes.

I forhold til tomtereservene i feltet, og at det faktisk ikke blir noen reduksjon i antall tomter, kan 
søknaden vurderes. Men forutsetningen er bruk i tråd med reguleringsformål. Søker sier at ny 
tomt skal brukes til lagring, og det er derfor stor mulighet for at det som er lagret og som er gitt 
påbud om fjerning av, blir flyttet. Rådmannen vurderer derfor avslag om kjøp som et aktuelt
vedtak.

Det er imidlertid satt opp generasjonsbolig med to boenheter og det er forståelig at arealbehov 
både for tomt og hus er noe større enn for en enebolig. Ønske og behov for carport i tillegg til 
oppsatt garasje kan være en god løsning for ekstra biloppstillingsplass og vedlager. 
Rådmannen kan derfor under tvil anbefale at søker får kjøpe tomt avgrenset til oppsetting av 
carport. Tomteutformingen avgrenses til nødvendig areal, totalt inntil 200 m2. Resttomt blir da 
1,05da.

Rådmannen anbefaler samtidig at søker ikke får kjøpe tilleggstomt før oppryddingsprosessen er 
gjennomført. Søker må fjerne alt som ikke er i tråd med regulert bruk av boligtomt. Resterende 
som ved, “materialer til husbehov” kan beholdes, men må lagres slik at det ikke forhindrer 
planlagt opprusting av Harravegen. Det er gått tre måneder fra pålegg om opprydding ble sendt, 
og nå haster det skal vegen kunne opprustes før vinteren.

På grunn av god tomtereserve og ikke forringelse av tomtetilbudet kan rådmannen anbefale at 
eier av Harravegen 8 får kjøpe tilleggstomt på inntil 200 m2 når gitte forutsetninger er oppfylt:
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 Rydding og fjerning av lagret “diverse” på kommunale tomter 34/65, 67 og 69 er 
gjennomført. Resterende som ved og “materialer til husbehov” kan beholdes, men 
mellomlagres slik at det ikke forhindrer opprusting av Harravegen og senere snøbrøyting.

 Tilleggstomten skal primært benyttes til oppsetting av carport. 

Rådmannen anbefaler at tomteprisen settes til kr. 60,- pr. m2 som har vært brukt ved tilsvarende 
salg i senere tid, og at kjøper betaler alle omkostninger ved kjøpet.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/8847-5
Saksbehandler:
Martin Lysberg

Saksframlegg

Etablering av ny overvannskum og overvannsledning Nordsvenning.

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 87/16 03.10.2016
Overhalla kommunestyre 17.10.2016

Rådmannens innstilling

1. For å løse overvannsproblematikk vedtas gjennomføring og finansiering av ny 
overvannskum med tilhørende overvannsledning på Nordsvenning. Tiltaket gjøres 
innenfor en kostnadsramme på kr 300 000 eks mva. Dette finansieres med låneopptak.

2. Følgende finansiering foretas.

Post Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum
Utgift 6000 31500 02300 0512 300 000
Utgift 6000 31500 04290 0512   75 000
Lån 8000 85010 07290 0906   - 75 000
Lån 8100 88000 09100 0906 -300 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

N 03.02.2016 Notat henvendelse overvann fra 
landbruksareal sommer/høst 2015

Martin Lysberg m.fl.

U 03.02.2016 Overvann landbruksareal 
Svenningsmoen

Rune Petter Stene

X 08.02.2016 Oversiktsbilde overvann
N 20.09.2016 Møte med Rune Petter Stene 

20.09.2016
Martin Lysberg

S 20.09.2016 Etablering av ny overvannskum og 
overvannsledning Nordsvenning.
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Saksopplysninger

Overflatevann fra landbruksareal på Nordsvenning gir stort press på eksisterende overvannsnett 
slik at tiltak må iverksettes. 

Våren 2015 ble teknisk avdeling kontaktet av flere beboere i området angående 
overvannsproblematikk på Nordsvenning. Beboerne har også tidligere år vært i kontakt med 
avdelingen angående overvannsproblemet. Utfordringen er avrenning fra landbruksareal inn og 
mot kommunal veg og sluk. Dette er noe som inntreffer ved større nedbørsmengder og frosset 
jord pga. at vannet ikke drenerer ned i jorda, men blir liggende oppå.

Sluk og landbruksareal

Sluken er en del av det kommunale overvannsnettet, og er ikke dimensjonert for den ekstreme 
belastningen det til tider kan bli i området. Vannet renner da over Øvermovegen og inn på 
boligtomt og noen ganger inn i kjellere. 

Det har vært dialog med grunneier, Miljø- og Landbruk Midtre Namdal samkommune og 
landbruksavdelingen hos fylkesmannen for avklaring av løsningsmuligheter og hvem som er 
ansvarlig for utbedringen. Norsk landbruksrådgiving Trøndelag har vært involvert i dette.

Kalkyle for utbedring fra Norsk landbruksrådgiving viser en forventet kostnad på prosjektet på 
kr 225 000kr eks. Mva. Dette kostnadsbildet er vurdert med sonderinger i markedet. Utfra disse 
sonderingene mener vi finansieringen bør legges på 300 000 eks mva.

Vurdering

Det har vært et tilbakevendende problem med overvann fra landbruksareal på Øvre Svenning. I 
ekstremperioder kommer overvann fra åkeren over vegen og inn mot boliger. De senere årene 
virker det som at det har blitt flere ekstremperioder på islagt mark. 
Dette skaper utfordringer for kjellere mm. Boligeierne ønsker forståelig nok derfor utbedring av 
dette. Å vurdere ansvarsforhold i slike saker kan være utfordrende, og det har tatt noe tid og 
ressurser for å klarlegge dette. Etter møter med landbruksavdelingen og jurister hos 
Fylkesmannens er det nå avklart at Overhalla kommune har ansvar for utbedring.
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Fakta: 
 Eier av landbruksarealet og festatomter er Rune Petter Stene.
 Landbruksarealet er selvdrenerende, ikke ledet inn i rørføringer.
 I perioder der jorda er mettet eller frosset er avrenning fra arealet imot kommunal veg.
 Det er allerede overvannsanlegg i område men ikke dimensjonert for transport av vann 

fra jordbruksarealet.

Ansvarsavklaringen bygger på vurderinger av bl.a. hva kom først av hus eller åker, om jorden er 
drenert og lagt i rør eller ikke, på hvilket grunnlag ble byggingen av boligene utført, m.v..

Kommunen har tidligere sagt ja til bolig bygging (1946) i området og etablert overvannsnett. 
Det har sannsynligvis vært et kjent problem med overvann i området og kommunen har tatt 
ansvaret for å lede vannet bort fra området. Boligene er bygd i randsonen av skog/ åker og det er 
sannsynlig at det tidligere også kom vann inn mot veg/boliger.

Forurensingslovens § 24 a.(særlige erstatningsregler for avløpsanlegg)Anleggseieren er ansvarlig uten 

hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi 

vedlikeholdet har vært utilstrekkelig. §§ 57-61 gjelder tilsvarende.

Utbedringsmetodikk:
Landbruksavdelingen har kommet med et forslag til utbedring med å etablere en ny kum i 
området der vannet samler seg og føre vannet videre ut Skydalen med nytt røranlegg.
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Trasse for ny rørføring

Kostnad:
Kostnadsoverslag på prosjektet er, etter en samlet vurdering og ut fra sondering i markedet, kr 
300 000 eks. mva. 

Utførelse og framdrift:                                                                                                                                  
Prosjektet kan med fordel ferdigstilles før årsskifte 16/17. Dette på grunn av stor fare for 
gjentakelse, og da spesielt ved snøsmelting og store nedbørsmengder med frosset mark.
Anskaffelsen blir derfor igangsatt snarlig etter et eventuelt positivt vedtak.         
                                                                                                                                                             
Miljømessig vurdering
Det vil være av betydning for nærmiljøet og få ordnet opp i overvannsproblematikken slik at 
vannet ikke fyller kjellere og skaper ukontrollert erosjon med tilhørende konsekvenser.
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Overhalla kommune
  - Positiv, frisk og framsynt 

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2011/9834-28
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Kjøp av grunn for utbygging av næringstomter på Skogmo industriområde

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla formannskap 88/16 03.10.2016
Overhalla kommunestyre 17.10.2016

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune kjøper resterende regulert industriareal på Skogmo industriområde 
innenfor en kostnadsramme på kr. 1 700 000.

2. Grunnkjøpet finansieres med lån og rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler 
om opptak av lån med følgende budsjettering:
Grunnkjøp Skogmo    02800 6000 32502 p.nr. kr.1 700 000
Bruk av lån 09100 6000 32502 p.nr. kr.1 700 000

3. Opparbeidelse av infrastruktur for området behandles i egen sak.

4. Tomtepris ved videresalg av ferdig utbygd industritomt på Skogmo industriområde 
behandles i forbindelse med sak om opparbeidelse.

Hjemmel for vedtaket er: 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

Kart:
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Saksopplysninger

I 2012 ble 13 daa regulert industriareal kjøpt og utbygd øst for Pharmaq på Skogmo 
industriområde. Det er solgt tomter til 2 firma, og tomtereserven er på 10 daa.
Resterende regulert areal på 30 daa er ikke kjøpt, men inngått avtale om kjøp til samme pris 
innen 10 år, kr. 55,- m2 og deretter regulert pris iht. SSB.
Området er delvis utbygd med vann og avløp, men noe intern utbygging må påberegnes i tillegg 
til veg for nye tomter. 

I K-sak 58/13, 17.6.2013 ble det vedtatt at tomter skulle selges for kr. 120,- pr. m2, ikke festes 
bort.

Namdal Produsentlag sitt anlegg grenser inntil området som ikke er kommunalt eid, og de har 
henvendt seg til både kommunen og grunneier om kjøp av areal til nødvendig utvidelse av 
anlegget. For å imøtekomme denne henvendelsen er det dermed behov for å benytte seg av
allerede inngått avtale om kjøp av resterende tomteområde.

Vurdering

Det er en positiv utvikling i næringslivet i kommunen, og det er viktig at kommunen kan bidra 
med tomteareal videre for både nyetableringer og utvidelser. 
Ved siste revidering av reguleringsplan for Skogmo ble område for industri utvidet mot øst for å 
tilfredsstille kommende arealbehov.

Det vil i første omgang være aktuelt å kjøpe areal iht. tidligere inngått prisavtale på 
kr. 55,- pr. m2. Videre utbygging av infrastruktur behandles i egen sak med det første.

Rådmann anbefaler at kommunen kjøper resterende regulert areal på 30 daa for å imøtekomme 
arealbehov fra i første omgang etablerte bedrifter på industriområdet.
Arealet kjøpes iht. gjeldende avtale med grunneier til en pris på kr. 55,- pr. m2. Samlet vil 
kjøpesummen utgjøre kr. 1 650 000 og dokumentavgift kr. 41 250.
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Tomtepris ved videresalg bestemmes av kommunens samlede kostnader med klargjøring av 
feltet og markedstilpasning. Rådmannen foreslår at tomtepris revideres og fastsettes i 
forbindelse med egen sak om videre opparbeidelse av nødvendig infrastruktur.

Finansiering.
Tiltaket finansieres med lån.
Grunnkjøp Skogmo industriområde    02800 6000 32502 p.nr kr.1 700 000
Bruk av lån 09100 6000 32502 p.nr kr.1 700 000

Det delegeres til rådmannen å inngå de nødvendige avtaler for opptak av lån.
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