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Rådmannens innstilling 

1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jf. 

eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav a.  

2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf esktl. § 11 

første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bosted for skatteåret 

2017 er 4 promille, jf esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn 

for fritidsboliger.  

3. Takstvedtaket for eiendomsskatt i Overhalla kommune vedtatt av kommunestyret i 2010 

i sak 80/10 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf esktl. §10. Retaksering iverksettes 

i 2017 og 2018 og danner grunnlag for nytt taksvedtak i 2019.  

4. Eiendomsskatten skrives ut 3 ganger årlig, men det åpnes for 12 ganger årlig hvis 

ønskelig.  

5. Kommunalt avgiftsregulativ for 2017 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn 

sammen med årsbudsjett 2017. 

6. Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på 

kr 65.467.000 for 2017. 

7. Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på kr 1.164.000. 

8. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 vedtas som foreslått. Det fordeles kr 

233.470.000 til drift jf. budsjettskjema 1A. 

 



 
 

 
 

Budsjettskjema 1A - drift Regnskap Budsjett Budsjett

(Tall i kr 1000) 2015 2016 2017

Skatt på inntekt og formue 75 389           79 850           84 648           

Ordinært rammetilskudd 134 730         144 566         147 053         

Skatt på eiendom 6 408             6 357             6 470             

Andre direkte eller indirekte skatter 391                 390                 390                 

Andre generelle statstilskudd 16 746           20 275           22 579           

Sum frie disponible inntekter 233 665         251 438         261 140         

Renteinntekter og utbytte 2 267             1 549             1 432             

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                 -                 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 472             10 440           10 051           

Renteutg planlagte investeringer -                 -                 

Avdrag på lån 9 910             10 839           9 916             

Avdrag planlegte investeringer

Netto finansinnt./utg. -17 115         -19 730         -18 535         

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                 

Til ubundne avsetninger 28 258           23 684           26 234           

Til bundne avsetninger 1 870             1 769             1 497             

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 131             -                 

Bruk av ubundne avsetninger 10 864           13 308           19 091           

Etårstiltak dekke med ubundne avsetninger

Bruk av bundne avsetninger 337                 245                 355                 

Netto avsetninger -12 795         -11 900         -8 285            

Overført ti l  investeringsregnskapet 750                 850                 

Til fordeling drift 203 756         219 058         233 470         

Sum fordelt ti l  drift (fra skjema 1B) 200 746         219 058         233 470         

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 010             0 0

Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett

2015 2016 2017

Politiske styringsorganer 407                 2 084             328                 

Stabs- og støttefunksjoner 15 324           13 398           14 951           

Fagområde oppvekst 74 581           80 187           83 422           

Fagområde helse/sosial 68 821           72 658           75 664           

Fagområde kultur 8 616             13 799           18 182           

Fagområde teknisk 26 254           27 359           30 726           

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -12 082         -12 070         -12 334         

Midtre Namdal Samkommune 18 824           21 644           22 531           

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 200 746         219 058         233 470         



 
 

Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett Budsjett

2015 2016 2017

Investeringer i anleggsmidler 76 135           113 575         82 038           

Utlån og forskutteringer 1 699             1 000             -                 

Kjøp av aksjer og andeler 675                 750                 850                 

Avdrag på lån 2 919             2 655             1 330             

Dekning av tidligere års udekket -                 

Avsetninger 887                 794                 655                 

Årets finansieringsbehov 82 315           118 774         84 873           

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 61 454           96 965           65 467           

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 852             1 600             1 900             

Tilskudd til investeringer 0 -                 -                 

Kompensasjon for merverdiavgift 14 610           13 810           13 191           

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 812             5 649             985                 

Andre inntekter 0

Sum ekstern finansiering 81 729           118 024         81 543           

Overført fra driftsbudsjettet 750 850                 

Bruk av tidligere års udisponert -                 

Bruk av avsetninger 586 2 480             

Sum finansiering 82 315           118 774         84 873           

Udekket/udisponert -                 -                 -                 



 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2016 

Behandlet. 

 

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende 2 tilleggsforslag: 

 

Budsjett

2017

Kommunale bygg

Ny Skage barnehage (2013-2015) 19 000          

Hunn skole - byggeteknisk gjennomgang og ny gymsal 750               

Obus - uteområde/ videre utbygging 500               

Brannstasjon 8 950            

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg 9 500            

Resturering tak og enøk. Helsesenteret 5 500            

Ranemsletta barnehage - utvidelse 3 000            

Vann og avløp (ramme eks mva)

Overbygg pumpestasjoner 500               

Høydebaseng Skage 12 000          

Pumpestajoner Gansmo/ Granheim avløp 1 500            

Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanlegg 200               

Nytt vannmålerpunkt på nett 450               

Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem 350               

Implementering vannmålere privat 434               

Komtek slam (dataprogram) 150               

Veg og trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetstiltak OBUS (Svenningsbrona) 400               

Trafikksikkerhetstiltak 500               

Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken 2 000            

Krabbstuvegen - utbedring kryss 1 000            

Skage industriområde - standardheving veg 3 100            

Stedsutvikling/ reguleringsplaner/ tilrettelegging tomter

Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015) 83                  

Reguleringsplan/ stedsutvikling - Ranemsletta sentrum 1 000            

Skageåsen trinn 4 7 300            

Parkeringsplass Ranem kirke 850               

Utvidelse Skogmo industriområde 1 700            

Sykkelparkering Ranemssletta barnehage og adm.bygget 200               

El bil 2015 700               

Varmestyringsprogram Ranem og Skage kirke 150               

Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred  (VV10897) 271               

82 038          

Budsjettskjema 2B - investering



1. Det settes av inntil 100.000 kroner til kartlegging av status for mobil og høyhastighets 

Internett for å oppnå tilfredsstillende dekning I kommunen. Beløpet belastes 

disposisjonsfond. 

I etterkant av kartlegginga ber kommunestyret om å bli forelagt en sak som beskriver 

behovet og mulighetene for å oppnå dette. 

 

 

2. Det settes av inntil 100.000 kroner til forarbeid til og tilrettelegging for norsk- og 

samfunnskapsopplæring for arbeidsinnvandrere. Finansieres via disposisjonsfond. 

 

Avstemming: 

 

Det ble først stemt over rådmannens forslag pkt. 1-8 som ble enstemmig vedtatt. 

 

Deretter ble det stemt over Ragnar Prestvik (AP) sine tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble stemt over rådmannens forslag til budsjettskjema 1A-drift, 1B-drift, 2A-investering og 

2B-investering som ble enstemmig vedtatt. 

 

Hele budsjettforslaget ble tatt opp til avstemming samlet og ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2016, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak med Ragnar Prestvik (AP) sine tilleggsforslag, vedtas. 

 

 

 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

X 21.11.2016 Årsbudsjett 2017  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret skal i hht til kommuneloven § 45 innen årets utgang vedta et budsjett for 

kommende kalenderår. Budsjettet skal vedtas i balanse og være inndelt i en driftsdel og en 

investeringsdel. Formannskapet innstilling til budsjett kunngjøres og legges ute til offentlig 

ettersyn i 14 dager før behandling i Kommunestyret.  

 

Budsjettvedtaket omfatter budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjettet drift) 

budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investeringer mv.) I 

tillegg er økonomiske oversikter vedlagt i budsjettdokumentet.  

 



Vurdering 

Kommunens tjenester må i hovedsak dimensjoneres i forhold til statlige overføringer som skatt 

og rammetilskudd. Kommende års overføringer vil etter endring i kriterier for tildeling av 

rammetilskudd gi en reduksjon for Overhalla. En vil få en negativ realvekst på 1%. 

 

Vekst og fornying 

Overhalla har i senere år hatt en bra befolkningsvekst, og veksten forventes å vedvare i 

kommende år. Det er innenfor den yngste delen av befolkningen at etterspørselen etter tjenester 

har økt mest. Barnehagetilbudet er dimensjonert opp i senere år. Alderskullene i grunnskole har 

blitt større, og kapasitet i grunnskolelokalene begynner å bli presset. Som første steg for å møte 

disse endringen, er det bygget en ny barneskole og den andre barnehageutbyggingen skal 

sluttføres høst 2017. I rådmannens forslag til budsjett foreslås igangsettelse av 

planleggingsarbeidet for ut-/ ombygging av både Overhalla barne- og ungdomsskole og Hunn 

skole. Kapasiteten ved Ranemsletta barnehage utvides ved ombygging av dagens bygg i 2017.  

 

For å møte etterspørsel etter tomter er det vedtatt utvidelse av Skageåsen boligfelt i 2017. Økt 

befolkning gir økt press og større behov for infrastruktur. Kapasitetsøkning og 

energieffektivisering av vann -og avløpssektoren prioriteres i de neste fire årene med en samlet 

investering på kr 21 million. Standarden på en del kommunale veger er dårlig og behov for 

standardheving er ønskelig. Asfaltering av Himo – Kalvetrøen – Ombekken er planlagt for 

kommende år. Trafikksikkerhet er i fokus. Tilrettelegging for sykkel er foreslått både i 

investerings og driftsbudsjettet. Forlengelse av gangfelt ved OBUS prioriteres i 2017. 

Energieffektivisering av gatelys er også tatt inn ved oppgradering av lysarmatur til 

energieffektive LED-lys.   

 

Første steg i bruk av «barnehagetomta» ved Helsesenteret vil starte opp med et forprosjekt for 

bygging av omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Det er gjennomført en forstudie 

som er sluttført i 2016 hvor hele området er kartlagt og mulig bruk er presentert.   

 

Stedsutvikling fortsetter i 2017 og arbeidet med reguleringsplan for Ranemsletta vil bli startet.   

 

Overhalla kommune har i likhet med befolkningsveksten et næringsliv som har vokst i senere år. 

Kommunens oppgave vil være å legge til rette infrastrukturen og tomteområder for næringslivet. 

Kommunen har to industriområder hvor en til en vær tid ønsker å ha byggeklare tomter. 

Området på Skogmo er vedtatt utvidet i 2017. For Skage industriområdet legges det til rette med 

standardheving av veg og tilrettelegging med gatelys. 

 

Økonomi 

I rådmannens forslag til årsbudsjett forventes det en økning i frie inntekter på kr 10 millioner, en 

vekst på 4% i forhold til opprinnelig budsjett 2016. Regjeringen forsalg til statsbudsjett 

representerer en negativ realvekst på 1 % for Overhalla.  

 

Netto finanskostnader er beregnet til kr 18 millioner, hvor det er forutsatt at en skal betale 

minste tillatte avdrag i hht kommunelovens bestemmelser. I takt med økte investeringer i 

kommende år vil finanskostnadene øke. Som et tiltak for å møte en periode med økte 

finanskostnader, har det vært en bevisst strategi å styrke fondsbeholdningen. Rådmannen 

foreslår at det samlet avsettes kr 8,6 millioner i 2017. Det forventes at disposisjonsfondet vil 

være på kr 50 millioner ved utgangen av 2017. Dette utgjør 15 % av totale driftsinntekter i 2017. 

Netto driftsresultat er i forslaget til årsbudsjett kr 9,1 millioner og utgjør 2,8 % av 

driftsinntektene.  

 



Det vises for øvrig til budsjettdokumentet for øvrige opplysninger og vurderinger. 

  

 

 


