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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2016/1350-6 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om fritak fra verv - Hilde Kristin Van Hooft 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 17/18 06.03.2018 
Overhalla kommunestyre  13.03.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Hilde Kristin Van Hooft sin søknad om fritak innvilges for resten av inneværende valgperiode 
som følge av helseproblemer. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§14 og 15 
 
 
 

Saksopplysninger 
Hilde Kristin Van Hooft fikk innvilget fritak fra sitt verv som 1. vara for Fremskrittspartiet 
29.3.2016. Hun skulle trådt inn i sitt verv igjen den 1.3.18, men har på nytt søkt om fritak for 
ytterligere to år. I søknaden vises det til helsemessige årsaker, legeerklæring er vedlagt. 
 

Vurdering 
Rådmannens oppfatning er at det bør være høy terskel for å kunne få fritak, samtidig som en  
må vurdere hvert enkelt tilfelle/søknad. Van Hooft viser til helseproblemer. Vedlagt legeattest 
går ut på at hun av helsemessige årsaker har behov for fritak fra politiske verv, og at lege-
attesten gjelder for 2 år.  
 
Rådmannen tilrår at søknaden innvilges for resten av valgperioden. 
 
En kan ikke se at antall varamedlemmer blir utilstrekkelig, jfr. Kl. §16, pkt. 5. Rådmannen anser 
det derfor ikke som nødvendig med suppleringsvalg. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/1147-46 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Valg av ny representant til Midtre Namdal kirkelige fellesråd 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 18/18 06.03.2018 
Overhalla kommunestyre  13.03.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 

  
 
Vedlegg: KA-notat datert 15.10.2015 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret valgte representant og vararepresentant til Namdal kirkelige fellesråd en 
19.10.15 for perioden 2015-2019. 
 
Lene Lervik Glømmen ble valgt som representant og Margrete Skilleås ble valgt som 
vararepresentant. 
 
Det viser seg nå at det er krav om medlemskap i Den norske kirke for kommunens 
representanter. Glømmen opplyser at hun ikke er medlem. På bakgrunn av dette ber Glømmen 
om at det velges ny representant til fellesrådet for resten av inneværende valgperiode. 
 
Viser forøvrig til vedlagte notat i saken. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Kultursjef i Overhalla 

Saksmappe: 2017/8672-2 
Saksbehandler: 
 Siri Hongseth 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Nasjonal tilskuddsordning barnefattigdom 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 19/18 06.03.2018 
Overhalla kommunestyre  13.03.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret slutter seg til På Tvers-gruppens forslag til prioriteringer når det gjelder 

søknaden til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.  
 
 
Vedlegg: 

 Søknader til prosjekter 

Saksopplysninger 
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom har som mål å motvirke og/eller dempe 
konsekvensene av barnefattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et 
virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale 
arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Samlet beløp i 
tilskuddspotten for 2018 er 269,441 mill.kr. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 var 8. desember 
2017.  

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, 
må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader 
tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og 
sørge for en knutepunktfunksjon.  

Overhalla kommune kunngjorde ordningen lokalt i uke 46 2017, og fikk inn 4 søknader. Bjørnar 
Grande er oppnevnt som kontaktperson for tilskuddsordningen og skal besørge 
knutepunktfunksjonen. På Tvers-gruppa i kommunen, bestående av Dagfinn Johansen, Erling 
Lundstadsveen, Bente Brauten, Hege Dahl Lysberg, Lene Jensen Viken, Kristian Mork, 
folkehelsekoordinator Sara Bjune Mead og Bjørnar Grande har vurdert og prioritert søknadene som 
skal sendes inn til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. 

Gruppa har kommet frem til følgende prioriteringer: 
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1. Overhalla idrettslag – SOL leir for barn og unge 
 
Vurdering til grunnlag for prioritering: 
-              Viktig tiltak som er sosialt utjevnende. 
-              Fordrer til fysisk og sosial aktivitet. 
-              Lav kostnad.  
-              Tiltaket er et godt etablert tilbud som gir muligheter i sommerferien for likeverdighet       
               når skoletilbudet ikke er der. 
 

2. Folk først – en utstyrssentral for utlån av brukt utstyr. Samarbeidsprosjekt mellom 
Røde Kors, Kryptus Ungdomsklubb, Barne- og ungdomskoler, NAV, OIL. 

 
Vurdering til grunnlag for prioritering: 
-              Dobbelt effekt ved å sysselsette foreldre og gi et åpent tilbud om utstyrssentral til  
                befolkningen.  
-              Tydelig folkehelseperspektiv både selektivt og universelt.  
-              Langvarig tilbud som når mange (kan bli). 
-              Samarbeid med frivillighet og flere kommunale sektorer. 
 

3. Aktiv fritid for ungdom i Overhalla kommune hele året. Samarbeidsprosjekt 
mellom Overhalla Røde Kors og Kryptus Ungdomsklubb. 

 
Vurdering til grunnlag for prioritering: 
-              Sosialt utjevnende. 
-              Aktiviteter gjennom året.  
-              Vil integrere de som opplever å falle utenfor.  
-              Tverrfaglig samarbeid og frivillighet. 
  

4. Inn på tunet, privat søker. Gården som arena for ferie og fritidsaktiviteter. 
 
Vurdering til grunnlag for prioritering: 
-              Spennende og flott tiltak med gode aktiviteter. 
-              Smal målgruppe.   
-              Kort aktivitet – kun 1-2 uker. 
-              Forretningsmessig drift.  
 
 
 
Søknader følger vedlagt.  
 
Det er en kommunal egenandel på 20 % som dekkes av egne budsjetter og frivillige har en 
egenandel på 5 % i denne tilskuddsordningen. 
 
Vurdering 
 
Rådmannen foreslår at Overhalla kommune slutter seg til På Tvers-gruppens forslag til 
prioriteringer når det gjelder søknaden til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.  
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2018/1563-3 
Saksbehandler: 
 Roger Johansen 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Utbygging carport og ladestasjoner ved administrasjonsbygget 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 20/18 06.03.2018 
Overhalla kommunestyre  13.03.2017 

 

Rådmannens innstilling 
1. Det bygges åtte carportplasser med tilhørende ladepunkter for kommunale biler, 

sykkelparkering med åtte ladepunkter for elsykler, avfallshus og belysning på 
parkeringsplass på baksiden av administrasjonsbygget. Gjennomføres en kostnadsramme 
på kr 698.000 eks mva. 

2. Det etableres åtte ladestasjoner frittstående på parkeringsplassen. Gjennomføres innenfor 
en netto kostnadsramme på kr 245.000 eks mva. 

3. Dette finansieres med tilskudd og låneopptak og får følgende finansiering: 
 

 Carport, asfalt, sykkelparkering og søppelskur  
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Utfyllende tekst 
02700 6030 19051 0541 698 000 Bygg, parkering og lyspunkter 
04290 6030 38101 

 
174 500 MVA 

07290 8000 85010 0906 -174 500 Kompensasjon for mva 
09100 8100 88000 0906 698 000 Bruk av lån 
 Ladestasjoner, ladepunkter sykkel samt lyspunkter  
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Utfyllende tekst 
02700 6030 13000 0540 460 000 Ladepunkter og to stk lyspunkter 
04290 6030 38101 

 
115 000 MVA 

07290 8000 85010 0906 -115 000 Kompensasjon for mva 
07000 6030 13000 0540 -215 000 Tilskudd 
09100 8100 88000 0906 245 000 Bruk av lån 
      

 
Støtte fra Klimasats-programmet er lagt inn som forutsetning for ladestasjon og 
ladepunkter elsykkel med kroner 215 000 eks mva. Et eventuelt avslag her vil medføre at 
prosjektet må skaleres ned tilsvarende. 
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Saksopplysninger 
I siste vedtatte økonomiplan er det ført inn et beløp på carporter og ladepunkter for 
administrasjonsbygget på Ranemsletta med henholdsvis 750 000 for carporter og 250 000 for 
ladepunkter. 
 
På administrasjonshuset er det tjenestebiler både for teknisk personell og de som jobber i 
administrasjonen. Det har vært en stor utvikling innenfor elbiler, noe vi også ser på kommunens 
bilpark. Det er målsetninger i klima og miljøplan om 100% elbiler innen 2020.  
 
Lading av elbilene ved administrasjonsbygget i dag foregår på et utdatert ladepunkt der 
kapasiteten for lengst er brukt opp og man plages med overbelastning av nettet. Dette ettersom 
punktet ble etablert ut fra et helt annet behov enn det som er i dag. 
Pr dags dato er det tre elbiler som administrasjonen benytter i tillegg til en dieselbil. Biler til 
teknisk personell er lokalisert i Barlia, av den grunn at det ikke er lademuligheter ved 
oppmøtested (to elbiler som vaktmestrene bruker). Disse kan etter bygging flyttes til 
carportanlegg og være en forenkling i det daglige ift. i dag. 
 
Det brukes i dag tidvis mye tid til klargjøring av biler vinterstid da bilene står fritt uten 
overbygg. Bilene står også i veien når det pågår brøyting og strøing. Det er heller ikke noen 
egnet lagringsplass på administrasjonsbygget for bilutstyr som dekk og andre relevante 
gjenstander. 
 
Det er disse behovene som danner grunnlag for summene i økonomiplan og som presenteres 
som forslag til vedtak her. 
 
Det er nå utarbeidet tegninger av carport og arrondering av parkeringsareal som innebærer en 
betydelig oppstramming og forskjønning av arealet på baksiden av administrasjonsbygget. Det 
har vært en rekke henvendelser fra naboer knyttet til dette temaet de senere årene. Det er også 
fremkommet i stedsutviklingsprosjektet at området fremstår som ustelt og lite presentabelt i et 
sentrumsområde. 
 
Skisseløsningene som er utarbeidet er dimensjonert for 8 carportplasser, alle med ladepunkter. I 
tilknytning til carporten etableres nytt avfallshus som erstatter dagens løsning bygd inntil 
administrasjonsbygget. Ny avfallsløsning er et brannforebyggende tiltak. Carporten er planlagt 
med inn-/utkjøring mot parkeringsområdet, noe som ivaretar trafikksikkerhet ut mot veien, som 
også brukes i betydelig grad av innbyggerne for å ta seg ut på gang-/sykkelveien langs 
fylkesveien.  
 
Det er også planlagt 8 ladepunkter som plasseres i parkeringsrekken lenger inn på parkeringen. 
Disse vil ivareta ansatte som trenger lading og også vil kunne være et knutepunkt for de som 
reiser kollektivt og benytter parkeringen her som utgangspunkt (registreres som offentlig 
tilgjengelige ladeplasser i ladekart). Det er registrert at flere innbyggere allerede benytter dette 
som utgangspunkt, og med bedre tilrettelegging muliggjør det enda større utnyttelse. Det er tatt 
med belysning (lavenergi LED) i tråd med krav til parkeringsanlegg. 
I tilknytning til carportløsningen er det også planlagt etablert takoverbygget sykkelparkering 
med ladepunkter for elsykkel. Dette er punkter som ansatte og reisende kan benytte seg av. 
 
Arkitektfirmaet Blom AS har vært leid inn og har hatt arbeidene med å utarbeide forslag til 
løsning, estetikk og byggesystem.  
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I kalkulasjonene ligger det inne kantsteinløsninger.  
 
Situasjonsplan av parkeringsløsning. 

 
 
Visualisering av parkering. 

 
 

Vurdering 
Behovet for en egnet parkering med tilstrekkelig ladekapasitet ved administrasjonsbygget har 
vært en økende utfordring de siste årene. Det samme gjelder behovet for takoverbygg for 
kommunale tjenestebiler. I nær framtid vil alle kommunale biler være elbiler, og et stadig 
økende antall ansatte og innbyggere for øvrig vil også kjøre elbiler i løpet av de nærmeste årene. 
Kommunen tilrettelegger for dette ved alle kommunale bygg, og har også bidratt til 
lademuligheter på andre offentlige steder og arbeidsplasser. 
 
Parkeringen på baksiden av administrasjonsbygget har i mange år hatt et preg av forfall og 
motorvarmer-stativene som står der har vært ute av drift i mange år. Man kan også si at det er 
lite presentabelt for et sentrumsnært område. 
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Administrasjonsbygget er en arbeidsplass som alle andre og har de samme kravene til belysning 
på parkeringsområder som andre tilsvarende bygg. 
 
Rådmannen innstiller derfor på at det bygges åtte carportplasser for kommunale biler der alle 
plasser klargjøres med ladepunkt. I sammenheng med carport bygges det takoverbygget 
sykkelparkering med åtte ladepunkter for elsykkel. Søppelbod flyttes fra dagens plassering og 
det anlegges søppelskur sammen med carportanlegg. 
 
Parkeringsplass forøvrig utstyres med lys som dimensjoneres i forhold til kravene for lysstyrke 
på slike arealer og utstyres med 8 frittstående ladepunkter. 
 
Det har vært vurdert om en skulle asfaltert parkeringsplassen delvis eller helt i tilknytning til 
prosjektet. En asfaltering av parkeringsplassen hadde vært ønskelig både ift drift/vedlikehold og 
gitt området et løft, men rådmannen har ikke funnet rom for det innenfor vedtatte rammer. 
Rådmannen foreslår derfor at dette ikke tas med i denne omgang. Asfaltering av ca 1100 m2 vil 
kunne koste ca kr 200.000 eks mva. 
 
Prosjekt er planlagt med stor bruk av interne ressurser på tømrerdelen. 
 
Det har blitt søkt om støtte i forbindelse med det landsomfattende tiltaket «klimasats – søknad 
om støtte til klimasatsning i kommunen 2018». Det har blitt søkt om et bidrag på kr 215 000 opp 
mot tilrettelegging for lading av elbiler og elsykler. Det er vanskelig å vurdere muligheten for å 
oppnå tilskudd, men ser man dette i en helhet bør sjansen for støtte kunne være god. Av den 
grunn er beløpet tatt inn i finansieringen av ladepunktene for elbiler og elsykler. Dersom vi ikke 
får tilskudd vil det bety at omfanget av prosjektet må reduseres tilsvarende (færre ladepunkter). 
 
 
Miljømessig vurdering 
Bygging av carport med ladepunkter samt frittstående ladestasjoner viser handling i tråd med 
klima og miljøplan og er et pluss for miljøet. At det etableres parkering for sykler med 
tilhørende ladepunkter underbygger også Overhalla kommunes sykkelsatsning og med at dette 
etableres her vil man kunne få et knutepunkt til kollektiv trafikk med bussholdeplass like ved. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2017/9310-2 
Saksbehandler: 
 Kine Marie Bangsund 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Forslag til planprogram - kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018 - 
2030 - finansiering av kommuneplanarbeidet 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 21/18 06.03.2018 
Overhalla kommunestyre  13.03.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018-2030 
sendes på høring. Forslaget legges også ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsel om oppstart 
og kunngjøring av planarbeidet. Dette gjøres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-13 og 
11-12. 
 
Rådmannen tilrår at kommuneplanen med tilhørende samfunnsdel og arealdel gjennomføres 
som et prosjekt, og finansiert med disposisjonsfond innenfor en totalramme på kr. 1 000 000 
inkl. mva.   
Det foretas følgende samlet budsjettregulering fordelt på 2018 og 2019 (kr. 500.000 per år): 
12700.6000.30100.1611 kr. 1 000 000  
19401.6000.30100.1611 kr. 1 000 000  
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til planprogram 
2. Vedlegg til planprogram: Statistikk – bolig- og hyttebygging 
3. Vedlegg til planprogram: Evaluering samfunnsdel 
4. Vedlegg til planprogram: Evaluering arealdel  

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok som en del av sak 61/17 den 14.11.2017 (Planstrategi 2016-2020) 
oppstart av rullering/revisjon av gjeldende kommuneplan – samfunnsdel og arealdel og 
utarbeidelse av forslag til planprogram. 
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Samfunnsdelen ble sist vedtatt i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2007. Gjeldende 
samfunnsdel er enkel og kortfattet oppbygd. Det vil være fornuftig å gjennomgå og 
revidere/fornye samfunnsdelen. 
 
Kommuneplanens arealdel ble rullert i 2007. Etter den tid så har det blitt vedtatt en ny plan- og 
bygningslov (2009). Gjeldende plan omfatter i stor grad det viktigste langsiktige arealbehovet 
kommunen har, men det er behov for en gjennomgang av arealbruken i hele kommunen og en 
planteknisk oppgradering av plandokumentene i tråd med ny plan- og bygningslov.  
 
Dersom SSBs prognoser slår til for framskrevet middels vekst i folketallet med 800 – 1000 fram 
mot 2040, så vil dette få vesentlig betydning for bo og tettstedsutvikling og kommunens 
tjenestetilbud til innbyggerne. Kommunens overordna planlegging bør derfor ta høyde for en 
framtidig vekst i folketallet.  
 
Eksisterende og nye arealer avsatt til spredt utbygging og utbyggingsområder bør derfor 
vurderes særskilt i arealplanarbeidet. Eventuelle nye utbyggingsområder vil komme inn under 
krav om konsekvensutredning.  
 
Omfanget av revisjonsarbeidet vil imidlertid også være avhengig av de endringer som blir gjort i 
samfunnsdelen, og hvilke innspill som blir gitt til arealdelen. Formålet med planarbeidet er at 
det skal gi kommunen et forenklet og oppdatert overordnet styringsdokument. 
 
FNs bærekraftsmål 
FNs medlemsland vedtok i 2015 de 17 globale felles mål og 169 delmål for en bærekraftig 
utvikling de neste årene i 2015. Bærekraftsmålene er et resultat av forhandlinger mellom FNs 
medlemsland. Norge har deltatt aktivt i dette arbeidet og har forpliktet seg til å arbeide med å 
oppfylle målene.  

 
 
Overhalla kommune har lenge vært nytenkende når det gjelder klima og miljø. Vår ambisjon vil 
nå være å implementere disse bærekraftsmålene som et rammeverk for arbeidet med 
kommuneplanen. Det betyr at bærekraftsmålene må innarbeides og oversettes til kommunens 
egne fokusområder, slik at målene kan anvendes lokalt. Flere kommuner i landet er i gang med å 
bruke bærekraftsmålene lokalt. Også i næringslivet tas bærekraftsmålene i økende grad i bruk til 
strategisk styring i virksomhetene. 
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Kommunen må aktivt arbeide med disse målene i planprosessen. Involvering er nødvendig både 
på politisk nivå og administrativt for å omsette bærekraftsmålene til lokale mål og handlinger 
som en del av arbeidet med kommuneplanen. Dette vil foregå gjennom ulike arbeidsmøter, samt 
at det arrangeres kurs om bærekraftsmålene og hvordan disse kan brukes lokalt.  
 
Organisering 
Planlegger ved teknisk avdeling vil ha rollen som Prosjektleder (PL), og det vil bli opprettet en 
administrativ arbeidsgruppe (AG) på 4-6 personer fra administrasjonen, som vil ha ansvar for 
gjennomføringen av arbeidet. Gruppa vil være en tilrettelegger for involveringen av 
kommunestyret og formannskapet som politiske styringsorganer fortløpende i planprosessen.  
 
I arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen vil det være aktuelt å opprette egne 
referansegrupper og arrangere temamøter for å sikre medvirkning fra aktuelle interesser, grupper 
og samfunnsaktører.  
 
Framdrift og planprosess 
Det tas sikte på å vedta endelig planprogram på siste kommunestyremøte før sommerferien 
2018. Arbeidet med samfunnsdel og arealdel vil pågå både i 2018 og 2019. Foreslått forslag til 
framdriftsplan legger opp til en sluttbehandling av samfunnsdelen i april/mai 2019 og arealdelen 
i september 2019.  
 
Medvirkning 
Gjennom prosessen vil det bli lagt stor vekt på medvirkning både i kommunens egen 
organisasjon og utvalg, samt innbyggere, lag- og organisasjoner og regionale myndigheter.  
Planen vil bli meldt inn til regionalt planforum høsten 2018.  
 
Finansiering av planarbeidet 
En planprosess for kommuneplanens samfunns- og arealdel vil være et omfattende arbeid. Det 
foreslås en finansiering av prosjektet med en total kostnadsramme på kr. 1 000 000, fordelt med 
henholdsvis kr. 500 000 i 2018 og 2019. Finansieringen vil dekke planarbeid i egenregi og 
eventuelt innleid konsulent til utarbeidelse av plankart/utredninger, samt kursing av 
arbeidsgruppe/ressursgrupper og møtekostnader i forbindelse med medvirkning. 
 
Utgifter i forbindelse med nødvendige utredninger i arealdelen er slik som kan tilkomme som 
uforutsett. Man legger opp til å i stor grad utføre det meste av oppgavene internt og kan således 
holde utgiftene lavere enn om man skulle hatt stor grad av innleide konsulenter. Uansett er det 
viktig at finansiering er tilstrekkelig for å oppnå best mulig kvalitet på et arbeide man ikke 
gjennomfører ofte og som har stor betydning for langsiktig og overordnet styring av kommunen.  
 

Vurdering 
Med bakgrunn i evalueringer gjort i forbindelse med kommunens planstrategi og i forslag til 
planprogram, så vurderer rådmannen at disse dokumentene gir et godt utgangspunkt for 
kommuneplanarbeidet.  
 
Rådmannen tilrår at kommuneplanen med tilhørende samfunnsdel og arealdel gjennomføres 
som et prosjekt, og finansiert innenfor en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva. fordelt med kr 
500.000 i 2018 og kr 500.000 i 2019. 
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Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030, sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-13. I tillegg 
kunngjøres oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel, jf. § 11-12. 
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