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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/3276-1 
Saksbehandler: 
 Roger Hasselvold 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Årsmelding 2017 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 34/18 15.05.2018 
Overhalla kommunestyre 25/18 22.05.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Overhalla kommunes årsberetning for 2017 vedtas. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 15.05.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.05.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 26.03.2018 Årsmelding 2017  
  Virksomhetsrapport 2017  
    
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Årsberetningen fremlegges uten særskilte kommentarer utover det som er beskrevet i 
årsberetningen. 
 

Vurdering 
Det vises til vurderingene i vedlagte årsberetning for 2017. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2017/6932-5 
Saksbehandler: 
 Roger Hasselvold 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Årsregnskap 2017 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 35/18 15.05.2018 
Overhalla kommunestyre 26/18 22.05.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Overhalla kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes med et regnskapsmessig mindre- 

forbruk (overskudd) på kr 5.696.899,62. 
 

2. Av mindreforbruket avsettes kr. 5.696.899,62 til «Generelt disposisjonsfond». 
 

3. Mindreforbruk innenfor integreringsordningen på kr 1.027.839,13 overføres fra 
«generelt disposisjonsfond» til «flyktningefond».  
 

4. Følgende budsjettjustering foretas: 
Art Ansvar Tjeneste Beløp 
19310 8100 89900 -5.696.899,62 
15400 8100 89900 5.696.899,62 
25950000   5.696.899,62 
25600002   -5.696.899,62 
25600002   1.027.839,13 
25600100   -1.027.839,13 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 15.05.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.05.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 04.04.2018 Årsregnskap 2017  
  Revisjonsberetning 2017  
  Kontrollutvalgets uttalelse til kommuneregnskapet 2017 
   

Saksopplysninger 
Kommuneloven med tilhørende forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 
fylkeskommuner) gir føringer for hvordan kommuneregnskapet skal registreres, dokumenteres, 
presenteres og behandles. I tillegg skal en forholde seg til god kommunal regnskapsskikk. 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske 
oversikter og noteopplysninger.  
 
Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt og 
avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar i påfølgende år. Kontrollutvalget skal avgi 
uttalelse til kommunestyret før årsregnskapet vedtas.  
 
Driftsregnskapet  
 
Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Rev budsjett Avvik

2017 2017
Skatt på inntekt og formue 89 305 837 85 915 000 3 390 837
Ordinært rammetilskudd 145 974 144 147 867 000 1 892 856-       
Skatt på eiendom 6 926 842 6 889 000 37 842
Andre direkte eller indirekte skatter 391 203 390 000 1 203
Andre generelle statstilskudd 21 684 824 21 527 000 157 824
Sum frie disponible inntekter 264 282 849 262 588 000 1 694 849
Renteinntekter og utbytte 2 823 605 2 302 000 521 605
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 485 359 9 811 000 325 641-          
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 12 559 874 12 456 000 103 874
Netto finansinnt./utg. 19 221 628-         19 965 000-         743 372
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - -
Til ubundne avsetninger 39 012 758 39 012 758 0-                       
Til bundne avsetninger -
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 10 649 047 10 649 047 -
Bruk av ubundne avsetninger 23 999 840 23 999 840 -
Bruk av bundne avsetninger -
Netto avsetninger 4 363 871-           4 363 871-           0
Overført til investeringsregnskapet 1 061 000 1 061 000 -
Til fordeling drift 239 636 351 237 198 129 2 438 222
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 233 939 451 237 198 129 3 258 678-       
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5 696 900 - 5 696 900  
 
Overhalla kommunes årsregnskap for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 
på 5.696.900,- etter bruk og avsetninger av interne finanstransaksjoner (bruk/avsetning til fond/ 
likviditetsreserve og overføring investeringsregnskapet).  
 
Overskuddet fremkommer som følge av en merinntekt i frie disponible inntekter på 1.695.000 
kr. Herav 1.497.000 kr på skatt og rammetilskudd. Det er mottatt 157.000 kr mer i andre 
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generelle statstilskudd som i det vesentligste knyttes til integreringstilskudd. I tillegg er det 
inntektsført 38.000 kr mer i eiendomsskatt enn budsjettert.  
 
Netto finansutgifter viser en besparelse på 743.000 kr. Ubundne avsetninger og overføring til 
investeringsregnskapet er gjennomført i hht til revidert budsjett.  
 
Sum fordelt til drift viser at en totalt har brukt 3.259.000 kr mindre til drift enn planlagt 
(budsjettert).  
 
Besparelsen på rammeområdene fordeler seg som følgende:  
 
Regnskapsskjema 1B - drift Regnskap Rev budsjett Avvik

2017 2017
Politiske styringsorganer -3 430 781 -3 291 591 -139 190
Stabs- og støttefunksjoner 14 882 671 15 097 542 -214 871
Fagområde oppvekst 85 933 976 87 232 942 -1 298 966
Fagområde helse/sosial 74 031 500 75 068 249 -1 036 749
Fagområde kultur 16 514 910 16 952 719 -437 809
Fagområde teknisk 33 638 058 34 330 593 -692 535
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -11 251 266 -11 385 325 134 059
Midtre Namdal Samkommune 23 620 385 23 193 000 427 385

233 939 451 237 198 129 -3 258 678  
 
Tabellen (1B) viser hvordan driften på fagområdene er gjennomført i forhold til budsjett. Når 
det gjelder detaljert forklaring på enhetsnivå viser vi til virksomhetsrapporten. Samlet forbruk til 
driftsformål er kr 3.258.678 lavere enn budsjettert.  
 
Politiske styringsorganer Rammeområdet viser en besparelse på 139.000 kr som i hovedsak 
gjelder refusjon kommunereformen (170.000 kr). Pensjonsføringene bruk av premiefond og 
premieavvik viser et merforbruk på på 106.000 kr av en ramme på 5,7 mill kr.   
 
Pensjon. Kommunen skal i hht til § 13 i den kommunale regnskapsforskriften bokføre 
pensjonskostnadene som er beregnet ut fra langsiktig forutsetninger om avkastning, lønnsvekst 
og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad 
betegnes som premieavvik og skal inntekts-/utgiftsføres i driftsregnskapet. Avviket skal 
tilbakeføres (fordeles og føres i driftsregnskapet) over neste 7/10/15 år.  Regnskapsførte 
pensjonskostnad i 2017 (alle enheter) var på 21 millioner kr og viser en besparelse på 525.000 kr 
i forhold til budsjett. Akkumulert premieavvik er ved utgangen av året 11,3 mill kr.  
 
Fagområdet oppvekst. Budsjettrammen på 87 mill. kr. viser en samlet besparelse på 1,3 mill 
kr. Litt i overkant av 900.000 kr av besparelsen knyttes til planlagte prosjekter som ikke er 
gjennomført i hht til budsjett. Samlet er det et overforbruk innenfor barnehage og styrket tilbud 
barnehage på 370.000 kr. Det er bruk ca 150.000 mindre på skoleskyss og grunnskole/ sfo har 
en samlet besparelse i overkant av 600.000 kr.  
 
Fagområdet helse / omsorg. Budsjettrammen på 75 mill. kr og en samlet besparelse på 1 mill 
kr. En del av besparelsen knyttes til merinntekt oppholdsvederlag ved sykeheimen (500.000 kr), 
større omsetting ved sentralkjøkkenet (netto besparelse 300.000 kr), refusjon fra Ou-fond for 
lærlinger en har hatt utgift med tidligere år (180.000 kr) og noe mer i inntekt av 
trygghetsalarmer og brukerbetaling for dagtilbud demente.  
 
Pensjonskostnaden innenfor helse er blitt budsjettert noe høyere enn faktiske kostander. Dette 
gir en samlet besparelse på ca 600.000 kr. Tilskudd til ressurskrevende brukere er blitt i 
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overkant av 700.000 kr lavere enn budsjettert. Årsaken knyttes til at en har brukt en høyere 
timesats ved utarbeidelse av prognosene enn endelig regnskap viser.   
 
Ut over dette er det noe mindre overforbruk av lønn og en har hatt noe høyere kostander med 
tiltak knyttet til enkeltbrukere.  
 
Fagområdet kultur og samfunn. Rammeområdet har en besparelse i forhold til budsjett på 
438.000 kr. Av besparelsen gjelder 405.000 flyktningetjenesten hvor en har mottatt noe mer i 
tilskudd voksenopplæring enn budsjettert.  
 
Det var planlagt satsning på folkehelsetiltak med en ramme på 250.000 kr i 2017. Ved årets slutt 
er 70.000 kr ikke disponert. 
 
 
I tillegg til fagområdet kultur og samfunn er det innenfor andre enheter etablert tjenester knyttet 
til integreringen. Samlet for kommunen er det utarbeidet et eget budsjett hvor inntekter og 
utgifter balanseres med bruk av «flyktningefond. Endelig regnskap for ordningen viser samlede 
besparelse på 1.027.000 kr. Dette påvirker regnskapsresultatet positivt. Hadde en tidligere hatt 
tilstrekkelig oversikt over endelige integreringstilskudd og refusjoner knyttet til 
flyktningebosettingen i 2017, ville disse merinntektene gjennom en budsjettjustering blitt 
foreslått avsatt til fond til bruk i senere år.  
 
Rådmannen anbefaler at besparelsen på 1.027.000 kr overføres fra “generelt disposisjonsfond” 
til “statstilskudd flyktninger” (intern overføring).  
 
Fagområdet for tekniske tjenester, besparelse på 693.000 kr. Den vesentligste av besparelsen 
er innenfor kommunal bygningsmasse og samferdsel. Besparelse innenfor energi, merinntekt 
utleie av boliger og mindre vintervedlikehold enn antatt  
 
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag viser et merforbruk i forhold til budsjett på 
134.000 kr. Hovedårsaken til overforbruket knyttes til at flere flyktninger har flyttet til andre 
kommuner enn budsjettert og en har overført en større andel av integreringstilskuddet til andre 
kommuner.  
 
Midtre Namdal samkommune. Samlet regnskap for samkommunen er avlagt med et samlet 
overskudd på 3 millioner kr. Overskuddet er ikke fordelt forholdsmessig på 
samarbeidskommunene, men forutsatt at en skulle disponere det til nedbetaling av langsiktig 
gjeld. I tillegg til den ordinære driften har enkelte av tjenesten tiltaksbudsjett. For Overhalla er 
det brukt 822.000 kr mer på barnevern og en 
besparelse innenfor Nav på 370.000 kr.  
 
For Overhalla ble netto driftsresultat 11,1 
millioner kr. Dette er 5,7 millioner kr bedre enn 
revidert budsjett. Resultatet utgjør 3,5 % av 
driftsinntektene. En er med det over 
«normalkommunen» i Norge og driftsmargin 
sett over fire siste år må sies å vært meget 
solid.  
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Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet viser utgifter i forbindelse med investeringer, utlån, kjøp av aksjer, salg 
av tomter samt hvordan dette finansieres. 
 
Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

2017 2017 2017
Investeringer i anleggsmidler 69 217 255 65 876 000 82 037 525
Utlån og forskutteringer 2 085 000 1 555 000 -
Kjøp av aksjer og andeler 886 072 886 000 850 000
Avdrag på lån 3 776 404 3 587 000 1 330 000
Dekning av tidligere års udekket - - -
Avsetninger 100 000 100 000 655 000
Årets finansieringsbehov 76 064 731 72 004 000 84 872 525
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 55 502 487 54 981 000 65 466 820
Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 026 742 1 565 000 1 900 000
Tilskudd til investeringer - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 9 893 186 7 672 000 13 190 705
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 5 810 441 4 015 000 985 000
Andre inntekter 60 875 - -
Sum ekstern finansiering 72 293 731 68 233 000 81 542 525
Overført fra driftsregnskapet 1 061 000 1 061 000 850 000
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av avsetninger 2 710 000 2 710 000 2 480 000
Sum finansiering 76 064 731 72 004 000 84 872 525
Udekket/udisponert - - -  
 
Årets finansieringsbehov viser at en totalt har hatt et overforbruk på 4 millioner kr i forhold til 
budsjett. Større framdrift i investeringene enn antatt er hovedårsaken.  
 
Det er lånt ut ca 0,5 millioner kr mer i Startlån enn budsjettert som er finansiert med lån utover 
budsjettert.  
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 Balanseregnskapet 
 

Arbeidskapital er et begrep som blir bruk i 
forbindelse med vurdering av likviditeten, men 
viser også soliditeten. Den har i flere år vært 
svak for Overhalla. Men i 2013 ble dette snudd. 
2017 viser at forbedringen har fortsatt.  
 
Arbeidskapital er differansen mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. For å kunne 
vurdere likviditeten/ soliditeten på langsikt bør 

en korrigere for premieavvik, ubrukte lånemidler, og bundne fond. Tabellen “korrigert 
arbeidskapital” viser et bilde av kommunens historiske økonomiske utvikling siden 2004.  
 
Fondsbeholdningen består av bundne og 
ubundne drifts- og investeringsfond. Total har 
kommunen en fondsbeholdning på 71,5 
millioner kr, som er en samlet styrkning på 13 
millioner kr.  
 
Disposisjonsfondet i forhold til driftsinntektene 
viser at den ved utgangen av 2017 var på 17 %. 
For at en skal kunne ha en «sunn» økonomi 
anbefales det den bør være mellom 5 og 10 %.  
 
 

 
Kommunens langsiktige gjeld har økt betydelig de siste årene. Samlet gjeld er på 387 millioner 
kr ved utgangen av året. Netto renteeksponerende gjeld er på 43 % av driftsinntektene og er på 
nivå med landsgjennomsnittet (37 %). Overhalla brukte 1,9 % av inntektene på å betjene gjelda, 
før avdrag. Landsgjennomsnittet var på 0,5 %.   
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Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2016 31.12.2017
Gjeldsbrevslån/banklån 378 752 146 367 974 443
Obligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Husbanklån 18 457 366 21 448 557
Ekstraordinære avdrag -6 498 791 -2 448 557
Finansielle leieavtaler 0 0
Sum bokført langsiktig gjeld 390 710 722 386 974 443
Herav selvfinansierende gjeld
Vann og avløpssektoren 33 708 815 39 809 828
Lån til kirkeformål 156 405 123 783
Rentekompensjasjon Husbanken. 30 495 401 28 878 207
Ubrukte lånemidler 44 969 858 2 649 667
Starlån 19 784 847 22 003 889
Kommunens samlede eksterne lånegjeld   261 595 396   293 509 069  
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/5728-2 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Skatteoppkreverfunksjonen 2017 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla kommunestyre 27/18 22.05.2018 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport og Skatteetatens kontrollrapport 2017 
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Årsrapport 2017 fra Skatteoppkreveren i Overhalla kommune 
2. Skatteetatens kontrollrapport Overhalla 2017 
3. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 2.5.18 – sak 08/18 

 

 
 

12



  
 

Saksopplysninger 
Skatteoppkreverfunksjonen 2017 ble behandlet i kontrollutvalget som sak 08/18 den 2.5.18 og 
Kontrollutvalgets vedtak fremmes som innstilling i saken.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/5880-6 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Eldrerådet - Valg av nytt medlem og varamedlem - suppleringsvalg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 29/18 15.05.2018 
Overhalla kommunestyre 28/18 22.05.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven § 16,  Eldrerådsloven §§ 1 og 2og Eldrerådet i 
Overhalla sitt reglement. 
 

Behandling i Overhalla formannskap - 15.05.2018 
Behandlet. 
 
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) bad om å få vurdert sin habilitet. 
Han fratrådte under sakens behandling og avstemming etter vedtak som inhabil. 
 
Hjemmel: Fvl. § 6b 
 
Begrunnelse: Han er sønn til foreslått nytt medlem 
 
Formannskapet foreslo følgende: 
 
Kjellrun Tyldum velges som nytt medlem og Halvor Solum velges som nytt varamedlem til 
Eldrerådet for inneværende periode. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.05.2018, enst.: 
Formannskapets forslag til vedtak vedtas. 
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https://lovdata.no/NL/lov/1992-09-25-107/%C2%A716
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-11-08-76?q=eldrer%C3%A5dsloven
https://overhalla.custompublish.com/getfile.php/1846172.1111.sartwqrsfu/Reglement+for+Overhalla+Eldrer%C3%A5d.pdf


Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 09.03.2018 Forslag på nytt medlem Skage Sogn Sanitetsforening 
I 18.03.2018 Nytt medlem Eldreråd Asbjørn Hagerup 
U 20.02.2018 Forslag på nytt medlem til Eldreråd 

for inneværende periode 
Asbjørn Lorents Hagerup m.fl. 

    
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eldrerådet er en lovpålagt nemnd. I hver kommune skal det være et eldreråd som velges av 
kommunestyret for valgperioden. Eldrerådet består av 5 medlemmer med personlige 
varamedlemmer og følgende ble valgt for perioden 2015-2019: 
 

1. Asbjørn Hagerup vara: Kjell Arne Skistad 
2. Liv Marit Idsø  vara: Anne Mari Solli 
3. Geirfinn Refsnes vara: Magne Grandemo 
4. Margrete Skilleås vara: Kari Skjefte Hatland 
5. Per J. Rønning vara:  Kjellrun Tyldum 

 
Etter at Per J. Rønning døde, har hans personlige varamedlem, Kjellrun Tyldum vært innkalt og 
møtt som varamedlem til møter som hittil har vært. Når et medlem trer endelig ut av råd og 
utvalg, skal det velges et nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem (Kommuneloven §16, 
pkt. 3). 
 
Brev om forslag på nytt medlem og nytt varamedlem ble sendt til Skage pensjonistforening samt 
sanitetsforeningene i kommunen. Vi har fått følgende tilbakemelding: 
 
Skage sogn sanitetsforening v/Signy A. Sellæg som foreslår Kjellrun Tyldum som nytt 
medlem. De sendte ikke inn noe forslag på varamedlem. 
 
Skage pensjonistforening v/Asbjørn Hagerup som foreslår Kjellrun Tyldum som nytt medlem 
og Halvor Solum som nytt personlig varamedlem. 
 
Kjellrun Tyldum og Halvor Solum er begge forespurt. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2015/4078-25 
Saksbehandler: 
 Roger Johansen 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Utbyggingsvedtak byggetrinn 1 helsesentertomta 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 32/18 15.05.2018 
Overhalla kommunestyre 29/18 22.05.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Det vedtas utbygging av byggetrinn 1 helsesentertomta innenfor en kostnadsramme på 

88 030 000 mill eks mva. 
2. Det vedtas kunstnerisk utsmykning innenfor en ramme på 150 000 eks mva (inkludert i 

vedtakssum). 
3. Kostnader finansieres med tilskudd og låneopptak og gis følgende finansiering: 

 
Art  Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Utfyllende tekst 
02300 6030 26557 0484 88 030 000 Investering 
04290 6030 26557 0484 21 920 000 Mva kompensasjon 
07000 6030 85010 0484 49 478 000 Tilskudd fra husbanken 
07290 8000 85010 0906 21 920 000 Mva kompensasjon 
09100 8100 88000 0906 38 552 000 Bruk av lån 

 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 15.05.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.05.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Vedlegg: 
Skisseprosjekt omsorgsboliger på Helsetomta, Norconsult AS.  
 

Saksopplysninger 
Utvikling, utbygging og arrondering på helsesentertomta har i lengre tid vært saker som har vært 
oppe som agenda i forskjellige fora. Det ble i 2016/17 gjennomført en mulighetsstudie som 
dannet grunnlaget for en omregulering av helsesentertomta vedtatt 17.6.2015.  
Regulering ble så vedtatt 19.9.2016 og ferdigstilt i starten av 2017. I samme vedtak ble det 
vedtatt et forprosjekt for byggetrinn 1. Dette forprosjektet skulle danne utgangspunkt for et 
utbyggingsvedtak. 
 
Forprosjektet er nå gjennomført og det er resultater fra dette som nå presenteres som forslag til 
utbyggingsvedtak. 
 
Forprosjektet ble gjennomført med bistand fra Norconsult AS. Internt ble det delt i flere 
prosjektgrupper for å sikre tilstrekkelig kvalitetssikring, brukermedvirkning samt 
pårørendemedvirkning. 
 
Det har vært en rekke møter på flere nivåer i utarbeidelsen av forprosjektet. Prosjektgruppene 
har vært gjennom alle de opplagte prosessene fra ide grunnlag til arealdisponeringer og 
arealreduksjoner. Vi står nå med et forprosjektgrunnlag som er planlagt ut fra behov og 
arealeffektivitet. 
 
 

Vurdering 
Helse- og omsorgstjenestene i Overhalla er nå inne i en utviklingsfase som vil ha stor betydning 
for kommunens evne til å kunne håndtere hjelpebehovene særlig til et sterkt økende antall eldre 
de kommende tiår. Befolkningsprognoser fra SSB tyder på at kommunen kan få ca 50% økning i 
antall personer over 67 år fram mot år 2040, og med en prosentvis størst økning blant eldre over 
80 år. 
 
Ut fra dette perspektivet synes det åpenbart nødvendig å utvikle en bo- og tjenestestruktur som i 
stor grad legger til rette for innbyggernes egenmestring, selvstendighet og tilgang til sosiale 
fellesskap i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Dette vil kreve helhetlige løsninger hvor 
også tilpassede botilbud og teknologi vil spille en viktig rolle. 
 
Byggetrinn 1 på helsetomta er et nødvendig første steg i denne utviklingen, og dermed også en 
nøkkelbrikke som vil legge grunnlaget for senere byggetrinn og struktur i tjenestene og området 
samlet. 
 
Som mange andre kommuner har også Overhalla kommune i den senere tiden merket et økende 
omfang av hjelpebehov i den eldre del av befolkningen. Når vi i dag har for få omsorgsboliger i 
nær tilknytning til sykeheimen/helsesenteret, blir det fort et økende press på institusjons-
plassene. At vi som en del av byggetrinn 1 får økt antall omsorgsboliger vesentlig, gir oss en 
mulighet for å gi et bedre tilpasset tilbud til brukere med ulike omsorgsbehov.  
 
Planlagt boligbygg og uteområde har fokus på kombinasjonen av løsninger som legger til rette 
for både selvstendighet/mestring og muligheten for sosialt fellesskap, samtidig som en har 
nærhet til bemanning når en har behov for bistand. 
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Situasjon 
På ei relativ stor tomt har det vært vurdert mange mulige plasseringer av byggetrinn 1. 
Viktige føringer for lokaliseringen har vært: 
- Ranemstunet skal ikke rives før byggetrinn 1 er ferdig. 
- Mulig senere sammenbygging med helsesenter/sykeheimen ivaretas og synliggjøres. 
- Rasjonell utnytting av tomta med størst mulig potensiale for senere utbygging. 
- Legge til rette for gode, skjermete felles og private uteareal for beboerne. 
- God tilrettelegging for gående og syklende. 
- Gode parkeringsmuligheter for brukere, ansatte og besøkende. 
- Ivareta god og sikker adkomst for varelevering, ambulanse, renovasjon og drift. 
 
Med disse føringene som utgangspunkt har en kommet til at en plassering nordvest på 
tomta er den beste. Nåværende parkeringsplass mot Ferjemannsvegen videreføres  
med kun mindre endringer og ny ansattparkering legges øst på området. Dette krever 
at adkomst gjennom boligområdet benyttes, noe som er vurdert som en grei løsning 
med denne type trafikk. 
 
Denne plasseringen sikrer at kommunen får størst mulig potensiale for senere utbygging, 
både for nytt bygg som bindeledd mellom byggetrinn 1 og sykehjemmet, og for eventuelle 
nye bygg øst på tomta. 
 
Felles hage sør for nybygget har gode solforhold og ligger greit skjermet, etter som avstand og 
høydeforskjell ned til helsesenter og sykehjem blir et naturlig skille. 

 
I forbindelse med byggetrinn 1 er det medtatt opparbeidelse av fortau fra fylkesveien og ned til 
ferjemannsveien 8 (nedre side av helsesenteret) Dette er et fortau som er innregulert tidligere og 
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vil bedre trafikksikkerhetssituasjonen vesentlig. Med opparbeidelse menes at fortau skilles fra 
vei og får nye gatelys. 
 
 
Arkitektur 
En har ved utformingen av bygget prøvd å oppnå en klar tilnærming til den generelle 
byggeskikken i Overhalla. Boligdelen i anlegget er enkle volumer med saltak som er 
ment å knytte anlegget til den tradisjonelle trønderlåna. Mellom og inntil disse formene 
ligger korridor og fellesareal med flate tak. Disse underordner seg og binder boligdelene 
sammen. Det foreslås å benytte stående trekledning for å forsterke forbindelsen til lokal 
byggeskikk. 
 
Planløsning 
Bygget er foreslått oppført i 2 etasjer og er utformet som en hestesko rundt et felles 
hageareal. Byggets korridor og felles stuer med kjøkken ligger inn mot hagen, og dette 
grepet skaper en god oversikt over fellesarealene i anlegget. Selve omsorgsboligene er 
plassert på yttersiden av korridoren og gir disse en mer privat og rolig karakter med 
utsikt ut av selve helsesenterområdet. 
 
Boligene.  
Alle boligene har lik utforming og er i utgangspunktet utformet for enslige 
beboere. Kjøkken, bad, soverom og stue er utformet for å kunne tilfredsstille vanlige krav 
til en enkel liten bolig. Alle leiligheter har egen privat uteplass i form av terrasse eller 
balkong. Noen av leilighetene i begge etasjene har intern dør med tanke på tilpassing til 
ektepar. Leilighetene er ikke utstyrt med bod, men har 2m ekstra skapplass ved inngang. 
Leilighetene er utformet for bruk av rullestol med krav til rullestolsirkel med diameter 
180cm (dette er 20cm mer enn kravet). Utvendige boder plasseres i garasjeanlegget og ved 
hovedinngangen. 
 
Avlastningsbolig: Er lokalisert med egen inngang i 1. etasje. Boligen har 3 soverom 
med felles stue og bad. 
 
Personalrom: Felles møterom med plass til 8-10 personer er lokalisert ved hovedinngang 
i 1. etasje. I tilknytning til møterommet ligger også garderober med wc og dusj for alle 
ansatte. Kontorarbeidsplasser er lokalisert ved stuene i begge etasjer. 
 
Tekniske rom: Nødvendige arealer for tekniske anlegg i 1. og 2. etasje er lokalisert 
sentralt i forhold til de arealene de skal betjene. Lokalisering i egen kjeller og på loft 
har vært vurdert, men både kostnadsmessig og ikke minst rent praktisk i produksjon og 
drift, vil denne løsningen være å foretrekke. 
 
Løsninger innenfor klima og miljø er planlagt med utgangspunkt i vedtak og i tråd med klima og 
miljøplanen som er gjeldende. Byggemetode er vurdert ut fra helhet rundt pris, kvalitet, miljø og 
vektbelastning tomt. Det foreslås at man tar utgangspunkt i massivtre som konstruksjonstype, 
men at man i anskaffelsen åpner opp for alternative tilbud på tradisjonell byggeteknikk som 
reisverk og betongkonstruksjoner for de tilbyderne som heller vil tilby dette. Med dette som 
utgangspunkt får alle interessenter muligheten til å gi tilbud. 
 
Det finnes etterhvert mange prosjekter man kan få erfaringsbasert informasjon fra, mest utenfor 
Namdalen, men det finnes slike prosjekter her også. Som eksempel så bygger Trondheim 
kommune nå sin tredje massivtre skole på Lade. Det er også flere større leilighetsprosjekter i 
massivtre på gang i Trondheim. 
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Signalene fra byggebransjen i de områdene hvor massivtre er brukt er at det gir fordeler som 
kort byggetid, lav egenvekt, robust og godt materiale mht. akustikk. Erfaringer viser også gode 
resultater på innemiljø. Miljømessig er det også et godt valg og i tråd med kommunens klima- 
og miljøfokus. Bransjen har også etterhvert fått et godt grunnlag for å vurdere om prisnivået er 
konkurransedyktig i forhold til tradisjonelle byggemetoder. Det meste av erfaringene viser at 
byggemetoden er konkurransedyktig på pris i de områdene metodikken har blitt brukt. Det er 
også et signal når utbyggere og større entreprenører er gått over til å bruke dette som sitt 
byggesystem.  
 
Energisystem er også noe som er vurdert nøye, man har vært innom de fleste kildemuligheter og 
det har vært egne tekniske møter med Norconsult sine rådgivere på dette. I våre vurderinger er 
det også vurdert felles anlegg med helsesenteret, siden dette også trenger ny hovedvarmekilde 
all den tid det ligger et krav til utskifting av den fossile kilden som er der i dag. Dette kravet er 
gjeldende fra 2020. 
 
Ambisjonsnivået for energibruk er også vurdert i en helhet. Man har etterhvert fått erfaring i 
ambisiøse prosjekter som Obus barneskole og sist Skage barnehage. For sistnevnte prosjekt la 
man nivået på tilnærmet nullenerginivå. Veldig få bygg i Trøndelag har p.t. dette nivået på ca 
70% under daværende gjeldende forskrift TEK 10. 
 
En bygning som vi her planlegger har et annet utgangspunkt for energibruk. Dette har 
sammenheng med at det er en heldøgns bruk (24/7) av bygningen med både beboere og ansatte 
til enhver tid. Vårt prosjekt benevnes i teknisk standard (TEK17) som sykehjem. Forskriften 
angir 195 kwh/m2 som maks nivå på energibruk med de parameterne som man skal legge til 
grunn. Til sammenlikning har Skage barnehage 135 kwh/m2 som forskriftsmessig kravnivå, 
men ble bygget på under 30 kwh/m2 (tilnærmet nullenerginivå). 
 
Enkelhet og stabile, forutsigbare anlegg i driftsfasen er noe man ønsker å prioritere høyt. Dette 
har sammenheng med type bruk av byggene. Man har derfor hatt dette i tankene når man har 
planlagt energisystem og varmekilde sammen med ambisjon og enkelthet i systemene. 
 
Helse- og omsorgstjenesten har stort behov for nye og flere omsorgsboliger for både yngre og 
eldre brukere med ulike tjenestebehov. I byggetrinn 1 planlegges et toetasjes bygg med 18 
omsorgsboliger, hvor 8 boliger blir i 1. etg og 10 boliger i 2.etg.  
 
Beskrivelse av 1 etg.: 
1. etg. består av 8 omsorgsboliger for utviklingshemmede. 7 boliger er lik i areal og utforming 
og 1 bolig er større og har 3 soverom og er tiltenkt avlastningstilbud til barn. I dag har 
kommunen en avlastningsbolig med plass til bare ett barn, noe som ikke dekker behovet 
framover.  
 
I første etasje planlegges også et areal for personalbase, med både garderober, 
vaktrom/arbeidsplasser og møterom.  
 
Beboere fra Ranemstunet flytter til denne etasjen når bygget står ferdig. 
 
Det vil også være garasjer med utebod for hjelpemidler/utstyr, tilknyttet dette bygget og spesielt 
brukerne som bor i 1 etg. Det planlegges også ved hovedinngangen et eget utstyrsrom med 
takheis og vaskeutstyr, slik at de brukerne som har både ute- og inne-rullestol kan skifte før de 
kommer inn i bygget og i boligen sin. 
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Det er også ønskelig med et lite treningsrom i første etasje, da man planlegger denne etasjen for 
de med størst handicap. Det er viktig at man har et eget rom der de har det treningsutstyret de 
bruker daglig. I dag er noen boliger fulle med treningsutstyr, noe som er svært lite 
hensiktsmessig.  
 
Omsorgsboligene har et relativt lavt areal, noe som kan forsvares når det blir et trenings- og 
utstyrsrom i tillegg til fellesareal som bl.a. fellesstue. Der kan brukerne treffes «på nøytral 
grunn» og når de ønsker å være sosiale.  
 
Beskrivelse av 2.etg.: 
Denne etasjen består av 10 omsorgsboliger. Den første tiden - før byggetrinn 2 er ferdig - vil 
disse boligene prioriteres til den brukergruppen med størst behov og det er pr i dag gruppen 
eldre med et visst nivå av hjelpebehov. 
 
Det er lite behov for personalbase i denne etasjen utenom et rom for et par arbeidsplasser og noe 
nødvendig utstyr slik at ansatte kan gjøre jobben uten å springe mellom etasjene. 
Hvert byggetrinn krever et godt grunnarbeid for å finne gode fremtidsløsninger for både brukere 
og ansatte. Over tid må boligene ivareta ulike behov og må derfor gi en tilstrekkelig fleksibilitet 
hva angår tilpasning til ulike behov. 
 
Uteområdet 
Byggetrinn 1 inkluderer også en plan for uteområdet for hele helseområdet/helsetomta. Det som 
ligger i forslag til utbyggingsvedtak er: 

 Parkering sykkel og bil.  
 Tilrettelegging for gående og syklende 
 Trafikkmønster/veier 
 Aktivitetsområde og grøntareal med beplantning  
 Utforming av utsikt mot Namsen  
 Forslag til utforming og plassering av bygg for senere byggetrinn  

 
Byggetrinn 1 omfatter også nødvendig sanering av eksisterende bygningsmasse; Ranemstunet, 
gammelt barnehagebygg og omsorgsboligene Hildremsvegen 8 A/B og 6 A/B. Helse og omsorg 
anbefaler at kommunen avventer sanering av de 2 tomannsboligene i Hildremsveien for å gjøre 
seg erfaringer med om disse boligene midlertidig kan ha et aktuelt bruksområde.  
 
Kalkulasjon 
Generelt er krav i gjeldende tekniske forskrift (TEK 17) lagt til grunn. 
Kalkylen er basert for utarbeidede skisser som viser omsorgsboliger utført i passivhusstandard, 
utomhusplan og VA-plan. Alle planer er i fase skisseprosjekt, noe som tilsier en del usikkerhet. 
Det er lagt inn 12% i reserver og marginer. 
I generelle kostnader er prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse, forsikring, 
gebyrer og avgifter lagt inn. 
I spesielle kostnader er 25% mva. lagt inn.  
Grunnundersøkelser som skal utføres på tomta, er bestilt av tiltakshaver. Tilbudt kostnad for 
utførelsen av denne er lagt inn i kalkylen. Det samme er stipulerte kostnader i forbindelse med 
planlagt riving og sanering av bygg inne på tomta. 
 
Kostnadskalkylen er utført av Norconsult med prisnivå pr. 01.02.2018. Dette vil si at drøyer 
dette ut i tid, vil det medføre merkostnad. Det er heller ikke beregnet prisstigning i 
byggeperiode.  
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Utover kalkylen til Norconsult er det tillagt en sum for møbler, varslingssystem og prisstigning i 
seks måneder anslått til å bli 1,5 %.  
Å kalkulere et byggetrinn er svært utfordrende da det er markedet som bestemmer prisen til 
slutt. Erfaringsmessig varierer dette en hel del og kan være veldig vanskelig å forutsi. 
Kalkylegrunnlaget vurderes likevel p.t. å være noenlunde sikkert.  
I kalkulasjonene er det ikke medtatt noen kostnader knyttet til eventuelle tiltak som kan 
fremkomme i geoteknisk vurdering. Skulle det komme frem et behov her vil det bli lagt frem en 
sak på et senere tidspunkt når vi har konkrete fakta å legge til grunn. 
 
I vedtaksbeløpet er det også medtatt en kostnad (320 000 eks mva) med å flytte den kommunale 
datafiberkabelen. Dagens fiber til helsesenteret/sykeheimen går gjennom bygget til gamle 
Ranemsletta barnehage og videre til et rom ved legekontoret. Bygget til gamle Ranemsletta 
barnehage skal rives og det må da gjøres en omlegging av fiberen. Det er beregnet at det graves 
og legges ny fiberkabel fra administrasjonsbygget til sykeheimen.  
 
 
Dagens omsorgsboliger i Ranemstunet er ikke tilpasset mennesker med hjelpemidler og er 
mangelfullt universelt utformet. Det gjør brukerne mer hjelpetrengende enn nødvendig. En 
langsiktig boløsning for framtida må i langt større grad legge til rette for at den enkelte beboer 
selv kan mestre hverdagen og oppnå økt selvstendighet.  
Det er viktig at det legges til rette for at de med store handicap kan komme seg inn og ut av egen 
bolig uten at personalet må hjelpe til.  
 
Velferdsteknologi  
De nye omsorgsboligene må planlegges med fremtidsrettet velferdsteknologi slik at det lett kan 
kartlegges behov og gis individuelle tilbud. Bruk av velferdsteknologi er et sentralt element i 
alle byggetrinnene. Det vil legges til rette for samme type teknologi i disse boligene som det vi 
nettopp har installert i helsesenteret og på Laksvoll. 
 
Det vil bl.a. være varslingssystem, med ulike aktive og passive sensorer, adgangskontroll, lys og 
varmestyring m.m. med en enkel tilkobling for både bruker og ansatt. 
 
Varslingssystemet kobles opp mot samme løsning som resten av pleie og omsorg. Det gjør at 
samme pleier kan ta imot varslinger fra ei gruppe på sykeheimen, Laksvoll og denne boligen. 
Systemet er svært enkelt i drift og gjør at ansatte kan organiseres svært fleksibelt. Dette er svært 
viktig for spesielt nattvaktene, som ofte har ansvar for de med trygghetsalarm ute på bygda pluss 
omsorgsboligene. 
 
Boligene planlegges også med nødvendig teknologi slik at brukerne kan mestre å komme seg 
inn og ut av egen bolig og inn til fellesareal uten behov for bistand. Adgangskontroll og 
automatisk åpning/lukking av dører er viktig for å bidra til at de brukerne som har mulighet kan 
være selvstendige til tross for et evt. handicap. 
 
Det planlegges med klargjøring for takheis i de rommene som er naturlig for slike brukere. 
Opparbeiding av parkeringsplasser, trafikale løsninger og fine uteområder med møteplasser er 
viktig for en helhetlig omsorgssituasjon med vekt på egen mestring. I kalkulasjonene er det 
medtatt en betydelig opparbeidelse av uteområdene med møteplasser og gangveier. 
 
Ranemstunet og det tidligere barnehagebygget rives i forbindelse med byggeprosjektet. 
Hildremsveien 6 a og b samt 8 a og b rives ikke i dette byggetrinnet og vil da inntil videre bli 
benyttet som utleieboliger til aktuelle brukere. 
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Energi og energisystem 
Klima- og miljøplanen setter forutsetninger for bygningsmessige kvaliteter og krav om minst 
passivhus-kvalitet på nybygg. Det anbefales derfor at man legger bygningsmessig kvalitet mht. 
energiforbruk på minimum 60% lavere enn gjeldende TEK 17. Dette vil da si 78 kwh/m2. Det 
foreslås at man legger nivået i konkurransegrunnlaget på 75-85 kwh/m2.  
Dette er forholdsvis lavt og noe lavere enn passivhus-standarden, men likevel på et slikt nivå at 
det er forholdsvis lett oppnåelig og ligger på et nivå som økonomisk kan forsvares gjennom 
reduserte driftskostnader. Man legger opp til energimerke grønn A og må velge energisystem 
med bakgrunn i dette. Oppvarmingskarakteren mørkegrønn krever at andelen av el og fossilt må 
ligge under 30%. Energikilde velges i neste fase. Da er man også bedre kjent med 
grunnforholdene og kan velge kilde blant faktabaserte faktorer. Det kan også bli aktuelt med 
felles varmekilde med helsesenteret. 
For å oppnå energimålet legges det opp til noe strømproduksjon fra solceller og en målsetning 
om å dekke 50% av tappevannsbehovet via solfangerløsninger. For dette byggetrinnet betyr det 
siste punktet at man legger opp til å levere 25 000 kwh pr år. 
 
Før byggetrinn 1 igangsettes gjennomføres grunnboring for kartlegging av de geotekniske 
forutsetningene. Dette i tråd med TEK 17 og eurokode 7 som stiller krav om sikkerhet mtp. ras. 
Det er ingen kjente opplysninger om utfordringer knyttet til dette pr dags dato, men det må 
kartlegges.   
Byggetrinn 1 tilknyttes nødstrømanlegget som er etablert på helsesenteret. Omfang er pr nå noe 
uklart ut fra kapasitet, men man ser for seg å minst dekke lys og sentrale funksjoner som 
brannsikkerhet etc gjennom nødstrømløsningen. 
 
 
Økonomi 
Investeringskostnaden for byggetrinn 1 er beregnet til 110 millioner kr inkl mva. Det forventes 
45% i tilskudd fra Husbanken (49,5 mill kr). I tillegg vil en ved bygging av leiligheter som er 
tilrettelagt og brukes innenfor kravet til omsorgsboliger kunne få refundert 22 millioner kr i 
momskompensasjon. Netto lånebehov vil da bli 38,6 millioner kr.  
 
I kalkylen for årskostnader har en forutsatt 2,5 % rente og en nedbetalingstid på 40 år. Det er i 
beregningene tatt utgangspunkt i samme husleienivå som bl.a. Namsos benytter for tilsvarende 
boliger, 8370 kr pr mnd inkl strøm og andre felleskostnader. Når en hensyntar rivning av 
«Ranemstunet» blir netto økte årlige leieinntekter ca 1,2 mill kr.  
I beregningen av driftskostnadene er erfaringstall fra kommunalt bygg med 6 leiligheter på 
Skage benyttet. Årlig kostnad per leilighet er på 26.000 inkl strøm. Kostnadene med energi og 
kommunale eiendomsavgifter / forsikring ved «Ranemstunet» reduseres årlig med 107.000 kr. 
Årlig driftskostnad beregnes å øke netto med kr. 360.000.  
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Gjennomføring av prosjektet med de forutsettinger som er satt, vil gi en årlig økt kostnad på 1,1 
millioner kr. Dette er dermed tilnærmet (kr 91.000 over) på det nivå det som var satt i 
økonomiplanen for 2018-2021. 
 
For dette prosjektet er det ikke planlagt å søke støtte hos Enova, etter som det p.t. ikke er 
støtteprogrammer som er tilpasset vårt ambisjonsnivå. Imidlertid er det et støtteprogram på 
varmesentraler, men siden vi pr nå ikke vet endelig energikilde medtas ikke noen inntekter fra 
Enova i beregningene.  
 
Prosjektet har en kalkyle med mange delsummer som summerer de forskjellige områdene. For å 
gi et bilde av innholdet er det derfor naturlig å trekke fram noen hovedposter kalkylen 
inneholder. 
 

- Huskostnader er beregnet til kr 48 235 000 eks mva. Dette er da en sum for selve huset 
med de entreprisene som hører til. Møbler, sykesignal mm er for eks. ikke med her. 

- Utendørsanlegg er beregnet til 16,8 mill. kr eks mva. Dette inkluderer da opparbeidelsen 
av hageareal, gangstier, utemøbler, sykkelparkering mm. I denne posten ligger også 
gang-/sykkelvei fra fylkesveien, nedgravde avfallsløsninger, veier og parkeringsplasser.  

- Rivingskostnader er beregnet til ca 1,6 mill. kr eks mva. 
- Reserver og sikkerhetsmargin er beregnet til 11,3 mill. kr eks mva. 
- Anleggsbidrag NTE 0,35 mill eks mva. 
- Møbler og løst utstyr 1,5 mill. 

 
Konklusjon 
Som beskrevet innledningsvis er det for Overhalla kommune avgjørende å utvikle helse- og 
omsorgstjenestene slik at vi blir i stand til å møte økende behov i årene som kommer. 
Tilrettelagte bo- og aktivitetstilbud i kombinasjon med tilstrekkelig nærhet til bemanning vil 
være avgjørende i denne omstillingen. Økte kapitalkostnader fra investeringer i slike løsninger 
kan og må motsvares av mer effektive tjenester og redusert behov for bemanningsøkninger i 
årene framover. Samtidig skal løsningene gi beboerne en bedre hverdag og verdighet i form av 
økt egenmestring og sosialt liv. 
 
Utvikling av helsetomta kan også sees på som en del av den langsiktige stedsutviklingen, og har 
dermed en klar sammenheng med arbeidet som pågår med stedsutvikling på Ranemsletta. 
Viktige grep i denne sammenhengen vil blant annet være å etablere trafikksikre løsninger for 
myke trafikanter og å åpne opp helsetomta som et trivelig felles bo- og aktivitetsområde for alle 
målgrupper. 
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Ut fra en helhetlig vurdering ser rådmannen foreslått byggetrinn 1 som et nødvendig og riktig 
første steg i omstillingen innenfor helse- og omsorgstjenestene for å møte framtidige behov. 
Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar rammene for utbyggingsprosjektet i tråd med 
innstillingen. Prosjektet går da inn i en fase med detaljprosjektering fram til anbudsfase til 
høsten og deretter byggestart. 
 
 
 
Miljømessig vurdering 
Byggetrinn 1 vil gi en tydelig forbedring på totaliteten knyttet til miljø med energiambisiøse 
bygg, bedre miljømessige produkter, større grad av tilrettelegging for gående og syklende, mv. I 
sum er dette i tråd med klima- og miljøplanens ambisjoner og intensjoner.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2015/6438-13 
Saksbehandler: 
 Trond Stenvik 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Eierskapsdokument NAMAS 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 36/18 15.05.2018 
Overhalla kommunestyre 30/18 22.05.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Overhalla kommunestyre vedtar fremlagt eierdokument som styringsdokument for kommunens 
eierskap i NAMAS Vekst AS. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

Behandling i Overhalla formannskap - 15.05.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 15.05.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 
 
 
 

Vedlegg:Eierdokument NAMAS Vekst AS  
 
 

Saksopplysninger 
Eierkommunene til NAMAS Vekst AS har mottatt oppdatert eierskapsdokument fra selskapet. 
Eierdokumentet må vedtas av kommunestyrene i eierkommunene og er styrende både for eierne 
og selskapet når det gjelder selskapets virksomhet. 
 
NAMAS Vekst As eies av kommunene Høylandet, Overhalla, Grong, Namsskogan og Lierne. 
 
NAMAS Vekst AS sysselsetter 62 personer pr. 1.1.2018. 
 
Eierdokumentet beskriver kort historikk, eiers visjon, samt eiers målsettinger og strategier. 
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Vurdering 
Eierdokumentet angir overordnete målsettinger og strategier. Rådmannen oppfatter at 
eierdokumentet både er ambisiøst og et godt felles redskap for utvikling av selskapet. I tråd med 
kommunens eierskapsmelding som sist ble revidert i 2017 trekkes NAMAS også fram som et av 
de selskapene som kommunen bør prioritere en tettere oppfølging av. Behandlingen av 
eierdokumentet er en fin anledning til å sette ekstra fokus på selskapet. 
 
Eierdokumentet legges fram til diskusjon og vurdering. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2017/9766-2 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Møteplan for 2. halvår 2018 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla kommunestyre 31/18 22.05.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Møteplan for 2. halvår 2018 vedtas som foreslått. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1. 
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Saksopplysninger 
Kommunestyret skal vedta møteplan for 2. halvår 2018, i tillegg har vi satt opp en oversikt på 
møtene i komiteer MNS og Samkommunestyret: 
 
Rådmannens forslag: 
 
 
Utvalg: September Oktober November Desember 
F.skapet*) 11. 2. 6. 4. 
K.styret*) 18. 9. 13. 18. 
Komiteer MNS 10. 

 
5. 

 

Samkommunestyret 14. 
 

9. 
 

Møtene*) starter kl. 12.00  
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