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Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune selger eiendommene tidligere Skage BOAS, gnr. 10, bnr. 17 og 70 til 
Skage aktivitetssenter SA, org.nr. 994 066 781. Salgssummen settes til kr. 0.

2. Vedlagt avtale mellom Overhalla kommune (selger) og Skage Aktivitetssenter (kjøper) 
godkjennes.

Behandling i Overhalla formannskap - 12.03.2013

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 12.03.2013, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 18.03.2013

Behandlet.

Knut Flåtter (SP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og avstemming.

Begrunnelse: Leder for Skage Frivilligsentral.
Hjemmel: Fvl. § 6e.

Bernt Harald Opdal (AP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og 
avstemming.



Begrunnelse: Varamedlem til styret for Skage Frivilligsentral.
Hjemmel: Fvl. § 6e.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 18.03.2013, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

3. Overhalla kommune selger eiendommene tidligere Skage BOAS, gnr. 10, bnr. 17 og 70 til 
Skage aktivitetssenter SA, org.nr. 994 066 781. Salgssummen settes til kr. 0.

4. Vedlagt avtale mellom Overhalla kommune (selger) og Skage Aktivitetssenter (kjøper) 
godkjennes.

Trond Stenvik Stig Moum
Rådmann Teknisk sjef

Dokumenter i saken, utsendt.

1. Avtale for salg av eiendommen gnr.10, bnr.17 og 70. 
2. Kartutsnitt av reguleringsplan.
3. Situasjonsplan Skagetunet.

Saksopplysninger

Skage Aktivitetssenter SA har siden mai 2009 leid lokaler i tidligere Skage BOAS for å drive 
frivillighetssentral.
Skage frivillighetssentral eies av Skage pensjonistforening, Skage sanitetsforening, Overhalla 
Røde kors og UL Framsteg.

Driften ledes av et styre på seks medlemmer med representanter fra eiere og frivillige og daglig 
leder. Lønnsutgifter går til daglig leder og renhold og nestleder på timebasis.
Frivillighetssentralen driver blant annet aktiviteter som leksehjelp, tirsdagsmiddag, 
formiddagskaffe, bingo for eldre, brødbaking, bruktbutikk, trim og dart/skotthyll. 
Tilbudene er godt mottatt på Skage.

Frivillighetssentralen har planer om å etablere ”Skagetunet” ved å flytte flere bygninger til 
området. De ønsker å flytte Kvalstadskolen for å få vevstua til sentrum, og de vil bygge opp 
bakstehus og bryggerhus fordi de frivillige har mye kompetanse på dette området. Disse planene 
må behandles hver for seg og er ikke en del av vedtaket i denne saken.

Frivillighetssentralen får tilskudd fra kulturdepartementet som i 2013 utgjør 
kr. 300 000, mens kommunalt tilskudd er på kr. 150 000 inneværende år. Øvrig inntekt kommer 
hovedsakelig fra salg av mat og bruktbutikk.

De ønsker å kjøpe eiendommen for å videreutvikle konseptet videre.



Kommunestyret behandlet den 19.12.11 en henvendelse om overtakelse av eiendom og 
bygninger. Samtidig vedtok kommunestyret å igangsette arbeidet med en ny reguleringsplan
(områdeplan) for Skage sentrum. Det ble vedtatt at videre utnyttelse av eiendommen hvor Skage 
bo- og aktivitetssenter ligger avventes inntil det foreligger en godkjent reguleringsplan. Nå er 
arbeidet med reguleringsplanen i sluttfasen og eiendommen er formålsregulert og det er naturlig 
at spørsmålet om salg av eiendommen avklares.

Vurdering

Skage frivillighetssentral ønsker å videreføre og videreutvikle aktivitetene som har pågått siden 
2009 da de inngikk leieavtale med Overhalla kommune. Nå ønsker de heller å kjøpe 
eiendommen, blant annet for å stå friere med hensyn på utvikling av stedet. I møte den 26.02.13 
ble det fra daglig leder redegjort for videre planer for eiendommen. Utomhus er målsettinga i 
første omgang å flytte Kvalstad skolestue inn på området og i neste trinn de andre bygninger vist 
på vedlagt situasjonsplan. Disse tiltakene må formelt behandles hver for seg og er ikke en del av 
denne saken. For selve bygget er det planlagt at den nyeste delen med leiligheter/hybler skal 
fortsette med utleie. Gammeldelen av bygget tenkes videreført av frivillighetssentral i plan 1 og 
tilrettelegging for et “frivillighetens hus” i plan 2. Det vil si å gi muligheter til lag og foreninger 
om utnyttelse av bygget.

På eiendommen er det en garasje og kommunes ansvarlige vaktmester i Skageområdet gis inntil 
videre en bruksrett på deler av garasjen.

Dersom eiendommen skal selges, er det en forutsetning at Overhalla kommune inngår leieavtale 
for deler av bygningen for bosetting av flyktninger. Nytt kommunalt utleiebygg er under 
oppføring, men dette er ennå ikke ferdig og det kan i tillegg bli behov for flere boenheter.
Ny eier er innforstått med en leiesum på kr. 25 000/måned for det berørte arealet i nybygget og
en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Beløpet samsvarer med kommunes budsjetterte 
utgifter ved bruken i dag og vil derfor ikke medføre økte kostnader for drift av 
flyktningetjenesten i bygget.

Det er i dag tekniske installasjoner i bygget som må bestå og som må videreføres av ny eier av 
bygget. Det er brannalarmsentral til kommunale boliger i Kjerkvegen og Grovin.
Telenors antenne på taket av bygningen og NTE´s bredbåndssentral for dette området på Skage.
Kommunens hovedfiber (bredbånd) til Namsos ligger inn i bygningen og må også videreføres i 
bygget. Eventuell endring av forholdet mot Telenor og NTE Bredbånd må avtales mellom ny 
eier og disse to leverandørene.

Rådmannen vil ut fra en totalvurdering framheve at den aktiviteten som drives gjennom Skage 
Aktivitetssenter er viktig for området og utgjør en samfunnsverdi av betydning. Aktivitetene i 
senteret har etter rådmannens oppfatning heller ingen negative konsekvenser for kommunens 
virksomhet, hverken driftsmessig eller økonomisk, slik at en overdragelse av bygget dermed bør 
være uproblematisk. Kommunen har ikke lenger bruk for bygget i sin drift, ut over dagens bruk 
til bosetting av flyktninger, som utgjør en liten del av bygningsmassen. 

En må vurdere hvilke økonomiske betingelser som skal knyttes til en overdragelse av bygget. 
Normal praksis vil ellers gjerne være å selge kommunal eiendom til markedsverdi/
høystbydende. I dette tilfellet dreier det seg om en ikke-kommersiell virksomhet som har et 
utpreget samfunnstjenlig formål med frivillighet som et grunnleggende element og med 
påfølgende driftsstøtte fra kommunen. Virksomheten har ambisjoner om videre utvikling av sitt 



konsept, og det synes da naturlig å bidra til en langsiktig forutsigbarhet gjennom at de får overta 
eierskapet til eiendommen.

Rådmannen vil ut fra det ovenstående tilrå at salgssummen settes til kr. 0 og at det tas sikte på at 
bygget overtas av Skage Aktivitetssenter fra 01.06.2013. Kommunale avgifter innmeldes fra 
denne dato. Bygget overtas med innbo og løsøre slik det framstår i dag.

Tomtegrunn som følger salget avgrenses i tråd med reguleringsplan mot offentlig 
parkeringsplass og mot kommunal veg 8 som går til trygdeboliger. På nordsia av bygget 
strekker eiendommen seg helt ned mot Myrelva og dette området omfattes også av salget.

Ved denne overdragelsen overføres alle driftskostnader knyttet til eiendommen gnr. 10. bnr.17 
og 70 til ny eier. Brannalarmsentral som også dekker kommunale boliger opprettholdes i 
utstrekning og driftes av ny eier.


