
 

 

 

 

Regnskapsrapport 1. tertial 2018 

Overhalla kommune 

 
  



Regnskapsskjema 1A + = økt inntekt/ 
redusert kostnad  

  (tall i 1000 kr) 
Skatt på inntekt og formue Vedtatt statsbudsjett viser en reduksjon i 

skatteanslaget for Overhalla med kr 374.000.  
 
Prognosen pr utgangen av april viser en merinntekt i 
forhold til anslaget på 1,4 mill. Men som følge av 
skatteutjevningen vil en ikke beholde hele 
merinntekten. Rådmannen anbefaler derfor at en så 
tidlig i året forholder seg til anslaget fra regjeringen.  

-374 
 

Rammetilskudd Vedtatt statsbudsjett viser at Overhallas andel ble kr 
502.000 lavere enn budsjettert.  

-502 

Eiendomsskatt Som følge av en dobbelfakturering i 2017 på 216’ som 
er kreditert i 2018 vil en få en lavere inntekt i 2018 på 
kr 178.000. Rådmannen anbefaler at rammen justeres 
ned.  

-178 

Andre generelle 
statstilskudd 

Nye beregninger av integreringstilskuddet viser at en 
vil motta noe mer enn opprinnelig budsjettert. 
Merinntekten avsettes til «flyktningefond» (Disp. fond)  

775 

Sum frie inntekter  - 279 
Renteinntekter Budsjettert med en renteinntekt på 1,6 mill. kr. 

Prognosen pr april viser at en trolig vil motta noe mer.   
+179 

Renteutgifter I hht prognosene  
Avdrag Beregning av minimumsavdrag for 2018 viser at en 

skal betale 12,1 mill. kr. En har opprinnelig budsjettert 
med 13,1 mill kr, slik at avdragsbelastingen reduseres 
med 1 mill. kr. 

+1 015 

Netto finansinnt. /utg.   1 180 
Avsetning disp.fond Økt integreringstilskudd 775’ avsettes til 

«flyktningefond».  
-775 

Bruk av disp.fond Krav om overføring av integreringstilskudd fra andre 
kommuner 784’, bidrag til livsopphold 300’, barnevern 
1834’, språktiltak Hunn skole 127’, finansieres med 
bruk av «flyktningefondet».  

3 045 

Netto avsettinger  2 271 
Økt til fordeling drift (sum fri inntekter, finansutg og avsetting) 3 171 
Sum fordeling drift (fra 
skjema 1B) 

 5 711 

 Udekket (behov for saldering). Rådmannen anbefaler 
at salderingen med bruk av disposisjonsfond.  

2 540 

 

Regnskapsskjema 1B += økt kostnad.  
+/- ingen res eff 

  (tall i 1000 kr) 
Politiske styringsområder 
Pensjonskostnad klp/spk Nye tall fra SPK og KLP viserer at prognosen for 

pensjonskostnaden er lavere enn budsjettert. 
Prognosen viser en besparelse på ca. kr 800.000, men 

0 



kan bli redusert hvis en får høyere vikarkostnader enn 
budsjettert brutto. Rådmannen anbefaler at en 
avventer en budsjettjustering inntil 2. tertial. Prognosen 
vil da være noe sikrere.  

Lønnsoppgjør Årets hovedtariffoppgjør for KS området har i 2018 en 
forhandlingsfrist 30. april. En har derfor ingen tall for 
Overhallas kostnad med oppgjøret klart ved 1. termin. 
Avsatt ramme i budsjettet for årets oppgjør er satt til 
4,7 mill. kr og representerer en årslønnsvekst på 3,1%.  

0 

Avskrivning Som følge av investeringer som er gjennomført siste 
året må en budsjett-teknisk justere avskrivninger på 
rammeområdene. Netto har avskrivninger ingen 
påvirkning på kommuneregnskapet. Rådmannen 
anbefaler følgende budsjettjustering 
 
Avskrivning Regnskap Budsjett Endring
 Stabs- og støttefunksjoner 751 477 791 477 40 000
 Fagområde oppvekst 144 053 144 053 -
 Fagområde helse/sosial 190 736 190 736 -
 Fagområde kultur 5 279 5 279 -
 Fagområde teknisk 13 738 962 12 332 231 1 406 731-   
 Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 14 830 507- 13 463 776- 1 366 731  

+/- 1.366 

Påløpt lønn Anordningsprinsippet er kommunenes 
periodiseringsprinsipp, og er styrende for når utgifter 
skal regnskapsførers i bevilgningsregnskapet. Selve 
begrepet anordningsprinsippet er brukt i kommune-
Norge i over 70 år, og er godt kjent.  
 
Praksis har vært at vikarlønn utbetales og 
regnskapsføres måneden etter at lønnen er påløpt. I 
notat fra kommunerevisor for 2017 har de bedt 
kommunen (og tilsvarende i andre kommuner) om å 
endre denne praksisen slik at det regnskapsføres på 
den måneden lønna er påløpt. Dette medfører at en i 
2018 vil få en ekstra mnd. med vikarlønn, slik at en 
kommer på «tur» hva angår periodiseringsprinsippet. 
Beregninger for 2017 viser at en hadde 1,3 mill. i 
påløpt vikarlønnskostnader i snitt. Rådmannen 
anbefaler at det avsettes 1,3 mill. til formålet som 
fordeles med kr 250.000 for oppvekst, kr 1.050.000 for 
helse/omsorg.  

1.300 

Drift politisk virksomhet Pr april er prognosen som budsjettert.  0 
Stabs- og støttefunksjoner 
Rådmannen Pr april er prognosen som budsjettert. 0 
IKT ansvarlig Pr april er prognosen som budsjettert. 0 
Servicesenteret Pr april er prognosen som budsjettert. 0 
Fagområde oppvekst 
OBUS Foreløpig prognose viser at enheten vil kunne holde 

seg innenfor vedtatt ramme. Etter hva vi vet p.t. går 11 
elever fra høsten over fra OBUS ungdomsskole til 
Montessoriskolen på Øysletta. Dette gir ikke merkbart 

0 



grunnlag for å redusere rammene ved OBUS og vil i 
kommende år redusere rammetilskuddet til kommunen.   

Hunn skole Med korrigering for feilbudsjettering og endrede 
forutsetninger skal Hunn skole kunne holde seg 
innenfor vedtatte rammer (se nedenfor). Foreløpige tall 
viser at en vil få 155 elever fra høsten 2018. For våren 
var det 149.    

 

 En gjennomgang av opprinnelig budsjett viste at 
enheten med utgangspunkt i økt elevtall skulle øke 
med 1,39 årsverk pedagog og 0,45 årsverk assistent. 
Det var avsatt 152’ til endringen, men korrekt beløp 
skulle vært 447’. Rådmannen anbefaler at rammen 
økes med 295’ 

295 

 Det var opprinnelig budsjettert med 0,72 årsverk til 
fremmedspråklige for våren 2018 og en reduksjon på 
0,33 årsverk fra høsten. Nye brukere og endrede 
behov har ført til at en bør styrke ressursen på 0,39 
årsverk med 0,67 årsverk. Totalt 0,76 årsverk pedagog 
og 0,3 årsverk assistent. Økt kostnad er beregnet til 
127’ som dekkes av «flyktningefondet» 

127 

 Høstens SFO tilbud vil kreve noe mere ressurser enn 
opprinnelig budsjettert. Det var forutsatt 1,98 årsverk. 
Nye beregninger viser at behovet er 2,39. Økt assistent 
for høstsemesteret med 0,41 årsverk utgjør 63.000. 

63 

Ranemsletta barnehage I opprinnelig budsjett var det tatt utgangspunkt i 74 
barn for våren 2018. Høstens opptak viser at det totalt 
blir 67 barn. Omregnet til store, 7 mindre.  
 
Færre barn gir mindre ansatt behov og en kan 
redusere bemanningen med 1,4 årsverk. I tillegg gir 
færre barn lavere inntekt. Netto gir dette en reduksjon 
på 80’ 

-80 

 Styrket tilbud, opprinnelig budsjettert med 2,28 årsverk 
og forutsatt redusert til 1,28 fra høsten. Nye vedtak gir 
økte behov fra høsten. Total ressurs er med det 
beregnet til 2 årsverk, en økning på 0,72 årsverk. 
Kostnadsberegnet til 130’ 

130 

Skage barnehage I opprinnelig budsjett var det tatt utgangspunkt i 113 
barn for våren 2018. Høstens opptak viser at det totalt 
blir 121 barn. Omregnet til store, 9 flere.  
 
Flere barn har gitt noe høyere brukerbetaling, men 
søskenmoderasjon, gratis kjernetid og redusert 
brukerbetaling som følge av lav inntekt har redusert 
nettoinntekten. Med det antar en at en vil kun holde 
seg innenfor opprinnelig budsjett.  
Flere barn og større pedagogtetthet har gitt noe økt 
ressursbehov og rådmannen anbefaler at en øker 
grunnbemanningen med 50% stilling.  

100 



Moamarka barnehage I opprinnelig budsjett var det tatt utgangspunkt i 31 
barn for våren 2018. Høstens opptak viser at det totalt 
blir 30 barn fordelt på avd. Barlia og Øysletta.  
 
Noe lavere brukerbetaling som en finansierer med noe 
redusert ressurs.  

0 
 

Fagsjef oppvekst Foreløpig prognoser viser at en vil kunne holde seg 
innenfor vedtatt ramme.  

0 

Lærlinger I opprinnelig budsjett var det forutsatt to lærlinger og en 
lærekandidat innenfor oppvekst. Lærlingene skulle 
overflyttes fra barnehage til skole fra høsten. Det var 
ikke forutsatt nytt opptak fra høsten.  
Intensjonen har vært at kommunen skulle ta inn 4 nye 
lærlinger årlig.  
 
Det planlegges opptak av to lærlinger fra høsten 
innenfor barne- og ungdomsarbeider, men det er ikke 
avsatt midler til dette. Rådmannen forslår derfor at det 
avsettes 100’. 

90 

 
Fagområde helse/ omsorg 
Økonomisk sosialhjelp 
integreringsordningen 

Det er budsjettert med en ramme på 700’ for bidrag til 
livsopphold for flyktninger. Prognosen så langt viser at 
en må forvente et overforbruk på ca. 300’ og ramme 
anbefales økt til 1 mill. Dette er det samme som er 
brukt to foregående år. Økningen dekkes med 
«flyktningefond» 

300 

Boligkontor Kommunestyret vedtok en samarbeidsavtale med MNS 
om kjøp av tjenester for boligkontor. Kontoret skal blant 
annet behandle bostøtteordningen. En har i opprinnelig 
budsjett ikke tatt høyde for posten og rådmannen 
anbefaler at rammen økes med 88’.  

88 

Overhalla sykeheim Foreløpig prognose viser at det forventes at en skal 
kunne holde seg innenfor vedtatte rammer. Stort 
vikarbehov i starten av året.  

0 

Hjemmetjenesten Foreløpig prognose viser at det kan bli noe besparelse, 
men usikkert hvordan etterspørselen vil utvikle seg 
videre i året. En vil også for 2018 motta tilskudd til 
dagsenter for demente uten at en har budsjettert for 
det. Det er etablert et nytt dagsentertilbud til demente. 
Usikker på kostnaden så langt. Avventer en evt. 
budsjettjustering i 2. tertial.    

0 

Helse og familie Foreløpig prognose viser at det forventes at en skal 
kunne holde seg innenfor vedtatte rammer. 

0 

Bo og miljøtjenesten Den ordinære driften forventes å gå i balanse. 
Tjenesten har ansvaret for ressurskrevende brukere og 
i den forbindelse viser foreløpige beregninger at en har 
budsjettert med for høy refusjon. Årsaken er omlegging 
av tilskuddsordningen, lavere antall – og timesats.  

889  

Fagområde kultur 



Kultur og samfunn Forventes å gå i balanse.  0 
 

Fagområde teknisk 
Teknisk sjef Forventes å holde vedtatte rammer ut året.  0 
Vann Ingen uforutsett hendelser så lagt i året og en vil kunne 

holde seg innenfor vedtatt ramme. Økt avskrivning 
dekkes med bruk av selvkostfondet.  

-40 
 

Avløp Ingen uforutsett hendelser så lagt i året og en vil kunne 
holde seg innenfor vedtatt ramme. Økt avskrivning 
dekkes med bruk av selvkostfondet. 

-167 

Kommunal bygningsmasse Foreløpig prognose viser at en vil kunne holde seg 
innenfor vedtatt ramme.  
 
Rammen til vedlikehold viser ved utgangen av april ca 
1,2 mill. til gode. Midlene vil bli disponert til tiltak videre 
i året.  

0 
 
 
 

Kommunal veg Foreløpig prognose viser at en vil kunne holde seg 
innenfor vedtatte rammer, men vil være avhengig av å 
redusere noe på sommervedlikeholder for å kunne ha 
noe å gå på i forhold til vintervedlikeholdet.  

0 

Annet   
Skatt og rammetilskudd  Når flyktninger bosatt i kommunen flytter til andre 

kommuner har den nye kommunen et rettmessig krav 
på sin andel av tilskuddet som opprinnelig 
bosettingskommune mottar. I 2018 har det flyttet 2 og 
samlet er dette beregnet til 785’. Avsettingen dekkes 
med «flyktningefondet».  

784 

Midtre Namdal 
samkommune 

En har pr d.d. ikke mottatt tertialrapporten fra 
Samkommunen. Vil derfor komme tilbake med rapport 
ved behandling av 2. tertial.  

 

Barnevern – tiltak Prognose fra barnevernet i Midtre Namdal 
samkommune pr mars, viser at tiltaksbudsjettet på 
6.175’ vil bli overskredet med 1.834’. Det vil bli søkt 
Fylkesmannen om Skjønnsmidler til merkostnadene. 
Eventuelt tilskudd vil redusere bruk av fond.  

1.834 

Sum fordeling drift Økte behov tjenesteproduksjon 5 711 
 

Regnskapsskjema 2A 
+ = økt inntekt/ 
redusert kostnad 

Investeringer i anleggsmidler Reguleres i h.h.t skjema 2B (Økte 
investeringskostnader) 

     6 234 763 

Utlån og forskutteringer Rammen for utlån 2018 er 2 mill. kr. Det er lånt ut 
kr 200.000 til nå. Usikker hva etterspørselen blir ut 
året. Rådmannen anbefaler at rammen blir 
stående og ny prognose presenteres ved andre 
tertial.  

 

Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitaltilskudd fra KLP er budsjettert med 
951.000. En har pr d.d. ikke mottatt endelig 
beregning, men forventes å være klart til 2. tertial.  

 



Avdrag på lån Avdrag på lån (utgift) gjenspeiler den inntekten en 
mottar i avdrag av Startlån. Inntekten skal 
uavkortet benyttes til nedbetaling av gjeld. 
Foreløpig prognose viser at en vil følge 
betalingsplanen og rådmannen anbefaler at 
budsjettposten blir stående som uendret inntil 
videre.   

 

Avsetninger Det er solgt en festetomt (næring) så langt i år. I 
h.h.t. til vedtak i kommunestyret avsettes slike salg 
til ubundne investeringsfond merket for formålet. 
Rådmannen anbefaler at avsettingen økes med 
758.000.  

758.000 

Årets finansieringsbehov  7 192 763 
Bruk av lånemidler I h.h.t. til regulering av framdrifts- og betalingsplan 

for investeringer vil behovet for finansiering 
endres. Opprinnelig er det vedtatt å bruke 56 mill. i 
eksterne lånemidler (inkl. 2 mill. kr i Startlån). 
Foreløpige prognoser viser at samlet lånebehov vil 
bli 62,2 mill.   

3 111 577 

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler 

Det er så langt i året solgt tomter for 3,2 mill. kr. Av 
dette er det innløst en festetomt til 758’ som 
avsettes til fond. Merinntekten er så langt 2,2 mill. 
Det er i tillegg solgt 3 tomter på Skage som en ikke 
har fakturert pr d.d. med til sammen 678. 
Rådmannen anbefaler at den brukes til 
finansiering av investeringer (reduserer 
låneopptaket).  

2 966 186 

Mottatt avdrag på utlån og 
refusjoner 

Foreløpig prognose for mottatte avdrag av Startlån 
er at en vil kunne holde seg innenfor vedtatt 
budsjett. Det ble i forbindelse med behandling av 
ladestasjoner forutsatt at en skulle motta 215’ i 
tilskudd. Endelig bevilgning er på 120’ Rådmannen 
anbefaler at rammen for prosjektet justeres ned 
med 95’.  

- 95.000 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 

Økt momskompensasjon som følge av økte 
investeringskostnader jf. 2B.  

1 010 000 

Overføring investering Overføringen knyttes i sin helhet til 
egenkapitaltilskuddet KLP. En har ikke mottatt 
eksakt beløp og en vil komme tilbake med endelig 
prognose ved 2. tertial.  

 

Sum ekstern finansiering  6 992 763 
Udekket  0 

 

Regnskapsskjema 2B 
Forslag til 
budsjett justering 
+ = økt kostnad 

Reguleringsplanarbeid - Skage 
industriområde (2014-2015) 

Sluttføres i 2018 med forbehold om at det ikke oppstår 
uforutsette innspill.             33 400  



Elbil 2018 
Planlagt anskaffelse av 2 elbiler til bruk i 
hjemmehjelpstjenesten. Ramme 700’.                      -    

Brannstasjon Sluttføres desember 2018.      4 500 000  
Signalanlegg Overhalla sykeheim 
2015 Sluttføres før ferien 2018 -    1 016 112  
Høydebasseng Skage Sluttføres før ferien 2018          300 000  
Forprosjekt for utbygging av tomt til 
helse- og omsorg Avklaring kommunestyre mai 2018.                      -    
Overvann, nye lysarmatur og asfalt 
samt ny vannkum Skageåsvegen Skilting.               9 000  
Byggeteknisk gjennomgang og ny 
gymsal Hunn skole Avklaring med egen sak til kommunestyret                     -    
Rehabilitering Gimle (2016-2018) Prosjektet antas å være sluttført i 2018                     -    
Restaurering tak og enøk. 
Helsesenteret Solceller helsesenteret sluttføres til ferien                     -    
Reguleringsplan - Ranemsletta 
sentrum Prosjektet er kommet i gang og sluttføres 2019.                     -    

Energitiltak vann og avløp 
Usikker på framdriften. Vil komme tilbake med nærmere 
avklaring ved behandling av 2. tertial.                      -    

Opprusting av kommunal veg Himo-
Kalvetrøa-Ombekken Sluttføres før ferien 2018                     -    
Klykkbekken - Sikring mot 
erosjon/skred  (VV10897) 

NVE har tiltaket i sine planer for 2019. Egenandelen 
overføres til neste år.  -       270 525  

Skageåsen trinn 4 
Avventer klagebehandling Fylkesmannen. Anbud når 
avklaring foreligger. Forventes gjennomført i 2018.                     -    

Obus - uteområde/ videre utbygging 
Satt ned en gruppe som skal jobbe med prosjektet. 
Forventer at en skal kunne sluttføres prosjektet i 2018.                      -    

Ranemsletta barnehage - utvidelse Avklaring kommunestyret                     -    
Nytt vannmålepunkt på nett Sluttføres i 2018.                     -    
Oppkobling av eksisterende 
vannmålere - styringssystem Sluttføres i 2018.                     -    
Implementering vannmålere privat Sluttføres i 2018.                     -    

Trafikksikkerhetstiltak 
Vil bli gjennomført i h.h.t. Trafikksikkerhetsplan/ 
forefallende.                     -    

Krabbstuvegen - utbedring kryss 
Usikker på framdrift med hensyn til kapasitet. Kommer 
tilbake med oppdatert informasjon ved 2. tertial.                      -    

Skage industriområde - 
standardheving veg Sluttsak til politisk behandling gjenstår.             20 000  
Parkeringsplass Ranem kirke Sluttsak til politisk behandling gjenstår.             12 000  
Varmestyringsprogram Ranem og 
Skage kirke Forventes sluttført i 2018                     -    
Særskilt tilrettelagtbolig 2017 Installering av fiber gjenstår.           580 000  
Utb. Østre del Skogmo ind. område 
2017 Diverse forefallende utgifter.                      -    
Pumpestasjon Lilleamdal 2018 Sluttføres 2018          565 000  
Brannvarslingsanlegg OBUS 
ungdomsskole 2017 Sluttføres 2018            62 000  
Varme og ventilasjonsanlegg Adm. 
Bygget Forprosjekt gjennomføres i 2018                     -    



Ladestasjoner adm. bygget 
Rammen justeres ned da bevilget tilskudd er 95' lavere enn 
budsjettert. Gjennomføres høsten 2018. -         95 000  

Carport adm. bygget Gjennomføres høsten 2018                     -    

Obus - trafikkavvikling 
Sak til politisk behandling før oppstart. Forventes sluttført i 
2018.                     -    

Sluser for avgrensing nett Sluttføres i 2018.                     -    
Trykkøkningsstasjon Trollstua Sluttføres i 2018.                     -    
Høydebasseng - ny styring og innmat 
i ventilkam... Sluttføres i 2018.                     -    
Pumpestasjoner avløp Sluttføres i 2018.                     -    
Overbygg pumpestasjoner Sluttføres i 2018.                     -    
Bjørbekken - pumpestasjon Sluttføres i 2018.                     -    
Overvannsutfordringer 2018 Sluttføres i 2018.                     -    
Reasfaltering 2018- forsterking topp 
lag Sluttføres i 2018.                     -    
Tilbakeføring momskompensasjon 6 
mannsbolig Skage Sluttføres i 2018.                     -    
Trafikksikkerhetstiltak Barlila Sluttføres i 2018.                     -    

Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken) 
Forventes sluttført i 2018. Mottatt statlig tilskudd til økt 
sykkelbruk kr 500.000. -       500 000  

Intern finanseringstransaksjoner Tilbakeføring momskomp div kommunale bygg.             10 000  
Ny Skage barnehage (2013-2015) Noe påløpte kostander.            25 000  

Orgel Ranem kirke 

Opprinnelig budsjettert i 2019, orglet skal være ferdig i 
2018. Uavklart om beløp pr d.d., men i h.h.t. k.sak 104/15 
ble det bevilget 2 mill.       2 000 000  

ALLE       6 234 763  


