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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Kultursjef i Overhalla 

Saksmappe: 2018/5692-3 
Saksbehandler: 
 Siri Hongseth 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om støtte til arrangement UM friidrett 2018 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 37/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 32/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Overhalla idrettslag v/hovedlaget gis i tråd med søknad et samlet tilskudd til 

arrangementet på kr. 70.000 fra Overhalla kommune. Beløpet dekkes med bruk av 
disposisjonsfond. 

2. Gjennom kommunalt tilskudd til forberedelse og gjennomføring av arrangementet 
forventer kommunen at OIL utvikler en tydelig miljøprofil for arrangementet på områder 
hvor det er naturlig. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 
 
Ragnar Prestvik (AP) fratrådte under sakens behandling og avstemming av saken etter vedtak 
som inhabil. 
 
Hjemmel: Fvl. §6a 
Begrunnelse: Han er part i saken, har forfattet søknaden på vegne av UM friidrett. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 30.04.2018 Søknad om støtte til UM Friidrett Ntebb - Ragnar Prestvik 
I 14.05.2018 VS: Søknad om støtte til UM 

Friidrett 
Hovedkomiteen for UM2018 

S 23.05.2018 Søknad om støtte til arrangement 
UM friidrett 2018 

 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Overhalla IL, v/hovedkomiteen for Ungdomsmesterskapet (UM) i friidrett 2018, søker om 
tilskudd/bidrag fra Overhalla kommune på 70 000,- kroner til gjennomføring av mesterskapet. 
  
10 000,- kroner som verdi av fri leie av lokaler 
60 000,- kroner i tilskudd/sponsorbidrag  
 
OIL søkte nylig om økonomisk støtte fra Trøndelag fylkeskommune (arrangementstilskudd, ny ordning) 
på samme kontantbeløp. I statuttene for fylkeskommunens ordning for å støtte store idrettsarrangement i 
regionen skal det dokumenteres hvordan arrangørens vertskommune gir støtte. Det gis adgang til 
fylkeskommunal støtte til nasjonale og internasjonale arrangementer med inntil 100.000 kroner.  
 
Om arrangementet  
 
Det er hovedlaget i Overhalla Idrettslag som står som arrangør av UM. Hovedlaget er også baneeier og 
har tidligere fått tilskudd fra både Nord-Trøndelag fylkeskommune og Overhalla kommune til anleggs- 
og utstyrsoppgradering på friidrettsanlegget i forbindelse med mesterskapet.  
 
Overhalla kommune vedtok i februar å støtte OIL med kr 222.400 til utbedringer av anlegg og utstyr ved 
Svenningmoen idretts- og fritidspark for å møte krav til anlegget.   
 
Alle anleggsinvesteringer går over Hovedlagets budsjett/regnskap, unntatt kostnaden til høytrykks-
vasking av banen, som ligger inne i UM-budsjettet med kr. 50.000. Det leies her inn et firma fra 
Vestlandet som har utstyr og kompetanse for dette.  
 
UM friidrett 2018 har derfor et tilnærmet rent arrangementsbudsjett, og foreløpig kostnadsanslag er 
1.035.900 kroner. Se vedlegg.   
 
UM friidrett er det største nasjonale mesterskapet i friidrett. Det forventes cirka 600 deltakere fra hele 
landet – og besøk av totalt 800-1000 mennesker. Stevnet gjennomføres i tidsrommet fredag 31. august-
søndag 2. september. Dette vil gi ringvirkninger for både Overhalla og nabokommunene gjennom kjøp 
av tjenester og varer. Det meste av dette går utenom idrettslagets/UMs budsjett (eksempelvis 1500-2000 
overnattingsdøgn utenom det OIL formidler selv). Overnattingsbehovet fører blant annet til at mange av 
overnattingsstedene knyttet til laksefisket får forlenget sin sesong med tre døgn med fullt belegg.  
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Alle nasjonale mesterskap er pålagt live-streaming av stevnet. Streaming og visning på stadion medfører 
betydelige merkostnader, og reguleres også av senderettigheter.  
 
Det må leies en del fasiliteter, og hyres inn spesialkompetanse fra forbundet, og mannskaper fra andre 
klubber i regionen. Det må også leies noe utstyr, blant annet mye elektronisk spesialutstyr.  
Ut over dette utføres et stort dugnadsarbeid – anslagsvis 3000-4000 dugnadstimer til forberedelser og 
gjennomføring. Dette dugnadsarbeidet gir OIL mulighet til et visst overskudd. I statlige 
tilskuddsordninger kan dugnadsinnsats verdsettes til 250-300 kroner per time, for UM utgjør dette en 
verdi på 750.000-1.200.000 kroner avhengig av timesats og antall timer.  
 
 
Behov og forventninger under arrangementet  
Under UM har OIL avtalt med kommunen å bruke hele ungdomsskolen til  
- Overnatting på klasserom  
- Stevnekontor i kantina  
- Mannskapskantine/pauserom i kjelleren  
- Rom for stevnelege og dopingkontroll  
- Presserom (personalrommet)  
 
OIL har reservert hele Gimle fra torsdag til søndag og har bruk for alle tilgjengelige parkeringsareal, 
inkludert skolens og Gimles. Både stevnedeltakere og medhjelpere (250-300) vil komme i privatbiler, 
samt et betydelig antall busser – pluss dem som arrangøren vil sette opp til/fra Værnes og interntransport. 
Parkeringsområdet mellom barneskolen og idrettsanlegget vil bli brukt til salgstelt (egne mattelt, 
sponsorer, osv).  
OIL vil dessuten benytte resten av idrettsanlegget (kunstgressbanen, løpestien, klubbhus/stevnehus) hele 
helga.  
 
De ønsker å benytte parkeringsplassen ved Gimle til parkering for bobiler (og toalett/dusjer på Gimle) – 
og området mot fylkesvegen til parkering. Det er uvisst om disse områdene vil være disponible under 
UM på grunn av etablering av ny trafikkløsning ved Gimle. Arrangøren kommer med sterke ønsker om 
at området blir ferdigstilt til skolestart/UM.  
 
OIL søker om fri leie for Gimle og OBUS under hele arrangementet (stipulert til kr 10.000), pluss 
tilgjengelige arealer for parkering med mere under stevnedagene.  
OIL søker også om tilskudd til arrangementet som tilsvarer søknadssummen fra Trøndelag 
fylkeskommune pålydende 60 000,-, eventuelt som sponsorbidrag.  

Vurdering 
Overhalla har blitt en klubb og en kommune som friidrettsutøvere landet rundt har kjennskap og gode 
assosiasjoner til. Klubben har gjennom mange år også opparbeidet et sterkt friidrettsmiljø, med utøvere 
som setter sitt preg på resultatlistene i nasjonal sammenheng. Som arrangør har OIL godt renomme og 
har opparbeidet stor kompetanse i å arrangere friidrettsstevner og mener å ha en av Trøndelags mest 
kompetente arrangørstaber.  
 
OIL opplever å bli tildelt de største mesterskapene når de søker om dette, selv om de mangler 
overnattingskapasitet og andre fasiliteter som andre arrangører kan tilby samla og/eller i umiddelbar 
nærhet til stadion. Dette kompenseres med god tilrettelegging av transport, forpleining og annen service.  
 
Rådmannen ser at OIL er en av våre store ambassadører når det gjelder omdømmebygging og at 
ringvirkningene av et slikt arrangement vil gagne hele vår kommune. Rådmannen anbefaler at OIL ved 
hovedlaget gis et tilskudd på kr 70.000 som samlet tilskudd til arrangementet. Parallelt vil det være 
naturlig at kommunen da signaliserer en forventning om at OIL tilstreber å gjennomføre arrangementet 
med en tydelig miljømessig profil på områder hvor det er naturlig. 
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Miljømessig vurdering 
Gjennom kommunalt tilskudd til forberedelse og gjennomføring av arrangementet signaliserer 
kommunen en forventning om en tydelig miljøprofil for arrangementet på områder hvor det er 
naturlig.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Kultursjef i Overhalla 

Saksmappe: 2016/4579-11 
Saksbehandler: 
 Siri Hongseth 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Kulturminneplan for Overhalla Kommune 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 38/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 33/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Overhalla Kommunes kulturminneplan vedtas og legges til grunn for kommunens videre arbeid 
med kulturminner.  
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 25.05.2016 Kulturminneplan, planprosess  
X 24.10.2016 Særutskrift Kulturminneplan, 

planprosess 
 

U 06.04.2017 Kunnskap om byggeskikk - tilgang 
til veiledere 

Siri Hongseth m.fl. 

I 10.07.2017 Kommentarer til historielagets 
bidrag til kulturminneplanen - Første 
kommunestyre/ordførervalg 1837 

Carl Ivar Storøy 

I 21.03.2018 Sametingets innspill til 
Kulturminneplan for Overhalla 
kommune 

Samediggi/Sametinget 

U 04.04.2018 Annonsebestilling - Innspillrunde 
Kulturminneplan for 2018 - 2021 

Frantz annonseservice as 

I 27.04.2018 Innspill fra NVE Yilmaz Unn Sulde 
I 07.05.2018 Fylkeskommunens inspill til 

kulturminneplan 
Trondelagfylke - Frida Aakervik 
Berg 

S 14.05.2018 Kulturminneplan for Overhalla 
Kommune 

 

 
Vedlegg: 
Innkomne innspill til kulturminneplanen. 

Saksopplysninger 
I 2016 lyste Riksantikvaren ut midler til arbeid med kommunale kulturminneplaner. Overhalla 
kommune ble tildelt kr. 100 000,- våren 2016 etter søknad om oppstart av kulturminneplan 
med forbehold om vedtak i kommunestyret.  
 
Budsjettet har vært på 225 000,- og det ser ut som vi skal greie å holde oss akkurat innen 
rammen.  
 
Planprosessen ble forskjøvet ett år på bakgrunn av bytte av enhetsleder Kultur og samfunn.  
 
Arbeidet med Overhalla kommunes kulturminneplan har nå kommet dit hen at det er klart for 
godkjenning. Forslaget til kulturminneplan har vært ute på innspillsrunde. Innspillene som har 
kommet inn er vurdert av styringsgruppa og noen av dem er tatt inn i planen denne gangen, 
mens andre vurderes å tas inn ved rullering. Innspill er vedlagt.  
 
Prosjektet har involvert mange etater. Kulturkontoret, kulturminneplan-konsulent, teknisk etat, 
miljø og landbruk, Museet Midt, Overhalla Historielag og øvrig befolkning i form av tips, 
innspill og registreringsarbeid. Samarbeidspartnere i prosjektet har vært Fylkesmannen, 
Sametinget, Saemien Sijte og Riksantikvaren. 
 
Styringsgruppa har bestått av følgende medlemmer: 

- Prosjektleder Siri Hongseth, enhetsleder Kultur og Samfunn 
- Åse Ferstad, avdelingsingeniør plansaker 
- Aksel Håkonsen, Miljø og skogbrukssjef 
- Bodil Bergin, leder Overhalla Historielag 
- Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen, Museet Midt 
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Prosjektgruppa har i tillegg til ovennevnte styringsgruppe bestått av:  
 

- Are Skarstein Kolberg, konsulent for utarbeiding av plan 
- Kine Marie Bangsund, konsulent kartarbeid og layout 

 
Det er samlet inn og gjennomgått tidligere registreringer, og registreringer er lagt inn i 
Kulturminnesøk. 
 
Overhalla Kommunes kulturminneplan er delt inn i følgende temaer: 
 

1. Religion, graver og minner 
2. Industri, samferdsel og næringsliv 
3. Skogbruk og tømmer 
4. Jordbruk og gårdsdrift 
5. Fiske og jakt 
6. Idrett og fritid 
7. Bygninger og anlegg 
8. Samiske kulturminner 

 
Et representativt utvalg av kulturminnene er tatt med og omtalt i planen under ovennevnte 
temaer.  
 
Planprosess 
I løpet av april 2017 var prosjektgruppe og prosjektorganisering på plass. Det ble utlyst en 40 % 
stilling som konsulent for utarbeiding av planen. Konsulenten ble ansatt og startet planarbeidet 
medio august og avsluttet 31.12.2017. Konsulenten samarbeidet tett med styringsgruppa i 
prosessen. Ny konsulent med ansvar for kart og layout overtok videre arbeid med planen i 
januar 2018, og samarbeidet med styringsgruppa har resultert i dagens forslag til ferdig utgave 
av Overhalla kommunes kulturminneplan.   
 
 
Vurdering 
Overhalla kommune har mange verdifulle kulturminner og flere kulturmiljø. Noen er godt kjent 
og synlige, mens andre først kommer for dagen når tiltak blir planlagt eller iverksatt. Det 
vurderes dit hen at kulturminneplanen vil være et godt arbeidsredskap for videre arbeid og 
ivaretagelse av videre arbeid med kulturminnene i Overhalla. Planen vil gjøre arealplanlegging 
og utbygging mer forutsigbar ved at eksisterende kulturminner i de ulike områder er kjent. Det 
er kostbart og tidkrevende å planlegge ny arealbruk for så å oppdage at planene ikke kan 
realiseres. Tiltaksdelen ønsker å stimulere til økt bruk og bedre opplevelse av kulturminner og 
det er det viktig med bedre tilrettelegging. Det er viktig både for å bygge identitet og skape gode 
opplevelser for lokalbefolkningen, og det å legge til rette for kulturminner som turmål vil være 
en vesentlig del av dette arbeidet.  
 
Spennende attraksjoner er også viktig for reiselivsnæringa. Kulturverdiene er i seg selv ikke-
kommersielle, men verdifulle kulturminner kan generere økt besøk og omsetting. 
Ikke alle kulturminner eller kulturmiljø kan tas vare på. Men gjennom prioritering og målrettede 
tiltak vil vi kunne nå et mål om ei bærekraftig utvikling der et representativt utvalg av 
kulturarven kan bli bevart i kommunen for ettertida. 
 
Kulturminneplanen er valgt utarbeidet som en temaplan, og vil gi oss følgende fordeler: 
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·             Bedre oversikt over kulturminnene i kommunen, både fra eldre og nyere tid. 
·             Mer forutsigbar saksbehandling for kommunen gjennom en mer helhetlig registrering                   
               av kulturminner i kulturminnesok.no og Askeladden.ra.no, der også kulturminner med                    
               lokale verdier legges inn. 
·             Gjennomføre vurderinger av kulturminner som har verneverdi for lokalsamfunnet. 
·             Har oversikter over fredede og verneverdige kulturminner. 
·             Utvikle og heve kompetansen i kommunen om kulturminner, verneverdier,  
               verdiskaping og bærekraftig utvikling. 
·             Muligheter for å øke bevisstheten om kulturminnene som kunnskaps-, opplevelses- og  
               bruksverdier. 
·             Et grunnlag for å skape bolyst, stedsidentitet, tilhørighet og stolthet. 
·             Skape utgangspunkt for verdiskaping basert på kommunens ressurser og særpreg. 
·             Godt grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning, helhetlig kommuneplanlegging og mer  
               effektiv og forutsigbar saksbehandling. 
 
 
Kulturminneplanen foreslås å rulleres hvert 4.år, mens tiltaksdelen foreslås tatt opp til 
revisjon/rullering hvert år. Forslag til tiltak i tiltaksdelen forplikter at man i budsjett fremover tar 
høyde for at det er økonomi for å iverksette tiltakene.  
 
Senere kan det tas stilling til om vi skal beholde planen som en temaplan eller om den skal være 
en kommunedelplan.  
 
Rådmannen tilrår at forslag til kulturminneplan med tiltaksdel vedtas.   
 
Miljømessig vurdering 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2010/9934-26 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Sletting av kommunens forkjøpsrett Skage aktivitetssenter SA 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 40/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 34/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Avtalefestet forkjøpsrett for Overhalla kommune ved salg av Skage aktivitetssenter SA,  
gnr. 10, bnr. 17 slettes. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 
 
 
 

Dokumenter i saken, vedlagt 
Type Dato Tittel Adressat 
S 26.02.2013 Avtale om salg av deler av 

eiendommene til tidligere Skage 
BOAS, gnr. 10, bnr. 17 og 70. 

 

I 17.06.2013 Underskrevet avtale mellom selger 
og kjøper. 

Overhalla kommune/Skage 
aktivitetssenter 
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Saksopplysninger 
Skage aktivitetssenter/Skage frivillighetssentral ble vedtatt solgt 18.3.2013, K-sak 25/13 og 
overdratt 29.5.2013. 
Signert avtale mellom kjøper og selger var grunnlaget for salget. 
I hht avtalens pkt 3 gis kommunen forkjøpsrett ved eventuelt salg. 
 
Eier ønsker å bygge om den østlige fløyen til boligformål. På grunn av forkjøpsretten får de 
problem med finansiering av prosjektet og har bedt om at denne slettes. 
 

Vurdering 
Kommunen ville ha forkjøpsrett på grunn av arealbehov i sentrum dersom et videresalg ble 
aktuelt. Regulert arealutnyttelse er bolig/tjenesteyting. Eier har planer som oppfattes å være i 
tråd med dette.  
 
Rådmannen kan ikke se at sletting av forkjøpsretten vil være problematisk for hensyn som 
kommunen må vurdere for videre utvikling området.  
 
Rådmannen anbefaler at forkjøpsretten slettes slik at eier kan oppnå nødvendig finansiering for 
eiers utbyggingsplaner 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2017/2129-22 
Saksbehandler: 
 Kine Marie Bangsund 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Stedsanalyse for Ranemsletta 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 43/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 35/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Stedsanalysen godkjennes som kunnskapsgrunnlag for reguleringsplanarbeidet for 

Ranemsletta og inngår i en revisjon av reguleringsplanen. 
 

2. Nærmere oppstart av planarbeidet avklares i løpet av høsten 2018. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Vedlegg 
1. KOM sak 11/18, 13.02.18 – Stedsutvikling av Ranemsletta 
2. Stedsanalyse – rapport – 02.05.18 

 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok i sak 11/18, den 13.02, gjennomføringen av en stedsanalyse for 
Ranemsletta, samt revisjon av gjeldende reguleringsplan.  
 
Det er nå utarbeidet en stedsanalyse som skal være med på å danne grunnlag for en eventuell 
revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta, sist vedtatt 17.10.2005. Stedsanalysen er med 
på å gi kommunen et bedre beslutningsgrunnlag både når det gjelder arealdisponering, infrastruktur 
og stedsutvikling, samt gir forslag til utviklingsretning for kommunesenteret og de nærliggende 
områdene. Reguleringsplanarbeidet planlegges gjennomført i 2018/2019. 
 
Det ble gjennomført en anbudskonkurranse for utarbeidelse av stedsanalyse av kommunesenteret, 
samt opsjon på utarbeidelse av en eventuell revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta. 
Arkitektkontoret tegn_3 ble vinner denne konkurransen. 
 
Gjennom prosessen har det blitt holdt to åpne folkemøter hvor innbyggerne har fått uttrykt sine 
ønsker til utviklingen av sentrum. I tillegg har arbeidsgruppen hatt arbeidsmøter med konsulent 
der viktige utviklingstrekk ble diskutert. Dette har resultert i en stedsanalyse som ikke bare 
forteller oss hva som ligger der i dag og mulighetene vi har, men som også skisserer flere 
mulige retninger å utvikle fremtidens sentrum på.  
 
Oppsummering av stedsanalyserapporten 
 
Stedsanalysen tar for seg disse temaene: 

 Geografisk plassering 
 Strukturerende elementer 
 Identitet 
 Medvirkning 
 Landskapssituasjon 
 Boligsituasjon 
 Mobilitetssituasjon 
 Sentrumssituasjon 

 
Deretter er analysen oppsummert i fire hovedtemaer; landskap, bolig, mobilitet og sentrum.  
 
Analysedelen peker på særlige utfordringer og aktuelle problemstillinger man må ta tak i ved 
videre utvikling av sentrum. 
 
Visjon: “ET AKTIVT, MANGFOLDIG OG SAMMENHENGENDE SENTRUM!” 
 
Dette er fremtidsvisjonen som bygger videre på den foregående stedsanalysen, og som er 
styrende for strategiene som presenteres. 
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Fire strategier 
Stedsanalysen og visjonen er grunnlaget for strategiene tegn_3 foreslår og har en sammenheng 
med hovedtemaene. 
 

 
De overordnede strategiene er: landskapsstrategi, boligstrategi og mobilitetsstrategi. Disse gir 
igjen føringer for siste strategi som er sentrumsstrategien. 
 
Strategiene skal være retningsgivende for utviklingen av Ranemsletta på overordnet nivå og på 
sentrumsnivå. Dette er for å sikre at utvikling skjer på en helhetlig måte. 
Alle strategiene tar utgangspunkt i stedsanalysen og skal være fleksible og dermed fungere 
uavhengig av fremtidig vekst. 
 
To alternativer 
Det foreslås i sentrumsstrategien fem overordnede 
prinsipper, som samlet svarer opp til de 
overordnede målsettingene som er definert for 
framtidig stedsutvikling i Ranemsletta. 
 
Videre er det laget to ulike løsningsforslag, hvor alle 
prinsippene er anvendt, men på litt ulikt vis. 
«Alternativ 0+» tar utgangspunkt i at trafikksystemet 
for sentrumsområdet mer eller mindre videreføres som 
i dag.  
«Alternativ 1: bilfrie soner» viser en alternativ løsning 
hvor sykkel- og gange har fått en større prioritet, og 
bilens tilgang i sentrumskjernen er begrenset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinsipper for sentrum

1. Definere og avgrense 
sentrumskjernen

2. Fortetting av sentrum med
innslag av boliger

3. Tilrettelegge for et gang- 
og sykkelvennlig sentrum

4. Etablere attraktive 
møteplasser

5. Styrke forbindelser mellom 
sentrum og landskapet 
omkring
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Tiltaksliste og miljøtiltak 
Tilslutt foreslås det en tiltaksliste med bakgrunn i de overordnede strategiene og 
sentrumsstrategien. Tiltakene er sortert etter hovedtemaene i strategiene og foreslår hvordan 
man kan gå frem for å fremheve de strategiske elementene i stedsanalysen.  
I tillegg foreslås det ulike miljøtiltak som viderefører de overordnede strategiene. 

Vurdering 
Stedsanalysen har beskrevet hvordan sentrum i dag utspiller seg i landskapet og omlandet rundt. Den 
gir et godt innblikk i hvordan dagens boligsituasjon, mobilitetssituasjon og selve sentrumsområdene 
er i dag. Videre trekkes analysen inn i konkrete strategier som beskriver hvordan sentrum og 
områdene rundt kan samles om en helhetlig utviklingsretning. Den samlede stedsanalysen vurderes 
som et godt utgangspunkt for videre prosess med utvikling av kommunesenteret.  
 
Reguleringsplan for Ranemsletta ble siste gang revidert i 2005, og det vurderes som nødvendig å 
gjennomføre en ny planprosess for sentrumsområdet. Dette begrunnes i hovedsak med at det er 
foretatt flere reguleringsendringer innenfor planområdet og at en reguleringsplan bør vurderes på 
nytt etter 10 – 15 år. I plansammenheng bør en også vurdere om forutsetningene som lå til grunn i 
2005, er de samme med tanke på framtidige muligheter og utfordringer et kommunesenter har. 
 
Det vurderes som hensiktsmessig at stedsanalysen inngår i en revisjon av reguleringsplan for 
Ranemsletta, da analysen vil gi føringer for reguleringsplanarbeidet. Oppstart av planarbeidet vil bli 
nærmere avklart i løpet av høsten 2018. 
 
Konklusjon 
Stedsanalysen godkjennes som kunnskapsgrunnlag for reguleringsplanarbeidet for Ranemsletta og 
inngår i en revisjon av reguleringsplanen. 
 
Oppstart av planarbeidet vil bli avklart i løpet av høsten 2018. 
 
Miljømessig vurdering 
Stedsanalysen har gitt forslag til miljøtiltak som en del av tiltakslisten. Denne vil kunne brukes 
som et grunnlag for revidering av gjeldene klima- og miljøplan. Her kan de foreslåtte 
miljøtiltakene være med på å forsterke de strategiske valgene som blir satt for utviklingen av 
kommunesenteret. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2017/9310-25 
Saksbehandler: 
 Kine Marie Bangsund 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Fastsettelse av planprogram - Kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018 - 
2030 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 44/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 36/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Revidert planprogram legges til grunn for det videre planarbeidet med kommuneplan for 

Overhalla kommune. 
 

2. Planprogram for kommuneplan for Overhalla kommune 2018 – 2030, sist rev. 22.05.18 
– tilrås endelig fastsatt med følgende endringer (vist med rød tekst i planprogrammet):  
 Punkt 3.2.1 – lagt til tekst 
 Punkt 3.2.6 – lagt til tekst 
 Punkt 4.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.1 – erstattet tekst 
 Punkt 5.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.3 – Endret fremdriftsplan 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Vedlegg 
1. Endelig planprogram med vedlegg, sist rev. 22.5.18 
2. Innkomne brev med høringsuttalelser 

 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok i 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. 
 
Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 16.03.18 – 04.05.18. 
Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble samtidig kunngjort i 
Namdalsavisa og kommunens hjemmeside. I tillegg ble berørte offentlige parter og 
organisasjoner varslet med brev. 
 
I forbindelse med kurset «Lokal samfunnsutvikling» i regi av Trøndelag fylkeskommune, vil det 
bli utarbeidet en prosessplan for samfunnsdelen. Formål med dette kurset er å utarbeide en 
detaljert prosessplan med bakgrunn i planprogrammets fremdriftsplan.  
 
Prosessplanen viser en mer detaljert fremdriftsplan enn hva som fremgår av planprogrammet, og 
vil supplere fremdriftsplanen for samfunnsdelen. Prosessplanen vil kun være et 
arbeidsdokument for selve planarbeidet, og er derfor utarbeidet mer detaljert enn selve 
framdriftsplanen.    
 
Med bakgrunn i utarbeidet prosessplan i tilknytning til samfunnsdelen, har det vært nødvendig å 
gjøre noen endringer i planprogrammets framdriftsplan. I tillegg er det gjort endringer basert på 
de faglige uttalelsene fra innkomne innspill. Endelig prosessplan vil bli utarbeidet i forbindelse 
med avslutning av kurset 5.-7.juni 2018, og vedlegges til kommunestyrets møte 19.6.. 
 
Det er mottatt 5 innspill til forslag til planprogram i høringsperioden. Følgende har gitt innspill: 
Statens vegvesen, Bane NOR, Direktoratet for mineralforvaltning, Trøndelag fylkeskommune 
og Fylkesmannen i Trøndelag. I tillegg er det mottatt per i dag 3 innspill til arealdelen som 
omhandler ønsker om hytteutbygging (Vestervatnet), samt 1 innspill som foreslår en deling av 
en 23 mål stor eiendom til flere større tomter (grønt skifte).  
 
Sammendrag av uttalelser: 
13.04.2018 – Statens vegvesen 
Statens vegvesen er kjent med planene om trafikksikkerhetstiltak og mener det er riktig at 
kommunen prioriterer/synliggjør sine prioriteringer gjennom kommuneplanen. 
 
Statens vegvesen trekker frem det planlagte arbeidet for å utbedre fv.7040 (fv.401) på 
sensommeren 2018, før planlagt asfaltering 2019. Det gis informasjon om arbeidet med 
vegstrategi for Trøndelag i regi av fylkeskommunen og at dette vil ha betydning for 
klassifiseringen av vegnettet i det nye fylket, og hvilken status de ulike vegene vil få. 
 
Trekker frem at det pr. nå ikke ligger ressurser inne i fylkesplanen til utbedring av Ranembrua, 
eller bygging av gang-/sykkelveg langs fv.17 i retning Skage/Øysvollkorsen. De vegstrekninger 
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som sannsynligvis også framover vil få høyest status i Overhalla kommune er fv.17 Meosen – 
kommunegrensa Høylandet og fv.760 kommunegrensa Grong- kryss fv.17.  
De har ingen øvrige merknader til fremlagte forslag til planprogram. 
 
Kommentar:  
Kommunen vil synliggjøre framtidig planlagt gang- sykkelveg til Namsos i kommuneplanens 
arealdel, og evt. øvrige framtidige gang- og sykkelveger langs fylkeskommunal og kommunal 
veg. Generell info tas med videre i planarbeidet. Ingen ytterlige kommentarer til uttalelsen. 
 
17.04.18 – Bane NOR 
Namsosbanen trafikkeres ikke med tog i dag. Banen er tidligere foreslått nedlagt, men per i dag 
er det usikkert om dette vil skje. Inntil videre er det derfor nødvendig å anse banen som aktuell 
for fremtidig trafikkering med tog, med de begrensninger det legger på aktivitet langsmed og på 
tvers av banen. Bestemmelser om byggegrense er gitt i Jernbaneloven § 10. Videre må areal som 
eies av Bane NOR opprettholdes til jernbaneformål. Dersom deler av vårt areal skal 
omdisponeres til annet formål, må det sannsynliggjøres at dette ikke kommer i konflikt med 
muligheten for fremtidig trafikkering med tog på Namsosbanen. 
 
Krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i veileder for nasjonale interesser i 
arealplanlegging og i deres tekniske regelverk. Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. 
veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for avklaring, tas det kontakt med 
saksbehandler så tidlig som mulig. 
 
Kommentar:  
Arealer som eies av Bane NOR opprettholdes til jernbaneformål. Informasjonen om 
Namsosbanen tas med videre i planarbeidet. Ingen ytterlige kommentarer til uttalelsen. 
 
25.04.18 - Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) 
Informerer om viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet. 
I planprogrammet under kapittel 3.3.1 står følgende avsnitt: «Områder avsatt til råstoffutvinning 
gjennomgås med tanke på om de fortsatt er aktuelle, og om det foreligger planer for 
nye/utvidelse av eksisterende. Det gjøres en kartlegging av ressurstilgangen, og behovet for 
mineralressurser.» DMF mener denne formuleringen fanger mye av det som er viktig at 
kommunen bør gjennomgå i arbeidet med arealdelen når det gjelder mineralressurser.  
 
Vurderingene om ressurstilgang og behov for mineralressurser, i hovedsak byggeråstoffene, bør 
sees i sammenheng med flere av fokusområdene i samfunnsdelen (eks. transport, infrastruktur 
og trafikksikkerhet). I tillegg mener de også at planen bør si noe om tilgangen på 
byggeråstoffene sett i en regional sammenheng, dette i tråd med de nasjonale forventningene. 
Minner om konsesjonsplikten. 
 
Kommentar:  
Innspillet tas med videre i planarbeidet. Ingen ytterlige kommentarer til uttalelsen. 
 
02.05.18 – Trøndelag fylkeskommune 
Sammendrag fra uttalelsen (se vedlegg for originale brev): 
Samfunnsdelen: Når man leser samfunnsdelen gir den et svært overbevisende inntrykk. Planen 
er kortfattet, gjennomtenkt og gir god oversikt. Trøndelag fylkeskommune ser ingen grunn til at 
Overhalla kommune skal legge om, eller gjøre store endringer i samfunnsdelen. 
 
Arealdelen: Generelle kommentarer, som beskrevet i planprogrammet. Det bemerkes spesielt at 
det for alle nye områder for utbygging og vesentlig endret arealbruk i eksisterende 
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byggeområder skal virkninger for miljø og samfunn beskrives i en konsekvensutredning. Det 
skal gis en beskrivelse av virkningene både av de enkelte utbyggingsområdene hver for seg, og 
av de samlede arealbruksendringene i planen.  
 
Planprogram: Gir en god oversikt over nasjonale og regionale føringer for planarbeidet. Det er 
listet opp forhold som skal utredes videre. Det vises til kommunens overordna planlegging og en 
framtidig vekst i folketallet, blant annet i forhold til kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. I 
den sammenheng bør også videregående opplæring tas med i planprogrammet og omhandles i 
kommuneplanen (samfunnsdel). Klimatilpasning bør være tema i kommuneplanleggingen. Ut 
over dette er foreslåtte temaer dekkende i forhold til de områdene som de skal ivareta. 
 
Folkehelse: Folkehelse er i utkastet til ny Trøndelagsplan et av flere såkalt gjennomgående 
tema. Det betyr at temaet er sektorovergripende og forutsetter eierskap og oppfølging fra alle 
sektorer for å oppnå ønsket samfunnsutvikling. Slik bør det også være i en kommuneplan, og det 
er viktig at dette stadfestes allerede i planprogrammet. Det er folkehelse i alle foreslåtte 
fokusområdene til samfunnsdelen, samt temaforslagene til arealdelen. Kommunen bør legge 
vekt på at dette innarbeides i målformuleringer og i evt. senere temaplaner/handlingsplaner 
framfor å lage egen folkehelseplan. En egen folkehelseplan har lett for å handle mest om fysisk 
aktivitet, turstier, kosthold og litt om møteplasser. Viktig i og for seg, men ikke uttømmende for 
en folkehelseplan. Kommunen har utarbeidet et Oversiktsdokument over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer (ref. Folkehelseloven § 5 a, b og c). Viktig å bruke dette kunnskaps- 
grunnlaget i arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen. Samtidig påpekes at det bør legges 
opp til en plan for medvirkning og hvordan resultatene skal kommuniseres og følges opp.  
 
Nærmiljø, Friluftsliv: Det er positivt at kommunen er i gang med en kartlegging og verdsetting 
av friluftslivsområder som en temakartlegging. Viser i den sammenheng til Lov om endringer i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv som trådte i kraft 19. juni 2015. Det er en 
forutsetning at kommunene utreder virkningene løypene vil ha for naturmangfold i 
influensområdet til snøskuterløypene. En kartlegging av arter, leveområder og naturtyper er 
blant annet et svært viktig verktøy for kommunen når det gjelder å regulere motorferdsel i 
utmark. 
 
Verdiskaping og næring: Det vises til strategien «Et verdiskapende Trøndelag - Strategi for 
innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» og handlingsdel, og mener strategien er meget relevant 
for kommunes strategiske- og framtidige veivalg. 
Med dagens nærings- og industrisatsinger i kommunen, vil det være behov for nytenkning 
vedrørende infrastruktur og hvordan næringsutviklingen videre kan skje. Dette er også tatt inn i 
planprogrammet som ønskede problemstillinger. 
 
Kultur: Det vises til fylkeskommunens hjemmeside: https://www.trondelagfylke.no/ Der 
tjenesteområdet er inndelt i ulike ordninger 

- Tilskudd, priser og stipend 
- Kulturformidling 
- Fylkesbiblioteket 
- Museum 
- Samisk 
- Kulturnæring 

Samferdsel: Det arbeides nå med vegstrategi for Trøndelag. Utfallet av dette arbeidet vil få 
betydning for klassifisering av vegnettet i det nye fylket (hvilken status de ulike vegene vil få). 
Forslag til vegstrategi planlagt sendt ut på høring til kommunene i løpet av våren 2018. Det 
vises i den sammenheng også til vegvesenets brev datert 13.04.2018. 
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Klima: Kommunen har jobbet med klima og miljø på en troverdig og forbilledlig måte de siste 
årene. Arbeidet er godt forankret gjennom vedtak og planer, og følges opp i hele kommunens 
virksomhet. Bra at det nå fokuseres på FNs bærekraftmål, slik at det tenkes helhetlig, blant annet 
innenfor miljøarbeidet. Det er fortsatt viktig å forankre miljøarbeidet i det sentrale kommunale 
dokumenter. Det anbefales at kommuneplanen omtaler miljøarbeidet på overordna nivå, sjøl om 
det finnes en egen klima- og miljøplan. 
 
Vilt og ferskvannsfisk (høstbare arter): Kommunens mål for bestandsutvikling av hjortevilt bør 
ses i sammenheng med temaer som skal utredes i arealdelen bl.a. miljø-naturmangfold og 
samfunn - folkehelse. Ber om at planarbeidet tar hensyn til bestandene av innlandsfisk og at det 
ikke settes i verk tiltak som kan medføre forringelse av produksjonsmulighetene for fisk uten at 
det foreligger nødvendige avklaringer eller tillatelser. 
 
Vannforvaltning: Viser til Regional plan for vannforvaltning 2016-2021, (oppstart revisjon i 
2019. Kommunen oppfordres til å gjengi at fastsatte miljømål etter vannforskriften er styrende 
for kommunen når det gjelder all forvaltning som kommer i kontakt med vann. Dette vil gjøre at 
kommunen ivaretar og utvikler et godt nok vannmiljø overalt, til nytte og gavn for innbyggere, 
næringsliv og alt liv i omgivelsene. Forvaltningen av vann må derfor ses som et overgripende 
hensyn som kommunen må vektlegge i all virksomhet. Kommunens samarbeid i Namsen 
vannområde er også sentralt i denne sammenhengen. Det opplyses at klima- og 
miljødepartementet vurderer endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. 
 
Kulturminner: Viser til kommunes kulturminneplan for 2018-2021. Planen bør forankres i 
samfunnsdelen og arealdelen. I arealdelen bør det legges inn noen generelle bestemmelser som 
ivaretar de viktigste kulturminnene, og evt. hensynssoner med retningslinjer for viktige 
kulturmiljø. 
 
Kommunal tjenesteyting og forvaltning: Det påpekes at å finne og samhandle om nye 
løsninger for innbyggerne og lokalsamfunn gjennom digitalisering og automatisering blir viktig 
i tiden fremover. Kommunen virker å være godt forbedret på dette. Utfordringer og muligheter 
innen interkommunalt samarbeid og lignende bør vurderes nærmere i kommuneplanarbeidet. 
 
Samordning av regionale planer og strategier: Det vises til de ulike felles planene og 
strategiene for hele Trøndelag og heftet Trøndelag i tall 2016 som kunnskapsgrunnlag for 
planleggingen som foregår i kommunene. Fylkeskommunen bistår gjerne i det videre arbeidet. 
 
Kommentar:  
Faglige merknader og kommentarer tas med videre i planprosessen.  
Det arbeides nå med en detaljert prosessplan for samfunnsdelen med formål om en bred 
medvirkning. Her vil også temaene som skal inn i samfunnsdelen gjennomgås som en del av 
medvirkning med tjenesteområdene i kommunen. Det er lagt inn planprogrammet at 
kulturminneplanen for kommunen vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag for kommuneplanen. Når 
det gjelder videregående opplæring er det i dag ingen videregående skole i kommunen. I dag er 
den nærmeste videregående opplæringen lokalisert i Grong og Namsos, og det sees på som 
tilstrekkelig for Overhalla kommune. Klimatilpassing vil være et tema i den videre 
planprosessen. Ingen ytterlige kommentarer til uttalelsen. 
 
04.05.18 – Fylkesmannen i Trøndelag 
Landbruk: Det er viktig at samfunnsdelen tar for seg hva som kan gjøres for å styrke 
landbruksnæringa og ivareta ressursgrunnlaget også framover. Dette må videre gjenspeiles i 
arealdelen. Ut fra de store jordressursene som omkranser sentrumsområdene forutsettes det at 
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planarbeidet vektlegger å utvikle sentraene innover gjennom fortetting og transformasjon. 
Fortetting kan ofte bidra til et mer levende sentrum, samtidig som det også vil være et grep som 
vil redusere presset på dyrka jorda som ligger i tilknytning til sentrum. I den forbindelse bør det 
innføres bestemmelser til planen som sikrer høy utnytting i sentrumsnære områder. 
Påpeker at det skal være samfunnsinteresser av stor vekt som ligger til grunn for omdisponering 
av dyrka mark. Det er også viktig å utrede alternativer dersom det foreslås utbyggingsområder 
på dyrka mark. Forventer imidlertid at jordvernet blir et viktig tema i planarbeidet. Påpeker 
viktigheten av langsiktige og klare grenser mellom utbyggingsområder og viktige jord- og 
skogbruksområder. For jord-, skog- og beiteressurser er det viktig at følgende utredes i 
forbindelse med nye utbyggingsområder: 

- Arealomfang (permanent og midlertidig)  
- Arealkvalitet: Jordens og skogens produksjonsevne, samt beitekvalitet  
- Driftsmessige konsekvenser, arronderingsmessige forhold før og etter tiltak  
- Indirekte konsekvenser  

 press mot tilgrensende landbruksområder 
 vekstretning 
 adkomst til tilgrensende landbruksområder 

- Konsekvenser for kulturlandskap  
- Eventuelle avbøtende tiltak 

Reindrift: Informerer om de to reinbeitedistriktene i kommunen. Viser til nærmere informasjon 
om ivaretakelse av reindrift i plansammenheng. Minner om en særskilt plikt å legge til rette for 
medvirkning for spesielle grupper, deriblant reindriftsutøvere. Kommunen bør gå i tidlig dialog 
med reinbeitedistriktet. Spesielt spredt fritidsbebyggelse representerer en gradvis og 
uforutsigbar nedbygging av utmarka. Fra reindriftsavdelingens side er spredt fritidsbebyggelse 
vurdert som et uegnet plangrep og vi ønsker derfor at kommunen går bort fra det. Nye hyttefelt i 
vinterbeiteområder vil de også være skeptiske til. 
 
Klima og miljø: Rikspolitiske retningslinjer for varig verna vassdrag (1994) må legges til grunn 
i den videre planleggingen. Det er ikke gjort noen differensiering av nedslagsfeltet til 
Bjøra/Høylandsvassdraget tidligere slik som det er gjort i Høylandet. Det forventes derfor at 
man gjør vurderinger av dette opp mot de verdiene vassdraget innehar. Vassdragsvernet 
beskriver store verdier for land- og vannfauna, friluftsliv, landskap og elveløpsformer. 
Vassdraget er et svært viktig vassdrag ifm. laksefiske etter atlanterhavslaks. Det vil være 
krevende for Fylkesmannen å akseptere utbygging innenfor vassdragsverneområdet uten at det 
gjøres nødvendige utredninger i forkant. De vil her spesielt kommentere hytteområdet som 
beskrives rundt Elgsjøen. Rundt Elgsjøen finner man den prioriterte arten Trøndertorvmose. Det 
vil være svært vanskelig å akseptere tiltak som direkte eller indirekte vil påvirke disse artene og 
lokalitetene. Namsen er et svært viktig vassdrag for både natur og friluftsliv. Forutsetter derfor 
at byggegrense mot Namsen videreføres i ny arealplan. 
Overhalla er dårlig kartlagt innenfor flere naturfaglige temaer. Det vil derfor bli en krevende 
øvelse å skaffe tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag for spredt bolig-/fritidsbebyggelsesområder. 
Videre skriver kommunen at man ikke har truffet helt med flere av disse spredt boligområdene. 
Kommunen har dog truffet godt med flere av reguleringsplanene sine. Det anbefales at man går 
bort fra denne typen områder og heller ser på å avklare konkrete områder gjennom plan-
prosessen. 
 
Ønsker å utfordre kommunen på å gjennom planarbeidet også vurdere gang og sykkelvei mot 
Grong, men og mot Høylandet som i disse dager jobber med å forlenge gang- og sykkelvei fra 
sentrum mot Grongstadvatnet. Minner om at støy må beskrives i planen. T-1442 må legges til 
grunn i det videre planarbeidet. 
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Oppvekst og velferd: Kommunen oppfordres til å ha et særlig fokus på et godt læringsmiljø 
som fremmer barn og unges læring, som bl.a. hindrer barn og unge i å føle og oppleve at de blir 
utsatt for krenkende adferd og eller mobbing. Oppfordrer også til å involvere barn og unge i å 
bli hørt og å kunne medvirke gjennom planarbeidet. 
 
Helse og omsorg: Mener samfunnsdelen kan være kortfattet og komprimert for å tydeliggjøre 
innholdet og bli et bedre verktøy som premissleverandør for underliggende planverk. De vil 
minne om situasjonen for kommunen som tjenesteleverandør, er i endring. Det er vist til 
befolkningsvekst, men like viktig er utfordringsbildet i form av endret alderssammensetning og 
endret tjenestebehov for innbyggerne. I videre arbeid med samfunnsdelen oppfordres 
kommunen også til å hente ut mest mulig av kunnskapen som de ansatte i de ulike tjenesten har 
om befolkningen, utviklingstrekk og mulighetene fremover.  
 
Folkehelse: Det forventes at spesielt samfunnsdelen gjennom mål og strategier viser 
kommunens retning i folkehelsearbeidet, med utgangspunkt i det som er utfordringene for 
kommunen. Videre må folkehelsearbeidet følges opp med konkrete tiltak innen de enkelte 
sektorer. I planprogrammet legges det opp til at det skal vurderes om det skal være en egen 
folkehelseplan. Det viktigste er at folkehelse får en tydelig plass i kommunens samlede 
planverk. Folkehelsearbeidet skal være tverrsektorielt og det kan være et argument for at 
samfunnsdelen også gjøres til kommunens folkehelseplan. Da skjerpes behovet for tydelig 
oppfølging med tiltak i de ulike sektorplanene. 
Viktige eksempler på folkehelsetemaer er tilgangen til sosiale møteplasser, rekreasjonsområder 
og anlegg for idrettsaktivitet, trafikksikkerhet, ensomhet/utenforskap og sosial ulikhet. 
Støy er et tema å ta hensyn til i arealdelen. Både i sentrumsområder og langs gjennomfartsveier. 
Ved prioritering av areal til boligformål bør frihet fra trafikkstøy være et kriterium å vektlegge. 
 
Samfunnssikkerhet: Ser av planprogrammet at revidering av helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse er tenkt gjennomført parallelt med arbeidet med kommuneplanene. Dette er 
positivt, og minner innledningsvis om at ROS-analysen bør benyttes som et grunnlag i arbeidet 
med planene. Kommuneplanens samfunnsdel bør si noe om kommunen sine utfordringer knyttet 
til samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen skal i kommuneplanens arealdel gi et godt 
oversiktsbilde over hva som er de samfunnssikkerhetsmessige utfordringene knyttet til arealene i 
kommunen. Kommuneplanen skal videre gi rammer og retningslinjer for nye utbyggingsformål 
og fremtidig arealbruk. Rammene og retningslinjene bør være forutsigbare når det foreslås 
områder for fremtidig utbygging, slik at risiko- og sårbarhetsforhold kan vurderes. Informerer 
om krav om ROS-analyse. I ROS-analysen skal risiko og sårbarhet vurderes med sannsynlighet 
og konsekvens. Det vil være relevant å bruke kommunenes helhetlige ROS-analyse som del av 
grunnlagsmaterialet i arbeidet med samfunnssikkerhet i kommuneplanens arealdel. Viser også til 
hvordan tiltak i arealdelen kan sikre viktige hensyn. Hvordan hensyn til samfunnssikkerhet skal 
ivaretas i arealplanlegging er beskrevet i DSB sin nye veileder fra 2017; «Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging». Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende 
uttalelse basert på de opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil 
komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring. 
 
Kommentar:  
Faglige merknader og kommentarer tas med videre i planarbeidet. Det legges til merknad om at 
samfunnsdelen bør si noe om kommunen sine utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og 
beredskap i punkt 3.2.6 LOKALSAMFUNN, LEVEKÅR og FOLKEHELSE.  Ingen ytterlige 
kommentarer til uttalelsen. 
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Vurdering 
Forslag til planprogram for kommuneplan for Overhalla kommune 2018 – 2030 datert 26.02.18 
har vært til offentlig ettersyn i perioden 16.03.18 – 04.05.18. I løpet av denne perioden har det 
blitt gjort justeringer i fremdriftsplanen for kommuneplanarbeidet og kommet inn innspill og 
uttalelser til planarbeidet og selve planprogrammet. 
 
Innkomne innspill og uttalelser omhandler i hovedsak forhold det bør skrives om og undersøkes 
i planarbeidet med kommuneplanen og faglige råd for utførelsen av diverse.  
 
Men bakgrunn i at det vil bli tilsatt ny arealplanlegger og andre prioriterte prosjekter er det 
vurdert hensiktsmessig å forskyve på fremdriftsplanen for samfunnsdelen. Dette har også 
sammenheng med arbeidet som er gjort i forbindelse med prosessplanen, der det ble gjort 
vurderinger om hvordan inkludering og medvirkning i prosessen skulle utføres.  
 
Endringene i fremdriftsplanen utgjør en forskyvning av sluttbehandling og endelig vedtak av 
samfunnsdelen til juni 2019. Målsetningen er å få behandlet kommuneplanen i sin helhet før nytt 
kommunestyre konstitueres. 
 
Det er gjort endringer i planprogrammet med bakgrunn i innkomne innspill/uttalelser og 
vurderinger gjort i arbeidsgruppen. Justeringene og endringene i planprogrammet vurderes kun å 
komplettere forslag til planprogram som var lagt ut til offentlig ettersyn. Og det har ikke 
fremkommet merknader som tilsier at planprogrammet ikke kan godkjennes. Endringene 
vurderes til ikke å være av vesentlig karakter slik at planprogrammet må legges ut til nytt 
offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon 
Revidert planprogram legges til grunn for det videre planarbeidet med kommuneplan for 
Overhalla kommune. 
 
Planprogram for kommuneplan for Overhalla kommune 2018 – 2030, sist rev. 22.05.18 – tilrås 
endelig fastsatt med endringer. 
Endringer er markert i rødt: 

 Punkt 3.2.1 – lagt til tekst 
 Punkt 3.2.6 – lagt til tekst 
 Punkt 4.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.1 – erstattet tekst 
 Punkt 5.2 – lagt til tekst 
 Punkt 5.3 – Endret fremdriftsplan
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2018/5759-2 
Saksbehandler: 
 Åse Ferstad 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Innspill til: Høringsutkast delstrategi veg og handlingsprogram veg 
(fylkesveger) 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 45/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 37/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Overhalla kommune tar det foreløpige høringsutkastet til «Delstrategi veg» til 

etterretning, og har ingen merknad/innspill til den overordna delstrategien for veg. 
 
2. Til oversendt hørings-/ innspilldokument «Delstrategi veg» gis det følgende konkrete 

innspill: 
- Det bør innarbeides et nytt punkt under 13.2 Fornyingsprogram, som vil omfatte en 

heving av flomutsatte strekninger.   
- Det anmodes å heve funksjonsklassen for Fv. 7056 fra E til D. Dette med bakgrunn i 

fv.7056 i hovedsak består av Ranem bru og er en viktig forbindelse mellom fv.17 (B) 
og fv. 7040 (D).  

- Under punkt 13.6 Veglys bør punkt 9 i foreslåtte kriterier forsterkes ved endring til 
følgende formulering: «Det skal brukes energieffektive LED-lys hver gang et 
lysanlegg rehabiliteres og ved nybygging. I tillegg skal det vurderes bruk av 
nattestyring, bevegelsesstyring og ny teknologi.» Dette vil være økonomisk fornuftig 
i et livssyklusperspektiv og gi et vesentlig redusert energiforbruk. 

- Det står kort nevnt i kapittel 9 at fylkeskommunen kan ta en koordinerende rolle i 
utbyggingen av ladepunkter for helelektriske kjøretøyer. Dette bør konkretiseres 
gjennom en tydelig strategi for å tilrettelegge Trøndelag for elektrifisering av 
bilparken. En egen delplan for elektrifiseringen kan være et hensiktsmessig 
virkemiddel. 

 
3. Overhalla kommune har følgende innspill til Trøndelag fylkeskommunes 

Handlingsprogram for veg 2019-2022: 
 Fv. 7056 (439) Ranem bru – starte praktisk planarbeid med mål om bygging av ny 

bru 
 Fv. 7040 (401) «Sørsivegen» - breddeutvidelse, fastdekke og heving av veg ved 

flomutsatte strekninger. 
 Etappevis utbygging av gang- og sykkelveg mellom Ranemsletta og Skage, og videre 

til Namsos. 
 Fv. 7054 (436) Fastdekke på Nordgårdsvegen. 
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 Fv. 17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av svinger og 
avkjørsler fra Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata 

 Fv. 760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang 
 Fv. 17 Siktforbedrende tiltak ved kryss Reinbjørkorsen 

 
Viser for øvrig til en eventuell egen uttalelse fra Region Namdal som Overhalla kommune deltar 
i. 
 
Kommunen melder sin interesse for å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder 
satsing på sykkel på pendlerstrekningen Ranemsletta – Skage – Namsos.  
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 
 
 
Vedlegg: Delstrategi veg utkast pr 27 april. 
 

Saksopplysninger 
Trøndelag fylkeskommune har oversendt et foreløpig forslag til delstrategi veg, og 
handlingsprogram veg 2019-2022, datert 27.4.18.  
 
Høringsfrist er satt til 1. juli 2018.  
 
Det er presisert at det ønskes to adskilte innspill: 

 Ett til den overordnede delstrategien for veg,  
 Og ett på konkrete tiltak på eller langs fylkesvegene i prioritert rekkefølge, som grunnlag 

for handlingsplanarbeidet. 
 
Endelig behandling av delstrategi for veg framlegges fylkestinget for politisk behandling 
oktober 2018. 
 
Det jobbes parallelt med strategi- og handlingsplanarbeidet for at besluttende vedtak skal kunne 
gjøres før årsskiftet. Det vil derfor ikke være tid til en høringsrunde om handlingsprogrammet. 
 
Kort sammendrag av oversendt høringsdokument 
Delstrategi veg: 
Det planlegges å utarbeide fem delstrategier innen områdene veg, sjø, mobilitet, gods og 
trafikksikkerhet i løpet av 2018. Hver av delstrategiene vil utdype linjene som ble vedtatt i 
samferdselsstrategien.  
 
Delstrategi for veg er den første som sendes på høring. 
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Alle frem delstrategiene vil imidlertid være tema i planlagte dialogmøter med kommuner og 
regionråd som avholdes i perioden 4.mai – 20.juni. Endelig invitasjon til møtene vil komme fra 
sekretariatene i de ulike regionrådene. 
 
Det påpekes at foreliggende forslag ikke er ferdig utarbeidet, men er mer et grunnlag med 
forslag til tema og retninger som fylkeskommunen ønsker å tydeliggjøre mer i den endelige 
delstrategien for veg. De håper at innspill fra kommuner og andre vil bidra til at 
fylkeskommunen blir så konkret som mulig både i strategier og prioriteringskriterier. 
 
Det er utarbeidet et dynamisk fortellerkart: http://arcg.is/14T4fX som viser blant annet inndeling 
av fylkesvegnettet i funksjonsklasser. Funksjonsklassene foreslås å være et verktøy for 
forvaltning og prioriteringer.  
 
Fylkesrådmannen ønsker at «Delstrategi veg» skal bidra til å nå de overordnede målene for 
fylkessammenslåingen om «balansert utvikling i Trøndelag» og «livskraftige distrikter». 
Strategien skal samtidig realisere målet i samferdselsstrategien om «mer veg for pengene».  
 
I høringsutkastet er innspill i fylkestingsbehandlingen og vedtak innarbeidet. Saksframlegg og 
det opprinnelige høringsdokumentet for delstrategi veg, datert 3.april, kan ses på 
fylkeskommunens hjemmeside, eller lenke: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/204418?agendaItemId=20
1307 
 
Handlingsprogram veg 2019-2022: 
Det skal utarbeides et handlingsprogram for fylkesvegene for perioden 2019-2022. Delstrategien 
for fylkesveg vil danne grunnlaget for prioriteringer ved utarbeidelse av 4-årig handlings-
program for fylkesveger med årlig rullering. Det jobbes parallelt med strategi- og 
handlingsplanarbeidet for at besluttende vedtak skal kunne gjøres før årsskiftet. Det vil derfor 
ikke være tid til en høringsrunde om handlingsprogrammet som skal utarbeides i 2018.  
Handlingsprogrammet er en operasjonalisering av de overordnede økonomiske rammer og 
føringer som kommuniseres via fylkets økonomiplan. 
 
Fylkesrådmannen ønsker innspill til handlingsprogrammet som gis på vedlagt skjema, noe som 
vil hjelpe fylkeskommunen i oppsummering av innspill og presentasjon av disse. 
 
Oversendt hørings-/ innspilldokument for delstrategi veg omfatter: 
I tillegg til følgende kapitler listet opp nedenfor, har enkelte kapitler delpunkter.  

 Sammendrag  
 Innledning – om dokumentet 
 Visjon og mål 
 Fylkesvegnettets omfang og funksjon 
 Funksjonsinndeling 
 Trafikksikkerhet 
 Status og tilstandsbeskrivelse 
 Forventet trafikkutvikling 
 Framtidas krav til fylkesvegnettet 
 Miljø og Klima 
 Grensesnitt mot andre etater, fagområder og forvaltning 
 Økonomiske rammebetingelser 
 Investeringer 
 Drift og vedlikehold 
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 Scenarier for å ta igjen etterslepet 
 Strategi  

 
I tillegg er det 2 vedlegg med henholdsvis en detaljert liste over fylkeskommunens tuneller og 
ferjekaier, ferjeleier og forslag til kriterier til holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser. 
 
Utdrag av foreløpig innhold i enkelte kapitler: 
Delstrategien for fylkesveg skal gi et bilde av status på fylkesvegnettet, og synliggjøre dagens 
og framtidige utfordringer i Trøndelag. Den skal være tydelig på kriterier for prioriteringer og gi 
et grunnlag for politiske avveininger mellom ulike innsatsområder. 
 
Fylkeskommunen har en målsetning om å ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, 
fremkommelighet, miljø og regional utvikling. Dette skal bidra til at regionen på bærekraftig 
vis, er attraktiv for bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet og et senter innenfor 
forskning og utdannelse. Uansett må vegstrategien inneholde et grunnleggende nivå på 
framkommelighet og vegstandard uavhengig av årstid, ÅDT, vegdekke eller andre forhold.  
 
Kapitel 5 Funksjonsdeling, viser et forslag til funksjonsklasser. Funksjonsdelingen er gjort for å 
ha et grunnlag for prioritering av midler til investering, vedlikehold og drift på vegnettet. Det er 
listet opp ulike kriterier som er vurdert i arbeidet med funksjonsinndelingen.  
Når det gjelder status og tilstandsbeskrivelse (kap.7), så opplyses det at Sør-Trøndelags 
metodikk for å måle forfallsnivå over tid er videreført inn i det nye fylket. For bru brukes 
programmet «Brutus» som kilde for forfallsoversikter. Alle bruer gjennomgår en hoved-
inspeksjon hvert femte år. Behov for vedlikeholdstiltak eller fornyingstiltak blir satt på bakgrunn 
av tilstanden til bruene. En nærmere oversikt over etterslep på bruer er under utarbeidelse, og vil 
presenteres i endelig delstrategi for veg.  
 
For Trøndelag kan det påpekes følgende trender angående trafikkutviklingen: 

 Typisk utvikling har vært at trafikken øker mest (også relativt) rundt og mellom byene. 
Stor vekst i befolkningsutviklingen gir økt transport.  

 Tungbiltrafikken øker relativt sett mer enn personbiltrafikken. Dette vil også gi økt 
belastning på deler av fylkesvegnettet.  

 
Kapitel 9 beskriver framtidas krav til fylkesvegnettet, og hvor blant annet ny kjøretøyteknologi 
og annen teknologisk utvikling vil på virke trafikkbildet på mellomlang sikt (2030). Autonome 
og halvautonome kjøretøy kan forventes å stille større krav til drift av vegen og alltid tydelig 
vegoppmerking samtidig som smale veger kan vise seg å være en utfordring.  
Grønn trafikkvekst med kollektivtrafikk, sykkel og gange er en viktig målsetning. Man kan 
forvente at reisemiddelvalget blir påvirket med tilgangen på elsykler med god rekkevidde. Det 
bør høstes erfaringer fra sykkelbyer og relevante undersøkelser. Erfaringen må så brukes til også 
å styrke innsatsen utenfor Trondheim, der andel kollektiv, gående og syklende er lave.  
 
Miljø og klima kapitelet 10, omfatter underpunktene; miljø, støy, luftforurensning, vannforskrift 
og naturmangfold, vegsalting, klimaendringer – flom og skred og beredskap. 
Det er signalisert at det vil komme nye og strengere innsatskriterier for støyreduserende eller 
avbøtende tiltak, noe som krever økt behov for ressurser til blant annet støyskjerming og 
støyisolerende tiltak for boliger og institusjoner. 
Et stadig våtere klima tilsier at kostnaden til utbedring etter flom og skred er økende. Midler 
avsatt til skredsikring gjelder kun snø og steinskred, og ikke jord- og kvikkleireskred. En 
ordning tilsvarende statlige midler til fjellskred bør være aktuelt å jobbe mot.  
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Ved utskifting av kulverter og bruer må det dimensjoneres for større vannmasser. Det er et 
spørsmål om kulverter og bruer skal skiftes ut på grunn av for liten gjennomstrømmings-
dimensjon, eller om utskifting først skal gjøres når andre tiltak er nødvendig på brua eller 
kulverten. Har vegen omkjøringsmuligheter? Kan det aksepteres at vegen ved meget store og 
intense nedbørsmengder flommes over, eller graves over? Noen veger oversvømmes relativt 
ofte. Her kan tiltak som å heve vegen være aktuelt. 
Det anbefales å innføre kriterier for trinnvis beredskap for håndtering av fare for skred, flom og 
andre naturfarer. Opptrapping av beredskap med klare beskrivelser av arbeidsoppgaver og 
ansvar, må skje i takt med endringer i værforholdene. Driftskontraktene må / skal sørge for 
preventivt vedlikehold med spesielt fokus på åpne vannveger og skredvarsling.  
 
Som følge av at det pågår en prosess på nasjonalt nivå for å utrede overgangen til regional 
administrasjon av fylkesvegnettet er strategi og mål for fylkesvegene tonet ned (kap.3.2). I 
kapitel 11 er dagens grensesnitt mot andre etater, fagområder og forvaltning beskrevet nærmere.  
 
Fylkeskommunens økonomiske midler til drift og vedlikehold av og investering i fylkesvegene 
består i prinsippet av følgende bidrag (kap.10): 

1. Frie inntekter (skatteinntekter + rammetilskudd fra staten) 
2. Saker med særskilt tildeling + statlig tilskudd 
3. Låneopptak 
4. Brukerfinansiering 
5. Kommunal (og privat) medfinansiering 

 
Økte økonomiske rammer for fylkesvegene når det gjelder drift og vedlikehold, må komme i 
form av økt statlig overføring av frie midler, eller endring i prioritering internt i 
fylkeskommunen. Når det gjelder de økonomiske rammene for investering, må det tas hensyn til 
fylkeskommunens samlede låneopptak og gjeldende politikk om dette. Med tanke på 
medfinansiering kan det for eksempel ved etablering av gang- og sykkelveg langs veg med 
lavere funksjonsklasse, vurderes en strategi om at dette forutsettes en vesentlig kommunal 
medfinansiering. Det anbefales kun å åpne for forskuttering av prosjekter som allerede er 
prioritert innenfor handlingsprogrammets kommende fireårsperioder.  
 
Kapitel 13 Investeringer har flere underpunkt som er beskrevet nærmere. Dette er; 
investeringsprosjekter, fornyingsprogram, fornyingsprogram bruer, forsterke grusveger til 10 
tonn med asfalt, tilbud til gående og syklende, vurdering av løsninger – pilotprosjekt, 
byutvikling og avtaler med staten, miljøpakke Trondheim, mulig byvekstavtale for byene på 
Innherred og andre byer i Trøndelag, veglys, kontraktstrategi og organisering og prinsipper for 
investeringsbeslutninger. 
 
Det er igangsatt flere stor investeringsprosjekter som vil binde opp midler i årevis framover.  
På kort sikt må disse prosjektene fullføres og for øvrig primært satses på fornying av vegnettet. 
 
Det vil være behov for å både ta igjen vedlikeholdsetterslepet og ta igjen standardetterslep. På 
lang sikt er det derfor ikke dekkende kun å ha som strategi å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. 
Når det kommer til valg av strategi kan denne beskrives på følgende tre nivåer: 

 Punktvis utbedring kombinert med fornying  
o Gjenoppretting av eksisterende veg 
o Fortsatt en del av standardbrudd 
o Punktvise forbedringer 

 Strekningsvis utbedring med oppgradering til dagens standard 
o «Fornyingsprogram 2.0» samtidig breddeutvidelse og øvrige forbedringer. Krever 

med stor sannsynlighet omregulering. 
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o Marginalt med standardbrudd 
o I hovedsak tiltak langs eksisterende veg 

 Nybygging 
o Håndbokstandard (tilnærmet) tilpasset framtidens behov 
o Utvikling av egne innovative løsninger i tillegg håndbokstandard 

I et ideelt beslutningsgrunnlag for en strekning blir alle tre alternativer vurdert. Videre vil ikke 
det ene alternativet på en delstrekning utelukke noen av de andre på øvrige delstrekninger. 
Poenget er at hele strekninger må vurderes i større grad.  
 
Det anbefales at fylkeskommunen bidrar ved utvikling av, og gjør bruk av effektive verktøy for 
samfunnsøkonomiske analyser som del av grunnlaget ved prioritering av prosjekter, samt 
portefølje prioriteringer. Andre hensyn enn lønnsomhet kan også vektlegges.  
 
Fornying er definert som det å ta igjen vedlikeholdsetterslep, samtidig som det skjer en 
standardheving utover den opprinnelige for å oppfylle krav som gjelder i dag. Tiltakene i 
fornyingsprogrammet må ha et element av oppgradering for å kunne finansieres av 
investeringsmidler.  
 
Strategien for fornyingsprogram bruer omfatter en langtidsstrategi, fornyingsstrategi på kort sikt 
og strekningsvise tiltak. Det anbefales ikke konsekvent å prioritere utskifting av bruer 
strekningsvis. Fornying av bruer bør prioriteres basert på bruenes tilstand, skadeutvikling og 
deres respektive konsekvenser for framkommelighet og trafikksikkerhet.  
 
Et asfaltdekke har en levetid på 15 år og et nytt asfaltlag koster ca. 700 000 per km. Det betyr at 
asfaltering av gjenstående 1050 km grusveg vil øke behov for vedlikehold av asfaltdekker med 
50 mill. per år. For å opprettholde tilfredsstillende framkommelighet anbefales det heller å sette 
fokus på jevnlig vedlikehold av grusveger, framfor asfaltering av alle fylkesveger. I forbindelse 
med vedtak i fylkestingsak 66/18, så ble følgende setning tatt inn: Arbeidet med å øke andelen 
fylkesveger med fastdekke skal fortsette, basert på et helhetlig sett av prioriteringskriterier.  
 
Satsing på bygging av gang- og sykkelveger de nærmeste 2 og 4 km til skolene har vært høyt 
prioritert. Likevel mangler fortsatt tilbud som er sikre og føles trygge ved mange skoler.  
Satsing på sykkel på pendlerstrekninger som gir redusert bilbruk, vil også være bidrag til å nå 
nasjonale og regionale mål om redusert utslipp av klimagasser. God drift og vedlikehold i 
tilknytning til gange og sykkel er viktig for at tilbudet skal brukes optimalt.  
 
Å etablere gang- og sykkelveger langs lange vegstrekninger er svært kostnadskrevende. Et 
tverrfaglig samarbeid mellom miljøene innen friluftsliv, turisme, folkehelse, idrett og samferdsel 
kan gjøre det lettere å legge til rette for at alternative traseer som ikke alltid er parallell med 
vegkanten av en svært trafikkert veg, blir den foretrukne gå- eller sykkelruta. Det er ønskelig å 
kunne vurdere slike mulige alternative traseer i hele fylket.  
 
Det har vært ulik praksis med hensyn til eierforhold og drift av gatelys i de to Trøndelags-
fylkene. For et samlet Trøndelag foreslås at ansvaret for drift og vedlikehold av veglysanlegg 
langs D- og E-veger videreføres inntil de samlede drifts- og vedlikeholdsutfordringene innenfor 
fylkesvegnettet er klarlagt. I punktet veglys (13.6) er det lister opp et sett av kriterier og 
prinsipper i det videre arbeidet med veglys. Overtakelse av kommunale veglysanlegg bør 
begrenses til lysanlegg langs veger med funksjonsklasse B og C og: 

 Der ÅDT>kjøretøy/døgn 
 Innenfor en avstand fra skole på 2 km 
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Egen måler må være montert før overtakelse og anlegget må være i god teknisk stand. 
Anleggene som tidligere er vedtatt overført fra kommune til fylkeskommune må være satt i god 
stand innen en rimelig frist for anleggene overtas.  
 
For nye gang- og sykkelveger kan veglys utelates dersom det lav gang- og sykkelandel. 
 
Valg av rette kontraktstrategi for det enkelte prosjekt er viktig og vil fremadrettet ha økt fokus 
og omhandles nærmere i endelig vegstrategi.  
 
Det anbefales at investeringsbeslutninger som hovedregel tas i forbindelse med den årlige 
revidering av fylkets handlingsprogram. Ved ekstraordinære behov kan enkeltprosjekter vedtas 
underveis. Ved å samle investeringsbeslutningene ved den årlige revidering av 
handlingsprogrammet, sikres det mulighet for objektiv prioritering mellom prosjektene. Ved 
suksessive investeringsbeslutninger vanskeliggjøres denne prioritering.  
 
Kapitel 14 Drift og vedlikehold beskriver status på driften som er per i dag og hvilke forslag til 
strategier for driftskontrakter som skal legges til grunn for fylkesvegene. Det pågår utstrakt 
forsøksvirksomhet omkring kontraktstyper i landet. Det er gjort en vurdering om tilpassing av 
vinterdriftsklasser til de foreslåtte funksjonsklassene, men inndelingen er ikke laget med samme 
utgangspunkt og hensikt. En slik samkjøring kan dermed føre til økte kostnader for 
fylkeskommunen uten å ha tilstrekkelig hensikt.  
 
Kapitel 16 Strategi vil bli skrevet i den endelige versjonen av delstrategien. 
 
---------------------- 
 
Kommunen har tidligere gitt innspill/høringsuttalelser til: 
 

- Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag – Fylkesveger i Nord-
Trøndelag, kom-sak 23/17, 18.4.2017. 

- Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag og ny takst og sonestruktur, 
brev datert 22.9.2017. 

 
Kommunen har også deltatt på dialogmøter med fylkeskommunen, både våren 2016 og i 
september 2017.  
 
I tillegg har ordfører oversendt brev til fylkeskommunen vedrørende utfordringer knyttet til 
flom, datert 7.5.2018. 
 

Vurdering 
Delstrategi for fylkesveg bygger på fylkeskommunens visjon: «Vi skaper historie». Og det 
opplyses at ut fra et vegperspektiv så vil dette innebære å legge til rette infrastrukturen for 
framtida. 
 
Kommunen er bedt om å gi innspill til den overordna delstrategien for fylkesveger. Den 
overordnede strategien vurderes å være dekkende, og har ingen spesielle merknader til den som 
ligger inne i Kap.3 Underpunkt 3.1 Overordnet visjon og strategi.  
 
Delstrategi veg er en av fem delstrategier, og skal gi et kunnskapsgrunnlag, samt skisserer 
prinsipper og strategier som vil bli drøftet politisk både på fylkesplan og i kommunene. 
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Det er presisert at høringsdokumentet ikke er ferdig utarbeidet. Skriftlige innspill, dialogmøter 
med kommunene og videre faglige utredninger skal gi et samlet grunnlag for å gjøre ferdig 
delstrategien. For Overhallas del så vil siste dialogmøtet den 20.juni være en dag etter 
kommunestyrets siste møte før sommerferien. Med en høringsfrist satt til 1.juli, så vanskeliggjør 
dette å gi en fullstendig uttalelse basert på et høringsutkast som ikke er ferdigstilt.   
 
Oversendt høringsdokument gir imidlertid en god status på eksisterende vegnett, samt forslag til 
strategier og hvilke kriterier som er lagt til grunn. I og med at delstrategien ikke er helt ferdig, 
samt at det ikke foreligger et konkret forslag til handlingsprogram 2019-2022, er det vanskelig å 
se om et handlingsprogram vil fange opp kommunens tidligere prioriterte tiltak. Det vil 
bemerkes at det er svært beklagelig at det ikke er tid til å få handlingsprogrammet til høring før 
det skal vedtas i fylkestinget.  
 
Kapitel 5 Funksjonsdeling vil være spesielt viktig i og med at funksjonsdelingen vil være et 
grunnlag for prioritering av midler til investering, vedlikehold og drift på vegnettet. 
 
Fylkesvegene i Overhalla er foreslått gitt følgende funksjonsklasser (A – E): 
B: Fv. 17 og Fv. 760  
D: Fv. 7040 (tidligere fv. 401) 
E: Fv. 7056 (439), Fv. 7058 (440), Fv. 7052 (434), Fv. 7054 (436), Fv. 7050 (431) 
 
Forslag til funksjonsklasser viser 5 funksjonsklasser (A-E). Nord-Trøndelag hadde 4 
funksjonsklasser (A-D). Med unntak av at Fv.17 som er gitt funksjonsklasse B, er det ingen 
endring hvis man overfører vegene til nytt forslag til funksjonsklasser.   
 
Med bakgrunn i kommunens tidligere innspill om Ranem bru, så bør det vurderes å heve 
funksjonsklassen for Fv. 7056 fra E til D. Dette med bakgrunn i fv.7056 i hovedsak består av 
Ranem bru og er en viktig forbindelse mellom fv.17 (B) og fv. 7040 (D).   
 
En satsing på gang- og sykkelveger, samt å bedre trafikksikkerheten rundt skolene innenfor en 
radius på 2 og 4 km er viktig. Kommunen bifaller at dette er noe som vil bli satset på regionalt. 
 
Kommunen er fortsatt er interessert i å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder 
satsing på sykkel på pendlerstrekningen Ranemsletta – Skage  – Namsos. Dette kan gi rom for å 
prøve ut andre og enklere løsninger enn de som følger Statens vegvesens håndbok N100 «Veg 
og gateutforming».  
 
Det er utfordringer knyttet til flom i Namsen og Bjøra, og det bør derfor vurderes om en heving 
av vegen på strekninger som er flomutsatte bør tas inn som et tiltak innenfor Fornyingsprogram 
(underpunkt 13.2). Dette vil sannsynligvis gjelde for flere kommuner, og det antas at det vil 
være kostnadsbesparende å utføre en heving av flomutsatte vegstrekninger når en først skal 
gjøre tiltak innenfor et fornyingsprogram.  
 
Når det gjelder innspill til konkrete tiltak på eller langs fylkesvegen, så legges det til grunn den 
prioriteringen som er gjort av kommunestyret tidligere.  
 
Konklusjon: 
Overhalla kommune har ingen merknad/innspill til den overordna delstrategien for veg. 
 
Til oversendt hørings-/ innspilldokument «Delstrategi veg» gis det følgende konkrete innspill: 
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 Det bør innarbeides et nytt punkt under 13.2 Fornyingsprogram, som vil omfatte en 
heving av flomutsatte strekninger.   

 Det anmodes å heve funksjonsklassen for Fv. 7056 fra E til D. Dette med bakgrunn i 
fv.7056 i hovedsak består av Ranem bru og er en viktig forbindelse mellom fv.17 (B) og 
fv. 7040 (D). 

 Under punkt 13.6 Veglys bør punkt 9 i foreslåtte kriterier forsterkes ved endring til 
følgende formulering: «Det skal brukes energieffektive LED-lys hver gang et lysanlegg 
rehabiliteres og ved nybygging. I tillegg skal det vurderes bruk av nattestyring, 
bevegelsesstyring og ny teknologi.»  

 Det står kort nevnt i kapittel 9 at fylkeskommunen kan ta en koordinerende rolle i 
utbyggingen av ladepunkter for helelektriske kjøretøyer. Dette bør konkretiseres 
gjennom en tydelig strategi for å tilrettelegge Trøndelag for elektrifisering av bilparken. 
En egen delplan for elektrifiseringen kan være et hensiktsmessig virkemiddel. 
 

 
Følgende innspill på konkrete tiltak gis som grunnlag for handlingsprogrammet (eget skjema): 

 Fv. 7056 (439) Ranem bru – starte praktisk planarbeid med mål om bygging av ny bru 
 Fv. 7040 (401) «Sørsivegen» - breddeutvidelse, fastdekke og heving av veg ved 

flomutsatte strekninger. 
 Fv. 7054 (436) Fastdekke på Nordgårdsvegen. 
 Etappevis utbygging av gang- og sykkelveg mellom Ranemsletta og Skage, og videre til 

Namsos. 
 Fv. 17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av svinger og 

avkjørsler fra Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata 
 Fv. 760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang 
 Fv. 17 Siktforbedrende tiltak ved kryss Reinbjørkorsen 

 
Viser for øvrig til en eventuell egen uttalelse fra Region Namdal som Overhalla kommune deltar 
i. 
 
Kommunen melder sin interesse for å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder 
satsing på sykkel på pendlerstrekningen Ranemsletta – Skage – Namsos. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/5875-1 
Saksbehandler: 
 Roger Hasselvold 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Virksomhets- og regnskapsrapport 1. tertial 2018 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 46/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 38/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar virksomhets-, finans- og regnskapsrapport for 1. tertial 2018 til 

orientering. 
2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres i henhold til 

rådmannens anbefaling. Investeringsramme etter justering er kr. 76.481.900, med et 
samlet låneopptak på kr. 59.363.214.  

3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres i henhold til rådmannens 
anbefalinger. Driftsramme til fordeling drift etter justering er kr. 242.944.373. 

4.  Følgende budsjettjustering gjennomføres: 
 

Regnskapsskjema 1A - investering R 2017 RB 2018 Forslag til Rev budsj
Regnskapsskjema 1A - drift b justering kst vedtak
Skatt på inntekt og formue 89 305 837 88 272 000 -502 000 87 770 000
Ordinært rammetilskudd 145 974 144 148 500 000 -374 000 148 126 000
Skatt på eiendom 6 926 842 6 888 609 -177 609 6 711 000
Andre direkte eller indirekte skatter 391 203 391 203 0 391 203
Andre generelle statstilskudd 21 684 824 11 462 000 774 000 12 236 000
Sum frie disponible inntekter 264 282 849 255 513 812 -279 609 255 234 203
Renteinntekter og utbytte 2 823 605 1 655 000 179 000 1 834 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 485 359 10 050 000 14 000 10 064 000
Avdrag på lån 12 559 874 13 127 000 -1 015 000 12 112 000
Netto finansinnt./utg. -19 221 628 -21 522 000 1 180 000 -20 342 000
Til ubundne avsetninger 39 012 758 11 398 352 774 000 12 172 352
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 10 649 047 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 23 999 840 15 589 925 3 045 000 21 175 175
Netto avsetninger -4 363 871 4 191 573 2 271 000 9 002 823
Overført til investeringsregnskapet 1 061 000 950 653 0 950 653
Til fordeling drift 239 636 351 237 232 732 3 171 391 242 944 373
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 233 939 451 237 232 732 5 711 641 242 944 373
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5 696 900 0 -2 540 250 0  
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Regnskapsskjema 1A - investering R 2017 RB 2018 Forslag til Rev budsj
Regnskapsskjema 1B - drift b justering kst vedtak
Politiske styringsorganer 3 430 781-           727 964 - 727 964
Stabs- og støttefunksjoner 14 882 671 15 072 809 40 000-                  15 032 809
Fagområde oppvekst 85 933 976 89 593 100 975 000 90 568 100
Fagområde helse/sosial 74 031 500 76 633 346 2 327 000 78 960 346
Fagområde kultur 16 514 910 11 206 878 - 11 206 878
Fagområde teknisk 33 638 058 35 315 411 1 198 372 36 513 783
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 11 251 266-         16 169 776-         582 731-               -16 752 507
Midtre Namdal Samkommune 23 620 385 24 853 000 1 834 000 26 687 000
Sum fordelt til drift 233 939 451 237 232 732 5 711 641 242 944 373  
 
Regnskapsskjema 2A - investering R 2017 RB 2018 Forslag til Rev budsj

b justering kst vedtak
Investeringer i anleggsmidler 69 217 255 70 247 137 6 234 763 76 481 900
Utlån og forskutteringer 2 085 000 2 000 000 - 2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 886 072 951 000 - 951 000
Avdrag på lån 3 776 404 1 237 000 - 1 237 000
Dekning av tidligere års udekket - - - -
Avsetninger 100 000 1 000 000 758 000 1 758 000
Årets finansieringsbehov 76 064 731 75 435 137 6 992 763 82 427 900
Finansiert slik: -
Bruk av lånemidler 55 502 487 58 251 637 3 111 577 61 363 214
Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 026 742 1 000 000 2 966 186 3 966 186
Tilskudd til investeringer - - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 9 893 186 11 280 500 1 010 000 12 290 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 5 810 441 3 952 000 95 000-                  3 857 000
Andre inntekter 60 875 - - -
Sum ekstern finansiering 72 293 731 74 484 137 6 992 763 81 476 900
Overført fra driftsregnskapet 1 061 000 951 000 951 000
Bruk av avsetninger 2 710 000 - -
Sum finansiering 76 064 731 75 435 137 6 992 763 82 427 900
Udekket/udisponert - - -  
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
  Regnskapsrapport 1. tertial  
  Finansrapport 1. tertial  
  Virksomhetsrapport 1. tertial  
    
 

Saksopplysninger 
I henhold til delegasjonsreglementet for Overhalla kommune skal rådmannen rapportere 
kommunens økonomiske situasjon tertialvis (hver 4. måned). Dette er også i tråd med forskrift 
om årsbudsjett, som gir føringer for økonomisk rapportering til kommunestyret og forslag til 
tiltak dersom utviklingen tilsier det. I tillegg til økonomisk rapportering, vil vi med 
tertialrapporten også gi kommunestyret god informasjon om kommunens utvikling i tråd med 
målsetninger i overordnete planer. 
 
En har tatt utgangspunkt i regnskapet pr utgangen av april 2018, og ut fra det beskrevet 
regnskapsprognose pr 31/12-18. For mer detaljert oversikt over rapporten vises det til 
Regnskapsrapport, finansrapport og virksomhetsrapport fra enhetene. 
 

Vurdering 
Driftsregnskap 
 
Frie disponible inntekter 
Prognosen for sum frie disponible inntekter viser en forventet inntektssvikt på 279.000 kr.  
Overhallas opprinnelige budsjett ble for skatt og rammetilskuddet bygd på forslag til 
statsbudsjett. Endelig statsbudsjett ble noe endret og foreløpig prognose viser en reduksjon på 
876.000 kr. Integreringstilskuddet forventes å bli 770.000 kr høyere enn budsjett som følge av 
familiegjenforening.  
 
Netto finansutgifter 
Nye beregninger av minimumsavdrag med utgangspunkt i balansetall pr 31/12-2017 viser en 
lavere utgift enn opprinnelig beregnet. Videre forventes det noe mer i renteinntekter. Forventet 
netto finansutgifter blir 1.180.000 kr lavere enn opprinnelig budsjett. 
 
Fond 
Kommunens disposisjonsfond er ved utgangen av 2017 58 millioner kr før disponering av 
regnskapsmessig mindreforbruk på 5,7 mill. kr i 2017.  
 
Det er i opprinnelig budsjett 2018 forutsatt netto bruk av disposisjonsfond på 3,2 mill. kr. I 
rådmannens forsalg til revidert budsjett vil en netto bruke 9 mill. kr av fondet. Av dette utgjør 
4,3 mill. bruk av «flyktningefondet», 2,5 mill. kr til saldering av budsjettrevidering første tertial 
og resterende gjelder prosjekter med begrenset varighet (1-3 år).  
 
Endrede forutsettinger i driften: 
Nye beregninger av tilskudd til ressurskrevende brukere viser seg å bli en del lavere enn 
opprinnelig budsjettert. Endring i tilskuddsordningen, lavere antall -og timesats gir en reduksjon 
i inntekten med 890.000 kr.  
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Nye krav om periodisering av vikarlønn på riktig år medfører en ekstra mnd. med slik utgift i 
2018. Beregninger for 2017 viser en kostnad på 1,3 mill. kr som rådmannen anbefaler dekket 
ved bruk av disposisjonsfond. Dette er en engangssak for å komme på «tur» regnskapsmessig 
hva angår periodisering av utgiftene. Påvirker ikke likviditeten til kommunen. 
 
En gjennomgang av integreringsordningen viser økt behov for tilskudd til livsopphold, samt 
språkstøtte ved Hunn skole. I tillegg har to av de bosatte flyttet til en annen kommune. 
Overhalla er med det pliktig til å utbetale en forholdsmessig andel av integreringstilskuddet 
(som var avsatt til fond) til annen kommune. Totalt gir dette en utgiftsøkning på ca. 3 mill. kr 
som dekkes med bruk av «flyktningefondet».  
 
Det er forutsatt opptak av 4 nye lærlinger pr år. Ved en forglemmelse ble det ikke budsjettert 
med 2 nye innenfor oppvekst. Samlet kostnad fra 15. august og ut året er beregnet til 90.000 kr.  
 
Innenfor ordinær barnehagedrift forventes det en økning i antall barn på Skage barnehage og 
reduksjon på Ranemsletta. Netto vil dette gi en kostnadsøkning på 20.000 kr. Opprinnelig var 
det forutsatt redusert behov for styrket tilbud ved Ranemsletta barnehage fra høsten. Nye 
utredninger har avdekket økte behov som er beregnet til 130.000 kr.  
 
Opprinnelig var det budsjettert med et økt ressursbehov ved Hunn skole på 1,8 årsverk fra 
høsten. Dette med utgangspunkt i økt elevtall. Nye beregninger og avdekking av 
feilbudsjettering viser at en må øke ressursen ved SFO med 0,4 årsverk. En samlet kostnad er 
beregnet til 358.000 kr.  
 
Udisponert (overforbruk) 
Samlet viser foreløpig prognose at en vil få et overforbruk på 2,5 mill. kr som dekkes med bruk 
av disposisjonsfond. Dette er eksklusive tiltak innenfor integreringsordningen som dekkes med 
bruk av «flyktningefondet». Utviklingen på flere sentrale områder fram til tertialrapporteringen 
til høsten vil gi nærmere kjennskap til hvordan endelig resultat kan bli. 
 
Som nevnt ovenfor medfører endring av periodisering av vikarlønn en økt budsjettbelastning i 
2018 på 1,3 mill. kr. Dette er en ren regnskapsteknisk endring som ikke angir reelle endringer i 
drifta eller likviditeten. 
 
 
Investeringsregnskapet 
 
Investeringer i anleggsmidler 
Med utgangspunkt i vedtatt budsjett og prognosert framdrift forventes det en samlet investering 
på 76,4 mill. kr i 2018. Det er tidlig i året. Dette gir noe utfordring med nøyaktigheten med 
prognoseringen. I tillegg må en ta forbehold om framdrift og omfang av prosjekter som ikke er 
detaljbehandlet av kommunestyret.  
 
Utlån 
Lån ut 200.000 kr i Startlån pr april. Det forventes mer utover året uten at en har en fullstendig 
oversikt. Rammen er på 2 mill. kr.  
 
Avsetting (ubundne investeringsfond) 
Opprinnelig budsjett var det forutsatt en styrking av investeringsfond med 1 mill. kr. Det er 
solgt en festetomt til 758.000 kr. Det er forutsatt at disse inntektene avsett (fond) for brukt til 
vedlikehold/ utvikling av kommunal infrastruktur på industriområdene. Før avsettingen er det 
690.000 kr. på fondet. 2,7 mill. kr ble i 2017 benyttet til asfaltering på Skage industriområde.  
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Låneopptak 
I rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett er lånebehovet 61 mill. kr som er en 
økning fra opprinnelig budsjett som var på 55,5 mill. kr.  
 
Salg av tomter 
Det er i 2018 solgt tomter for 3,9 mill. kr. Budsjettert med 1 mill. kr. Merinntekten utover salg 
av festetomt foreslår Rådmannen brukes til reduksjon av låneopptak i 2018.  
 
 
Finansrapport 
 
Finansrapport for 1. tertial viser at kommunen har en kontantbeholdning på 117 mill. kr og 
samlet langsiktig gjeld på 387 mill. kr. Av den samlede gjelden er 76 % knyttet til 
fastrenteavtaler. 23 % av gjelden har rentedekning som lån til VAR sektoren, 
rentekompensasjon i Husbanken og lån til videre utlån.  
 
Kommunen har fra årsskifte inngått ny bankavtale. SpareBank 1 ble valgt som leverandør.  
 
Det er så langt i året ikke gjennomført låneopptak da likviditeten fortsatt er god. Ut fra 
rådmannens vurdering er renterisikoen meget lav. En er ikke disponert for refinansieringsrisiko 
da en ikke har slike lån. Rentemarkedet er stabilt og en forventer ingen stor renteøkning på kort 
sikt.  
 
Totalt må en kunne si at Overhalla kommune har en meget forutsigbar finansforvaltning med 
meget liten risiko for endringer som vil påvirke kommuneøkonomien.  
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-   - Positiv, frisk og framsynt  
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Saksmappe: 2017/3115-10 
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Saksframlegg 
 
 

 
Revidert økonomiplan 2018-2021 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 47/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 39/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens reviderte økonomiplan 2018-2021 vedtas innenfor følgende rammer.  
 
(Tall i kr 1000) Regnskap Budsjett
Regnskapsskjema 1A - drift 2 017 2 018 2019 2 020 2 021
Sum frie disponible inntekter 264 283 255 514 251 339 243 580 240 588
Netto finansinnt./utg. 19 222-         21 522-         25 561-         29 429-         31 468-         
Netto avsetninger 4 364-           3 219 10 087 14 586 15 587
Overført til investeringsregnskapet 1 061 951 - - -
Til fordeling drift 239 636 236 260 235 865 228 736 224 707
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 233 939 236 260 235 865 228 736 224 707
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5 697 - 0 0 0-                   

Økonomiplan

 
 
(Tall i kr 1000) Regnskap Budsjett
Regnskapsskjema 1B - drift 2 017 2 018 2019 2 020 2 021
Politiske styringsorganer 3 431-           728 728 728 728
Stabs- og støttefunksjoner 14 883 14 823 14 852 14 852 14 852
Fagområde oppvekst 85 934 89 593 89 523 87 823 87 323
Fagområde helse/sosial 74 031 76 633 76 633 76 133 76 133
Fagområde kultur 16 515 10 984 10 984 10 984 10 984
Fagområde teknisk 35 018 34 815 34 473 33 544 33 015
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 12 631-         16 170-         16 170-         16 170-         16 170-         
Kjøp av tjenester etter avvikling M-N samkom. - - - 24 841 24 841
Midtre Namdal Samkommune 23 620 24 853 24 841 - -
Innsparing integreringsordningen (samlet alle tjenester)- - - 4 000-           7 000-           
Sum 233 939 236 260 235 865 228 736 224 707

Økonomiplan
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Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett
2017 2018 2019 2020 2021

Årets finansieringsbehov 76 065 72 488 169 018 107 243 11 895
Sum ekstern finansiering 72 294 71 537 168 067 106 292 10 944
Sum finansiering 76 065 72 488 169 018 107 243 11 895
Udekket/udisponert - - - - -

Økonomiplan

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 23.05.2018 Revidert økonomiplan 2018-2021  
 

Saksopplysninger 
Rådmannen legger med dette fram revidert økonomiplan for 2018-2021. Økonomiplanen er 
revidert ut fra kjente endringer og regjeringens nylig fremlagte kommuneproposisjon. 
Økonomiplan for 2019-2022 vil bli fremmet før jul.  

Vurdering 
Revidert økonomiplan 2018-2021 viser at driftsutgiftene i perioden ser ut til å bli høyere enn 
inntektene, om ikke netto kostnadsnivå framover reduseres. En vil da være avhengig av å bruk 
av fondsbeholdningen for å kunne balansere budsjettet. Totalt behov for fondsbruk er foreløpig 
vurdert 43 mill. kr, hvorav 18 mill. kr kyttes til integreringsordning og prosjekter/tiltak med 
begrenset varighet.  
 

 
 
Reduksjonen i frie inntekter på 15 mill. kr gjelder i hovedsak statlige overføringer. 
Rammetilskuddet påvirkes av inntektsgarantiordningen (INGAR) som reduseres med over 3 
mill. kr. I tillegg vil en bli trukket i rammetilskuddet for elever i privat grunnskole. Ca 4,5 mill. 
kr. Reduksjon i bosetting av flyktninger reduserer integreringstilskuddet med ca 9 mill. kr. fram 
til 2021. Det er vider forutsatt en økning på 1 mill. kr. i eiendomsskatt.  
 
Driftsutgiftene/overføring investering reduseres med 12 mill. kr og er med noe lavere enn 
reduksjonen i frie inntekter. Ca 1 mill. kr gjelder redusert overføring til investeringsregnskapet. 
7 mill. kr integreringsordningen. I tillegg blir en del tiltak/ prosjekter med kortere varighet 
avsluttes i perioden med 2 mill. kr. Som en del av planlagte investeringer er det forutsatt 
innsparing innenfor helse/omsorg og oppvekst på ca 2,5 mill. kr.  
 
Med en samlet investeringsramme på 339 mill. 
kr. som finansieres med 239 mill. kr i bruk av lån 
forventes finansutgiften å øke fra 22 mill. kr til 
31. mill. kr. (9 mill. kr). Andelen av 
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driftsinntektene til finansutgifter øker fra 6% i 2017 til 10% i slutten av planperioden.  
 
Den langsiktige gjelden øker fra 387 mill. kr i 2017 til 560 mill. kr i 2021. Den langsiktige 
gjelden er med det 84 % poeng høyere enn driftsinntektene. For Overhalla har ca 70 % av 
gjelden blitt dekket av «kommunekassen», resterende av rentekompensasjon, selvkost og 
Startlån.  
 

 
 

Netto gir endringen i inntekt og utgift en ubalanse på 11 mill. kr siste året i planen.   
 
Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter viser også en negativ utvikling.  
Fra en avsetting på 7,2 % i 2016 forventes den 
å bli negativ 4,9 % i 2021. I en kortere 
periode, med et tilstrekke disposisjonsfond vil 
kommunens økonomi kunne «tåle» et slikt 
underskudd. Men over tid vil dette ikke være 
bærekraftig. Det vil derfor være viktig at en 
skaffer seg et handlingsrom som gir 
muligheter for utvikling.  
 
I tillegg til innsparingsmålet på 11 mill. kr som vil kunne gi balanse i planen bør en på sikt sikte 
mot et netto driftsresultat på 1,78 % av driftsinntektene. Dette utgjør ca 5 mill. kr.  
 
Overhalla har over flere år hatt en bevisst holdning til styrking av fondsbeholdningen, spesielt 
med tanke på utfordringen en i kommende år står ovenfor. Etter disponering av overskuddet i 
2017 er fondet på 62 mill. kr.  
 
Med et salderingsbehov og finansiering av tiltak/prosjekt av kortere varighet vil 
disposisjonsfondets saldo ved utgangen av 2021 være på 19 mill. kr.  
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Det anbefales at disposisjonsfondet bør være mellom 5 og 10 % av brutto driftsinntekter. 
Utviklingen viser at selv om en bruker 43 mill. kr i perioden vil en fortsatt ha et fond som er på 
6 %. En klar målsetting må likevel være å gjennomføre omstillingstiltak som reduserer og snur 
den kommende ubalansen i økonomien i perioden. 
 
Rådmannen har i sin innstilling til revidert økonomiplan (2. gangs behandling) forutsatt en 
balansering av planen med bruk av disposisjonsfond. Kommunen har fortsatt en grei økonomi, 
men økonomien bør balanseres og stabiliseres før perioden er omme.  
 
Kommunestyret har vedtatt oppstart av en omstillingsprosess som tar sikte på å bedre 
kommunens økonomi. Både administrasjon og politisk nivå vil bli involvert. Blant annet med 
opprettelse av politisk økonomiutvalg.  
 
For mer detaljerte opplysninger om planen vises det til revidert økonomiplan 2018-2021.  
 
 
 
 
 

43



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2017/8265-4 
Saksbehandler: 
 Trond Stenvik 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse - ny behandling 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 50/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 40/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Overhalla kommune blir deltaker i opprettelsen av stillingen som samhandlingskoordinator 
helse for kommunene med underskrevet samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag. 
Hovedoppgavene som stillingen skal arbeide med er som beskrevet i saksframlegget. 
 
Stillingen opprettes som en midlertidig løsning for to år med påfølgende evaluering som 
grunnlag for vurdering av videre behov. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 06.10.2017 Underskrevet samarbeidsavtale Marit Moe 
S 16.11.2017 Opprettelse av stilling som 

samhandlingskoordinator for 
kommunene i Nord-Trøndelag 

 

X 22.12.2017 Særutskrift Opprettelse av stilling 
som samhandlingskoordinator for 
kommunene i Nord-Trøndelag 

 

S 30.05.2018 Opprettelse av stilling som 
samhandlingskoordinator helse - ny 
behandling 

 

 
 
Vedlegg: 
Saksfremlegg K-sak 63/17 behandlet i kommunestyret 19.12.2017. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet denne saken første gang 19.12.17 i sak 63/17. Saksfremlegget da 
beskrev historikk (samhandlingsreformen) og begrunnelser for forslaget om opprettelse av en 
koordinatorstilling på området etter at tidligere stilling i samhandlingsreformarbeidet ble 
avviklet. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 
«Overhalla kommune ønsker ikke på dette tidspunktet å slutte seg til opprettelsen av stilling som 
samhandlingskoordinator helse. 
 
KS bes om å se på muligheten for å ivareta denne funksjonen innenfor egne ressurser med tanke 
på de kommende endringene i fylke- og kommunestrukturer.» 
 
Kommunene i daværende Nord-Trøndelag behandlet alle denne saken. Et flertall av kommunene 
sluttet seg til opprettelsen av stillingen, mens et mindretall av kommunene ikke sluttet seg til. 
Mindretallet, herunder Overhalla, besto av 7 kommuner i Namdalen. 
 
Utover i 2018 har det pågått en prosess mellom de ulike kommunene, KS og rådmannsutvalget i 
Trøndelag om hvordan koordineringsoppgaver på området kan avklares.  
 
Kommunene ble enige om å drøfte saken mellom rådmenn på rådmannsamlinga 3. mai. Her ble 
rådmenn enige om å prøve å få på plass en løsning rådmenn er omforent om. Det ble satt ned ei 
hurtigarbeidende gruppe, bestående av rådmann Overhalla, rådmann Inderøy/leder av 
Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU) for Helse Nord-Trøndelag og KS v/sekretariatet. 
Mandatet var å tydeliggjøre oppgavene til stillingen, samt å skissere en midlertidig løsning – en 
2-årig prosjektstilling med innlagt evaluering før beslutning om videre løsning.  
 
Dette oppdaterte saksframlegget oversendes de 7 kommunene som har takket nei, med en 
anmodning om rask behandling, slik at en kjenner status på antallet kommuner før 
sommerferien.  
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Formålet med koordinatorstillingen er å styrke samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten, her representert ved kommunene som har underskrevet 
samarbeidsavtalen med Helse Nord-Trøndelag. 
 
KS Nord-Trøndelag vil på vegne av kommunene, kjøpe funksjonen som 
samhandlingskoordinator av Steinkjer kommune, som tar på seg det formelle 
arbeidsgiveransvaret for koordinatoren. Kontorsted er v/KS Nord-Trøndelag sine lokaler i 
Fylkets hus på Steinkjer. 
 
Samhandlingskoordinator helse skal arbeide med følgende hovedområder: 

 I samarbeid med Helse Nord-Trøndelag og KS skal koordinatoren bidra til å utvikle den 
kommunale sekretariatsfunksjonen og ledelse i de avtalefestede samarbeidsorganene (jfr 
samarbeidsavtalen pkt. 6.1 og pkt. 6.2), som Politisk samarbeidsutvalg (PSU), 
Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og fagråd. Delta i AU for ASU. 

 Samhandlingskoordinatoren skal også bidra til å sette aktuelle saker på dagsorden 
overfor rådmannsnivået. KS sitt rådmannsutvalg er den primære arena 
samhandlingskoordinatoren skal forholde seg til i denne sammenheng. 

 Koordinatoren skal bidra til god samhandling, samordning og utvikle strategier gjennom 
tett kontakt med aktuelle grupper som kommunale helseledere, kommunegruppene helse, 
kommuneoverlegene, rådmenn og andre nøkkelpersoner. Deltakelse i etablerte regionale 
fora for helseledere. 

 Koordinatoren skal bidra til økt digitalisering innenfor helseområdet. Her vil innføring 
av helseplattformen være sentral og her vil koordinatoren få en sentral rolle med tanke 
på samspillet og koordinering mellom helseforetak og kommuner. 

 Samhandlingskoordinatoren skal bidra til å samordne og styrke kontakten mellom 
kommunene og utdanningsinstitusjonene/kompetansemiljø. Være pådriver for 
tjenesteinnovasjoner, ledelsesutvikling og organisasjonsutvikling på strategisk nivå. 

 Koordinatoren vil følge opp nasjonale og regionale utredninger/høringer. 
 Ved nye oppgaveoverføringer til kommunene, må koordinatoren innhente kunnskap om 

konsekvenser for kommunene, spre informasjon, erfaringsdeling og overføre 
kunnskapen til KS, samt de avtalefestede samarbeidsorganene (jfr. Samarbeidsavtalen 
pkt. 6.1 og pkt. 6.2) og nasjonale myndigheter. 

 Samhandlingskoordinatoren skal sammen med KS bidra til å drifte helseledernettverket i 
Trøndelag. 

Finansieringen bygger på en modell der alle kommunene innbetaler et grunnbeløp på kr 10 000,- 
pr kommune. I tillegg må det påregnes et kronebeløp pr innbygger, beregnet i 2018 til ca 6 
koner pr innbygger.  
 
For Overhalla kommune gir dette en årlig kostnad på ca kr. 33.000 de kommende to år. 
 
 

Vurdering 
Rådmannen viser til vurderingene som ble gjort ved forrige behandling av saken. Siden da har 
man nå fått konkretisert oppgavene noe mer og kommunene har seg i mellom hatt en nødvendig 
drøfting av oppgaver, eierskap og videre samhandlingsbehov. 
 

46



Rådmannen vil nå foreslå at Overhalla kommune deltar i den toårige løsningen med 
samhandlingskoordinator. Det er betydelige endringer i kommunesektoren de kommende årene 
hva angår blant annet organisering/struktur, oppgaver/kompetanse, digitalisering 
(Helseplattformen sentral innen helse) og dermed et samhandlingsbehov.  
 
En evaluering etter to år vil gi nærmere grunnlag for å ta stilling til hva slags 
koordineringsbehov kommunene vil ha framover og hvordan det bør håndteres. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2018/6491-1 
Saksbehandler: 
 Trond Stenvik 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 51/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 41/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
1. Overhalla kommune slutter seg til samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag 

og vedtaket om videre håndtering fra rådmannsutvalget i Trøndelag. 
2. Overhalla kommune slutter seg til som deltaker i det videre arbeidet med samhandling 

om digitalisering i Trøndelag og vil bidra til at foreslåtte tiltak gjennomføres. 
3. Overhalla kommune ønsker å bidra til at kommunene i Namdalen samler seg om felles 

digital utvikling og at Namdalen blir en tydelig region i digitaliseringsarbeidet i 
Trøndelag. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 31.05.2018 Samhandlingsstrategi for 

digitalisering i Trøndelag 
 

 
 
Vedlegg: 
Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag 2018-2021, datert april 2018. 
 

Saksopplysninger 
Kommunene og de regionale aktørene har i ulike sammenhenger pekt på at det er nødvendig 
med en mer forpliktende felles satsing på digitalisering i fylket. I sitt møte 30. januar ba 
rådmannsutvalget DiguT (Digitaliseringsutvalget i Trøndelag) utvikle forslag til en felles 
strategi for samhandling om digital utvikling for kommunene i Trøndelag innen utgangen av 
april 2018. 
 
DiguT utarbeidet en første versjon av samhandlingsstrategi for kommunene i Trøndelag 2018-
2021. Rådmannsutvalget i Trøndelag fattet følgende vedtak i saken i sitt møte 2. mai: 
 

1. Forslaget til samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag legges til grunn for det 
videre samarbeidet. 

2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale for kommuner/virksomheter som ønsker å 
delta i samhandlingen. 

3. Rådmannsutvalget blir styringsgruppe, i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet. 
4. Det etableres en strategigruppe med et sekretariat og ressurser som beskrevet i 

dokumentet. Finansieringen av budsjett for strategigruppe og sekretariat avklares 
gjennom behandling hos berørte deltakere og i rådmannsutvalget som styringsgruppe. 

5. Regionene i Trøndelag anbefales å etablere et eFagråd i tråd med beskrivelsen i dette 
dokumentet. 

6. DiguT utarbeider plan og innhold for et kompetanseprogram som startes høsten 2018, i 
tråd med beskrivelsen i dette dokumentet. 

7. Rådmannsutvalget støtter forslaget om å starte et felles prosjekt med anskaffelse og 
innføring av felles sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. 

8. Rådmannsutvalget ønsker at Trondheim kommune tar en sentral rolle i arbeidet med 
samhandlingsstrategien 

9. Oppstart av arbeidet bør finansieres med en grunnressurs basert på skjønnsmidler 
10. Rådmannsutvalget anbefaler kommunene å slutte seg til samhandlingsstrategien. 
11. Saken tas opp på møte i fylkesstyret. 

 
Samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag tar utgangspunkt i de tre bærende søylene 
en tenker må legges til grunn i et velfungerende samarbeid mellom kommunene: 

- Struktur og styring 
- Kompetanse 
- Prioriterte satsinger 

 
Samhandlingsstrategien fastsetter følgende mål for arbeidet: 
 
1) Kommunene i Trøndelag lærer av hverandre og utvikler brukervennlige tjenester i fellesskap.  
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2) Kommunene i Trøndelag har høy digital modenhet og endringskraft.  
3) Kommunene i Trøndelag standardiserer på beste praksis og tar i bruk nasjonale fellesløsninger.  
4) Innbyggere og næringsliv i Trøndelag opplever en effektiv og samordnet offentlig sektor i 
Trøndelag.  
5) Sammen med KS, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag utvikler kommunene et 
partnerskap for digitalisering som bidrar til nasjonal utvikling.  
 
Det foreslås at ny struktur for samhandling bygger på regionale samarbeidsordninger, som f.eks. 
samarbeidet mellom kommunene på Fosen. Trondheims rolle bør være tydelig i samhandlingen. 
 
Det inngås samarbeidsavtaler mellom kommunene/virksomhetene som vil inngå i et slikt 
forpliktende samarbeid. 
 
Rådmannsutvalget blir styringsgruppe. Styringsgruppa prioriterer og beslutter felles satsinger og 
finansiering av disse. I tillegg foreslås en strategigruppe med representanter fra de regionale 
samarbeidsarenaene. 
 
Sammen med strategigruppen vil et felles sekretariat ha ansvar for å organisere arbeidet med 
felles satsinger. Ressurser og kompetanse i sekretariatet må utvikles over tid, som en 
minimumsløsning i en startfase bør det være en ressurs tilsvarende minimum to årsverk. Det 
anbefales at fylkeskommunen ledes av fylkeskommunen. 
 
Samarbeidsstrukturen skisseres slik: 

 
 
Det foreslås at det fra høsten 2018 igangsettes et kompetanseprogram om digitalisering for 
kommunenes ledere i Trøndelag.  
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Det foreslås at kommunene gjennomfører konkrete felles satsinger som innebærer at 
kommunene standardiserer på samme løsninger innenfor områder det er hensiktsmessig. I 
starten bør kommunene konsentrere om få, men tydelige satsinger. 
Strategien foreslår at det settes i gang et felles prosjekt med sikte på anskaffelse og 
implementering av felles sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. Dette som et konkret 
første fellesprosjekt i tråd med samhandlingsstrategien. Det vil være en vesentlig brikke i en 
kommende standardisering for digitalisering i Trøndelag. 
 
Skal en lykkes i å iverksette et slikt fellesprosjekt med potensielt 47 kommuner må det til en 
rask avklaring av hvilke regioner/kommuner som vil delta. Gjennomføringsevne vil her være 
kritisk for å unngå at enkelte kommuner/regioner heller kjører egne løp. DiguT er nå i ferd med 
å kartlegge kommunenes deltakelse i et slikt felles prosjekt. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte samhandlingsstrategi-dokument for nærmere beskrivelser. 
 
Samhandlingsstrategien for digitalisering legges med dette fram til politisk behandling, og med 
spørsmål om Overhalla kommune ønsker å slutte seg til arbeidet med gjennomføring av 
strategien og de foreslåtte grepene den inneholder. 

Vurdering 
Det foregår for tiden mye arbeid med en sterkere felles digital utvikling i kommunesektoren, 
både på nasjonalt nivå, regionalt nivå og lokalt nivå. Det er åpenbart en mulighet for 
kommunene i nye Trøndelag å samle kreftene om en forsterket felles koordinering og 
samhandling.  
 
Skal de 47 kommunene i Trøndelag lykkes med dette, kreves det en god struktur på samarbeidet, 
slik at en kan få arbeidet til å bli systematisk og med god gjennomføringsevne. Det kreves også 
at kommunene går inn i det felles arbeidet med vilje til å prioritere samarbeidsløsninger. 
Potensialet for å hente gevinster i fellesskap vurderes som stort. 
 
Samlet sett er dette en prosess med høy kompleksitet i utgangspunktet. Det kanskje mest kritiske 
vil være å faktisk komme i gang med samarbeidet, med de kommunene som er modne til å 
beslutte at man vil delta i det videre arbeidet.  
 
Framover er det parallelt behov for å avklare og utvikle samarbeidet om digitalisering mellom 
kommunene i Namdalen. Dette er allerede pekt på som tema i Namdal Regionråd og i 
rådmannsgruppen i Namdalen. Så langt har samspillet om digital utvikling i Namdalen foregått 
oppdelt i Midtre Namdal, Indre Namdal og Ytre Namdal. Tiden bør nå være kommet for å se 
Namdalen som helhet i dette arbeidet. En første start på dette kan være å etablere en felles arena 
i tråd med anbefalingene i samhandlingsstrategien for Trøndelag, i form av et efagråd for 
Namdalen. 
 
Strategidokumentet gir klare anbefalinger om etablering av nødvendige ressurser i sekretariatet, 
for å sikre gjennomføringsevne til de felles satsingene. I oppstarten tenkes dette finansiert med 
skjønnsmidler fra fylkesmannen. Medfinansiering fra kommunene bør komme gradvis og i takt 
med gjennomføring av felles satsinger. 
 
Rådmannen tilrår at Overhalla kommune slutter seg til som deltaker i samhandling om 
digitalisering i Trøndelag, basert på strategidokumentet og vedtaket i rådmannsutvalget i 
Trøndelag. 
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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 
Overhalla formannskap 48/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 42/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Møteplan for 2. halvår 2018 vedtas som foreslått. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1. 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 22.05.20: 
Ikke behandlet. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 22.05.2018, enst.: 
Saken utsettes til juni for behandling. 
 
 
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 
 
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo å endre dato for formannskapsmøte i desember, fra 4.12. 
til mandag 3.12. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas, med ordfører Per Olav Tyldum (SP) endringsforslag. 
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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. 22. 20. 18. 
Komiteer MNS 10. 

 
5. 

 

Samkommunestyret 14. 
 

9. 
 

Møtene*) starter kl. 12.00  
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