
 
 

  
 

Møteinnkalling 

 
 
Utvalg: Overhalla formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg 
Dato: 05.11.2019 
Tidspunkt: 12:00 

 
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin 
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på e-post: 
torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no. 
 
Ved melding om forfall: Begrunnelse for forfall skal oppgis. 
   
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 
Per Olav Tyldum 
Ordfører 
 
 
       Torunn Grønnesby 
       Formannskapssekretær
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/8911-2 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om permisjon fra verv som varamedlem til Overhalla kommunestyre 
- Marianne Øyesvold 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 64/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Marianne Øyesvold sin søknad om fritak/permisjon frem til 1.11.20 innvilges.  
2. June Monica Marken Nordal rykker opp som 1. varamedlem frem til 1.11.20. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§ 7-9, 7-10 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 25.09.2019 Søknad om permisjon Marianne Øyesvold 
 
 

Saksopplysninger 
Marianne Øyesvold (SP) søker med søknad datert 24.9.19, om fritak/permisjon fra sitt verv som 
1. varamedlem til Senterpartiet fra 1.11.19 i 1 år. Begrunnelse for søknaden er at hun flytter fra 
kommunen. 
 
§ 7-9 2.ledd lyder: 
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt 
som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan 
likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, 
kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for 
resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var 
kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd 
stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 
fritaksperioden er over. 

Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på det tidspunktet søker samtykket i å bli valgt. 
 
Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg er hjemlet i Kommunelovens §7-10: 
Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen 
der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre 
måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket 
gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal 
varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. 
Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer 
tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller 
varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet 
tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i 
organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 
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Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 
annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan 
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse 
varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer 
(suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert 
med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, 
hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller 
fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal 
velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, 
som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde 
ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg 
etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

Vurdering 
Valgte representant oppgir flytting som begrunnelse og er derfor ikke valgbar. I § 7-9 1.ledd står 
det imidlertid at en folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen, kan tre inn igjen i 
vervet hvis vedkommende flytter tilbake igjen innen 2 år. På dette grunnlaget tilrår rådmannen 
at søknaden om fritak/permisjon innvilges. 
 
Senterpartiets 2. varamedlem til kommunestyret, June Monica Marken Nordal rykker opp som 
1. varamedlem frem til 1.11.20. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2019/8778-2 
Saksbehandler: 
 Åse Ferstad 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Innspill - Egnet plassering av hurtigladepunkt i Overhalla 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 65/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Det gis innspill til fylkeskommunen om at ønsket plassering av et hurtigladetilbud for 

elbiler i Overhalla er ved Circle K. 
 

2. Det forutsettes at drift og vedlikehold utføres av en privat aktør/kommersielt selskap.  
 

3. Overhalla kommune gir et tilskudd på inntil kr 200.000 ved en etablering av minimum et 
trippel hurtigladetilbud (CCS/Chademo/fleksilader) i kommunen. Tilskuddet dekkes ved 
bruk av disposisjonsfondet. 

 
4. Overhalla kommune vil anmode øvrige kommuner i Namdalen om å bidra tilsvarende til 

etablering av hurtigladetilbud i sin kommune, slik at det blir enkelt og attraktivt for 
innbyggere og næringsliv å bruke elbil i Namdalen. 

 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Saksopplysninger 
Fylkestinget i Trøndelag har satt av 5 mill. kr. i støtte til utbygging av hurtigladepunkter for elbil 
i kommunene, og ønsker innspill til egnet plassering. 
 
Avsatte midler skal i utgangspunktet knyttes til fylkeskommunale bygg/anlegg, men det ønskes 
også innspill til andre og kanskje mer egnede plasseringer av ladepunkt. 
 
En prioritert liste vil bli fremmet til fylkespolitisk behandling, og det vil trolig kunne åpnes for å 
gi støtte til ladepunkt som ikke ligger ved fylkeskommunale bygg/anlegg.   
 
Støtten er tenkt brukt på steder hvor Enovas støtteordninger ikke dekker en etablering, slik at det 
skal øke muligheten til å bygge ut ladepunkt over hele Trøndelag. Det er ønskelig at støtten 
kombineres med støtte fra Klimasats, lokalt næringsliv, kommunen og andre lokale aktører, for 
å få flest mulig ladepunkt for de tilgjengelige midlene. Geografisk plassering og grad av 
samfinansiering vil være et viktig grunnlag for prioritering av hvilke ladepunkt som får støtte.  
 
Fylkeskommunen tar ikke på seg drift og vedlikehold, og antar at dette heller ikke vil være 
aktuelt for kommunene. De er derfor avhengig av å finne private aktører som kan sikre driften. 
Et ferdig opplegg for hvordan utbyggingen skal organiseres, finansieres og hvordan en 
fylkeskommunal støtte skal gis er per i dag ikke klart. Målet i første omgang er å skaffe et 
grunnlag for å ta en beslutning om en tilskuddsordning eller eventuelt en form for tjenestekjøp, 
som er innenfor EØS-regelverket. 
 
I utgangspunktet er det ikke noen avgrensning av hvilke ladepunkt som kan få støtte, men det 
tenkes primært hurtigladere (dvs. minimum 50 kW/400 V). Flexi/semi-hurtigladere med en 
effekt opptil 22 kW kan også være aktuelt. Normallading vil høyst trolig ikke få støtte. 
  
Følgende ønskes meldt inn: 

 Primært forslag til ett punkt pr. kommune 
 For kommuner med fylkeskommunalt anlegg, kan det foreslås to punkt 
 Oversiktskart og detaljkart som viser foreslått plassering 
 Kort beskrivelse av hvorfor plasseringen er godt egnet (mulighet for kombinasjon lading 

og andre aktiviteter/ærend, samarbeid med lokalt næringsliv/bedrift, tilgang til egnet 
strømkilde/-styrke –ny fornybar strøm?) 

 Mulighet for, aller helst avklart samfinansiering med andre aktører bør framgå 
 En vurdering av «bruksvolumet» er en fordel. Det kan være ut fra at turister/hytteeiere er 

potensielle brukere, ekstra mange elbiler i kommunen, gjennomfartstrafikk, mm. 
 Type ladepunkt som er mest aktuelt  

 
På grunn av kommunens møteplan for politisk behandling ikke samsvarer med høringsfristen 
som var satt til 31.oktober 2019, er det fra administrasjonen gitt en foreløpig tilbakemelding om 
foreslått plassering ved Circle K, men med forbehold om politisk vedtak i saken.  
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Vurdering 
Det er etablert flere ladepunkter  med normallading (typisk 3,6 / 7,3 / 11kW) i kommunen, både 
ved kommunale bygg og ved butikker/bedrifter, men vi mangler fortsatt å kunne gi et tilbud om 
hurtiglading. En hurtiglader er en lader som kan lade biler med en effekt på minst 50 kW. De 
fleste hurtigladestasjonene i landet i dag tilbyr 50 kW lading. Nyere stasjoner tilbyr i økende 
grad også høyere ladehastigheter (lynlading), som følge av at stadig flere nye elbiler kommer 
med mulighet for høyere ladeeffekt enn 50 kW. 
 
Av dagens 48 kommuner i Trøndelag mangler ca. 20 kommuner tilbud om hurtiglading i dag. I 
Namdalen er det 10 av kommunene som mangler slikt tilbud i dag, mens Grong, Namsos og 
Namsskogan har hurtigladestasjon(er). Skal en videre nordover langs fv.17 er nærmeste 
hurtiglader i Brønnøysund. Aksen langs E6 både nordover og sørover er godt relativt godt 
dekket med hurtigladestasjoner.  
 
Aktuell plassering av en hurtigladestasjon sentralt i kommunen tilsier en etablering enten i 
kommunesenteret eller ved Circle K. Plassering av et hurtigladetilbud omtrent midtveis mellom 
Høylandet/Grong og Namsos er hensiktsmessig. Nærhet til et visst servicetilbud (bespisning, 
toaletter, etc.) er generelt anbefalt for hurtigladestasjoner. 
 
En eventuell plassering i sentrumsområdet bør vurderes nærmere i forbindelse med pågående 
revisjon av reguleringsplan for Ranemsletta, og er derfor ikke vurdert nærmere i denne saken. 
Det er imidlertid fullt mulig å finne en god plassering i sentrum, hvis dette blir aktuelt.  
 
Ut fra de punktene som ønskes meldt inn til fylkeskommunen, så har man foreløpig vurdert at 
den beste og mest naturlige plasseringen i Overhalla vil være ved Circle K. Dette med 
begrunnelse i at bensinstasjonen kan tilby en god plassering, være nært og synlig fra 
fylkesvegen, åpningstider (man-fre 07-22, lør 08-21, og søn 09-21), samt mulighet for 
bespisning og toalettfasiliteter i dette tidsrommet.  
 
Circle K ligger ca. 700 m fra kommunesenteret, og kan nås med 10 minutters gange langs gang- 
og sykkelveg.  
 
Daglig leder ved Circle K har gitt en positiv tilbakemelding på en plassering av en hurtig-
ladestasjon på deres eiendom, og at de kan være interessert i et eventuelt videre samarbeid om 
en etablering. Han opplyser om økt etterspørsel etter muligheter for hurtiglading i området, noe 
som bekrefter de meldingene som også har kommet i løpet av sommeren fra både laksefiskere 
og turister.   
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Framføring av strøm kan skje fra eksisterende trafo, med en graveavstand på ca. 160 m til 
ønsket plassering av ladestasjonen. En plassering som vist på kartet er ifølge daglig leder ved 
Circle K den beste med tanke på underlag (støpt betongplate som dekke, snørydding mm).     
 
Hvor stort et kundegrunnlag er per i dag er ikke kjent, men etterspørselen etter muligheter for 
hurtiglading har økt merkbart de senere årene, og det antas at etterspørselen vil øke i takt med at 
stadig flere velger elbil. Av nye biler som selges nå er nesten halvparten elbiler (45% per juni 
2019). Norge har satt et mål om at alle nye personbiler skal være utslippsfrie i 2025. Dette 
innebærer at behovet for ladeinfrastruktur vil øke vesentlig fremover. 
 
Det finnes tre ulike hurtigladestandarder på markedet per i dag (CCS, Chademo og Tesla). Det 
vanlige er at hurtigladestasjoner etableres med en eller flere trippellader som gir mulighet for 
hurtiglading med to ulike hurtigladestandarder (CCS og Chademo) og semi-/fleksilading 
(22kW), noe som vil fange opp alle elbilene som per i dag finnes på markedet.  
 
En hurtiglading er ment å gi opptil rask lading opp til 80% ladekapasitet av bilens batteri. 
Normalt vil de fleste som trenger hurtiglading underveis på reise hurtiglade i ca. 10-60 minutter, 
alt avhengig av behovet for påfyll av rekkevidde og størrelse på batteri. En normallading tar 
minimum 4-5 timer og typisk 6-8 timer i løpet av natta på en hjemmelader/ladepunkt på 
arbeidsplassen.  
 
I og med at fylkeskommunen ennå ikke har det helt klart hvordan en utbygging skal organiseres 
og finansieres, så vil det for kommunens sin del i første omgang være å gi innspill på aktuell 
plassering og mulig samfinansiering.     
 
Så godt som alle hurtigladestasjoner i Norge i dag eies og drives av kommersielle selskaper som 
har et standardisert tilbud til kundene mht betalingsløsninger, drift og support mv. Det vurderes 
dermed som lite aktuelt at kommunen skal stå for driften og en vil derfor være avhengig av at en 
kommersiell drifter er interessert.  
 
Aktuelle parter ved en samfinansiering vil være kommunen, fylkeskommunen og en eller flere 
kommersielle aktører ved dette prosjektet. 
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Per i dag er det ikke kjent at Klimasatsmidlene støtter en etablering av en kommersiell 
utbygging av hurtigladestasjoner, da disse tilskuddsmidlene er knyttet opp mot innkjøp av nye 
tjenestebiler i kommunen. Når det gjelder Enova så har de i sine programkriterier for støtte til 
ladeinfrastruktur for elbil opplyst at de kan støtte en etablering av såkalt trippelstandard 
hurtiglader, men p.t. avgrenset til Troms og Finnmark.   
 
Generelle kostnader i forbindelse med en etablering av hurtiglader er blant annet kjøp og 
montering av utstyr, inklusive kommunikasjons- og betalingsløsninger, kabelframføring og 
eventuell en oppgradering av trafo (inkl. anleggsbidrag), fundamentering, skilting og 
oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot påkjørsel, vann og vind. I tillegg kommer 
eventuelle kostnader med prosjektering og byggeledelse. 
 
NTE har gitt tilbakemelding på at trafo ved Svartvollen har tilstrekkelig kapasitet og det vil ikke 
være nødvendig med en oppgradering.  
 
Det er per i dag ikke utarbeidet kostnadsoverslag, men en trippel hurtiglader antas normalt å ha 
en kostnad rundt 1 mill. kr.   
 
For å være aktuell for en eventuell utbygger/drifter, så vurderes det som viktig at kommunen 
bidrar økonomisk til at det blir etablert en hurtiglader i kommunen. Kommunen har også 
tidligere vedtatt å støtte etablering av hurtigladetilbud i Overhalla, uten at det da førte til 
realisering av slikt tilbud. 
 
Overhalla kommunes mål i klima- og miljøplanen om 100% elbiler innen 2020 er vi på god vei 
til å nå med dagens 15 elbiler (75% av samlet 20 biler i kommunens bilpark). Selv om et 
hurtigladetilbud i hovedsak vil være myntet på gjennomreisende som trenger ekstra rekkevidde, 
vil et hurtigladetilbud også gi elbileiere i Overhalla økt fleksibilitet ved at lading i mindre grad 
må planlegges. Man kan da raskt øke rekkevidden når batteriet er delvis utladet. Samtidig vil et 
hurtigladetilbud i kommunen gjøre det mer aktuelt for tilreisende/besøkende å kjøre elbil til 
Overhalla. Tilbudet vil også kunne gi økt handel for næringslivet i Overhalla ved at 
gjennomreisende stopper her. Samlet sett vil et hurtigladetilbud i nær alle kommuner være en 
forventet infrastruktur fra innbyggere og næringsliv om kort tid når andelen elbiler øker videre. 
 
Kommunens finansieringsbidrag til prosjektet tilrås gitt som et tilskudd, og at det tas forbehold 
om fylkeskommunen prioritering og tilskudd til en etablering i Overhalla. Rådmannen vil tilrå at 
kommunen signaliserer at man kan bidra med inntil kr. 200.000 til utbygging av et 
hurtigladetilbud i Overhalla. Midlene foreslås bevilget fra disposisjonsfondet. 
 
 
Miljømessig vurdering 
Regjeringens mål er at alle nye biler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Kommunens klima- 
og miljøplan har fokus på kommunens bidrag til at målet nås. Økt tilgang og tilgjengelighet for 
gode lademuligheter i kommunen vil bidra til videre elektrifisering av bilparken og dermed 
reduserte klimautslipp. For Namdalen bør det være en målsetting at alle kommunene i regionen 
bidrar til etablering av hurtigladetilbud i sin kommune innen kort tid. Det vil være det samlede 
tilbudet i regionen som gir innbyggere og næringsliv en opplevelse av et dekkende tilbud. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2015/8621-8 
Saksbehandler: 
 Roger Hasselvold 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om sluttfinansiering av nytt orgel i Ranem kirke 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 66/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre   

 

Rådmannens innstilling 
Midtre Namdal kirkelige fellesråd bevilges 290.000 kroner til sluttfinansiering av nytt orgel i 
Ranem kirke. Tilskuddet dekkes med bruk av lån.  
 
Følgende budsjettjustering gjennomføres: 
 
  Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 
Tilskudd  04709 1000 39000 0556 290.000 
Bruk av lån 09100 8100 88000 0906 -290.000 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 
1. Søknad om sluttfinansiering av nytt orgel i Ranem kirke 2019 (Midtre Namdal kirkelige 

fellesråd) 
2. Sluttrapport orgelprosjekt i Ranem kirke 2014-2019 (Overhalla menighetsråd Eva 

Kaldahl) 

Saksopplysninger 
Midtre Namdal kirkelige fellesråd har søkt Overhalla kommune om en sluttbevilgning for 
fullfinansiering av nytt orgel i Ranem kirke. Søknadssummen er på 290.000 kroner.  
 
Opprinnelig finansiering ble behandlet av kommunestyret i sak 104 den 21.12.2015. 
Kostnadsrammen var 4,75 millioner kroner eks. mva. Det ble søkt om 2,375 millioner kroner i 
tilskudd og innvilget et årlig tilskudd som tilsvarte et lån på 2 millioner kroner. Tilskuddet er i 
ettertid endret til en engangsutbetaling på 2 millioner kroner. Kirkelig fellesråd ble med det i 
vedtaket oppfordret til å finne annen finansiering av 0,375 millioner kroner.  
 
Sluttregnskapet for prosjektet viser at investeringsutgiften er kr 530.000 lavere enn opprinnelig 
kostnadsramme på 4,75 mill. kr. Den samlede finansieringen mangler kr 820.000 i forhold til 
opprinnelig finansieringsplan. Netto gir dette et økt finansieringsbehov på kr 290.000 for 
sluttføring av prosjektet. Det framgår ikke av søknaden om det er gjort andre forsøk for å skaffe 
til veie fullfinansiering av prosjektets underskudd.  
 
 Finansieringsplan 

2015 
Sluttrapport  

2019 
Avvik 

Investeringskostnad (eks mva.) 4.750.000 
 

4.220.430 530.000 

Finansiering:    
Overhalla kommune 2.000.000 2.000.000  
Gaver/ tilskudd 2.375.000 1.910.148  
Renteinntekter  24.337  
Manglende finansiering 375.000   
Sum finansiering 4.750.000 3.934.485 820.000 
Udekket  285.945 290.000 
 
Vurdering 
Prosjektgruppen og involverte i anskaffelse av nytt pipeorgel i Ranem kirke skal ha en stor 
honnør for jobben som er gjort. Det er skaffe tilveie et orgel av høy kvalitet som vil være 
framtidsrettet for kirken.  
 
Rådmannen mener det er svært positivt at en har klart å gjennomføre prosjektet godt innenfor 
opprinnelig kostnadsramme. Den vesentligste delen av innsparingen knyttes til lavere 
konsulentkostnader enn budsjettert.  
 
Samlet finansiering har blitt 820.000 kroner lavere enn opprinnelig plan. Forutsetningen i 
kommunestyrets opprinnelige vedtak er slik sett ikke oppfylt. Rådmannen kan likevel ikke se 
annen løsning enn at kommunen nå bidrar med en sluttfinansiering av orgelet.  
 
Det er en begivenhet med historiske perspektiver at det nå er kommet på plass et orgel av høy 
kvalitet i Ranem kirke. Det er mange som skal ha takk for god innsats og bidrag i den dugnaden 
som har ført til at orgelet er anskaffet, installert og i bruk i kirka.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Rådmann i Overhalla 

Saksmappe: 2019/9626-2 
Saksbehandler: 
 Trond Stenvik 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Deltakelse i IKA Trøndelag IKS fra 1.1.2020 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 67/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Overhalla kommune går inn som medeier i IKA Trøndelag IKS fra og med 1.1.2020.  
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 

01.01.2020. 
3. .... velges som kommunens representant til representantskapet i selskapet frem til oktober 

2023. 
4. Årlige kostnader innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan. 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 22.10.2019 Endring av selskapsavtale for 2020 IKA Trøndelag 
S 27.10.2019 Deltakelse i IKA Trøndelag IKS  
 
Vedlegg: 

 Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS fra 2020. 
 
 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i at Overhalla kommune er avhengig av å ha tilgang til en del eksterne 
arkivtjenester, har rådmannen tatt kontakt med IKA Trøndelag IKS (Interkommunalt Arkiv 
Trøndelag) om mulighet for inntreden. Overhalla kommune er en av få kommuner i Trøndelag 
som pr. d.d. ikke er medlem/eier i IKA Trøndelag IKS. Nye Namsos og Nærøysund kommuner 
har allerede besluttet sitt eierskap f.o.m. 2020, samt at også Flatanger med stor sannsynlighet vil 
gå inn fra samme dato. 
 
Den mest prekære begrunnelse for å gå inn som eier nå er at vi er helt avhengig av å få 
gjennomført en sikker og godkjent avlevering av digitalt skapt arkivmateriale til langtids 
bevaring, og som for ettertiden blir sikkert ivaretatt og gjort tilgjengelig og søkbar. Dette er et 
lovkrav, og Overhalla kommune må etablere en forsvarlig løsning. Tiltaket er nå blitt ytterligere 
aktualisert i forbindelse med at Overhalla sammen med de andre kommunene i Midtre Namdal 
nå må avslutte våre felles arkivserier i forbindelse med at Midtre Namdal Samkommune 
avvikles og kommunesammenslåingen fra 1.1.20 for Nye Namsos. 
 
Den eneste kjente løsningen for å løse arkivoppgaven med avlevering til langtidsbevaring av 
digitalt skapt materiale, er så langt vi har bragt på det rene, å gå inn som eier/medlem i IKA 
Trøndelag IKS og derved få tilgang til de tjenester og digitale løsninger som er nødvendig for å 
håndtere denne arkivoppgaven. 
 
I tillegg vil IKA Trøndelag IKS gi tilgang til en rekke tilleggstjenester som anses som nyttige 
for å løse og utvikle oppgavene med drift og forvaltning av arkiv, ikke minst på 
kompetansesiden.  
 
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et interkommunalt selskap etablert i 
1987 og er i dag eid av fylkeskommunen, de fleste trønderske kommunene og Os kommune i 
Hedmark. 
 
Kommunale arkiver inneholder både viktig forvaltningsdokumentasjon, rettighets-
dokumentasjon for innbyggerne og kulturhistorisk kildemateriale av lokal og regional 
betydning. Av denne grunn pålegger Arkivloven (AL) og tilhørende forskrifter (AF) 
kommunene å skape arkiv, bevare og tilgjengeliggjøre disse arkivene for samtid og ettertid. 
(AL. §6 AF. § 18). Ansvaret ligger hos kommunenes øverste administrative ledelse. 
IKA Trøndelags formål er å bistå eierkommunene slik at de kan overholde arkivlovens 
intensjoner og bestemmelser på en rasjonell og funksjonsdyktig måte (Selskapsavtalens §4). 
Dette innebærer mottak, bevaring og formidling av eldre og avsluttede kommunale arkiver. 
Dette gjelder både dokumentasjon i papirformat og det som er digitalt skapt. I tillegg er IKA 
Trøndelag eierkommunenes faginstans i spørsmål om dokumentasjonsforvaltning. 
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Kommunereformen medfører endringer i kommunestrukturen og dermed eiersammensetningen i 
selskapet. De eksisterende eierkommunene Agdenes, Bjugn, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, 
Roan, Snillfjord, Steinkjer, Verran, Ørland og Åfjord opphører. Nye eierkommuner blir Heim, 
Hitra, Orkland, Steinkjer, Ørland og Åfjord. I tillegg ønsker Flatanger, Namsos, Nærøysund og 
Overhalla kommuner å tre inn som eiere i IKA Trøndelag. Dette forutsetter at alle 37 
eierkommunene fatter likelydende vedtak om ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020. 
 
Overhalla kommune får en eierandel på 2,04%. Inntreden i selskapet vil for Overhalla kommune 
årlig medføre en kostnad på ca. kr. 200.000 (estimat på 2020-kostnad). 
 
I tråd med selskapsavtalen blir eierandel justert hvert 4. år ut fra folketall.  
 
Det øverste organ for selskapet er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine 
respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant som velges for den 
kommunale valgperioden. 

Vurdering 
Kommunens forvaltning av arkiv er en krevende oppgave som vokser i kompleksitet og omfang, 
både som følge av generell digitalisering med ulike og sammenhengende systemer hvor 
arkivverdig materiale skapes, og samtidig økende offentlige krav til håndtering og sikring av 
arkiv for ettertiden. 
 
Sammen med tilsvarende vurderinger gjort i våre nabokommuner, er rådmannen kommet til at 
vi fremover er avhengig av de tjenester som IKA Trøndelag IKS tilbyr for å kunne inneha en 
samlet arkivtjeneste i tråd med lovens rammer. 
 
Kommunestyret må oppnevne kommunens representant til representantskapet i IKA Trøndelag 
IKS. 
 
Årlige kostnader på ca. kr. 200.000 må innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan. 
 
Miljømessig vurdering 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2014/6640-11 
Saksbehandler: 
 Dagfinn Johansen 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2019. 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 68/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar tilstands- og utviklingsrapporten til orientering og anser at rapporten gir et 
godt bilde av tilstanden i grunnskolene i Overhalla. Gjennom å vedta framlagte tilstands- og 
utviklingsrapport, har skoleeier et godt grunnlag for å vurdere måloppnåelse og gjøre 
prioriteringer. I tillegg til de systemoverbyggende tiltakene som er iverksatt de siste årene, bør 
det gjennomføres en mer detaljert analyse for å få mer kunnskap om hva som må til for å hjelpe 
flere elever til å oppnå et høyere nivå i grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 29.08.2014 Tilstands- og utviklingsrapport for 

grunnskolene i Overhalla 2014 
 

S 24.08.2015 Tilstands- og utviklingsrapport for 
grunnskolene 2015 

 

S 24.09.2016 Tilstands- og utviklingsrapport for 
grunnskolene 2016 

 

S 28.08.2017 Tilstands- og utviklingsrapport for 
grunnskolene 2017 

 

S 24.08.2018 Tilstands- og utviklingsrapport for 
grunnskolene 2018. 

 

X 22.01.2019 Særutskrift Tilstands- og 
utviklingsrapport for grunnskolene i 
Overhalla 2014 

 

X 22.01.2019 Særutskrift Tilstands- og 
utviklingsrapport for grunnskolene 
2015 

 

X 22.01.2019 Særutskrift Tilstands- og 
utviklingsrapport for grunnskolene 
2016 

 

X 22.01.2019 Særutskrift Tilstands- og 
utviklingsrapport for grunnskolene 
2017 

 

X 22.01.2019 Særutskrift Tilstands- og 
utviklingsrapport for grunnskolene 
2018. 

 

S 28.10.2019 Tilstands- og utviklingsrapport for 
de kommunale grunnskolene 2019. 

 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tilstands- og utviklingsrapporten er bygd på de nasjonale retningslinjene for 
tilstandsrapportering i h t §13 i Lov om opplæring.  
Den nasjonale elevundersøkelsen, nasjonale prøver og sluttresultater 10. trinn er 
hovedgrunnlaget som kommunens vurderinger skal bygge på. For Overhalla er kommunens 
kvalitetsvurderingssystem brukt i tillegg for å underbygge vurderinger og konklusjoner.  
Kommunens kvalitetsvurderingsutvalg som består av 2 politikere, representant fra KFU 
(Kommunalt foreldreutvalg), rådmann og fagsjef for oppvekst har våren 2019 foretatt 
vurderinger basert på intervju med skolelederne ved OBUS og Hunn skole. Rapporten beskriver 
status innenfor de ulike delområdene med vurderinger fra skoleledelsen og 
kvalitetsvurderingsutvalget. 

Vurdering 
De nasjonale målingene skolene i Overhalla er en del av, viser variasjoner fra år til år, på samme 
måte som tidligere. 
Elevundersøkelsen viser litt lavere måloppnåelse for 7. trinn skoleåret 2018/2019 enn de 
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foregående årene. For 10. trinn er det forbedring fra de foregående årene. Det er viktig at 
kommunen fortsetter å prioritere arbeidet med inkluderende skolemiljø de neste årene som 
ble startet høsten 2018 
 
Resultatene på de nasjonale prøvene, spesielt for 5. trinn, er fortsatt ikke der vi ønsker de skal 
være i h t de lokale målene vi har satt i kommunen. Mye kan løses gjennom felles systemarbeid, 
men ikke alt. Utviklingsarbeid innenfor leseopplæring, realfag, styrking av tidlig innsats og 
arbeidet med inkluderende barnehage og skolemiljø er tiltak kommunen har satt i verk. 
Overbyggende for pedagogisk utvikling har vært innføringen av læringsbrett.  

Mer støtte, veiledning og fokus på planlegging og gjennomføring av det pedagogiske opplegget 
spesielt for 1. – 4. trinn må prioriteres i årene som kommer, hvis vi skal lykkes slik vi ønsker. 
Resultatene for 8.  og 9. trinn er fortsatt relativt sett bedre enn for 5. trinn. Det skjer positiv 
utvikling m h t elevenes grunnleggende ferdigheter fra 5. trinn og videre i skoleløpet. Dette er 
bra, og vi må ha en offensiv holdning for å få til et høyere nivå for flere elever etter endt 4. trinn. 

Våre elever avslutter fortsatt grunnskolen resultatmessig med noen karakterer som er høyere enn 
nasjonalt og noen som er lavere. Vi skal likevel være litt opptatt av utviklingen av 
grunnskolepoengene. Her har vi sett en tendens til et lavere gjennomsnitt de siste årene for 
Overhalla. Dette kan for enkeltelever ha betydning m h t om eleven får sitt førstevalg eller ikke 
ved søknad til videregående skole. 
 
Elevtallsutviklingen viser at vi vil få økning i elevtallet ved Hunn skole og en nedgang i 
barneskoledelen ved OBUS de neste årene. Ungdomsskoledelen på OBUS vil få flere elever.  
Store variasjoner i fødselskullene og usikkerhet m h t nybygging, gjør det vanskelig å gi eksakte 
svar på hvordan utviklingen reelt sett vil bli. Dette er utfordrende m h t kapasitetsplanlegging 
både for barnehagetilbudet og skoletilbudet. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2011/1665-145 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Navnesak Overhalla kommune - Boligveg ved Skiljåsaunet 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 69/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Forslag til adressenavn på boligveg ved Skiljåsaunet, Skiljåsaunvegen, kunngjøres i hht. 
stadnamnlovens regler og oversendes Språkrådet for uttalelser til skrivemåten. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 02.08.2019 Adressenavn i nytt boligfelt Kjetil Oevereng 
 
Kart: 
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Saksopplysninger 
Adressering i Overhalla kommune må vedlikeholdes med nye adressenavn. 
På Skiljåsaunet er et mindre boligtun med egen boligveg under planlegging. 
 
Grunneier har kommet med forslag Skilleåsaunveien.  
Han begrunner forslaget med at Skilliås er et etablert navn og stemmer med gårdsnavnet. 
 
Skiljåsaunet er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), som navn på gard. 
Navnet har status vedtatt (V). 
Vedtatt av Statens kartverk 27.2.1996. 
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Vedtatt skrivemåte avviker fra grunneiers ønske om navn på ny boligveg. 
 
Status Godkjent(G) brukes for skrivemåter av navn som omfattes av reglene i lov om stadnamn, 
som var i offentlig bruk (på kart, vegskilt eller annen offentlig dokumentasjon) før ikrafttreden 
av lov om stadnamn den 1.7.1991, og der det ikke seinere er gjort et vedtak etter reglene i loven. 
(Mange navn har en uproblematisk og udiskutabel skrivemåte slik at det ikke er nødvendig å ta 
opp navnesak for å få fastsatt korrekt skrivemåte etter lov om stadnamn.) Disse navna vil bli 
stående med status G. 
Alle skrivemåter som har vært i offentlig bruk før lov om stadnamn trådte i kraft 1.7.1991, har 
pr. definisjon status “godkjent” inntil det ev. blir gjort vedtak etter lov om stadnamn. 
 
Vedtatt(V) brukes for navnevedtak etter lov om stadnamn for et enkelt stedsnavn. Når en 
skrivemåte for et stedsnavn har fått status V, skal denne skrivemåten brukes etter eget initiativ i 
all offentlig sammenheng. 
 

Vurdering 
 
Når navnesak er tatt opp skal saken kunngjøres og Språkrådet skal gi tilråding til skrivemåte før 
endelig vedtak fattes. 
 
Lovverk 
Adressenavn er stedsnavn etter definisjonen i lov om stadnamn, § 2. 
Skrivemåten fastsettes derfor ut fra regelverket i lov om stadnamn, § 4: 
”Der ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn 
takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande 
rettsskrivingsprinsipp for norsk og samisk.” 
 
Grunneier ønsker et navn som identifiseres med gårdsnavnet, men vedtak av bruksnavnet fra 
1996 avviker fra hans skrivemåte. 
 
Rådmannen kan ikke anbefale at vegnavn avledet fra bruksnavn legges fram med skrivemåte 
som avviker fra vedtatt bruksnavn. 
Alle vegnavn i kommunen har ending -veg, ikke vei. Det er rådmannens anbefaling at dette 
videreføres. 
Det anbefales derfor at nytt vegnavn i Overhalla kommune, Skiljåsaunvegen, kunngjøres iht. 
stadnamnlovens regler og oversendes Språkrådet for uttalelse til skrivemåten. 
 
Etter høring og uttalelser er mottatt, legges adressenavnet fram til behandling. 
 
Følgende adressenavn legges til kunngjøring og oversendelse Språkrådet: 
 
Adressenavn  Type  Status   Beliggenhet___________ 
Skiljåsaunvegen Vegnavn Vedtatt   Boligveg ved Skiljåsaunet 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2019/9625-2 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om kjøp av tilleggsareal til Svalifoten 5, eier Robert Gabrielsen og 
Monica Hanssen 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 70/19 05.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad om mindre reguleringsendring av arealplan Svalia, vedtatt 06.02.2009, godkjennes 

etter PBL § 12-14. 
 Ca 200 m2 friområde godkjennes omregulert til boligformål fordi endringen er liten i 

forhold til planen, og ikke endrer hovedtrekkene. Den vil heller ikke få betydning for 
berørte parter som er tilgrensende nabo og deres interesser 

 Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven. Prinsippene i §§ 8 til 12 er lagt til grunn. 
 
2. Søknad om fradeling av 200 m2 fra 47/18 godkjennes etter PBL § 20-1, bokstav m. 
 
3. Omregulert areal selges som tilleggstomt til eiendommen Svalifoten 5. 

 Tomtepris settes til kr. 60 pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger med oppmåling og 
salg. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav d, pkt i 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 23.10.2019 Søknad om kjøp av tilleggsareal Monica Hanssen og Robert 

Gabrielsen 
 
Kart: 
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Saksopplysninger 
Monica Hanssen og Robert Gabrielsen, eier av Svalifoten 5 i Svalia har søkt om kjøp av 
tilleggstomt fra friområdet sør for tomta. Omsøkt arealet er 200 m2. 
Søker har nylig kjøpt tomta og har startet bygging. De søker om tilleggstomt for å få mer areal 
foran huset. 
 
Søknaden vil samtidig være en reguleringsendring fra friområde til boligformål. 
Reguleringsendringen kan i dette tilfellet vurderes som mindre endring fordi den ikke: 
 utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse 
 får virkning for andre enn grunneiere som endringen direkte berører 
 er i strid med overordnet plan 
 forventes å påføre naboer ulemper som kan utløse erstatning etter ekspropriasjonsloven. 
 
Et eksempel på mindre reguleringsendring er justering av grensen mellom to reguleringsformål. 
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Mindre reguleringsendring har enklere saksbehandling enn ordinær saksbehandling. 
Søknaden behandles etter PBL § 12-14. 
 
Fradeling behandles etter PBL |20-1, bokstav m. 
 
Kjøp av tilleggstomt skal behandles politisk og i hht. andre prisregler enn ordinær tomtepris.  
En tomt skal i utgangspunktet være stor nok. 
 
Kjøp og salg av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Kommunens 
forretningsdrift er ikke utøving av offentlig myndighet, men en avgjørelse som i prinsippet også 
kan fattes av private.  
 
 

Vurdering 
Søker ønsker mer areal foran boligen og søker om tilleggstomt.  
Tilgrensende tomt mot vest har tidligere kjøpt tilleggstomt. 
Området er regulert til friområde, men er ikke brukt av beboere, sikkert fordi det er bratt og 
igjenvokst. Det er anlagt snarveg ut på gang-/sykkelvegen, men denne ligger sør for omsøkt 
areal.  
Det er snakk om areal som er lite egnet til regulert formål, og det er fortsatt mye friområde 
igjen. Det vil være en bedre løsning å omregulere til boligformål som kan benyttes.  
Endringen vil ikke gå utover hovedtrekkene i planen. Det er fortsatt mye tilgjengelig friområde 
som kan benyttes til lek. 
Fra berørte naboer er det ingen merknader til søknaden. 
 
Rådmann anbefaler at søknad om reguleringsendring fra friområde til boligformål godkjennes 
fordi endringen er liten i forhold til planen, og endrer ikke hovedtrekkene i planen. Den vil 
heller ikke få betydning for berørte parter, som er tilgrensende nabo og deres interesser. 
 
Ved godkjent reguleringsendring, anbefaler rådmann at søker får kjøpe tilleggstomt som 
omsøkt. Kjøper gis tilbud om kr. 60 pr. m2 i likhet med tilsvarende salg og at kjøper betaler alle 
omkostninger med kjøpet. 
 
 
Miljømessig vurdering 
Naturmangfoldloven:  
Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I 
§ 7 står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving 
av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning 
av fast eiendom.  
 
§ 8: kunnskapsgrunnlaget  
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier i følge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. Omsøkt område er regulert friområde. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være oppfylt.  
§ 9: føre-var-prinsippet  
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges 
derfor liten vekt i saken.  
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning  
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Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.  
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  

27



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2019/8357-6 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Brøndbo Holding AS - Søknad om kjøp av tilleggstomt på Skage 
industriområde 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 71/19 05.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Fradeling av inntil 2,6 daa tomt fra Skage industriområde, 13/37 godkjennes etter plan- og 

bygningslovens § 20-1, bokstav m.  
2. Brøndbo Holding AS får kjøpe inntil 2,6 daa nord for deres tomt Torvstrøvegen 86. 

- Området selges for vedtatt tomtepris kr. 80/m2. 
- Kjøper betaler alle gebyr med opprettelse av eiendom og alle omkostninger med 

tomtesalget. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsregl. Kap III, bokstav d 
 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 19.09.2019 Søknad om kjøp av tilleggsareal - 

Torvstrøvegen 86 
Brøndbo Holding AS 

I 25.09.2019 Strøm Bil1din Amdalelektro - Håvard Skistad 
I 25.09.2019 Forespørsel i forhold til geoteknisk 

vurdering ved utbygging - 
Reguleringsplan 

Nve - Åse Sofie Winther 

I 26.09.2019 Geoteknisk vurdering ved utbygging 
i hht reguleringsplan i Overhalla 
kommune 

Nve - Stein-Are Strand 

I 26.09.2019 Bil1din Amdalelektro - Håvard Skistad 
 
Kart: 
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Saksopplysninger 
Brøndbo Holding AS har søkt om knapt 2.6 daa tilleggstomt nord for eksisterende tomt. 
På ny tomt er det søkt om oppsetting av lagerbygg. 
 
I vedtatt, revidert reguleringsplan er det bestemmelser om geotekniske forhold ved bygging. 
Dette forholdet er avklart i byggesaken for omsøkt tilleggstomt. 
 
Eksisterende strømforsyningen på industriområdet er ikke tilstrekkelig for utbyggingen til 
Brøndbo Holding. 
Kommunen har bestilt utbygging i hht planlagt behov, samtidig som det legges til rette for 
videre utbygging.  
 
Kjøp og salg av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Kommunens 
forretningsdrift er ikke utøving av offentlig myndighet, men en avgjørelse som i prinsippet også 
kan fattes av private.  
 
 

Vurdering 
Kommunen ser positivt på utvikling på Skage industriområde, og har tidligere vedtatt lav 
tomtepris for å stimulere til etablering, og som kompensasjon for opparbeidingskostnader. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at tomtepris på kr 80/m2 bevisst er satt lav for å hensynta dette 
forholdet. Opparbeidingskostnad kommer uansett, men er utvilsom høyere på Skage enn f. eks. 
på Skogmo, hvor tomtepris er kr 220/m2. 
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Rådmannen anbefaler at Brøndbo Holding AS får kjøpe inntil 2,6 daa nord for eksisterende 
tomt. 
Området selges for vedtatt tomtepris kr. 80/m2, der kjøper betaler alle gebyr med opprettelse av 
ny eiendom og alle omkostninger med kjøpet. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2018/2983-6 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av 
gårdstunet på Åsheim, 1/2, eier Lars Iver Kalnes 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 72/19 05.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad om dispensasjon av inntil 5 daa LNF-område til bebygd boligtomt fra eiendommen 

1/2 godkjennes etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.  
Søknaden godkjennes fordi vilkårene for dispensasjon er til stede ved at hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir ivaretatt 
ved at landbruksdrifta fortsatt blir ivaretatt. 
En kan heller ikke se at omsøkt dispensasjon vil medføre ulemper ved innvilgelse. 
Eier vil oppnå fordeler ved å legge om driften og kvitte seg med kostnadskrevende 
bygninger. 

2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven.  
Prinsippene i §§ 8 til 12 er lagt til grunn 

3. Fradeling av inntil 5 daa bebygd tomt godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, 
bokstav m.  

4. Behandling etter jordloven skjer i egen sak.  
5. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsbehandling og 

oppmåling/tinglysingsgebyr.  
6. Dispensasjonen gjelder det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget 

av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter gitt tillatelse, faller tillatelsen og 
dispensasjonen bort, jf lovens § 21-9. 

 
Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 19.03.2018 Kart over fradelingen Lars Iver Kalnes 
I 19.03.2018 Søknad om fradeling av bolig fra 

gårdstun 
Lars Iver Kalnes 

U 19.04.2018 Søknad om fradeling av bolig fra 
gårdstun - Befaring 

Lars Iver Kalnes 

I 19.08.2019 Utskilling av gårdstun Lars Iver Kalnes 
X 30.09.2019 Utskilling av gårdstun Annbjørg Eidheim 
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Kart: 
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Saksopplysninger 
Lars Iver Kalnes, eier av 7/5 ved Vestergårdsvegen (hvor han bor) og Åsheim 1/2, søker om 
dispensasjon og fradeling av tunet på Åsheim. 
De to gårdene ligger øst for Meosen, langs Vestergårdsvegen og Heiabakkan. 
 
Søknaden gjelder dispensasjon/fradeling og salg av tunet på grunn av driftsomlegging.  
I dag leies boligen ut. Jorda drives sammen med den andre gården som et samlet bruk. 
 
Landbruksforvaltningen har vurdert søknaden i forhold til landbruksdrift, og har ingen 
merknader til søknaden, men vil ha medvirkning på tomteutformingen. 
 
Søknaden er ikke sendt på høring til fylkesmann og fylkeskommune fordi søknaden ikke berører 
landbruksverdier og gjelder tomt til eksisterende bebyggelse. 
 
Dispensasjon:  
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
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Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon 
fra kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner 
kan bidra til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt 
til gjennom en planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. 
Den klare hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.  
 
Planverk:  
Søknaden skal behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 
og som fradelingsak etter § 20-1, bokstav m.  
Behandling etter jordlov skjer i egen sak. 
 
 

Vurdering 
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
I dette tilfellet er området regulert som LNF hvor eier driver to gårder under ett. Det ene tunet 
har han ikke lenger bruk for på grunn av driftsomlegging. Boligen har vært utleid lenge. 
Dispensasjon/fradeling og salg vil endre kostnadsnivået og gi en mer rasjonell drift. 
 
En kan heller ikke se at omsøkt dispensasjon vil medføre ulemper ved innvilgelse. 
Eier vil oppnå fordeler ved å legge om driften og kvitte seg med kostnadskrevende bygninger. 
 
Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed til stede. 
 
 
Miljømessig vurdering 
Naturmangfoldloven:  
Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I 
§ 7 står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving 
av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning 
av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”  
 
§ 8: kunnskapsgrunnlaget  
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier i følge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. Omsøkt område er gårdstun med bygninger og interne veger. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være oppfylt.  
§ 9: føre-var-prinsippet  
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges 
derfor liten vekt i saken.  
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning  
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.  
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2019/7658-3 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om dispensasjon og fradeling av bebygd tun, Elverum, 75/5, eier Jan 
Olav Tømmerås 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 73/19 05.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad om dispensasjon av inntil 1,5 daa LNF-område til bebygd boligtomt fra 

eiendommen Elverum 75/5 godkjennes etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.  
Søknaden godkjennes fordi vilkårene for dispensasjon er til stede ved at hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir ivaretatt 
ved at landbruksdrifta fortsatt blir ivaretatt. 
En kan heller ikke se at omsøkt dispensasjon vil medføre ulemper ved innvilgelse. 
Eier vil oppnå fordeler ved å kvitte seg med kostnadskrevende bygninger. 

2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven.  
Prinsippene i §§ 8 til 12 er lagt til grunn 

3. Fradeling av inntil 1, 5 daa bebygd tomt godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, 
bokstav m.  

4. Behandling etter jordloven skjer i egen sak.  
5. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsbehandling og 

oppmåling/tinglysingsgebyr.  
6. Dispensasjonen gjelder det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget 

av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter gitt tillatelse, faller tillatelsen og 
dispensasjonen bort, jf lovens § 21-9. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 19.08.2019 Søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel og 
fradeling av bebygd eiendom 

Jan Olav Tømmerås 

X 30.09.2019 Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel og 
fradeling av bebygd eiendom 

Annbjørg Eidheim 
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Kart: 
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Saksopplysninger 
Jan Olav Tømmerås, eier Vibstad nedre 36/5 (hvor han bor) og Elverum 75/5, søker om 
dispensasjon og fradeling av tunet på Elverum. 
Vibstad nedre ligger langs Sørsivegen, mens Elverum ligger langs Grandaunvegen. 
 
Søknaden gjelder dispensasjon/fradeling og salg av tunet fordi han ikke har bruk for bolighuset 
og garasjen på denne eiendommen.  
Jorda drives sammen med den andre gården som et samlet bruk. 
 
Landbruksforvaltningen har vurdert søknaden i forhold til landbruksdrift, og har ingen 
merknader til søknaden. 
 
Søknaden er ikke sendt på høring til fylkesmann og fylkeskommune fordi søknaden ikke berører 
landbruksverdier og gjelder tomt til eksisterende bebyggelse. 
 
Dispensasjon:  
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon 
fra kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner 
kan bidra til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt 
til gjennom en planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. 
Den klare hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.  
 
Planverk:  
Søknaden skal behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 
og som fradelingsak etter § 20-1, bokstav m.  
Behandling etter jordlov skjer i egen sak. 
 

Vurdering 
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
I dette tilfellet er området regulert som LNF hvor eier driver to gårder under ett. Boligen og 
garasjen på det ene tunet har han ikke bruk for. Jorda drives sammen med gården forøvrig. 
Dispensasjon/fradeling og salg vil endre kostnadsnivået og gi kapital til drifta. 
 
En kan ikke se at omsøkt dispensasjon vil medføre ulemper ved innvilgelse. Ny eier vil benytte 
eksisterende gårdsveg, og ikke medføre driftsulemper for gården selv om tunet ligger inntil 
dyrkamark. 
Eier vil oppnå fordeler ved å kvitte seg med kostnadskrevende bygninger. 
 
Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed til stede. 
 
 
Miljømessig vurdering 
Naturmangfoldloven:  
Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). I 
§ 7 står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving 
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av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom.  
 
§ 8: kunnskapsgrunnlaget  
Det er ikke registrerte funn av miljøverdier i følge MiS, DNs Naturbase eller Artsdatabankens 
artskart. Omsøkt område er gårdstun med bygninger og interne veger. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være oppfylt.  
§ 9: føre-var-prinsippet  
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt. Føre-var-prinsippet tillegges 
derfor liten vekt i saken.  
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning  
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.  
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.

38



 

Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2019/1518-4 
Saksbehandler: 
 Annbjørg Eidheim 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Søknad om dispensasjon, fradeling og makebytte mellom 12/14-Pål Tore 
Raabakken og 11/3 - Rune Hansen 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 74/19 05.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Overhalla kommune godkjenner søknad om dispensasjon av inntil 0,5 da LNF-område som 

tilleggstomt til bolig fra eiendommen 12/14 og inntil 0, 5 da boligtomt som tillegg til 
landbrukseiendom fra eiendommen 11/3 etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 2.  
Søknaden godkjennes fordi vilkårene for dispensasjon er til stede. 
Hensynene bak bestemmelsen om regulering til landbruk- og boligformål blir fortsatt i 
varetatt og ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene ved en bedre arrondering av området.  

2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven.  
Prinsippene i §§ 8 til 12 er lagt til grunn.  

3. Fradeling av inntil 0, 5 da tomt fra eiendommene 12/14 og 11/3 godkjennes etter plan- og 
bygningslovens § 20-1, bokstav m.  

4. Behandling etter jordloven skjer i egen sak.  
5. Søker ilegges gebyr iht. kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsbehandling og 

oppmåling/tinglysingsgebyr.  
6. Dispensasjonen gjelder det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget 

av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter gitt tillatelse, faller tillatelsen og 
dispensasjonen bort, jf lovens § 21-9.  

 
 
Hjemmel for vedtaket er: kap III, bokstav c, pkt iii 
 
 

Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 11.02.2019 Søknad om arealoverføring Pål Råbakken 
U 07.03.2019 Vedr søknad om tilleggsareal til 

eiendommen gnr. 11, bnr. 3 
Pål Tore Raabakken 

X 30.04.2019 Revidert kart  
 
Kart: 

39
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Saksopplysninger 
Pål Tore Raabakken, eier av 12/14 og Rune Hansen, eier av 11/3 har søkt om oppretting av 
grensen mellom eiendommene deres. 
De ønsker eiendomsgrense som vist med hvit strek på kartet. 
Eiendommen 11/3 ligger øst for Råbakkan grustak og motorbane. 
 
Opprettingen vil si dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fordi det er landbrukseiendom og 
boligtomt som grenser til hverandre. 
 
Boligeiendommen 11/3 eier areal vest for eiendommen, vist med hvit sirkel, men dette er ikke 
matrikkelført. Dette arealet ønskes tilbakeført til landbrukseiendommen, og er allerede dyrket og 
tatt i bruk. 
Som kompensasjon skal boligeiendommen overta areal hvor innkjøringsvegen ligger, og areal 
ned mot elva. Det er i senere tid dyrket inntil ønsket ny grense.  
Arealet langs Namsen er beholdt urørt. 
 
Søknaden er ikke sendt på høring til fylkesmann eller fylkeskommune fordi søknaden gjelder 
mindre tilleggsareal som er tatt i bruk som veg og mindre tilleggsareal som ikke er dyrkbart. 
Dessuten inneholder søknaden et makebytte som gir bedre arrondering for landbruksdrift og mer 
dyrket areal. 
 
Planverk:  
Søknaden skal behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens (PBL) §§19-1, 2 
og som fradelingsak etter § 20-1, bokstav m.  
Behandling etter jordlov skjer i egen sak.  
 
Dispensasjon:  
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy for kommunen og et vedtak om dispensasjon 
fra kommuneplanen innebærer at det gjøres unntak fra planen i enkelttilfeller. Dispensasjoner 
kan bidra til å svekke kommuneplanens funksjon som styringsverktøy. En kommuneplan er blitt 
til gjennom en planprosess der hensynet til blant annet offentlighet og medvirkning er ivaretatt. 
Den klare hovedregelen er derfor at planen skal overholdes inntil den oppheves eller endres.  
 
Eventuelt vedtak om dispensasjon må begrunnes.   
 

Vurdering 
Søknaden gjelder et mindre tilleggsareal som er tatt i bruk som veg til boligen og et mindre 
tilleggsareal ned mot elva som ikke er dyrkbart. Arealet skal ikke bebygges. Disse arealene 
søkes omdisponert til boligformål. 
Søknaden gjelder også ikke matrikulert tomteareal som skal tilbake til landbrukseiendommen 
for å gi bedre arrondering og mer dyrket areal. 
 
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
I dette tilfellet er det hensynene til både landbruk og boligformål som skal ivaretas.  
Det vurderes til at vilkår for dispensasjon vil være til stede.  
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Boligvegen ble bygd sammen med boligen og siden brukt til veg, men har tilhørt gården. Arealet 
ned mot elva er ikke dyrkbart og har ikke vært brukt i landbruksproduksjon. De omsøkte 
arealene er i dag brukt av boligeiendommen. 
Det tredje arealet som tilhører boligeiendommen og søkes omdisponert til landbruk, er allerede 
dyrket og tatt i bruk. Makebytte av areal har gitt en mye bedre arrondering, spesielt for 
landbrukseiendommen. Boligeiendommen har heller ikke bruk for dette arealet for å få et 
funksjonelt tun. 
Innvilgelse av dispensasjon vil dermed ikke medføre at hensynene i lovens formålsbestemmelse 
blir vesentlig tilsidesatt. 
 
En kan heller ikke se at bruk av arealene som omsøkt vil medføre ulemper ved innvilget 
dispensasjon, hverken for landbruk- eller boligeiendommen. 
I stedet vil dispensasjon og makebytte gi god tomteutforming og arrondering som er en fordel 
for driften av eiendommene. 
Dispensasjon kan dermed innvilges fordi hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
I tillegg vil fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene fordi en får en bedre 
arrondering og drift av eiendommene. 
 
 
Miljømessig vurdering 
 
Naturmangfoldloven:  
I tillegg skal søknaden vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven). I § 7 står følgende: “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer for utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler 
tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av 
beslutningen.”  
 
Naturmangfoldloven  
§ 8: kunnskapsgrunnlaget  
Det er registrerte funn av miljøverdier ifølge Artsdatabankens artskart.  
Det er beite- og rasteområde for sangsvane, storlom og andefugler langs Namsen i dette 
området. 
Området er stort, og arealbruken blir ikke endret med en oppretting av eiendomsgrensen. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være oppfylt.  
§ 9: føre-var-prinsippet  
Det er ikke grunn til å tro at verdifullt naturmangfold blir berørt.  
Bruken av området blir som før, og vegetasjon langs Namsen er bevart. 
Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt i saken.  
§ 10: økosystemtilnærming og samlet belastning  
Da det ikke foreligger opplysninger om at verdifullt naturmangfold kan bli påvirket, tillegges 
prinsippet om samlet belastning liten vekt.  
§ 11: kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
§ 12: miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Punktet anses ikke aktuelt i saken.  
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/4263-5 
Saksbehandler: 
 Roger Hasselvold 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Regnskaps- og virksomhetsrapport 2. tertial 2019 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 75/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar virksomhets og regnskapsrapporteringen for 2. tertial 2019 til 

orientering. 
 

2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres i henhold til 
rådmannens tilråding. Investeringsramme etter justering er 67.308.875 kroner som 
finansieres med 55.497.465 kroner i bruk av lån.  
 

3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres i henhold til rådmannens 
tilrådinger. Driftsramme til fordeling drift etter justering er 250.294.860. 
 

4. Det tas opp lån til videre utlån i Husbanken med en kostnadsramme på inntil 10 
millioner kroner.  
 

5. Kommunestyret slutter seg til prosjekt Velferdstiltak for beboere ved Overhalla sykeheim 
med en kostnadsramme på 1,9 millioner kroner. Prosjektet finansieres med tilskudd fra 
Husbanken og gavepenger.  
 

6. Følgende budsjettjustering gjennomføres: 
 

43



Regnskapsskjema 1A - drift R 2018 Oppr.budsjett RB 2019 Prognose Forslag til Forslag revidert 
b justering budsjett

Skatt på inntekt og formue 93 345 278 90 082 000 91 740 783 94 904 000 3 160 000 94 900 783
Ordinært rammetilskudd 146 051 411 151 225 000 150 055 425 153 071 000 3 020 000 153 075 425
Skatt på eiendom 6 628 501 10 254 000 11 300 000 11 300 000 - 11 300 000
Andre direkte eller indirekte skatter 391 203 391 203 391 203 391 203 - 391 203
Andre generelle statstilskudd 12 868 531 9 558 000 8 267 222 9 214 000 950 000 9 217 222
Sum frie disponible inntekter 259 284 924 261 510 203 261 754 633 268 880 203 7 130 000 268 884 633
Renteinntekter og utbytte 2 047 379 1 719 000 2 000 000 2 500 000 500 000 2 500 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 305 835 10 851 000 11 148 000 11 148 000 - 11 148 000
Avdrag på lån 12 112 000 13 012 000 13 510 006 13 510 006 - 13 510 006
Netto finansinnt./utg. 19 370 457-         22 144 000-         22 658 006-         22 158 006-      500 000 22 158 006-            
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - -
Til ubundne avsetninger 22 614 252 8 495 000 13 835 205 14 785 205 950 000 18 399 775
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 5 696 900 - 6 522 205 6 522 205 6 522 205
Bruk av ubundne avsetninger 21 315 175 13 766 000 16 203 233 16 203 233 16 203 233
Netto avsetninger 4 397 823 5 271 000 8 890 233 7 940 233 950 000-            4 325 663
Overført til investeringsregnskapet 914 000 1 014 000 1 014 000 833 000 181 000-            833 000
Til fordeling drift 243 398 290 243 623 203 246 972 860 253 829 430 6 856 570 250 214 860
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 236 876 086 243 622 860 246 972 860 250 214 860 3 242 000 250 214 860
Mer/mindreforbruk 6 522 204 - 0 3 614 570 3 614 570 0

Budsjettskjema 1B - drift R 2018 Oppr.budsjett RB 2019 Prognose Forslag til Forslag revidert 
b justering budsjett

Politiske styringsorganer -4 949 764 1 341 752 -2 458 248 -3 958 248 -1 500 000 -3 958 248
Stabs- og støttefunksjoner 15 485 558 14 888 419 15 338 419 15 338 419 0 15 338 419
Fagområde oppvekst 89 205 990 92 383 128 94 063 128 95 243 128 1 180 000 95 243 128
Fagområde helse/sosial 78 188 805 80 010 280 82 266 876 85 028 876 2 762 000 85 028 876
Fagområde kultur 11 664 525 10 054 032 10 114 032 10 114 032 0 10 114 032
Fagområde teknisk 36 632 996 36 078 756 40 041 845 40 041 845 0 40 041 845
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -16 994 841 -17 728 507 -18 988 192 -18 988 192 0 -18 988 192
Midtre Namdal Samkommune 27 642 817 26 595 000 26 595 000 27 395 000 800 000 27 395 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 236 876 086 243 622 860 246 972 860 250 214 860 3 242 000 250 214 860  
 
Regnskapsskjema 2A - investering R 2018 Oppr.budsjett RB 2019 Prognose Forslag til Forslag revidert 

b justering budsjett
Investeringer i anleggsmidler 34 022 656 93 062 500 100 209 840 67 308 875 32 900 965-   67 308 875
Utlån og forskutteringer 2 928 000 2 000 000 2 000 000 3 700 000 1 700 000 3 700 000
Kjøp av aksjer og andeler 20 519 062 1 014 000 1 014 000 833 000 181 000-        833 000
Avdrag på lån 4 278 054 1 417 000 1 817 000 2 380 000 563 000 2 380 000
Avsetninger 1 758 355 1 000 000 1 000 000 1 000 000 - 1 000 000
Årets finansieringsbehov 63 506 127 98 493 500 106 040 840 75 221 875 30 818 965-   75 221 875
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 24 017 012 77 361 500 81 400 000 55 497 465 25 902 535-   55 497 465
Inntekter fra salg av anleggsmidler 5 061 540 1 000 000 2 200 000 3 023 010 823 010 3 023 010
Tilskudd til investeringer 19 575 000 - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 4 909 320 17 486 000 19 394 840 13 218 400 6 176 440-     13 218 400
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 7 529 254 1 632 000 2 032 000 2 650 000 618 000 2 650 000
Andre inntekter - - - -
Sum ekstern finansiering 61 092 127 97 479 500 105 026 840 74 388 875 30 637 965-   74 388 875
Overført fra driftsregnskapet 914 000 1 014 000 1 014 000 833 000 181 000-        833 000
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av avsetninger 1 500 000 - -
Sum finansiering 63 506 127 98 493 500 106 040 840 75 221 875 30 818 965-   75 221 875
Udekket/udisponert - - - - - -  
 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

1. Virksomhetsrapport 
2. Finansrapport 

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. Forskriften 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 august 2019, og ut fra det beskrevet 
regnskapsprognose pr 31/12-19. For mer detaljert oversikt over rapporten vises det til rapport om 
finansforvaltning og virksomhetsrapport fra enhetene. 

Vurdering 
Driftsregnskap 
Det forventes en økning på 7 millioner kroner i frie inntekter. Dette som følge av økte 
skatteinntekter nasjonalt og lokalt, skjønnsmidler fra fylkesmannen og flere bosatte flyktninger 
enn budsjettert.  
 
Årsanslaget for skatteinntektene er økt, og veksten nasjonalt er 3,6% høyere enn i tilsvarende 
periode 2018. For Overhalla gir dette en økning i skatt og rammetilskudd på 3,9 millioner 
kroner. Kommunen er tildelt 2,3 millioner kroner i skjønnsmidler for uforutsette forhold (2018 
og 2019). Det er hittil i år bosatt 5 nye flyktninger som gir en økning i integreringstilskuddet på 
0,9 millioner kroner. Integreringstilskuddet avsettes uavkortet til «flykningefondet». Fondet vil 
med det være på 10 millioner kroner ved utgangen av 2019.  
 
Netto finansutgifter forventes å bli 0,5 millioner kroner lavere enn budsjett.  
 
Egenkapitaltilskuddet til Klp er 180.000 kroner lavere enn opprinnelig antatt og posten for 
overføring til investering kan reduseres.  
 
Samlet gir dette 6,9 millioner kroner mer disponibelt til drift (økt inntekt). 
 
Klp har hatt en større avkastning av sine plasseringer enn opprinnelig forutsatt. Dette gir lavere 
pensjon for kommunene. Den samlede pensjonskostnaden for Overhalla forventes å kunne bli 
1,5 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjettert. Kommunens samlede pensjonskostnader 
forventes med det å bli 21,5 millioner kroner.  
 
Fra og med skoleåret 2019/2020 er det innført norm for lærertetthet i ordinær undervisning. 
Normen stiller krav til at en lærer ikke skal ha mer enn 15 elever på 1.-4. trinn og 20 på 5.-7. 
trinn og 8.-10. trinn. Ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk skal ikke 
regnes med. Samlet for grunnskolen i Overhalla vil dette gi en økning på 2,9 årsverk og en 
kostnadsøkning for høsten 2019 på 660.000 kroner (1,6 millioner kroner på årsbasis).  
 
Det er innenfor barnehagesektoren gjennomført en omorganisering fra høsten 2019. Barna ved 
Moamarka barnehage avd. Barlia er overført Ranemsletta barnehage. Det er blitt noe færre barn 
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som gir noe lavere inntekter. I tillegg er det brukt noe mer på vikar enn budsjettert. Samlet gir 
dette et behov for å øke rammen med 520.000 kroner for barnehagesektoren.  
 
Innenfor helse og omsorg vil det samlet være behov for en styrking på 2,8 millioner kroner.  

 1,5 millioner kroner knyttes til større behov for vikarer enn budsjettert. I tillegg vil 
brukerbetalingen bli noe lavere som følge av lavt belegger etter sommerferiene.  

 Det forventes 0,4 millioner kroner mindre i tilskudd til resurskrevende brukere enn 
budsjettert,  

 i tillegg til at en har hatt ekstratiltak knyttet til brukere med særlig omfattende 
ressursbehov, noe som har kostet 0,9 mill. kr. Tiltaket er avsluttet. Det ble søkt om 
skjønnsmidler fra fylkesmannen, noe som ble avslått. 

 
Tiltak innenfor Nav og Barnevern som er organisert under Midtre Namdal samkommune viser et 
økt behov på 0,8 millioner kroner. Økningen knyttes i hovedsak til særskilte enkeltsaker både 
innenfor Barnevern og Nav.  
 
 (Mill kr) 
Skatt og rammetilskudd + 3,9  
Skjønnsmidler uforutsette hendelser + 2,3  
Integreringstilskudd + 0,9  
Avsetning til «flyktningefond» - 0,9  
Netto finansutgifter + 0,5  
Overføring investeringsregnskapet + 0,2  
Til fordeling drift (økt inntekt) + 6,9 + 6,9 
   
Pensjonskostnader + 1,5  
Lærer norm - 0,7  
Økt behov barnehagesektoren - 0,5  
Økt behov helse og omsorg - 1,5  
Redusert tilskudd ressurskrevende - 0,4  
Brukere med særlig omfattende 
ressursbehov 

- 0,9  

Økt behov tiltak barnevernet - 0,7  
Økt behov tiltak Nav - 0,1  
Sum fordeling drift (økt utgift)  - 3,2 - 3,2  
Udisponert ved 2. tertial 2019  + 3,6 
 
Den samlede prognosen for kommunens driftsregnskap 2019 viser en netto besparelse på 3,6 
millioner kroner. Rådmannen anbefaler at reduksjonen avsettes til disposisjonsfond. Fondet vil 
eksklusive «flyktningefond» og styrket avsetning 2. tertial være på 46 millioner ved utgangen av 
2019. Samlet disposisjonsfond vil da kunne bli ca 60 mill. kr. ved kommende årsskifte. Det er 
viktig å ha gode reserver i en kommende tid med strammere utvikling i kommuneøkonomien 
vår. Siste vedtatte økonomiplaner viser vesentlige utfordringer med økonomien de kommende 
år. Reduserte overføringer fra staten, lavere eiendomsskatt og økte finanskostnader som følge av 
store investeringer er de vesentligste endringene.  
 
Velferdstiltak for beboere ved Overhalla sykeheim 
Overhalla sykeheim er bygd med et åpent atrium. Gjennom en prosess på sykeheimen har man 
kommet til at man ønsker å utvikle dette atriumet som et utendørs skjermet sted for velvære og 
aktivitet som kan brukes av beboere på sykeheimen. Grunnlaget er penger som sykeheimen har 
fått i gave fra tidligere beboere. Kostnadsoverslaget til prosjektet er på ca 1,9 millioner kroner 
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inkl. mva. Det er søkt Husbanken om tilskudd på 1 mill. kr. Resterende dekkes med gavepenger. 
Tilskudd fra Husbanken forutsetter politisk behandling av kommunestyret og utgiftsføres i 
investeringsregnskapet i 2020.  
 
Investeringsregnskapet 
 
Investering i anleggsmidler 
Framdrift i investeringsprosjektene avviker i forhold til opprinnelig budsjett som var på 93 
millioner kroner. Etter justeres ved 2. tertial vil den være på 67 millioner kroner i 2019. De 
vesentligste endringene knyttes til utbygging av Ranemsletta barnehage, varme- og ventilasjon 
administrasjonsbygget og helsesenteret. Disse er utsatt til neste år. Påløpte kostnader for 
bygging av 18 nye omsorgsboliger er også blitt forskyvet noe, og vil trolig bli noe lavere enn 
opprinnelig budsjettert totalt.  
 
Utlån og forskuttering 
Etterspørsel etter Startlån har i år vært økende. I tillegg til flere søkere, søkes det om større 
lånerammer. En hadde i starten av året 3,7 millioner kroner disponibelt for videre utlån. Det var 
budsjettert med 2 millioner kroner i utlån. Det er til nå utbetalt 3 millioner kroner. Det er i 
tillegg flere som står for tur til å bli utbetalt. Rådmannen anbefaler at rammen for utlån økes 
med 1,7 millioner kroner. Potten for videreutlån vil med det være disponert i sin helhet.  
 
Kommunen har søkt Husbanken om nytt lån. Det foreligger ikke svar pr d.d. Rådmannen 
anbefaler at kommunen tar opp et Husbanklån med en ramme på inntil 10 millioner kroner. 
Lånet vil kunne dekke etterspørsel i påfølgende år. Siste års utlån: 
 
2010 1.077.000 
2011 2.956.000 
2012 6.082.500 
2013 4.030.000 
2014 6.172.000 

2015 1.698.500 
2016 0,00 
2017 2.085.000 
2018 2.928.000 
2019 3.015.000 

 
Avdrag på lån 
Prognosen for tilbakebetaling av Startlån (låntaker til kommunen) viser en merinntekt på 
563.000 kroner. Mottatte avdrag tilbakebetales Husbanken uavkortet i løpet av året.  
 
Ekstern finansiering 
Som følge av mindre framdrift i investeringsprosjektene enn opprinnelig antatt, vil behovet for 
bruk av lån reduseres med 26 millioner inkl. Husbanklån (3,7 millioner kroner). I tillegg vil en 
motta 6,2 millioner kroner mindre i momskompensasjon. Det er solgt 7 tomter, hus på Øysletta 
og en personbil i løpet av 2019. Dette gir en økt inntekt jf endring ved behandling av 
regnskapsrapport for 1. tertial på 800.000 kroner.  
 
Det var opprinnelig budsjettert med 1,4 millioner kroner i avdrag av lån. Prognosen viser en 
økning på 563.000. I tillegg var det opprinnelig forutsatt 215.000 i tilskudd til ladestasjoner ved 
administrasjonsbygget. Endelig utbetaling viser 120.000 kroner. Det er videre forutsatt at en vil 
kunne motta 150.000 kroner i tilskudd til prosjekt uteområde Obus i 2019.  
 

47



Navn Budsjett Rev bud Prognose inkl mva komp Kommentar 2.Tertial
Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015) 0 6 900 6 900,00 Sluttføres i 2018 med forbehold om at det ikke oppstår uforutsette 

innspill. 
Brannstasjon 0 40 000 50 000,00 Sluttført. Ettårsbefaring gjenstår. 
18 omsorgsboliger 53 975 000 53 975 000 35 375 000,00 Prosjekter er igangsatt.

Resturering og nybygg Hunn skole 200 000 350 000 1 000 000,00 Forprosjekt godt i gang. 
Skisseprosjekt Gimle 2018 500 000 543 000 642 780,00 Forprosjektet er ferdig. Sak fremmes for kst. 
Resturering tak og enøk. Helsesenteret 0 0 - Prosjektet ferdigstilles iløpet av november 2019
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred  (VV10897) 0 30 000 86 000,00 Ferdigigstilt.
Skageåsen trinn 4 1 600 000 1 600 000 2 200 000,00 Asfaltering ferdigstilt. Det forventes ikke ytterligere kostnader på 

dette prosjektet. 
Obus - uteområde/ videre utbygging 0 -1 621 360 150 000,00 Forprosjekt godt i gang. Prosjektet vil ikke kunne starte før sommer 

2020
Ranemsletta barnehage - utvidelse 6 000 000 355 500 895 000,00 Prosjektet er utsatt til 2020. Det tas sikte på ny utlysing vår 2020.
Nytt vannmålepunkt på nett 0 0 10 638,00 Sluttsak behandlet. 
Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem 0 0 - Sluttsak behandlet. 
Implementering vannmålere privat 250 000 20 000 - Utsatt inntill videre. 
Krabbstuvegen - utbedring kryss 800 000 0 18 750,00 Prosjeket er utsatt til 2020. Det forventes ingen fremdrift på dette 

prosjeket nå i høst 2019.
Lekkasje FV17 Korsnesvegen - utskifting av rørstrekk 0 -28 000 - Korrigering fra investering til drift jf revisjonsnotat 2018.
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget 8 712 500 9 187 500 2 100 000,00 Vindusutskiftning er gjennomført på Administrasjon bygget. Det er 

også monter solceller på vegg mot sør. Samtidig ble det i sommer 
gjennomført anskaffelse på ventilasjonsanlegg i administrasjonbygget, 
men denne ble avlyst grunnet manglende budsjettdekning. Det 
planlegges å gjennomføre endringer i anskaffelsen, slik at man 
kommer i innenfor budsjettrammen. Alternativt kan man komme til å 
måtte be om rammeøkning på adm.bygget.

Ladestasjoner adm bygget 575 000 575 000 558 288,00 Ferdig
Carport adm bygget 1 000 000 1 000 000 1 197 999,00 Ferdig
Obus - trafikkavvikling 0 2 937 500 2 500 000,00 Asfalteres nå i høst. Prosjektet faktureres ihht kontrakt. Mulig det blir 

stående igjen 10% i sikkerhet inntill reklamasjonstid er utgått. Jf 8407.

Overbygg pumpestasjoner 2019 200 000 200 000 - Egenregiprosjekt, usatt til 2020 grunnet kapasitetsutfordring på de 
interne ressursene som var tenkt til å utføre prosjektet.

Bjørbekken - pumpestasjon 0 135 000 - Ferdigstilt
Overvannsutfordringer 2018 0 0 - Uavklart med grunneier. Skjer ingenting på 2019 siden av nyttår.
Reasfaltering 2018- forsteriking topp lag 0 2 475 000 2 950 000,00 Prosjektet sluttført.
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbolig Skage 250 000 250 000 250 000,00 Endret bruk av 6 mannsbolig Skage som ikke gir rett på mva 

kompensasjon og tidligere mva kompenasjon tilbakeføres med årlig 
1/10 del. 

Trafikksikkerhetstiltak Barlila 0 3 100 000 3 170 000,00 Skal være sluttført i år, men asfaltering skjer neste år.  Estimert beløp 
til asfaltering GSV-Barlia 350 000 eks mva. Total kontraktssum: 3 606 000 
ink mva

Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken) 0 5 000 5 000,00 Sluttført, ingen nye kostnader forventes å påløpe i 2019.
Orgel Ranem kirke 0 0 - Sak om tilleggsbevilgning på inntill kroner 290 000 er skrevet, men er 

ikke behandlet av kommunestyret.
Skogmo industriområde VA 2018 0 280 000 290 000,00 Ferdig
Hunn skole - etablering av brakkerigg og gjennomføring av nødvendig bygningsme.. 3 750 000 4 185 000 1 500 000,00 Heis ble montert på skolen i sommer og tatt i bruk i slutten av August. 

Gjerde mot Fv17 er også etablert på skolen. Takovebygg ble stoppet og 
er ikke gjennomført. Det samme gjelder brannanlegg. Provisorisk 
parkeringsplass ble etablert via dette prosjektnummeret. Basert på 
sise tilbakemeldinger på brakkerigg vil pris på denne bli noe høyere 
enn utg.ramme totalt, men man avventer inntill mer utfyllende 
informasjon foreligger.

Varmeanlegg Helsesenteret 5 500 000 8 368 750 5 951 520,00  Kostnader til pelletsvarmeanlegg ligger bakt inn i avdragsnota på 
prosj. 0484 omsorgsboliger, pelletsanlegg kommer i november 2019 og 
faktureres av Mester Bygg As. Solavskjerming etablert i løpet av 2019. 
Solceller montert av amdal elektro i sommer 2019. Det må korrigeres 
på prosjektet iforbindelse med fordeling av kostnader mellom 
Helsesenteret, administrasjonsbygget og byggetrinn 1. Jf også kulvert 
over til administrasjonsbygget. Det skal på prosjektet også påløpe 
kostnader for utskiftning av innvending varme på bygget. Anskaffelse 
ble forssøkt gjennomført i sommer, men ble avlyst grunnet 
budsjettmessig underdekning. jf prosjekt 0539. Ny Anskaffelse 
kommer i 2020. Det forventes da også at man inkluderer kjølling på en 
slik anskaffelse. Det jobbes med hvordan kjøling kan gjennomføres. 
Ingenting er besluttet enda, men man anser det hensiktsmessig å 
utføre varme og kjøling via samme leverandør.

Ventilasjon svømmehall 2019 1 500 000 1 500 000 1 220 000,00 Ventilasjon sluttmonterrt og igangsatt i sommer. Prosjekt skal være 
ferdigstilt og det forventes ikke at det skal tilkomme ytterligere 
kostnader på dette prosjektet.

Ny vannledning over Bertnem bru 2019 500 000 0 Forprosjektet forskyves til 2020. 
Vedlikehold / kapasitetsøkning trykkøkningsstasjon 2019 200 000 200 000 Utsatt til 2020. 
Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda 2019 1 000 000 1 000 000 800 000,00 Det forventes noen kroner neste år til oppuss av området rundt 

bassengene. Estimat på dette er ikke kjent, men man mener dette ikke 
er vesentlige beløp. Totalramme vil ikke overstiges.  Aktivitet på 
bassengtakene er ferdigstilt slik at det ikke påløper ytterligere 
kostnader på disse nå i høst 2019.

Pumpestasjon avløp 2019 800 000 665 000 - Utsatt 2020

Utskifting av avløpsledninger 2019 300 000 300 000 - Kommer ikke til å gjennomføres i 2019. Prosjekt forskyves til 2020 
grunnet kapasitet på anskaffelsesiden.

VA bil EL 2019 400 000 0 Anskaffelse utsatt til tidligst 2020 i påvente av at markedet kommer 
med gustige kjøretøy. Det forventes at markedet kan tilby kjøretøy 
iløpet av høsten 2020, eller i 2021. Det finnes kjøretøy pr.idag, men 
man er usikker på kjøretøyenes kvalitet.

Gatelys - standardheving 2019 2 000 000 4 625 000 2 000 000,00 Estimerer ca. 50% i 2019 og 50% i 2020. Totalsum av kontrakt er 2205, i 
tillegg kommer kroner 208*2500 i kabel = 520 000 + 450 000 i 
vegkrysninger. Estimert beløp i 2019 blir da kr 2 000 000 ink mva

Enøk lysløyper 300 000 300 000 Utsatt 2020
El biler (adm)  2019 800 000 800 000 776 000,00 OK. Prosjekt ferdigstilt. Anskaffet to stk personbiler til bruk på lengre 

administrative reiser.
Utrykningskjøretøy - Brann og redning 2019 650 000 775 000 770 000,00 Bil anskaffet i sommer. Bilen ble levert 24 oktober. Det påføres 

prosjektet noen interne kostnader knyttet til personlige tilpasninger. 
Estimert kostnad er ca 3 dagers driftsteknikerlønn. 

Ipad oppvekst - 600 stk 3 år. (2019-2021) 800 000 800 000 800 000,00 Prosjeketet er forventet å komme på kroner 800 000 på slutten av året.

Starsjonsvegen 15 (Øysletta) 0 14 000 35 000,00 Salg av bolig gjennomført.  Beløp kroner 500 000 blir inntektesført. I 
tillegg påløper enkelte kostnader til gjennomføring av salget. Kun 
kostnadene fremkommer av denne oversikten.

Intern finanseringstrasnsaksjoner 10 000 0 Tilbakeføring mva kompensasjon div investeringer. 
Ny Skage barnehage 0 69 050 Sluttsak skulle skrives i sommer, men det er utsatt inntill videre. 

Usikker på forventet ferdigstilling av sluttsak.
92 572 500,00 99 017 840,00 67 308 875,00  
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Finansforvaltning 
Finansrapport for 2. tertial viser at kommunen har en kontantbeholdning på 173 mill. kr og 
samlet langsiktig gjeld på 467 mill. kr. Av den samlede gjelden p.t. er 83 % knyttet til 
fastrenteavtaler.  
Kommunen har bankavtale med SpareBank1.  
 
Av årets opprinnelige lånebehov er 63,4 millioner kr finansiert med et 10 års fastrentelån i KLP 
med rentebetingelser 2,39%.   
 
Totalt må en kunne si at Overhalla kommune i nærmeste framtid har en meget forutsigbar 
finansforvaltning med liten risiko for endringer som vil påvirke kommuneøkonomien vesentlig i 
negativ retning.  
 
Likvider

Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK %
Driftslikviditet
Innskudd hos hovedbankforbindelse 179,8 100 173,7 100 125,0 100
1 mnd Nibor + p.t betingelser jf bankavtale
Annen overskuddslikviditet
Innskudd hos hovedbankforbindelse
Innskudd i andre banker
Andelskapital i pengemarkedsfond
Avkastning siden 01.01.2018 0,815 1,6 2

30.04.2019 31.08.2019 31.12.2018

1,84 % 2,01 % 1,67 %

 
 
 

Nummer Opprinnelig Restgjeld Rente Restgjeld Rente Bindingstid Type Startdato Innløsning
NKB 20 050 711 12,06 8,1 1,88 % 8,3 1,88 % 15.12.2020 Fast 19.12.2005 15.12.2042
NKB 20 080 379 7,63 5,8 2,25 % 6,0 2,25 % 23.12.2019 Fast 08.09.2008 08.03.2052
NKB 20 080 728 23,34 17,4 1,88 % 17,7 1,88 % 23.12.2019 Fast 22.12.2008 22.06.2049
NKB 201 000 182 33,89 30,4 2,05 % 30,4 2,05 % 24.03.2020 Fast 24.03.2010 26.03.2040
NKB 20 100 485 22,50 15,5 3,96 % 16,3 3,96 % 07.09.2020 Fast 06.09.2010 06.09.2039
NKB 20 110 684 3,65 2,3 2,57 % 2,4 2,57 % 15.12.2026 Fast 15.12.2011 15.12.2031
NKB 20 120 023 19,65 16,0 2,68 % 16,5 3,42 % 13.01.2027 Fast 13.01.2012 15.01.2052
NKB 20 140 153 73,96 74,0 3,60 % 74,0 3,60 % 20.03.2024 Fast 20.03.2014 20.03.2054
NKB 20 150 343 28,92 28,9 2,72 % 28,9 2,72 % 16.07.2025 Fast 16.07.2015 16.07.2036
NKB 20 180 608 33,00 32,5 2,37 % 33,0 1,50 % 18.12.2023 Fast 18.12.2018 18.12.2048
Klp 83 175 032 730 26,18 17,7 2,44 % 18,5 2,44 % 15.04.2026 Fast 21.10.2014 15.04.2042
Klp 8317.54.58126 75,30 75,3 2,17 % 75,3 1,56 % 26.08.2019 Fast 24.08.2016 24.08.2046
Klp 8317.56.11714 63,46 63,5 2,39 % 0 0,00 % 03.04.2029 Fast 03.04.2019 03.04.2039
Sum lån med fastrente 387 327

NKB 20 070 562 6,04 3,8 2,36 % 4,1 1,88 % Pt 04.12.2007 06.03.2034
NKB 20 170 677 8,60 8,2 2,36 % 8,3 1,88 % Pt 12.12.2017 12.12.2047
Klp 83 175 393 350 67,49 49,3 2,15 % 49,3 1,85 % Pt 08.06.2015 08.06.2045
HB 14638324 5 4,00 4,0 1,89 % 4,0 1,61 %
HB 14633927/20 7,00 2,7 1,89 % 7,0 1,61 % Pt 10.01.2013 01.02.2043
HB 14 635 343 4,00 4,0 1,89 % 4,0 1,61 % Pt 13.05.2014 01.06.2044
HB 14 635 343 2,00 2,0 1,89 % 2,0 1,61 % Pt 11.11.2014 01.12.2044
HB 14 636 237 2,00 2,0 1,89 % 2,0 1,61 % Pt 01.04.2015 01.05.2045
HB 14637852 6 4,00 4,0 1,89 % 4,0 1,61 % Pt 30.03.2017 08.06.2045
Sum lån med p.t rente 80 85 1,63 %

Total lånegjeld 467 411,9
- herav startlån 19 23,0
Fast 83 % 79 %
Flytende 17 % 21 %

31.12.201831.08.2019

 
 
 
Sykefravær 
Sykefraværet er lavere i 2. tertial enn i 1. tertial, noe som er normal utvikling etter årstiden – 
men sykefraværet for 2. tertial i år er noe høyere enn i samme periode i fjor. Å redusere 
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sykefraværet har kontinuerlig i fokus i organisasjonen. Av særskilte tiltak nå kan nevnes et eget 
nærværsprosjekt der bedriftshelsetjenesten er involvert, som først gjennomføres i Skage 
barnehage og deretter for alle fire enheter innen helse & omsorg.  
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/399-4 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Valg av nytt kommunestyremedlem til prosjektgruppa Ung i Overhalla 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 76/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Saken fremlegges uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Saksopplysninger 
Utviklingsprosjektet Ung i Overhalla ble vedtatt og iverksatt av kommunestyret 26.2.19. 

Prosjektet skal munne ut i forslag til plan- og handlingsprogrammet «Ung i Overhalla 2020-
2025» som konkretiserer:  

 
             • Avklaring og utprøving av varierte fritidstilbud og møteplasser som utvikler og   
               inkluderer alle ungdommer og skaper mestring, trivsel og fellesskap.  
             • Videreutvikling av et inkluderende læringsmiljø i ungdomsskolen.  
             • Samarbeid og partnerskap med frivillig sektor.  
             • Organisering og lokalisering av kommunale aktivitets- og fritidstilbud for ungdom.  
             • Høy grad av sambruk og utnyttelse av tilgjengelige ressurser.  
 
Marianne Øyesvold (SP) ble valgt som kommunens politiske representant. May Storøy (AP) ble 
valgt som vararepresentant. 
 
Marianne Øyesvold er ikke lenger fast medlem i kommunestyret og det må således velges en ny 
fast representant som tiltrer som deltaker i tverrfaglig prosjektgruppe som ellers består av: 
 

 Enhetsleder Kultur og samfunn (prosjekteier) 
 Prosjektleder 
 Rektor OBUS,  
 Daglig leder Overhalla Idrettslag,  
 Representant enhet helse og familie, trolig SLT-koordinator (SLT: Samordning av lokale rus og 

kriminalitetsforebyggende tiltak) eller helsesøster 
 Leder ungdomsråd  
 Leder elevråd, 
 Representant kommunalt foreldreutvalg (KFU) 
 Medlem fra ungdomsklubben Kryptus 

 
Valget gjennomføres som til andre råd og utvalg, og den som velges må ha gitt skriftlig 
samtykke. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/9695-3 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Valg av representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter 
IKS for perioden 2019-2023 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 77/19 05.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Lov om interkommunale selskap, 1.1.2000 og selskapsavtale for 
Nord-Trøndelag krisesenter IKS 
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Vedlegg: 
 

1. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS 
2. Innkalling til representantskapsmøte for Nord-Trøndelag krisesenter IKS 

 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Trøndelag krisesenter IKS har sendt oss brev, datert 30.9.19, i forbindelse med valg av 
representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS.  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.  
 
Nord-Trøndelag krisesenter IKS har 26 eierkommuner (gamle Nord-Trøndelag fylke og tre fra 
gamle Sør-Trøndelag fylke) med tilsammen 32 representanter.  Representantskapet er 
beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede og disse representerer minst 
2/3 deler av stemmene. 
 
I sitt brev til eierkommunene opplyses det bl.a. at det i valgperioden 2015-2019 gjentatte ganger 
har vært krevende å få samlet et beslutningsdyktig representantskap. Planlagt møte i juni 2019 
ble avlyst på grunn av at for mange representanter meldte avbud. 
 
Lov om interkommunale selskap slår fast at det kun er representanter og/eller vararepresentanter 
valgt av kommunestyret som kan møte og avgi stemme. Det er ikke anledning til å sende 
stedfortreder og det er heller ikke anledning til å benytte fullmakt. 
 
Nord-Trøndelag krisesenter IKS henstiller sterkt til eierkommunene om å velge flere 
vararepresentanter (gjerne 4-5) når det skal velges representanter for perioden 2019-2023.  
 
Kommunen har fått varsel om representantskapsmøte 6. november 2019, innkallingen følger 
vedlagt.  
 
Overhalla kommunestyre har møte 19.11.19, derfor sendes saken til formannskapet for 
behandling (kommuneloven §11-8). Melding om vedtak legges frem for kommunestyret. 
 
I følge selskapsavtale skal Overhalla kommune ha ett fast medlem i representantskapet. 
 
Dette sier lov om interkommunale selskap i forhold til representantskap og sammensetning: 
 
§ 6.Representantskapet og dets sammensetning 

Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst én representant. 

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Er et interkommunalt selskap 

deltaker, oppnevner selskapets representantskap dets representanter. Det skal oppnevnes minst like mange 

varamedlemmer som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv 

sin leder og nestleder. 

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller 

flertallsvalg. 
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Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet. 

Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen. Den enkelte deltaker 
kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av 
valgperioden. 
 
Følgende ble valgt for perioden 2015-2019: 
 
Representant:   Per Olav Tyldum 
Vararepresentant: Siv Åse Strømhylden 

Vurdering 
Rådmannen tilrår at det tas hensyn til Nord-Trøndelag krisesenter IKS sin henstilling og at det 
velges flere enn 1 vararepresentant til representantskapet. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/9714-1 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Valg av representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene i 
skoler/kulturskole/barnehager for perioden 2019-2023 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 78/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Opplæringslovens § 11-1 og Vedtekter for de kommunale 
barnehagene i Overhalla 
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Saksopplysninger 
I våre gjeldende vedtekter for barnehagene står det følgende om arbeidsutvalg: 
 
“§ 3-1 Samarbeidsutvalgets sammensetning  
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 
foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter 
eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.  
I de kommunale barnehagene består samarbeidsutvalget av 2 foreldre, 2 ansatte og 2 representanter fra eier.” 
 
I opplæringsloven står det følgende om samarbeidsutvalg ved skolene: 
 
§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar 

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 
undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 
kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. 
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter 
lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. 

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan 
kommunen nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp 
samarbeidsutvalet som styre for skolen etter § 11 og § 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom 
kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to 
representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller 
foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med 
framlegg. 

Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal 
barnehage. Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og 
kommunal skole. Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for 
undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette i skolen, to representantar for 
dei tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i skolen og to representantar 
for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for kommunen som følgjer av 
første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer. 
 
Kommunen som eier skal dermed velge 2 representanter og 2 vararepresentanter til hver av 
barnehagene og 1 representant og 1 vararepresentant til hver av skolene. I tillegg skal det velges 
2 representanter og 2 vararepresentanter til Kulturskolen. 
 
Det har kommet inn merknad på at det fra barnehagens side anses som viktig at valgte 
representanter til samarbeidsutvalget sitter i kommunestyret i inneværende periode. 
 
Valget gjennomføres som til andre råd og utvalg, og den som velges må ha gitt skriftlig 
samtykke. 
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Følgende var valgt for perioden 2015-2019: 
 
Ranemsletta barnehage: 
 
Medlemmer:     Varamedlemmer: 

1. Karoline Heia    1. Gunn Gravseth-Lysberg 
2. Astrid Riibe Kleven   2. Tor Arne Bjørgum 

Skage barnehage: 
 
Medlemmer:     Varamedlemmer: 

1. Sølvi Pedersen Skogseth   1. Jo Morten Aunet 
2. Kjersti Lervik    2. Ove Vannebo 

Moamarka barnehage: 
 
Medlemmer:     Varamedlemmer 

1. Erlend Lande Lilleberre   1. Magnus Toresen 
2. Eivind Moa    2. Astrid Selnes 

Hunn skole: 
 
Medlem: Trond Petter Ristad 
 
Varamedlem: May Storøy 
 
Overhalla barne- og ungdomsskole: 

Medlem: Lene Lervik Glømmen 
 
Varamedlem: Gunn Gravseth-Lysberg 
 
Overhalla Kulturskole: 

Medlemmer:     Varamedlemmer: 

1. Sveinung Aune    1. Olav Andreas Opdal 
2. Marianne Øysesvold   2. Hege Kristin Kværnø Saugen 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/9686-1 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Valg av fjellstyre for 2019-2023 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 79/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Fjelloven Kap. III, § 3  
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Saksopplysninger 
Fjelloven av 06.06.75, kap. III § 3, sier følgende: 
 
«§ 3.I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre. 
Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen 
så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at 
allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på 
naturvern- og friluftsinteressene. 

Fjellstyret skal ha fem medlemer med personlege varamedlemer. Dei vert valde av 
kommunestyret, eitt medlem som leiar og eitt som nestleiar. 

Fleirtalet av medlemene med varamedlemer skal veljast blant personar som siste året har 
vore og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg – og som Kongen fastset 
grensene for – eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd 
allmenningsbruk i allmenningen. 

Funksjonstida er fire år og følgjer kommunevalperioden. 

Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte i 
fjellstyret og at minst to medlemer med varamedlemer vert valde blant dei som har rett til 
allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar. Kongen kan, for område som er eller 
vert lagt under lova, fastsetje at reindriftsnæringa skal vere representert i fjellstyret og at 
den eine eller begge av dei to som skal ha allmenningsrett som jordbrukarar i staden skal 
vere reineigarar. Elles gjeld reglane i kommunelova om kven som kan veljast som medlem 
av kommunale nemnder tilsvarande ved val av fjellstyre.» 

 
Valget gjennomføres som til andre råd og utvalg, og de som velges må ha gitt skriftlig 
samtykke. 
 

Følgende ble valgt for perioden 2019-2023: 
 
1. Knut Lilleberre, leder 
2. Kari Anne Jensen 
3. Olav Grande 
4. Hanne Homstad 
5. Erlend Lilleberre 
 
Personlige varamedlemmer: 
1. Kjell Aspnes 
2. Anita Vold 
3. Håkon Lysberg Espelund 
4. Kari M. Lassemo 
5. Espen Opdal
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/9668-2 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Valg av representant og vararepresentant til Midtre Namdal kirkelige 
fellesråd 2020-2023 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 80/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
I 17.10.2019 Fwd: Kommunal representant og 

varamedlem til Midtre Namdal 
kirkelige fellesråd 2020-2023 

Overhalla Kommune - Per Olav 
Tyldum 

    
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Midtre Namdal kirkelig fellesråd er et samarbeid mellom kommunene Namsos, Flatanger og 
Overhalla (og Fosnes frem til kommunesammenslåing).  
 
Som følge av kommunesammenslåingen for Nye Namsos kommune, innlemmes fra årsskiftet 
også menighetsråd i Namdalseid i fellesrådet. Dette fører til at Midtre Namdal kirkelige 
fellesråd utvides fra 7 til 9 medlemmer. 
 
Fellesrådet består av en representant fra hvert menighetsråd. I tillegg er det en representant fra 
hver kommune, prosten, kirkevergen og øvrige representanter fra administrasjonen. 
Funksjonstiden er fire år, og følger kommunestyreperioden. 
 
Det skal velges en representant og en vararepresentant fra Overhalla kommune. De som velges 
må være medlem i Den norske kirke. Valget gjennomføres som til andre råd og utvalg, og de 
som velges må ha gitt skriftlig samtykke. 
 
Nytt kirkelig fellesråd trer i funksjon 1.12.19. Første møte blir et felles møte med det gamle 
fellesrådet og avholdes 27.11.19.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/9752-1 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Valg av styre for Anna Himos legat for perioden 2019-2023 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 81/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Saken fremlegges uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Legatets statutter. 
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Vedlegg: 
 

1. Statutter for legatet. 
 
 

Saksopplysninger 
Det skal foretas valg av legatstyre for perioden 2019-2023 i hht. vedlagte statutter, § 6: 
 
 «Legatet skal forvaltes av et styre på 3 medlemmer som velges av Overhalla kommunestyre. 
Ordføreren skal være et av medlemmene.» 
 
Valget gjennomføres som til andre råd og utvalg, og den som velges må ha gitt skriftlig 
samtykke. 
 
I følge vedtektene skal utdeling skje i desember etter forutgående kunngjort søknadsfrist på 14 
dager.  
 
Følgende er medlemmer og varamedlemmer inneværende periode: 
 
 
Faste styremedlemmer: Per Olav Tyldum 
    Sheila Westgård Ramsvik 
    Jann Oluf Skogmo
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/9747-1 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til legat - Fond for støtte til 
ungdom under utdanning mv. og Overhalla kommunes fond for økonomisk 
støtte i Overhalla 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 82/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Legatets vedtekter 
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Vedlegg: 
 

1. Fondets vedtekter. 
 

 
 

Saksopplysninger 
Det skal foretas valg av medlemmer og varamedlemmer til legatet i hht. vedtektenes § 6: 
 
«Styret skal bestå av 3 medlemmer og varamedlemmer; ordfører i Overhalla og to folkevalgte. 
Disse velges av kommunestyret for 4 år av gangen og følger valgperioden. Styrets leder er 
ordfører.» 
 
Valget gjennomføres som til andre råd og utvalg, og den som velges må ha gitt skriftlig 
samtykke. 
 
I følge vedtektene skal fondet kunngjøres innen 1.10. hvert år, men i år har dette blitt utsatt, 
legatet er kunngjort med søknadsfrist 1.12.19. 
 
Følgende er medlemmer og varamedlemmer inneværende periode: 
 
 
Faste styremedlemmer: Per Olav Tyldum, SP 
    Bernt Harald Opdal, AP 
    Siv Åse Strømhylden, SP 
 
1. varamedlem:  Tore Nordfjellmark, FRP 
2. varamedlem:  Marit Haugum Mo, SP 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2019/9801-1 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Valg av representanter til NTE eiermøte 2020-2023 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 83/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Saken fremlegges uten forslag til innstilling. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Saksopplysninger 
Kommunene i Nord-Trøndelag overtok eierskapet til Nord-Trøndelag fylkeskommunes aksjer i 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS i 2017. I retningslinjene som ble vedtatt av alle 
kommunene heter det om sammensetning og valg til eiermøtet: 
 
2.1  Eiermøtet består av alle aksjonærene i Selskapet. Hver aksjonær kan møte med inntil tre 

representanter. Aksjonærer som kommuner kan møte med er ordfører, rådmann og en 
valgt politisk representant. 

 
Det avholdes eiermøter to ganger i året. Vi har blitt varselet om eiermøte 26. og 27. november. 
 
Følgende er valgt som politisk representant og vararepresentanter til eiermøte i NTE for 
inneværende periode: 
 
Representant:   
Johan Tetlien Sellæg (SP) 
 
Vararepresentanter: 

1. Jo Morten Aunet (H) 
2. Trond Petter Ristad (SP) 

 
Valget gjennomføres som til andre råd og utvalg, og den /de som velges må ha gitt skriftlig 
samtykke.
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Teknisk avdeling i Overhalla 

Saksmappe: 2018/893-60 
Saksbehandler: 
 Åse Ferstad 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt - 2.gangs- og sluttbehandling 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 84/19 05.11.2019 
Overhalla kommunestyre  19.11.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skiljåsaunet 
boligfelt, med følgende endringer: 
 
Plankart 
Planområdet skal omfatte tomtene 1 – 5 med tilhørende adkomstveg, lekeplassen forskyves slik 
at den ikke berører innmarksbeite i vesentlig grad, samt en flytting av trafo til LL2-området. 
Kryss adkomstveg beholdes slik som foreslått regulert, men det skal søkes å minimere avgangen 
av dyrkamark i selve krysset i forbindelse med en opparbeidelse.   
 
Reguleringsbestemmelsene: 

 Pkt. 2.3 Universell utforming, endres til: 
«Bebyggelse og anlegg skal gis universell utforming i henhold til gjeldende lovverk.»  

 Pkt. 2. 4 Evt. fredete kulturminner, endres til: 
 «Kulturminner og akstomhetsansvaret 
 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre 
 spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
 Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
 (kml) § 8 annet ledd. Kulturmyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til 
 dem som skal utføre arbeidet i marken.» 
 
Øvrige plandokument endres i tråd med vedtaket.  
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Utsendte vedlegg: 

1. Særutskrift FOR-sak 54/19, 04.06.19 – 1.gangs behandling – Reguleringsplan for 
Skiljåsaunet boligfelt - offentlig ettersyn 

2. Reguleringsplankart, forslag datert 25.04.19 
3. Reguleringsbestemmelser, forslag 25.04.19, revidert 16.05.19 og 04.06.19 
4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, forslag datert 25.04.19, revidert 16.05.19 
5. Vedlegg til planbeskrivelsen m/sjekkliste for risiko- og sårbarhetsvurdering 
6. Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 07.08.19 (innsigelse) 
7. Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 07.10.19 (trekker deler av innsigelsen) 
8. Plankonsulents kommentar til planforslaget, brev datert 22.09.19 
9. Plankonsulent til Overhalla kommune, videre behandling av planen, brev datert 23.10.19 

 
Ikke utsendte vedlegg: 

10. Planprogram for Skiljås boligfelt, datert 30.04.19, sist revidert 18.10.18 
11. Særutskrift FOR-sak 80/18, 06.11.18 – Fastsetting av planprogram 
12. Statens vegvesen, brev datert 28.06.19 
13. Sametinget, brev datert 02.07.19 
14. Trøndelag fylkeskommune, brev datert 09.07.19 
15. Barn og unges representant, brev datert 24.07.19 
16. Kjetil Øvereng, e-post til saksbehandler fylkesmannens landbruksavdeling, datert 

15.09.19 
17. E-post fra saksbehandler kommunen til saksbehandler fylkesmannen, datert 20.09.19 
18. E-post fra saksbehandler kommunen til plankonsulent, datert 25.09.19  
19. E-post fra saksbehandler kommunen til saksbehandler fylkesmannen, datert 25.09.19 

 

Saksopplysninger 
Planforslaget er utarbeidet av plankonsulent Siv. ing. Jan Lian AS på vegne av grunneiere og 
tiltakshaver Ingunn og Kjetil Øvereng.  
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et mindre boligfelt i Skiljåsgrenda som 
omfatter totalt 9 boligtomter, hvorav en eksisterende bebygd tomt (nr.1) og en godkjent og 
fradelt tomt (nr. 4). 
 

  
 

70



Forslag til reguleringsplan har vært utlagt til offentlig ettersyn/høring i perioden 18.06. – 
09.08.2019. 
 
Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Namdalsavisa og på kommunens hjemmeside. 
Naboer, rettighetshavere og offentlige fagmyndigheter ble varslet særskilt per brev datert 
17.06.2019. 
 
Det er mottatt 5 høringsuttalelser innen fristen som var satt til 09.08.2019. Følgende har gitt 
uttalelse; Statens vegvesen, Sametinget, Trøndelag fylkeskommune, Barn og unges representant 
og Fylkesmannen i Trøndelag.  
 
Det foreligger en innsigelse til planen fra Fylkesmannen i Trøndelag (jf. vedlegg 6).  
 
Tiltakshaver ble oversendt innkomne uttalelser pr e-post 14.08.19.  
 
For å se på mulige løsninger i tilknytning til varslet innsigelse fra fylkesmannen, ble det avholdt 
et møte mellom representant fra miljø- og landbruk i MNS og teknisk avdeling den 16.09.19.  
 
Fylkesmannen ble deretter anmodet om å vurdere en mulig løsning som innebar en reduksjon av 
antall tomter (tomt 6 – 9 tatt ut), en forskyvning av lekeplass og flytting av trafo. Adkomstvegen 
inn til boligområdet er vurdert som den beste løsningen, men at en kan se nærmere på en løsning 
som minimerer avgangen av dyrkajord i selve krysset.  
 

 
Kartskisse som viser kommunens forslag til løsning  
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Utsnitt av gårdskart som viser de ulike markslag 
 
Fylkesmannen har i brev datert 07.10.19 vurdert kommunens mulige løsningsforslag. E-post fra 
Kjetil Øvereng og plankonsulentens kommentarer til høringsuttalelsene forelå ved 
fylkesmannens nye vurdering. Med bakgrunn i dette har fylkesmannen trukket deler av sin 
innsigelse (jf. vedlegg 7), og mener kommunens forslag til løsning er akseptabel.  
 
Det ble avholdt møte med tiltakshaver og plankonsulent den 18.10.19 for å få avklart eventuelle 
endringer av planforslaget og alternativ saksgang før en sluttbehandling.   
 
Plankonsulent har på vegne av tiltakshaver i brev datert 23.10.19, anmodet kommunen om å 
bistå med å få planen godkjent med samme antall tomter som omsøkt – eventuelt med mindre 
endringer som reduksjon av størrelsen på lekeplass til lovens minimumskrav og eventuelt 
flytting av trafostasjon.  
 
Når det foreligger en innsigelse til et planforslag, vil dette begrense kommunens adgang til å 
fatte endelig planvedtak. Kommunen kan ikke se bort fra en innsigelse selv om kommunen 
eventuelt skulle mene at det ikke foreligger gyldig innsigelsesgrunnlag. Innsigelse/konflikt bør 
søkes løst på lavest mulig nivå, og innebærer at kommunen og aktuelle innsigelsesorgan tar opp 
drøftinger for å søke en felles løsning. Innsigelsesorganet kan etter en eventuell drøfting trekke 
sin innsigelse, og/eller kommunen kan velge å foreta endringer for å imøtekomme innsigelsen 
(kan føre til nytt offentlig ettersyn). Velger kommunen å ikke ta hensyn til en innsigelse skal det 
ordinært foretas mekling mellom partene, jf. pbl (plan- og bygningsloven) § 5-6. Oppnås ikke 
enighet i meklingen treffer kommunen planvedtak og oversender planen og innsigelsen med 
meklerens tilrådning til departementet for endelig avgjørelse. Mekling anbefales gjennomført før 
kommunestyret sluttbehandler planen.  
 
En revidering av plandokumentene i tråd med rådmannens innstilling til formannskapets 2.gangs 
behandling av reguleringsplanen, avventes til etter vedtak.   
 
Plankonsulentens vurdering av innkomne høringsuttalelser er vedlagt saken.  
 

Vurdering 
Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med fortløpende vurdering: 
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Statens vegvesen, brev datert 28.06.19 
Deres hovedbekymring i forhold til boligområdet er at det ikke er etablert gang- og sykkelveg 
ned mot fv.17. Fylkeskommunen opplever stor pågang fra utbyggingsinteresser/kommuner som 
ønsker tilrettelegging med gang- og sykkelveg, og en kan derfor ikke forvente fylkeskommunale 
bidrag til realisering før et tiltak eventuelt er prioritert i politisk vedtatt plan hos fylkes-
kommunen. Dersom planforslaget om flere boliger i Skiljåsaunet vedtas uten at det etableres 
gang- og sykkelveg langs fv. 7054, vil enda flere myke trafikanter enn i dag ikke få et 
trafikksikkert tilbud slik både kommunen og Statens vegvesen ønsker. Manglende tilbud til 
gående og syklende vil øke behovet for å ha et godt busstilbud på strekningen, og de mener i den 
sammenheng at det bør planlegges for tosidig busslomme ved fv. 7054. Mener plan-
avgrensningen burde vært utvidet til å omfatte tosidig busslomme på/ved fv.7054. Alternativt 
bør en på annen måte sikre at de som skal ta buss gis et trafikksikkert tilbud ved på- og 
avstigning av skolebuss. De har erfart at det ved skolestart ofte kommer krav om at det gjøres 
denne type tiltak.  
 
Vurdering: 
En utvidelse av planområdet til å omfatte gårdsvegen og en tosidig busslomme, er ikke vurdert 
som nødvendig i denne saken. Skolebuss har anledning til å stoppe ved eksisterende avkjørsler i 
området, og kommunen har ikke fått henvendelser tidligere som tilsier at dagens ordning ikke er 
trafikksikker i forhold til skoleskyss. Kommunen har som målsetning å prioritere gang- og 
sykkelveger innenfor en 4-km sone fra skolene, og vil etter et planvedtak ta inn et nytt tiltak som 
omfatter en tosidig busslomme, samt en gang- og sykkelveg langs fv. 7054 fra kryss gårdsveg 
og fram til fv.17 i forbindelse med den årlige revideringen av trafikksikkerhetsplanen.  
 
Sametinget, brev datert 02.07.19 
Ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunkt.  
Har imidlertid en liten kommentar til pkt. 2.4 Evt. fredede kulturminner i regulerings-
bestemmelsene som går på det generelle aktsomhetsansvaret. Sametinget er her 
varslingsmyndighet på lik linje med fylkeskommunen, og foreslår følgende tekst:     
«Kulturminner og aktsomhetsansvaret: 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. 
Kulturmyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet 
i marken.» 
 
Vurdering: 
Forslag til endring av tekst i reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.4 slik som foreslått ovenfor, tas 
til følge og tas inn i forslaget til vedtak. 
  
Trøndelag fylkeskommune, brev datert 09.07.19 
Har ingen avgjørende merknad til planen. Deres innspill i forbindelse med varsel om 
planoppstart er etterkommet, kulturminnene er tilfredsstillende hensyntatt. Aktsomhetsplikten 
etter kulturminneloven er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder forhold til fv. 
7054 viser de til egen uttalelse fra Statens vegvesen. Fylkeskommunen deler vegvesenets syn 
vedrørende tosidig busslomme.  
 
Vurdering: 
Uttalelsen tas til etterretning. 
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Barn og unges representant, brev datert 24.07.19 
Trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter: Fri skoleskyss er positivt, men barn og 
unge har behov for trygg veg til/fra sentrum også til andre tider av døgnet. Kommunen må 
derfor prioritere gang- og sykkelveg langs fv.7054. 
Merknader til reguleringsbestemmelsene: Svært positivt og viktig at felles lekeplass skal 
opparbeides samtidig med annen infrastruktur i feltet og kan tas i bruk ved ferdigstillelse av 
første bolig. Det er alltid mulig å få til universell utforming dersom utbyggere forstår hvor viktig 
det er for livskvalitet, aktivitet og sosialt fellesskap. Hvem skal ha ansvar for drift og 
vedlikehold av leikeplassen? 
Merknader til planbeskrivelsen: Svært positivt med sittegruppe på lekeplassen (sentral 
møteplass), samt positivt med lett adgang til løypenett og stier. Svært positivt at fredete 
kulturminner tas hensyn til. Fint oppvekstområde med henhold til friluftsliv og allsidig 
aktiviteter. Men utfordringer i forhold til avstand og trafikkforhold når det gjelder ball-løkke, 
idrettsplass og andre aktiviteter i sentrum på Hunn. Fylkesmannen har allerede påpekt behov for 
gang- og sykkelveg langs fv.7054, noe som støttes. Det er i tillegg også behov for redusert 
fartsgrense, trygg markering og fotgjengerfelt når fv.17 skal krysses. 
 
Vurdering: 
Når det gjelder merknader til trafikksikkerhet vises det til vurderinger gjort under uttalelsen fra 
Statens vegvesen. Merknader til planprogrammet tas til etterretning. Merknad til 
reguleringsbestemmelsen som omhandler universell utforming tas til følge, og teksten i pkt. 2.3 
Universell utforming endres til at «Bebyggelse og anlegg skal gis universell utforming i henhold 
til gjeldende lovverk.»  
Spørsmål om hvem som skal ha ansvar for drift og vedlikehold av leikeplassen er et 
privatrettslig anliggende, og må søkes løst gjennom en velforening eller lignende.   
 
Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 07.08.19 
Landbruk 
I deres uttalelse til oppstartsvarselet datert 20.08.18 mente de at planområdet måtte reduseres 
slik at all dyrkamark (innmarksbeite) ble holdt utenfor, samt at det burde etableres buffersone 
mellom boligarealet og jordbruksarealene for å unngå drifts- og miljømessige ulemper.  
Ifølge planbeskrivelsen er deres innspill ivaretatt med unntak av mindre arealer til veg og 
tomtegrunn. Det står at planforslaget ikke berører dyrkamark, overflatedyrka mark eller dyrkbar 
mark. Slik de ser det stemmer ikke dette. Innmarksbeite er å regne som dyrkamark, og deler av 
tomt 5 og hele tomt 6 ser ut til å være lagt på innmarksbeite. Ut fra det de kan se kommer også 
lekeplassen delvis i berøring med innmarksbeite. Vegen fra disse tomtene, samt deler av vegen 
lengst inn blir også liggende på innmarksbeiteareal. 
Omdisponering av innmarksbeite framgår ikke av oversikten på side 21 i planbeskrivelsen. Det 
antas at en omdisponering av ca. 0,8 daa dyrkamark gjelder avkjørsel til boligfeltet og etterlyser 
en vurdering av alternative løsninger slik at omdisponering av dyrkamark kan unngås.  Ut fra 
det de kan se medfører planforslaget (tomtene 6 – 9) også en omdisponering av dyrkbar mark. 
En boligrekke som omslynger det resterende innmarksbeitearealet er heller ikke gunstig med 
tanke på drifts- og miljømessige ulemper.  
Fylkesmannen hadde ingen merknad til dispensasjonssøknaden for de tre tomtene i 2017, og har 
ingen motforestilling mot tomtene 1-3. Den lille utvidelsen av tomt 4, kan også aksepteres. Det 
samme gjelder adkomstvegen til disse tomtene, med unntak av avkjørselen. Det må framlegges 
alternativvurderinger med tanke på å unngå omdisponering av fulldyrka jord. Lekeplassen må 
plasseres utenfor innmarksbeitene. De mener bosettingshensyn ikke tilsier at landbruks-
interessene må vike når det gjelder tomtene 5-9 med tilhørende adkomstveg. En sikring av 
landbruksinteressene vil være med på å sikre videre bosetting og drift på gården. Viser til 
området som er avsatt til spredt boligbygging like i nærheten. Å ta ut tomtene 5-9 vil i tillegg 
være i tråd med føringen fra planutvalget i kommunen, som i oppstart av saken uttalte at 
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landbruket ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. Mener fortsatt at det bør etableres buffersone 
mellom boligarealene og jordbruksarealene. Gitt innsigelse og faglig råd. 
 
Klima og miljø 
Finner det uheldig at det legges til rette for utbygging i områder som generer økt bilbruk, og 
hvor det ikke er etablert gang- og sykkelveg. 
 
Myr 
Tomtene 7-9 blir liggende delvis inne i et myrområde (2,2 daa). Myr har en viktig funksjon både 
i forhold til naturmangfold, som flomdemper og som karbonlager i forhold til klima. Myr og 
torvmark er de største karbonlagrene vi har på land og lagrer store mengder karbon og 
klimagasser. Som hovedregel bør en ikke bygge ned eller ødelegge myr eller våtmarksområder.  
Gitt faglig råd. 
 
Støy 
Planbeskrivelsen viser til relevante nasjonale føringer, herunder T-1442/2016 retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanleggingen. Det er kommentert at det ikke er noen støykilder i 
området, da boligfeltet ligger landlig til. Det påpekes at det er viktig å sikre gode boforhold for 
eksisterende bebyggelse i bygge- og anleggsperioden. Gitt faglig råd. 
 
Barn og unge 
Ingen merknad. 
 
Helse og omsorg 
Det er også annen etablert bebyggelse i området. Bygge- og anleggsfasen kan medføre ulemper 
med hensyn til støy, støv og trafikksikkerhet. For å sikre hensynet til eksisterende boliger, så 
anbefales det at det tas inn en bestemmelse om å utarbeides en plan for bygge- og anleggsfasen. 
Gitt anbefaling. 
 
Samfunnssikkerhet 
I utgangspunktet ingen merknader til tiltaket som sådan. Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-
analyse) vedlagt saken bærer imidlertid preg av å være en sjekkliste, og kunne med fordel vært 
mer detaljert og i større grad vise til hvilke kilder som er benyttet. Kommunen skal se til at 
ROS-analysen tilfredsstiller de krav som stilles til analysen, og skal også vurdere om eventuelle 
risikoer og sårbarheter av betydning for planområdet og utbyggingsformålet er presentert og 
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Anbefaler kommunene allerede i oppstartsmøtet å 
informere utbyggere og private konsulentfirma om oppdatert regelverk og veiledere som kan 
benyttes, samt hvilke krav og forventninger kommunen har til en ROS-analyse. Gitt faglig råd. 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Det fremmes innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Med hjemmel i jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet fremmer Fylkesmannen 
innsigelse til tomtene 5-9 med tilhørende adkomstveg, til den delen av lekeplassen som 
berører innmarksbeite og til den delen av avkjørselen som medfører omdisponering av 
fulldyrka mark 

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 
1. Det bør etableres en buffersone mellom boligarealene og jordbruksarealene for å unngå 

drifts- og miljømessige ulemper. 
2. Det bør legges inn bestemmelse om støy i anleggsfasen som sikrer hensynet til den 

eksisterende bebyggelsen i området. 
3. Av hensyn til verdiene knyttet til myr, gir vi faglig råd om at planforslaget begrenses til 

områder som ikke berører myr. 
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4. Det bør utarbeides en mer utfyllende ROS-analyse, med henvisning til gjennomførte 
undersøkelser og kilder, og at eventuelle tiltak følges opp i planbestemmelsene. 

 
Vurdering av innsigelsen 
Kommunens forslag til mulig løsning er akseptabel for Fylkesmannen, og har trukket deler av 
sin innsigelse til planforslaget. Det vil si at reguleringsplanen kan vedtas med de endringer som 
er gitt i rådmannens innstilling.  
 
Fagadministrasjonen i kommunen utarbeidet et forslag til mulig løsning, slik at avgang av 
innmarksbeiteareal ble redusert og at tiltakshaver fikk beholde 3 tomter i tråd med 
dispensasjonsvedtaket fra 2017. Dette med begrunnelse i varslet innsigelse og de signaler 
Fylkesmannen hadde gitt i forhold til det innskjerpa jordvernet. 
 
En alternativvurdering av adkomstvegen er oppfylt ifølge Fylkesmannen, men en bør søke å 
minimere avgangen av dyrkajord i selve krysset i forbindelse med opparbeidelse. I følge 
plankonsulent vil avkjørselen slik som regulert legge beslag på ca. 200 m2 dyrkajord, noe som 
vurderes til å være akseptabelt for å få til en avkjørsel som tilfredsstiller de krav som settes til 
større kjøretøy.  
  
Kommunens forslag til løsning innebærer blant annet en reduksjon av 4 tomter, og vil 
nødvendigvis medføre at de økonomiske betingelsene for tiltakshaver blir endret vesentlig i 
forhold til opprinnelig planforslag. En eventuell økning av antall tomter vurderes som krevende 
hvis en samtidig skal ta hensyn til innmarksbeite og myr. Hvor grensene går for de ulike 
markslagene vist i gårdskartet, og om de burde vært omdefinert i NIBIOs gårdskart (Norsk 
institutt for bioøkonomi), må i så fall vurderes av rette myndighet.  
 
Vurdering av faglige råd 
Faglig råd om å etableres en buffersone mellom boligarealene og jordbruksarealene for å unngå 
drifts- og miljømessige ulemper, vurderes som lite aktuelt å regulere inn. Hovedbegrunnelsen er 
at arealer til en buffersone vil gå på bekostning av tomtearealet i planen.  
 
Når det gjelder faglig råd om å legge inn bestemmelse om støy i anleggsfasen som sikrer 
hensynet til den eksisterende bebyggelsen i området, vurderes som ikke som påkrevd ved denne 
reguleringsplanen. Tiltaket ligger relativt skjermet til og er av et slikt omfang at støy i 
anleggsfasen vurderes til å komme innenfor det som må kunne aksepteres. Retningslinjer for 
støy vil regulere tidspunkt og tillatt støynivå.  
 
Hensynet til verdiene knyttet til myr er ivaretatt ved at foreslåtte tomter på myrområder et tatt ut 
av planen. 
 
Fylkesmannens faglige råd om at det bør utarbeides en mer utfyllende ROS-analyse, med 
henvisning til gjennomførte undersøkelser og kilder, og at eventuelle tiltak følges opp i 
planbestemmelsene, tas til etterretning og skal ligge til grunn ved senere arealplaner. Det 
vurderes imidlertid ikke å være påkrevet å endre plandokumentene i denne saken, da ROS-
analysen i foreliggende plan vurderes til å være tilstrekkelig for at kommunestyret kan fatte 
vedtak.  
 
------------ 
Dersom formannskapet ikke velger å etterkomme innsigelsen fra Fylkesmannen foreslår 
rådmannen følgende alternative vedtak: 
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«I medhold av plan- og bygningslovens § 5-6 vedtar Overhalla formannskap å bringe 
planforslaget inn for Fylkesmannen i Trøndelag til mekling. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 tas planforslaget opp til sluttbehandling i 
kommunestyret etter endt mekling.» 
----------- 
Viser for øvrig til saksopplysninger og vurdering av ulike tema ved 1.gangs behandling (jf. 
vedlegg 1). 
 
Konklusjon:  
Rådmannen tilrår at planforslaget vedtas med de endringer som innebærer en reduksjon av antall 
tomter, en forskyvning av lekeplassen og en flytting av trafo, og i samsvar med en akseptabel 
løsning som imøtekommer Fylkesmannens innsigelse. 
 
Foreslåtte endringer av planforslaget vurderes til å være av skjerpende karakter og innenfor 
plangrensen. Det anses ikke å være påkrevd med en ny høringsrunde/offentlig ettersyn.   
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