
Møteprotokoll

Utvalg: Overhalla kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato: 17.06.2015
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Ragnar Prestvik Varaordfører OVAP
May-Kristin Skaret Engblom Medlem OVAP
Per Olav Tyldum Ordfører OVSP
Hilde Tødås Medlem OVSP
Lene Lervik Glømmen Medlem OVSP
Bernt Harald Opdal Medlem OVAP

Forfall:

Navn Funksjon Representerer
Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP
Knut Thorvald Flåtter MEDL OVSP
Erlend Lande Lilleberre MEDL OVAP
Hild Sissel Sagvik MEDL OVAP
Ove Vannebo MEDL OVFRP
Elin Mevassvik MEDL OVAP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Anne Lise Grande Vollan Hild Sissel Sagvik OVAP
Lasse Jenssen Erlend Lande Lilleberre OVAP
Stig M. Paulsen Ove Vannebo OVFRP
Astrid M. B. Selnes Elin Mevassvik OVAP
Tommy Opdal Anlaug Sellæg Asbøll OVSP
Tone Tømmerås Knut Thorvald Flåtter OVSP



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Trond Stenvik
Torunn 
Grønnesby
Roger Hasselvold
Asle Lydersen
Bente Eidesmo
Dagfinn Johansen
Roger Johansen

Rådmann

Formannskapssekretær
Økonomisjef*)
Personalsjef*)
Fagsjef Helse*)
Fagsjef Oppvekst*)
Teknisk sjef*)

*) Aktuelle saker

Merknader

Det var innkommet 1 interpellasjon til møte. 
Interpellasjonen, ordfører sitt svar og kommunestyrets behandling og vedtak vedlegges 
møteboka.

INTERPELLASJON FRA OVERHALLA ARBEIDERPARTI

v/Ragnar Prestvik

Midlertidige ansettelser

Stortinget har vedtatt en ny generell adgang til midlertidig ansettelse for inntil tolv måneder, 
kombinert med forslag om begrensninger i arbeidsmiljøloven § 14 - 9. Med dette åpner man i 
praksis for at alle nyansettelser kan være midlertidige i ett år. 

Hvordan bør Overhalla kommune forholde seg til vedtaket om å utvide muligheten for 
midlertidig ansettelse? 

Til tross for at forslaget er gjort med gode intensjoner om å gi flere innpass i arbeidslivet, har 
en samlet arbeidstakerside arbeidet mot begrunnelsene for vedtaket. Forskning viser dessuten 
at flere midlertidig ansatte ikke skaper flere jobber. 

Overhalla Arbeiderparti er mot vedtaket av flere grunner. Viktigst er det at det har negative 
konsekvenser for arbeidstakerne. Midlertidig ansatte har dårligere lønn og færre rettigheter. 
Dette gir større usikkerhet for den enkelte. Med dette vedtaket blir midlertidighet mer av en 
normalordning. 

Kommunestyret bør ikke vedta å la være å forholde seg til lovendringer.

Derimot kan kommunestyret som overordnet arbeidsgiver vedta en ansvarlig politikk som ikke 
fullt ut utnytter lovens maksimalgrense i forhold til midlertidige ansettelser. Kommunestyret 
kan begrense bruken av midlertidige ansettelser ved ikke å endre praksis i forhold til 
midlertidige ansettelser, selv om loven åpner for det. 



Vi ønsker svar på følgende spørsmål:

a) Hva er status for midlertidige ansettelser i Overhalla kommune i dag (Prosent av totalt 
antall ansatte)?

b) Overholder kommunen lovens bestemmelse om at ingen skal være midlertidig ansatt i 
mer enn tre år – og deretter skal tilbys fast stilling?  

i samsvar med det som er gjort i mange andre kommuner før eller etter at Stortinget fattet sitt 
vedtak 24. mars i år fremmer Overhalla Arbeiderparti følgende forslag til vedtak –

 Kommunestyret i Overhalla mener at Stortingets vedtak om økt midlertidig ansettelse 
(AML14-9) vil skape større usikkerhet for arbeidstakerne. Vedtaket vil kunne bety 
at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder. 

 Kommunestyret i Overhalla ønsker trygghet og stabilitet for arbeidstakere og 
arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. 

 Overhalla kommune vil som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis. 

Ordfører sitt svar på interpellasjon:

Interpellasjon om midlertidig tilsetting – ordførers svar

Spørsmål 

a) Hva er status for midlertidige ansettelser i Overhalla kommune i dag (Prosent av totalt 

antall ansatte)?

b) Overholder kommunen lovens bestemmelse om at ingen skal være midlertidig ansatt i 

mer enn tre år – og deretter skal tilbys fast stilling?  

Svar

Overhalla kommune overholder dagens hovedregel i arbeidsmiljøloven, dvs. at arbeidstaker skal 

ansettes fast, og bruker midlertidig tilsetting bare unntaksvis når det er behov for det. 

Forutsigbarhet i arbeidsforholdet er viktig både for kommunen som arbeidsgiver og den enkelte 

ansatte. Det å kunne tilby faste stillinger er et viktig redskap både for å rekruttere, beholde og 

utvikle nødvendig kompetanse. 

Behovet for og andelen midlertidig tilsettinger Overhalla kommune kan variere. Eksempler på 

slike behov kan være prosjektarbeid. Et annet område er tilsetting av vikarer og midlertidig 

tilsetting ved praksisarbeid og deltakelse i arbeidsmarkedstiltak opp mot NAV. Totalt antall 

ansatte som er midlertidig tilsatt i Overhalla kommune kan variere i grove trekk opp mot 10-15 

% etter årstid (naturlig variasjon i sykefravær) og behovet ellers.

Den nye 3-årsregelen trer først i kraft 1. juli i år og vi kan derfor ennå ikke si noe presist om 

hvordan denne vil slå inn. I dag gjelder også en 4-årsregel som absolutt grense for 

sammenhengende midlertidige ansettelsesforhold i arbeidsmiljøloven.



Det trer i kraft en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven med virkning fra 1. juli hvor det på 

generelt grunnlag gis adgang til midlertidig tilsetting for ett år. Det innføres samtidig noen 

begrensninger som medfører at ikke alle nyansettelser kan være midlertidige i ett år. Etter ett år 

med midlertidig tilsetting etter den nye bestemmelsen, kan det ikke kan ansettes midlertidig for 

tilsvarende oppgaver før det har gått nye ett år. Ansettelser etter denne hjemmelen kan i tillegg 

ikke omfatte mer enn 15 prosent av arbeidstakerne. 

Ved lovendringene som trer i kraft 1. juli blir handlingsrommet for å tilsette midlertidig på den 

ene side noe innskrenket for arbeidsgiver ved at 4-årsregelen blir redusert til en 3-årsregel når 

det gjelder løpende vikariat. På den annen side blir handlingsrommet noe utvidet ved at det gis 

adgang til å tilsette midlertidig på generelt grunnlag for ett år, med de begrensninger som er 

nevnt. 

I de senere årene er det skjedd flere endringer i arbeidsmiljøloven som har redusert 
handlingsrommet for midlertidige ansettelser. Alle endringer som er iverksatt i nyere tid har gått 
i den retning. 
Etter 4-årsregelen i 2010 er arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer 
enn fire år (blant annet vikarer) å anse som fast tilsatt. I 2013/14 ble det videre innført en regel i 
arbeidsmiljøloven som gir utvidet rett til utvidet stillingsstørrelse. Dette gjelder deltidsansatte 
som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, og som nå har rett til 
stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. 
Omfanget av kortere og lengre vikariat som omgjøres til faste tilsettingsforhold har økt. De som 
opprinnelig innehar stillingen vil i mange tilfeller komme tilbake. I økende grad oppstår 
situasjoner der kommunen har overtallighet, altså man sitter flere fast ansatte enn det er faste 
stillinger. Dette har Overhalla kommune i all hovedsak greid å håndtere uten å si opp folk ved 
hjelp av naturlig turnover og omplasseringer etc. Forekomsten av overtallighet og risikoen for 
oppsigelsesprosesser er de senere årene økt og vil videre i noen grad også øke med den nye 3-
årsregelen. Hvordan den vil virke er noe uforutsigbart. 
Overtallighet og oppsigelsesprosesser er i seg selv ufordelaktig for alle parter. Kommunen må 
naturligvis rette seg etter lovendringer som innskrenker arbeidsgivers handlingsrom for 
midlertidig tilsetting. I denne situasjonen å fraskrive seg en mulighet til å anvende endringer 
som i noen grad kan utvide handlefriheten, kan synes unødvendig og lite hensiktsmessig, selv 
om den nye bestemmelsen om utvidet mulighet for midlertidig tilsetting i liten grad har vært 
etterspurt av kommunen som arbeidsgiver hittil. Det kan derfor være fornuftig å se an 
virkningene av lovendringene som innskrenker handlingsrommet for arbeidsgiver, før man 
eventuelt vedtar å fraskrive seg å kunne bruke det handlingsrommet som arbeidsmiljøloven gir.

Det ble deretter stemt over forslagets kulepunkter som ble vedtatt mot 4 stemmer:

 Kommunestyret i Overhalla mener at Stortingets vedtak om økt midlertidig 
ansettelse (AML14-9) vil skape større usikkerhet for arbeidstakerne. Vedtaket vil 
kunne bety at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder.

 Kommunestyret i Overhalla ønsker trygghet og stabilitet for arbeidstakere og 
arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser.

 Overhalla kommune vil som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis.



Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.

Lasse Jenssen/s.
Jo Morten Aunet/s.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

PS 29/15 Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å 
tillate søndagsåpne butikker

PS 30/15 Mulighetsstudie - energieffektivisering vann og avløp

PS 31/15 På tur inn i framtiden --> Ny organisering av IKT i 
grunnskolene

PS 32/15 Årsmelding 2014

PS 33/15 Årsregnskap 2014

PS 34/15 Regnskaps- og virksomhetsrapport 1. tertial 2015

PS 35/15 Ny Skage barnehage - arealrammer og finansiering

PS 36/15 Nytt varmeanlegg ved Hunn skole - endring av kostnader 
etter anbudsutlysning

PS 37/15 Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen -
finansiering av forprosjekt

PS 38/15 Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og 
omsorgsformål

PS 39/15 Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka
Montessoriskole SA

PS 40/15 Økonomiplan 2016-2019

PS 41/15 Møteplan for 2. halvår 2015

PS 42/15 Skatteoppkreverfunksjonen 2014

PS 29/15 Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å 
tillate søndagsåpne butikker

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune ser ikke behov for endring i helligdagsloven og mener det vil medføre 
vesentlige ulemper sammenlignet med dagens situasjon.

Dersom det blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener Overhalla kommune at
denne lovendringen må gjelde generelt, og at beslutningsmyndighet ikke overlates til
kommunene. 



Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune ser ikke behov for endring i helligdagsloven og mener det vil medføre 
vesentlige ulemper sammenlignet med dagens situasjon.

Dersom det blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener Overhalla kommune at
denne lovendringen må gjelde generelt, og at beslutningsmyndighet ikke overlates til
kommunene. 

PS 30/15 Mulighetsstudie - energieffektivisering vann og avløp

Rådmannens innstilling

1. Det gjennomføres en mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruk innenfor vann- og 
avløpsområdet.

2. Mulighetsstudie skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 150 000, som 
finansieres med bruk av selvkostfond vann og avløp likt fordelt.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:



1. Det gjennomføres en mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruk innenfor vann- og 
avløpsområdet.

2. Mulighetsstudie skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 150 000, som 
finansieres med bruk av selvkostfond vann og avløp likt fordelt.

PS 31/15 På tur inn i framtiden --> Ny organisering av IKT i 
grunnskolene

Rådmannens innstilling

1. Forslaget til ny organisering/ bruk av digitale ressurser/ hjelpemidler i grunnskolene vedtas.
Det kjøpes inn læringsbrett (iPad) til alle elever i grunnskolene som de personlig får 
disponere for bruk i læringsarbeidet både på skolen og heime.

2. Investeringskostnadene for anskaffelse av utstyr kr 1.405.700 eks. mva. og kostnader til 
kompetanseheving kr 292.500 dekkes med låneopptak.

3. Det jobbes videre med å få til en prosjektstilling for en begrenset periode fra høsten 2016, 
der oppfølging av IKT-satsningen og utvikling av Overhalla som realfagskommune ses i 
sammenheng.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Forslaget til ny organisering/ bruk av digitale ressurser/ hjelpemidler i grunnskolene vedtas.
Det kjøpes inn læringsbrett (iPad) til alle elever i grunnskolene som de personlig får 
disponere for bruk i læringsarbeidet både på skolen og heime.

2. Investeringskostnadene for anskaffelse av utstyr kr 1.405.700 eks. mva. og kostnader til 
kompetanseheving kr 292.500 dekkes med låneopptak.

3. Det jobbes videre med å få til en prosjektstilling for en begrenset periode fra høsten 2016, 
der oppfølging av IKT-satsningen og utvikling av Overhalla som realfagskommune ses i 
sammenheng.



PS 32/15 Årsmelding 2014

Rådmannens innstilling

Overhalla kommunes årsberetning for 2014 vedtas. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommunes årsberetning for 2014 vedtas. 

PS 33/15 Årsregnskap 2014

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på kr 6.130.986.

2. Mindreforbruket avsettes til “Generelt disposisjonsfond”. 

3. Besparelse innenfor flyktningetjenesten på kr 468.633 overføres fra “Generelt 
disposisjonsfond” til “Statstilskudd flyktninger”.

4. Tilskudd til kommunereformen på kr 200.000 overføres 2015. 

5. Følgende budsjettjustering gjennomføres:
Art Ansvar Tjeneste Beløp
19310 8100 89900 -6.130.986,39
15400 8100 89900 6.130.986,39
25950000 6.130.986,39
25600002 -6.130.986,39
25600002 493.632,90
25600100 -493.632,90
19401 1000 12000 -200.000
14904 1000 12000 200.000

Hjemmel for vedtaket er: 



Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på kr 6.130.986.

2. Mindreforbruket avsettes til “Generelt disposisjonsfond”. 

3. Besparelse innenfor flyktningetjenesten på kr 468.633 overføres fra “Generelt 
disposisjonsfond” til “Statstilskudd flyktninger”.

4. Tilskudd til kommunereformen på kr 200.000 overføres 2015. 

5. Følgende budsjettjustering gjennomføres:
Art Ansvar Tjeneste Beløp
19310 8100 89900 -6.130.986,39
15400 8100 89900 6.130.986,39
25950000 6.130.986,39
25600002 -6.130.986,39
25600002 493.632,90
25600100 -493.632,90
19401 1000 12000 -200.000
4904 1000 12000 200.000

PS 34/15 Regnskaps- og virksomhetsrapport 1. tertial 2015

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar regnskap og finansrapporten for 1. tertial til orientering. 
2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres i hht til vedlagt 

tabell. Saldering av underskudd i investeringsregnskapet dekkes med bruk av frie 
investeringsfond på kr 355.056.

3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en reduksjon i sum 
fordeling drift med kr 425.000 i regnskapsskjema 1A. Regnskapsmessig mindreforbruk 
(1A) avsettes til disposisjonsfond med kr 561.000

4. Følgende budsjettjustering foretas. 



Regnskapsskjema 1A - drift Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Skatt på inntekt og formue 73 140      755 73 895       

Ordinært rammetilskudd 134 627     -809 133 818     

Skatt på eiendom 6 278        6 278        

Andre direkte eller indirekte skatter 359           359           

Andre generelle statstilskudd 15 564      15 564       

Sum frie disponible inntekter 229 967     -54 229 913     

Renteinntekter og utbytte 1 411        160 1 571        

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -            -            

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 720      1200 9 520        

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -            -            

Avdrag på lån 8 740        -1170 9 910        

Netto finansinnt./utg. (18 049)     190 (17 859)     

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -            -            

Til ubundne avsetninger 16 303      561 16 864       

Til bundne avsetninger 1 743        1 743        

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -            -            

Bruk av ubundne avsetninger 10 251      10 251       

Bruk av bundne avsetninger 211           211           

Netto avsetninger (7 584)       561 (8 145)       

Overført til investeringsregnskapet -            -            

Til fordeling drift 204 335     -425 203 910     

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 204 335     -425 203 910     

Resultat (udisponert) 0               -            -            

Budsjettskjema 1B-drift Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Politiske styringsorganer 1 225 0 1 225

Stabs- og støttefunksjoner 14 178 0 14 178

Fagområde oppvekst 72 392 0 72 392

Fagområde helse/sosial 69 116 -600 68 516

Fagområde kultur 12 207 0 12 207

Fagområde teknisk 24 768 0 24 768

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -10 141 -10 141

Midtre Namdal Samkommune 20 590 175 20 765

Sum 204 335 -425 203 910

Regnskapsskjema 2A - investering Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Investeringer i anleggsmidler 84 681       (13)            84 668       

Utlån og forskutteringer 2 000        1 547        3 547        

Kjøp av aksjer og andeler 731           -            731           

Avdrag på lån 2 656        -            2 656        

Dekning av tidligere års udekket -            -            -            

Avsetninger -            887           887           

Årets finansieringsbehov 90 068       2 421        92 489       

Finansiert slik: -            -            -            

Bruk av lånemidler 70 375       1 534        71 909       

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 100        532           1 632        

Tilskudd til investeringer -            -            -            

Kompensasjon for merverdiavgift 15 806       -            15 806       

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 000        -            2 000        

Andre inntekter -            -            -            

Sum ekstern finansiering 89 281       2 066        91 347       

Overført fra driftsregnskapet -            -            -            

Bruk av tidligere års udisponert -            -            -            

Bruk av avsetninger 787           355           1 142        

Sum finansiering 90 068       2 421        92 489       

Udekket/udisponert -            0               0               



Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Kommunestyret tar regnskap og finansrapporten for 1. tertial til orientering. 
2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres i hht til vedlagt 

tabell. Saldering av underskudd i investeringsregnskapet dekkes med bruk av frie 
investeringsfond på kr 355.056.

3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en reduksjon i sum 
fordeling drift med kr 425.000 i regnskapsskjema 1A. Regnskapsmessig mindreforbruk 
(1A) avsettes til disposisjonsfond med kr 561.000

4. Følgende budsjettjustering foretas. 

Regnskapsskjema 2B - investering Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2 015 endring 2015

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid 1 714 -100 1 714

Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning 0 -74 -74

Kommunal vannledning Grandaunet 0 7 7

Universiell utforming kommunal bygningsmasse 0 36 36

Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013 0 54 54

Rehabilitering av eksisterende og etablering av flere garderober til hjemmetjene 345 64 245

84 681 -13 84 604



Regnskapsskjema 1A - drift Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Skatt på inntekt og formue 73 140      755 73 895       

Ordinært rammetilskudd 134 627     -809 133 818     

Skatt på eiendom 6 278        6 278        

Andre direkte eller indirekte skatter 359           359           

Andre generelle statstilskudd 15 564      15 564       

Sum frie disponible inntekter 229 967     -54 229 913     

Renteinntekter og utbytte 1 411        160 1 571        

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -            -            

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 720      1200 9 520        

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -            -            

Avdrag på lån 8 740        -1170 9 910        

Netto finansinnt./utg. (18 049)     190 (17 859)     

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -            -            

Til ubundne avsetninger 16 303      561 16 864       

Til bundne avsetninger 1 743        1 743        

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -            -            

Bruk av ubundne avsetninger 10 251      10 251       

Bruk av bundne avsetninger 211           211           

Netto avsetninger (7 584)       561 (8 145)       

Overført til investeringsregnskapet -            -            

Til fordeling drift 204 335     -425 203 910     

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 204 335     -425 203 910     

Resultat (udisponert) 0               -            -            

Budsjettskjema 1B-drift Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Politiske styringsorganer 1 225 0 1 225

Stabs- og støttefunksjoner 14 178 0 14 178

Fagområde oppvekst 72 392 0 72 392

Fagområde helse/sosial 69 116 -600 68 516

Fagområde kultur 12 207 0 12 207

Fagområde teknisk 24 768 0 24 768

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -10 141 -10 141

Midtre Namdal Samkommune 20 590 175 20 765

Sum 204 335 -425 203 910

Regnskapsskjema 2A - investering Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2015 endring 2015

Investeringer i anleggsmidler 84 681       (13)            84 668       

Utlån og forskutteringer 2 000        1 547        3 547        

Kjøp av aksjer og andeler 731           -            731           

Avdrag på lån 2 656        -            2 656        

Dekning av tidligere års udekket -            -            -            

Avsetninger -            887           887           

Årets finansieringsbehov 90 068       2 421        92 489       

Finansiert slik: -            -            -            

Bruk av lånemidler 70 375       1 534        71 909       

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 100        532           1 632        

Tilskudd til investeringer -            -            -            

Kompensasjon for merverdiavgift 15 806       -            15 806       

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 000        -            2 000        

Andre inntekter -            -            -            

Sum ekstern finansiering 89 281       2 066        91 347       

Overført fra driftsregnskapet -            -            -            

Bruk av tidligere års udisponert -            -            -            

Bruk av avsetninger 787           355           1 142        

Sum finansiering 90 068       2 421        92 489       

Udekket/udisponert -            0               0               



PS 35/15 Ny Skage barnehage - arealrammer og finansiering

Rådmannens innstilling

1. På grunnlag av byggekomiteens gjennomgang av forprosjektet settes en endelig 
arealramme på inntil 1600 m2 for byggeprosjektet ny Skage barnehage. 

2. Kostnadsrammen for prosjektet økes dermed fra 34,4 mill. kr. til 42,4 mill. kr. eks mva. 
Økt ramme dekkes med økt låneopptak.

3. Rådmannen bes legge frem en egen sak som nærmere avklarer roller og videre 
organisering av kommunens faste byggekomite.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. På grunnlag av byggekomiteens gjennomgang av forprosjektet settes en endelig 
arealramme på inntil 1600 m2 for byggeprosjektet ny Skage barnehage. 

2. Kostnadsrammen for prosjektet økes dermed fra 34,4 mill. kr. til 42,4 mill. kr. eks mva. 
Økt ramme dekkes med økt låneopptak.

3. Rådmannen bes legge frem en egen sak som nærmere avklarer roller og videre 
organisering av kommunens faste byggekomite.

PS 36/15 Nytt varmeanlegg ved Hunn skole - endring av kostnader 
etter anbudsutlysning

Rådmannens innstilling

Kostnadsrammen for forprosjekt og anskaffelse nytt varmeanlegg Hunn skole og tiltak på 
skolens ventilasjonsaggregater økes med kr. 1.140.000 eks mva til kr. 4.870.000 eks mva. 
Økning av kostnadsramme finansieres med låneopptak.

Regnskapsskjema 2B - investering Rev budsjett Forslag til Rev budsjett

(tall i kr 1000) 2 015 endring 2015

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid 1 714 -100 1 714

Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning 0 -74 -74

Kommunal vannledning Grandaunet 0 7 7

Universiell utforming kommunal bygningsmasse 0 36 36

Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013 0 54 54

Rehabilitering av eksisterende og etablering av flere garderober til hjemmetjene 345 64 245

84 681 -13 84 604



Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Kostnadsrammen for forprosjekt og anskaffelse nytt varmeanlegg Hunn skole og tiltak på 
skolens ventilasjonsaggregater økes med kr. 1.140.000 eks mva til kr. 4.870.000 eks mva. 
Økning av kostnadsramme finansieres med låneopptak.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Saken ble ettersendt som tilleggssak 2.6.15.

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

PS 37/15 Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen -
finansiering av forprosjekt

Rådmannens innstilling

1. Det utarbeides et forprosjekt for et nytt boligområde i Hildresåsen. Forprosjektet skal 
framlegges kommunestyret med tanke på endelig beslutning om oppstart av planarbeid 
og en framtidig utbygging av området.

2. Forprosjektet utarbeides innenfor en ramme på kr 500 000 inkl mva og finansieres med 
låneopptak.

3. Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.prosjektnr. kr. 500 000
09100.6000.30100.prosjektnr. kr. 500 000

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte forslag til nytt pkt. 4:

Nye/andre områder for boligbygging må vurderes i behandling av kommuneplanens arealdel.

Administrasjonen bes konkret se på muligheten for å gå videre med tomteområder i Hunnaåsen 
og se etter egnende områder for boliger på Øysletta.

Forslaget ble enst. vedtatt.



Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med Ragnar Prestvik sitt forslag til nytt pkt. 4, vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Senterpartiet v/Johan T. Sellæg fremsatte følgende endringsforslag til pkt.2:

“Hildresåsen søkes utviklet til å bli et ambisiøst og fremsynt utviklingskonsept ihht kommunens 
satsning på klima-, miljø- og innovasjon. Forprosjektet utarbeides innenfor en ramme på kr. 
500.000 ink.mva og finansieres med lånopptak.”

Det ble foretatt punktvis avstemming.

Punkt.1: Enstemmig vedtatt.
Punkt 2, Senterpartiets endringsforslag til pkt. 2 ble sett opp mot formannskapets forslag til 
pkt.2: SP sitt endringsforslag, pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Enstemmig vedtatt.
Punkt 4: Vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015:

1. Det utarbeides et forprosjekt for et nytt boligområde i Hildresåsen. Forprosjektet skal 
framlegges kommunestyret med tanke på endelig beslutning om oppstart av planarbeid 
og en framtidig utbygging av området.

2. Hildresåsen søkes utviklet til å bli et ambisiøst og fremsynt utviklingskonsept ihht 
kommunens satsning på klima-, miljø- og innovasjon. Forprosjektet utarbeides innenfor 
en ramme på kr. 500.000 ink.mva og finansieres med lånopptak.

3. Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.prosjektnr. kr. 500 000
09100.6000.30100.prosjektnr. kr. 500 000

4. Nye/andre områder for boligbygging må vurderes i behandling av kommuneplanens 
arealdel.
Administrasjonen bes konkret se på muligheten for å gå videre med tomteområder i 
Hunnaåsen og se etter egnende områder for boliger på Øysletta.

PS 38/15 Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og 
omsorgsformål

Rådmannens innstilling

1. Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorgsformål igangsettes i tråd med 
tidligere vedtak (gamle barnehagetomta i Hildremsveien).



2. Forprosjektet igangsettes med at man ser på hele det tilliggende området kommunen eier 
i en helhetsvurdering.

3. Forprosjekt skal gjennomføres innenfor en ramme på kr 500 000. Finansieres med 
låneopptak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorgsformål igangsettes i tråd med 
tidligere vedtak (gamle barnehagetomta i Hildremsveien).

2. Forprosjektet igangsettes med at man ser på hele det tilliggende området kommunen eier 
i en helhetsvurdering.

3. Forprosjekt skal gjennomføres innenfor en ramme på kr 500 000. Finansieres med 
låneopptak.

PS 39/15 Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka 
Montessoriskole SA

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vil som skoleeier prinsipielt ikke støtte etablering av Moamarka
Montessoriskole. En etablering vil, gitt dagens tilskuddsmodell, gi vesentlige økonomiske
utfordringer for kommunens øvrige driftsgrunnlag og legge føringer for fremtidig
handlingsrom. 

Det anmerkes samtidig at etablering av alternativt pedagogisk tilbud, kan gi positive effekter i 
form av utvikling av grenda og bygda.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Kommentar datert 15.6.15, mottatt fra Arne Risvik, Øysletta ble utdelt før behandling og 
avstemming i saken.

Fremskrittspartiet v/Jan Ståle V. Flått foreslo følgende forslag:

“Overhalla kommune har ingen innvendinger til en etablering av Moamarka Montessoriskole. 
Pedagogikken er anerkjent og vil være et godt tilbud for barn både i og utenfor kommunen som 
trenger alternativ grunnskoleopplæring.
Det er usikkerhet rundt den økonomiske konsekvensen ved en slik etablering, men eventuelle 
utgifter bør kunne spares inn uten å berøre tjenestetilbud i kommunen.
Overhalla kommune har pr dato god økonomi, og med satsningsområde på skole og barn, anses 
en montessoriskole som en god investering for framtiden.”

Ann Gregersen (SV) fremsatte følgende forslag til vedtak:

“Overhalla kommune vil gi søkerne mulighet til etablering av Moamarka Montessoriskole SA. 
En etablering vil kunne gi kommunen økonomiske utfordringer, men tallene er usikre.
Det anmerkes at etablering av Montessoriskole på Øysletta kan gi positive effekter i form av 
utvikling av grenda og bygda.”

Det ble stemt over alle forslag slik:

Det ble først stemt over Fremskrittspartiet sitt forslag til vedtak som fikk 3 stemmer. Det ble 
stemt over SV sitt forslag til vedtak som fikk 4 stemmer, deretter ble det stemt over 
formannskapets forslag til vedtak som fikk 17 mot 4 stemmer.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, med 17 mot 4 stemmer.

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune vil som skoleeier prinsipielt ikke støtte etablering av Moamarka
Montessoriskole. En etablering vil, gitt dagens tilskuddsmodell, gi vesentlige økonomiske
utfordringer for kommunens øvrige driftsgrunnlag og legge føringer for fremtidig
handlingsrom. 

Det anmerkes samtidig at etablering av alternativt pedagogisk tilbud, kan gi positive effekter i 
form av utvikling av grenda og bygda.

PS 40/15 Økonomiplan 2016-2019

Rådmannens innstilling

Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 – 2019 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: 



Behandling i Overhalla formannskap - 03.06.2015

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Lene Glømmen (SP) fremsatte felles forslag til vedtak fra AP og SP:

“Overhalla kommune vil i 2016 gi et øremerket tilskudd 25.000 kr til det nye felles skolekorpset 
for de skal gi instrumentopplæring til sine medlemmer. Dette tilskuddet kan videreføres om 
korpset legger frem en plan/dokumentasjon på hvordan de bruker midlene. Tilskuddet dekkes 
ved å redusere Kulturskolens(tjeneste 38300) budsjett med tilsvarende sum. Gjenoppretter 
kulturskolen undervisningstilbudet for korpsinstrumenter vil tilskuddet avsluttes.”

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende forslag:

“Administrasjonen bes ivareta at bibliotektilbudet blir mest mulig likeverdig på Hunn skole og 
Overhalla barne- og ungdomsskole.”

Det ble først stemt over formannskapets forslag som ble enst. vedtatt, deretter ble det stemt over 
felles forslag fra AP og SP som ble enstemmig vedtatt og til slutt over Ragnar Prestvik (AP) sitt 
forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak, med felles forslag fra AP og SP og forslag fra Ragnar 
Prestvik (AP), vedtas:

Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 – 2019 vedtas.
Overhalla kommune vil i 2016 gi et øremerket tilskudd 25.000 kr til det nye felles skolekorpset 
for de skal gi instrumentopplæring til sine medlemmer. Dette tilskuddet kan videreføres om 
korpset legger frem en plan/dokumentasjon på hvordan de bruker midlene. Tilskuddet dekkes 
ved å redusere Kulturskolens(tjeneste 38300) budsjett med tilsvarende sum. Gjenoppretter 
kulturskolen undervisningstilbudet for korpsinstrumenter vil tilskuddet avsluttes.
Administrasjonen bes ivareta at bibliotektilbudet blir mest mulig likeverdig på Hunn skole og 
Overhalla barne- og ungdomsskole.

PS 41/15 Møteplan for 2. halvår 2015

Rådmannens innstilling

Møteplan for 2. halvår 2015 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1.





Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas:

Møteplan for 2. halvår 2015 vedtas.

PS 42/15 Skatteoppkreverfunksjonen 2014

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 Overhallakommune til 
orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.06.2015, enst.:

Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas:

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 Overhallakommune til 
orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.


