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Grunngitt spørsmål til ordfører fra Overhalla AP til kommunestyremøtet 19.09. 2018

Sommerjobb for ungdom i Overhalla 2016

I forbindelse med behandling av kommunens budsjett for 2016, fremmet Overhalla AP forslag 
om etablering av et tilbud om sommerjobb for ungdom. Overhalla AP foreslo at man kunne 
etablere et slikt tilbud etter "mal" fra Inderøy kommune, som har hatt stor suksess med sin 
organisering og innhold. 

Inderøy kommune tilbyr sommerjobber for ungdom 20 timer/uke i 4-dagers uke. Hovedfokus er 
Litt til mange i stedet for mye til få. I 2015 fikk 126 ungdommer tilbud, og i 2016 129 
ungdommer. Alle får arbeidskontrakt og er forsikra.

Overhalla AP er kjent med at kommunen i 2016 har hatt et tilbud om sommerjobb for ungdom, 
noe vi selvsagt er meget positive til. Med bakgrunn i dette ønsker vi å få en orientering om 
hvordan dette tilbudet ble organisert, tilbudets innhold, hvor mange ungdommer som fikk 
sommerjobb og hvilke tilbakemeldinger ungdommene har gitt i forhold til tilbudet.

Med hilsen på vegne av Overhalla AP
Bernt Harald Opdal

Svar fra ordfører Per Olav Tyldum (SP):

Sommerjobbtilbudet i Overhalla i 2016 ble gjennomført i regi av kulturenheten i samarbeid 
med 3 øvrige kommunale enheter.  Det var 3 ulike arbeidsplasser i 2016, Overhalla sykeheim, 
Ranemstunet og Skage barnehage, arbeidsledelse ble ivaretatt av de respektive enheter. 
Tilbudet omfattet for den enkelte jobb i 2 uker med 6 timer hver dag, ca. 60 timer sommer jobb. 

Ungdommene kunne velge mellom 3 arbeidsperioder på 3 ulike arbeidsplasser, målgruppe var 
unge mellom 15 til 17 år. Tilbudet ble annonsert i NA og i kommunens egne kanaler, og fikk 
god respons - kanskje i overkant av forventet - det søkte over 50 ungdommer. Avsatt 
økonomisk ramme i år ga etter dette tilbud til 15 ungdommer.  Der flere ønsket samme 
tidsperiode og samme arbeidsplass, ble det trukket mellom disse ungdommene, og det ble 
skrevet arbeidsavtale og erklæring om taushetsplikt, avlønning skjedde etter tariff. 

Det er underveis og etterpå registrert kun gode tilbakemeldinger fra arbeidsplassene og de av 
ungdommene som det er blitt snakket med, er bare positiv til prosjektet.

Når det gjelder Inderøy-modellen så er det der flere ungdommer som hvert år får tilbud, og det 



er flere dedikerte arbeidsledere engasjert som følger 5-mannspuljer av ungdommer tett i 
arbeidshverdagen.  Modellen bygger på et nært samarbeid med frivillige organisasjoner som 
stiller med arbeidsledere. Det er videre satt av en fast 20% delstilling i kommunen for å 
koordinere tilbudet, i Inderøy er det SLT-koordinatoren som har dette som en del av sin 
stilling (SLT står for Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og 
kriminalitet). At tilbudet skjer i regi av SLT-koordinatoren gjenspeiler også noe av formålet og 
organiseringen av ordningen i Inderøy. Det er naturlig at Overhalla kommune i forbindelse med 
budsjettprosessen for 2017 vurderer nærmere formål, organisering / opplegg for eventuell 
videreføring av et sommerjobb-tilbud til ungdom i Overhalla. 

Permisjon mm:

Trond Petter Ristad (SP) fratrådte møte før behandling av sak 77/16.

Hege Kristin Kværnø Saugen (SP) tiltrådte møte før behandling av sak 80/16.

(Årsak: Møter i komiteer i MNS)

Underskrift:

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

Karoline Heia/s.
Jan Ståle Viken Flått/s.
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PS 69/16 Forprosjekt helsesentertomta - igangsetting av 
reguleringsendring og videre utbygging

PS 70/16 Anskaffelse av pasientvarslingsanlegg og 
trygghetsalarmer

PS 71/16 VV10897 Klykkbekken. Sikring mot erosjon og skred i 
kvikkleire - Godkjenning av plan og finansiering av 
distriktsandel

PS 72/16 Mulighetsstudie energieffektivisering vann og avløp

PS 73/16 AVLØPSPUMPESTASJONER FUGLÅR OG 
SKYDALEN

PS 74/16 Høydebasseng Ryggahøgda - Reparasjon av bunnplater 
revidert

PS 75/16 Skageåsen boligfelt. Utbygging av resterende regulerte 
boligtomter

PS 76/16 Vurdering av planspørsmålet - Nytt boligområde i 
Hunnaåsen, eiendommen 13/1



PS 77/16 Støtte til vedlikehold av veger til turområder

PS 78/16 Deltakelse i sykkelbynettverket

PS 79/16 Overhalla kommunes delegasjonsreglement - revidering

PS 80/16 Høringssvar -Strategi 2030 Helse Midt Norge

PS 69/16 Forprosjekt helsesentertomta - igangsetting av 
reguleringsendring og videre utbygging

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas igangsetting av reguleringsendring for helsesentertomta i tråd med foreslått 
utomhusplan. Reguleringsarbeider gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 
150 000 eks mva som finansieres med låneopptak.

2. Prosjekt Hildremsveien 8 A og B (ombygging omsorgsbolig til passivhus) avsluttes som 
følge av ny plan for området.

3. Det vedtas igangsatt et forprosjekt til byggetrinn 1 som beskrevet i saksframlegget 
innenfor en kostnadsramme på kr 750 000 eks mva. Dette finansieres med låneopptak. 
Forprosjektet skal avklare endelig løsning, kostnadsanslag og konkrete behov knyttet til 
bygg og uteområde. Forprosjektet tar utgangspunkt i løsninger for energi- og miljøvalg i 
tråd med vedtatt klima- og miljøplan.

4. Når forprosjektet for byggetrinn 1 er ferdig, får kommunestyret fremlagt sak for endelig 
utbyggingsvedtak.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Det vedtas igangsetting av reguleringsendring for helsesentertomta i tråd med foreslått 
utomhusplan. Reguleringsarbeider gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 
150 000 eks mva som finansieres med låneopptak.

2. Prosjekt Hildremsveien 8 A og B (ombygging omsorgsbolig til passivhus) avsluttes som 
følge av ny plan for området.

3. Det vedtas igangsatt et forprosjekt til byggetrinn 1 som beskrevet i saksframlegget 
innenfor en kostnadsramme på kr 750 000 eks mva. Dette finansieres med låneopptak. 
Forprosjektet skal avklare endelig løsning, kostnadsanslag og konkrete behov knyttet til 



bygg og uteområde. Forprosjektet tar utgangspunkt i løsninger for energi- og miljøvalg i 
tråd med vedtatt klima- og miljøplan.

4. Når forprosjektet for byggetrinn 1 er ferdig, får kommunestyret fremlagt sak for endelig 
utbyggingsvedtak.

PS 70/16 Anskaffelse av pasientvarslingsanlegg og trygghetsalarmer

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas å gå til anskaffelse av pasientvarslingsanlegg innenfor en kostnadsramme på 
3 600 000 eks mva (kr. 4.500.000 inkl mva).

2. Dette finansieres med låneopptak og tilskudd på følgende vis:
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 
02300 6030 19051 0474 3.600.000 Investering
04290 6030 19051 0474 900.000 Moms komp
07290 8000 85010 0906 -900.000 Moms komp

6030 19051 0474 -2.500.000 Tilskudd
09100 8100 88000 0906 -1.100.000 Bruk av lån

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Det vedtas å gå til anskaffelse av pasientvarslingsanlegg innenfor en kostnadsramme på 
3 600 000 eks mva (kr. 4.500.000 inkl mva).

2. Dette finansieres med låneopptak og tilskudd på følgende vis:
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 
02300 6030 19051 0474 3.600.000 Investering
04290 6030 19051 0474 900.000 Moms komp
07290 8000 85010 0906 -900.000 Moms komp

6030 19051 0474 -2.500.000 Tilskudd
09100 8100 88000 0906 -1.100.000 Bruk av lån



PS 71/16 VV10897 Klykkbekken. Sikring mot erosjon og skred i 
kvikkleire - Godkjenning av plan og finansiering av distriktsandel

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar detaljplan for VV10897 Klykkbekken, datert 8.11.2013, sist revidert 
9.6.2016. 

For denne planen vedtas følgende kommunevedtak:
1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 
anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 
kostnadsoverslaget utgjør ca. 216.000,- (eks. mva.). Distriktsandelen kan kreves 
innbetalt forskuddsvis. Distriktsandelen behandles som avgiftspliktig omsetning. 

Kommunen tar selv ansvar for å videreføre det økonomiske ansvaret for hele eller deler 
av distriktsandelen til grunneiere som har nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker 
det.

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og oppgavene 
som dette innebærer følger av Forskrift av 17.juni 2005 nr. 655 om kommunalt tilsyn 
med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdrags-
miljøet.

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver for tiltaket. Kommunen kan inngå avtale 
med grunneier eller grunneierlag som har nytte av tiltaket, om at de skal ha rollen og 
ansvar som tiltakshaver.

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er avklart i forhold til bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven og forskrifter, arealplanbestemmelser og vedtak som er fattet 
med hjemmel i lov. 

5. Kommunen forplikter seg til å innhente avtaler med berørte grunneiere om adkomst og 
bruk av nødvendige arealer under utførelse og evt. senere vedlikehold. Kommunen 
forplikter seg videre til å skaffe opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 
kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og opplyse om 
andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av tiltaket.

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring 
av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer av tiltaket når dette er 
nødvendig eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, miljø eller andre interesser. 

Kommunevedtaket signeres av en kommunal representant som har fullmakt til å forplikte 
kommunen som beskrevet i punktene ovenfor, og returneres til NVE.

 Det innhentes standard grunneiererklæringer som blir å tinglyse på den enkelte eiendom 
som blir berørt av tiltaket (totalt kr. 525,-).



 Aktuelle berørte parter som har anlegg og infrastruktur i området forespørres om å dekke 
deler av distriktsandelen.

 Kommunen har hermed ikke generelt akseptert 1/5 distriktandel i forbindelse med 
sikringsanlegg.

 Kommunen minner om aktsomhets- og varslingsplikten i forbindelse med kulturminner. 
Dette skal av NVE formidles til de som skal forestå arbeidene.

 Før oppstart av arbeidene skal NVE varsle og orientere berørte grunneiere.

Finansiering:
Distriktsandelen på kr. 270.000 inkl. mva. og tinglysningsgebyret på kr. 525,-, finansieres med 
låneopptak, og det foretas følgende budsjettregulering:
03000.6000.36050.0510 kr. 270.525,-
09100.6000.36050.0510 kr. 270.525,-

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune vedtar detaljplan for VV10897 Klykkbekken, datert 8.11.2013, sist revidert 
9.6.2016. 

For denne planen vedtas følgende kommunevedtak:
1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 
anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 
kostnadsoverslaget utgjør ca. 216.000,- (eks. mva.). Distriktsandelen kan kreves 
innbetalt forskuddsvis. Distriktsandelen behandles som avgiftspliktig omsetning. 

Kommunen tar selv ansvar for å videreføre det økonomiske ansvaret for hele eller deler 
av distriktsandelen til grunneiere som har nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker 
det.

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og oppgavene 
som dette innebærer følger av Forskrift av 17.juni 2005 nr. 655 om kommunalt tilsyn 
med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdrags-
miljøet.



3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver for tiltaket. Kommunen kan inngå avtale 
med grunneier eller grunneierlag som har nytte av tiltaket, om at de skal ha rollen og 
ansvar som tiltakshaver.

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er avklart i forhold til bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven og forskrifter, arealplanbestemmelser og vedtak som er fattet 
med hjemmel i lov. 

5. Kommunen forplikter seg til å innhente avtaler med berørte grunneiere om adkomst og 
bruk av nødvendige arealer under utførelse og evt. senere vedlikehold. Kommunen 
forplikter seg videre til å skaffe opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 
kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og opplyse om 
andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av tiltaket.

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring 
av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer av tiltaket når dette er 
nødvendig eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, miljø eller andre interesser. 

Kommunevedtaket signeres av en kommunal representant som har fullmakt til å forplikte 
kommunen som beskrevet i punktene ovenfor, og returneres til NVE.

 Det innhentes standard grunneiererklæringer som blir å tinglyse på den enkelte eiendom 
som blir berørt av tiltaket (totalt kr. 525,-).

 Aktuelle berørte parter som har anlegg og infrastruktur i området forespørres om å dekke 
deler av distriktsandelen.

 Kommunen har hermed ikke generelt akseptert 1/5 distriktandel i forbindelse med 
sikringsanlegg.

 Kommunen minner om aktsomhets- og varslingsplikten i forbindelse med kulturminner. 
Dette skal av NVE formidles til de som skal forestå arbeidene.

 Før oppstart av arbeidene skal NVE varsle og orientere berørte grunneiere.

Finansiering:
Distriktsandelen på kr. 270.000 inkl. mva. og tinglysningsgebyret på kr. 525,-, finansieres med 
låneopptak, og det foretas følgende budsjettregulering:
03000.6000.36050.0510 kr. 270.525,-
09100.6000.36050.0510 kr. 270.525,-

PS 72/16 Mulighetsstudie energieffektivisering vann og avløp

Rådmannens innstilling

1. Vedlagte mulighetsstudie tas til orientering.
2. Økonomisk sluttregnskap for mulighetsstudie godkjennes.



3. Rådmannen innstiller på en prioriteringsrekkefølge innenfor energieffektivisering på 
vann- og avløpsområdet som følger:

1. Montering av 3 stk. vannmålere på sentrale punkter i hovedledningsnettet.
2. Oppgradering av pumpestasjoner opp mot TEK10 standard for bygningskroppen.
3. Montering av vannmålere for alle forbrukere i Overhalla kommune utredes 

nærmere og behandles i egen sak.
4. Innføring av nye rutiner og kontroll i forbindelse med byggesaksbehandling jfr 

norsk VA-norm.
5. Utarbeiding av en spesifikasjon for innkjøp og oppgradering av pumper i 

pumpestasjonene med fokus på LCC (livsløpskostnadene).
6. Gjennomføre en total kartlegging av lekkasjer på vann- og avløpsledningene.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Vedlagte mulighetsstudie tas til orientering.
2. Økonomisk sluttregnskap for mulighetsstudie godkjennes.
3. Rådmannen innstiller på en prioriteringsrekkefølge innenfor energieffektivisering på 

vann- og avløpsområdet som følger:

1. Montering av 3 stk. vannmålere på sentrale punkter i hovedledningsnettet.
2. Oppgradering av pumpestasjoner opp mot TEK10 standard for bygningskroppen.
3. Montering av vannmålere for alle forbrukere i Overhalla kommune utredes 

nærmere og behandles i egen sak.
4. Innføring av nye rutiner og kontroll i forbindelse med byggesaksbehandling jfr 

norsk VA-norm.
5. Utarbeiding av en spesifikasjon for innkjøp og oppgradering av pumper i 

pumpestasjonene med fokus på LCC (livsløpskostnadene).
6. Gjennomføre en total kartlegging av lekkasjer på vann- og avløpsledningene.



PS 73/16 AVLØPSPUMPESTASJONER FUGLÅR OG 
SKYDALEN

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas utskifting av 2 stk. avløpspumpestasjoner med beliggenhet i Gansmo og 
Granheim. Vedtas utført til en sum på kr 1.600.000 eks mva. Dette er i samsvar med 
hovedplan for vann og avløp med tilhørende tiltaksplan 2016/ 2019. 

2. Merfinansiering: 
Det vedtas merfinansiering med kr 800.000 eks mva på tidligere vedtak 2015/6085-1 
(7.9.2015) i sak om pumpestasjoner på Fuglår og Skydalen. Samlet kostnadsramme blir 
dermed kr 1.600.000 eks. mva for disse to stasjonene.

3. Finansieres ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter 
for kloakk.

4. Følgende finansiering foretas samlet av punkt 1 og 2 etter vedtak. (inklusive finansiering 
fra vedtak 2015/6085-1 pr. 7.9.2015)
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum eks. 

mva.
02300 6020 35302 0476 3 000 000
02300 6020 35302 0502 200 000
09100 8100 88000 0906 3 200 000

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Det vedtas utskifting av 2 stk. avløpspumpestasjoner med beliggenhet i Gansmo og 
Granheim. Vedtas utført til en sum på kr 1.600.000 eks mva.  Dette er i samsvar med 
hovedplan for vann og avløp med tilhørende tiltaksplan 2016/ 2019. 

2. Merfinansiering: 
Det vedtas merfinansiering med kr 800.000 eks mva på tidligere vedtak 2015/6085-1 
(7.9.2015) i sak om pumpestasjoner på Fuglår og Skydalen. Samlet kostnadsramme blir 
dermed kr 1.600.000 eks. mva for disse to stasjonene.



3. Finansieres ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter 
for kloakk.

4. Følgende finansiering foretas samlet av punkt 1 og 2 etter vedtak. (inklusive finansiering 
fra vedtak 2015/6085-1 pr. 7.9.2015)
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum eks. 

mva.
02300 6020 35302 0476 3 000 000
02300 6020 35302 0502 200 000
09100 8100 88000 0906 3 200 000

PS 74/16 Høydebasseng Ryggahøgda - Reparasjon av bunnplater 
revidert

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas gjennomføring og økt finansiering av 2 stk. høydebasseng på Ryggahøgda 
med kr. 550 000,- eks mva. (jfr. k-sak 54/14, 07.09.2015).

2. Finansiering foretas ved låneopptak og kostnaden inngår i grunnlaget for vannavgiften.
Dette vil gi en total finansieringsramme av prosjektet på kr. 1 mill eks mva (jfr. k-sak 
54/14, 07.09.2015).

3. Følgende finansiering foretas etter at merfinansiering er inkludert.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Post Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum eks. 
mva.

Utgift 02300 6010 34552 0479 1 000 000
Lån 09100 8100 88000 0906 1 000 000



1. Det vedtas gjennomføring og økt finansiering av 2 stk. høydebasseng på Ryggahøgda 
med kr. 550 000,- eks mva. (jfr. k-sak 54/14, 07.09.2015).

2. Finansiering foretas ved låneopptak og kostnaden inngår i grunnlaget for vannavgiften.
Dette vil gi en total finansieringsramme av prosjektet på kr. 1 mill eks mva (jfr. k-sak 
54/14, 07.09.2015).

3. Følgende finansiering foretas etter at merfinansiering er inkludert.

PS 75/16 Skageåsen boligfelt. Utbygging av resterende regulerte 
boligtomter

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar oppstart av reguleringsendring av plan Skageåsen III, vedtatt 
18.3.1996. 
Reguleringsendringen omfatter regulert område som ikke er utbygd.

2. Overhalla kommune bygger ut resterende boligtomter i Skageåsen iht. vedtatt endret 
reguleringsplan innenfor en kostnadsramme på 6,2 mill kr eks mva. Av dette knytter 1,4 mill 
kr seg til vann/avløp, slik at utbyggingskostnadene for øvrig utgjør 4,8 mill kr eks mva.

3. Prosjektet finansieres med lån. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med 
følgende budsjettering:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 
02700 6030 31500 0511 150.000 Reguleringsendring
02700 6030 31500 0511 450.000 Prosjektering
02700 6030 31500 0511 4.100.000 Utbygging
02700 6030 31500 0511 100.000 Prosjektledelse
04290 6030 31500 0511 1.200.000 Momskomp
02300 6010 34550 0511 700.000 Vann
02300 6020 35301 0511 700.000 Avløp
07290 8000 85010 0906 -1.200.000 Momskomp
09100 8100 88000 0906 -6.200.000 Bruk av lån

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter og avtaler for å få arbeidet 
gjennomført i henhold til vedtak.

5. Tomtepris vedtas senere etter inngåelse av utbyggingskontrakt.

Hjemmel for vedtaket er: 

Post Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum eks. 
mva.

Utgift 02300 6010 34552 0479 1 000 000
Lån 09100 8100 88000 0906 1 000 000



Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune vedtar oppstart av reguleringsendring av plan Skageåsen III, vedtatt 
18.3.1996. 

Reguleringsendringen omfatter regulert område som ikke er utbygd.

2. Overhalla kommune bygger ut resterende boligtomter i Skageåsen iht. vedtatt endret 
reguleringsplan innenfor en kostnadsramme på 6,2 mill kr eks mva. Av dette knytter 1,4 mill 
kr seg til vann/avløp, slik at utbyggingskostnadene for øvrig utgjør 4,8 mill kr eks mva.

3. Prosjektet finansieres med lån. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med 
følgende budsjettering:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 
02700 6030 31500 0511 150.000 Reguleringsendring
02700 6030 31500 0511 450.000 Prosjektering
02700 6030 31500 0511 4.100.000 Utbygging
02700 6030 31500 0511 100.000 Prosjektledelse
04290 6030 31500 0511 1.200.000 Momskomp
02300 6010 34550 0511 700.000 Vann
02300 6020 35301 0511 700.000 Avløp
07290 8000 85010 0906 -1.200.000 Momskomp
09100 8100 88000 0906 -6.200.000 Bruk av lån

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter og avtaler for å få arbeidet 
gjennomført i henhold til vedtak.

5. Tomtepris vedtas senere etter inngåelse av utbyggingskontrakt.



PS 76/16 Vurdering av planspørsmålet - Nytt boligområde i 
Hunnaåsen, eiendommen 13/1

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas igangsetting av områderegulering for Hunnaåsen. Reguleringsplanen skal 
utarbeides av privat forslagsstiller i samråd med kommunen.

2. Formelt oppstartsmøte skal avholdes før planoppstart. 

3. Det skal inngås en egen avtale som regulerer kostnader og ansvarsfordeling med 
reguleringen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Det vedtas igangsetting av områderegulering for Hunnaåsen. Reguleringsplanen skal 
utarbeides av privat forslagsstiller i samråd med kommunen.

2. Formelt oppstartsmøte skal avholdes før planoppstart. 

3. Det skal inngås en egen avtale som regulerer kostnader og ansvarsfordeling med 
reguleringen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen. 

PS 77/16 Støtte til vedlikehold av veger til turområder

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune gir et engangstilskudd til opprusting av veg til 
turområde/parkeringsplass på Reinbjør med kroner 50 000.

2. For vegen nevnt i punkt 1 dekker Overhalla kommune kostnader med brøyting og 
strøing, samt høvling på vår og høst. Egne kontrakter blir inngått med grunneier og 
kostnadene dekkes fra driftsbudsjettet.



3. Overhalla kommune gir en engangsstøtte til opprusting av veg fra bom til 
turområde/parkering på Solem innenfor et rammebeløp på kroner 20 000 eks mva. 
Opprusting og utførelse tas i samråd med grunneier.

4. For vegen nevnt i punkt 3 dekker Overhalla kommune kostnader med brøyting og 
strøing, samt høvling på vår og høst. Egne kontrakter blir inngått med grunneier og 
kostnadene dekkes fra driftsbudsjettet.

5. Følgende finansiering foretas for punkt 1 og 3 gjennom bruk av disposisjonsfond.

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
14719 6000 36053 1554 70.000.-
19401 6000 36053 1554 -70.000.-

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Overhalla kommune gir et engangstilskudd til opprusting av veg til 
turområde/parkeringsplass på Reinbjør med kroner 50 000.

2. For vegen nevnt i punkt 1 dekker Overhalla kommune kostnader med brøyting og 
strøing, samt høvling på vår og høst. Egne kontrakter blir inngått med grunneier og 
kostnadene dekkes fra driftsbudsjettet.

3. Overhalla kommune gir en engangsstøtte til opprusting av veg fra bom til 
turområde/parkering på Solem innenfor et rammebeløp på kroner 20 000 eks mva. 
Opprusting og utførelse tas i samråd med grunneier.

4. For vegen nevnt i punkt 3 dekker Overhalla kommune kostnader med brøyting og 
strøing, samt høvling på vår og høst. Egne kontrakter blir inngått med grunneier og 
kostnadene dekkes fra driftsbudsjettet.

5. Følgende finansiering foretas for punkt 1 og 3 gjennom bruk av disposisjonsfond.

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp
14719 6000 36053 1554 70.000.-
19401 6000 36053 1554 -70.000.-



PS 78/16 Deltakelse i sykkelbynettverket

Rådmannens innstilling

I tråd med intensjonene i Overhalla kommunes sykkelstrategi 2015-2020 “Vind i håret” melder 
kommunen seg inn i Sykkelbynettverket. Dette med sikte på å utveksle og dra nytte av 
kompetanse og erfaringer om utvikling av sykkelbruk i hverdagen.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

I tråd med intensjonene i Overhalla kommunes sykkelstrategi 2015-2020 “Vind i håret” melder 
kommunen seg inn i Sykkelbynettverket. Dette med sikte på å utveksle og dra nytte av 
kompetanse og erfaringer om utvikling av sykkelbruk i hverdagen.

PS 79/16 Overhalla kommunes delegasjonsreglement - revidering

Rådmannens innstilling

Overhalla kommunes delegasjonsreglement vedtas som foreslått i vedlagte forslag.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.

Jo Morten Aunet (H) fremsatte følgende tilleggsforslag:



Byggekomiteen består i tillegg av 1 representant fra formannskapet.

4 stemte forforslaget som dermed falt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommunes delegasjonsreglement vedtas som foreslått i vedlagte forslag.

PS 80/16 Høringssvar -Strategi 2030 Helse Midt Norge

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune har følgende uttalelse til Strategi 2030, besvart i forhold til høringsbrevet 
og høringsnotatet fra 20.6.2016:

Til enkelte oppsummeringspunkt, bemerkes følgende:

1. Utfordrings- og mulighetsbildet er godt beskrevet på et overordnet nivå.

Kommunen har et sentralt krav og det er deltakelse når strategiene skal operasjonaliseres.

Det ligger et potensiale i velferdsteknologi, både i behandling, oppfølging, kommunikasjon, 
veiledning og samhandling. Her kan bl.a. nevnes videokommunikasjon mellom både 
helsepersonell, men også mellom pasient og lege/sykepleier.

2. Refleksjoner dilemmaer og mulige veivalg.

Dilemmaene som nevnes i strateginotatet er lett å kjenne igjen og være enige om. Mulighetene 
for behandling har en enorm utvikling, mens utfordringen blir hvordan håndtere denne veksten 
og økningen i ressursbruk. Derfor vil dette kreve svært mye i forhold til prioriteringer, men også 
i forhold til hvordan det samhandles. 
Høy grad av fragmentering er svært krevende for både pasient og helsevesen, alle overgangene 
er krevende og belastende, spesielt for den multisyke pasienten.
Målet i denne sammenhengen bør være en kommunehelsetjeneste som utgjør en forskjell for 
pasienten med å ta ansvar for helheten og kontinuiteten. Helsetjenesten bør derfor tilstrebe en 
tydelig rolle- og oppgavefordeling og  ikke ha en strategi med at kommunene skal opprette 
såkalte 1,5- linjes tjeneste. 

Rus og psykisk helse blant unge krever økt samhandling. Ungdom som faller utenfor 
utdanningsløpet av ulike grunner og som ikke klarer seg i voksenlivet, fører til at mange får 
psykiske problemer og rusproblematikk. Det er viktig med desentraliserte tilbud, spesielt fordi 
det er flere involverte parter rundt barn og unge; familie, barnehage, skole, fritid og den 
kommunale helsetjenesten.

3. Vi må sikre kompetanse og arbeidskraft. 

Kommunene kan bli den tapende part av ulike årsaker i kampen om fagpersonell. Vi ser det 
allerede innenfor enkelte faggrupper som er nøkkelpersoner i kommunehelsetjenesten; lege, 



fysioterapeut og sykepleiere spesielt. Det er viktig med godt samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene. 

Omdømmet til kommunehelsetjenesten må høynes.

Nye oppgaver blir tildelt i hht til Samhandlingsformen og primærhelsemeldingen. 
Det viser seg at kommunene har møtt utfordringene i Samhandlingsreformen godt, men 
befolkningssammensetningen, oppgaveoverføringene og de drivkreftene som er i samfunnet mot 
f.eks. kraftigere sentralisering, vil gi kommunene store utfordring hvis det ikke sikres kvalifisert 
personell.  

Økonomi blir et helt sentralt tema når nye oppgaver skal skyves over på kommunene. 
Kommunene ønsker at det nedsettes en «økonomigruppe» som sammen kan gjøre felles 
beregninger over kostnader som vil følge med oppgaveforskyvningen og hvilke økonomiske og 
evt. andre insitamenter som ligger til grunn for oppgaveforskyvningen. Det innbefatter bl.a. 
kostnader til medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og til nye ansatte.

4. Folkehelsearbeid, friskliv og mestring

Kommunene er innstilt på å forsterke arbeidet med folkehelsearbeidet og gjøre det som er mulig 
for å dempe behovet for helsetjenester gjennom god planlegging av framtidssamfunnet. 
Forebygging, friskliv og mestring er sentrale stikkord i denne sammenheng. 

Dette betyr at både kommunene og spesialisthelsetjenesten har et folkehelseperspektiv og at
våre ulike fagmiljøer er engasjert i hva som kan gjøres for å fremme helse og forebygge behov 
for helsetjenester på våre ulike områder. Spesialisthelsetjenesten bidrar til oppbygging av 
kunnskap om bedre forebygging, behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene. 
Helsefremmende og forebyggende arbeid skjer i samarbeid.

Det er utfordringer knyttet til mange flere flyktninger/innvandrere i kommunene. Hva er deres 
helsestatus og hvordan takler helsevesenet deres helsemessige utfordringer fysisk og psykisk.
Hvordan påvirkes helsesituasjonen for befolkningen av sykdommer som kommer fra andre 
verdensdeler (Aids, Ebola, Zika, tuberkulose, poliomyelitt etc)? Kommunene ser for seg et tett 
samarbeid om smittevernet.

5. Kommunereformen går inn i avslutningsfasen i denne Stortingsperioden.

Trøndelagsfylkene blir til ett fylke fra 1. januar 2018. Etter sammenslåingen blir det to 
helseforetak i Trøndelag. Skal HMN fortsette med to som i dag, evt. i en overgangsperiode, og 
deretter smelte de to sammen til ett, og hvordan skal kommunene involveres i den prosessen?

Vi må bygge på avtaleverket og de samarbeidsavtaler som ligger til grunn for samhandlingen 
og la det være grunnlaget for strategisk å sikre helhetlige tjenester, kommunikasjon og 
informasjon på tvers av nivåene. Avtaleregimet skal gi likeverdige og aktive parter. Vi er 
gjensidig avhengig av hverandre og den samhandling som skal være for å innfri pasientenes 
helsetjeneste.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016

Behandlet.



Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.09.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas:

Overhalla kommune har følgende uttalelse til Strategi 2030, besvart i forhold til høringsbrevet 
og høringsnotatet fra 20.6.2016:

Til enkelte oppsummeringspunkt, bemerkes følgende:

1. Utfordrings- og mulighetsbildet er godt beskrevet på et overordnet nivå.

Kommunen har et sentralt krav og det er deltakelse når strategiene skal operasjonaliseres.

Det ligger et potensiale i velferdsteknologi, både i behandling, oppfølging, kommunikasjon, 
veiledning og samhandling. Her kan bl.a. nevnes videokommunikasjon mellom både 
helsepersonell, men også mellom pasient og lege/sykepleier.

2. Refleksjoner dilemmaer og mulige veivalg.

Dilemmaene som nevnes i strateginotatet er lett å kjenne igjen og være enige om. Mulighetene 
for behandling har en enorm utvikling, mens utfordringen blir hvordan håndtere denne veksten 
og økningen i ressursbruk. Derfor vil dette kreve svært mye i forhold til prioriteringer, men også 
i forhold til hvordan det samhandles. 
Høy grad av fragmentering er svært krevende for både pasient og helsevesen, alle overgangene 
er krevende og belastende, spesielt for den multisyke pasienten.
Målet i denne sammenhengen bør være en kommunehelsetjeneste som utgjør en forskjell for 
pasienten med å ta ansvar for helheten og kontinuiteten. Helsetjenesten bør derfor tilstrebe en 
tydelig rolle- og oppgavefordeling og  ikke ha en strategi med at kommunene skal opprette 
såkalte 1,5- linjes tjeneste. 

Rus og psykisk helse blant unge krever økt samhandling. Ungdom som faller utenfor 
utdanningsløpet av ulike grunner og som ikke klarer seg i voksenlivet, fører til at mange får 
psykiske problemer og rusproblematikk. Det er viktig med desentraliserte tilbud, spesielt fordi 
det er flere involverte parter rundt barn og unge; familie, barnehage, skole, fritid og den 
kommunale helsetjenesten.

3. Vi må sikre kompetanse og arbeidskraft. 

Kommunene kan bli den tapende part av ulike årsaker i kampen om fagpersonell. Vi ser det 
allerede innenfor enkelte faggrupper som er nøkkelpersoner i kommunehelsetjenesten; lege, 
fysioterapeut og sykepleiere spesielt. Det er viktig med godt samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene. 

Omdømmet til kommunehelsetjenesten må høynes.

Nye oppgaver blir tildelt i hht til Samhandlingsformen og primærhelsemeldingen. 
Det viser seg at kommunene har møtt utfordringene i Samhandlingsreformen godt, men 
befolkningssammensetningen, oppgaveoverføringene og de drivkreftene som er i samfunnet mot 
f.eks. kraftigere sentralisering, vil gi kommunene store utfordring hvis det ikke sikres kvalifisert 
personell.  

Økonomi blir et helt sentralt tema når nye oppgaver skal skyves over på kommunene. 
Kommunene ønsker at det nedsettes en «økonomigruppe» som sammen kan gjøre felles 



beregninger over kostnader som vil følge med oppgaveforskyvningen og hvilke økonomiske og 
evt. andre insitamenter som ligger til grunn for oppgaveforskyvningen. Det innbefatter bl.a. 
kostnader til medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og til nye ansatte.

4. Folkehelsearbeid, friskliv og mestring

Kommunene er innstilt på å forsterke arbeidet med folkehelsearbeidet og gjøre det som er mulig 
for å dempe behovet for helsetjenester gjennom god planlegging av framtidssamfunnet. 
Forebygging, friskliv og mestring er sentrale stikkord i denne sammenheng. 

Dette betyr at både kommunene og spesialisthelsetjenesten har et folkehelseperspektiv og at
våre ulike fagmiljøer er engasjert i hva som kan gjøres for å fremme helse og forebygge behov 
for helsetjenester på våre ulike områder. Spesialisthelsetjenesten bidrar til oppbygging av 
kunnskap om bedre forebygging, behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene. 
Helsefremmende og forebyggende arbeid skjer i samarbeid.

Det er utfordringer knyttet til mange flere flyktninger/innvandrere i kommunene. Hva er deres 
helsestatus og hvordan takler helsevesenet deres helsemessige utfordringer fysisk og psykisk.
Hvordan påvirkes helsesituasjonen for befolkningen av sykdommer som kommer fra andre 
verdensdeler (Aids, Ebola, Zika, tuberkulose, poliomyelitt etc)? Kommunene ser for seg et tett 
samarbeid om smittevernet.

5. Kommunereformen går inn i avslutningsfasen i denne Stortingsperioden.

Trøndelagsfylkene blir til ett fylke fra 1. januar 2018. Etter sammenslåingen blir det to 
helseforetak i Trøndelag. Skal HMN fortsette med to som i dag, evt. i en overgangsperiode, og 
deretter smelte de to sammen til ett, og hvordan skal kommunene involveres i den prosessen?

Vi må bygge på avtaleverket og de samarbeidsavtaler som ligger til grunn for samhandlingen 
og la det være grunnlaget for strategisk å sikre helhetlige tjenester, kommunikasjon og 
informasjon på tvers av nivåene. Avtaleregimet skal gi likeverdige og aktive parter. Vi er 
gjensidig avhengig av hverandre og den samhandling som skal være for å innfri pasientenes 
helsetjeneste.


