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Saksmappe: 2021/494 

Saksbehandler: 
Trond Stenvik 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Medlemsskap i Nettverket for kommunale vannkrafteiere 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 33/21 02.06.2021 
Kommunestyre 28/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Overhalla kommune tegner medlemskap i Nettverket for kommunale vannkrafteiere. 
Årlig medlemsavgift kr. 10.000 dekkes ved bruk av NTE-fondet. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Vedlegg: 

1. Tverrpolitisk krafttak for mer rettferdig fordeling av vannkraftverdiene 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Nettverket for kommunale vannkrafteiere er under etablering og har planlagt stiftelsesmøte i løpet 
av høsten 2021. 
 
Nettverkets formål er å ivareta medlemmenes økonomiske eierinteresser gjennom å påvirke 
rammebetingelser slik at medlemmene oppnår sin rettmessige andel av verdiskapingen fra norsk 
vannkraftproduksjon. Den viktigste oppgaven blir politisk påvirkning for å fremme interessene til 
kommunale vannkrafteiere. 
 
Nettverket vil dermed være en aktiv stemme i det offentlige ordskiftet. I tillegg vil nettverket skape 
møteplasser for samordning av eierinteresser, og en vil lære opp og bevisstgjøre 
kommunepolitikere til å bli enda bedre eiere. 
 
Nettverket er tverrpolitisk og skal arbeide uavhengig av partipolitikk. I tillegg vil nettverket ha tett 
dialog og samarbeide med kraftselskapene, deres interesseorganisasjon Energi Norge, samt LVK 
(Landssamanslutninga for vasskraftkommunar) og andre relevante organisasjoner der en har felles 
interesser. 
 
Nettverket er initiert med bakgrunn i at staten de siste 10-årene har tatt en stadig større del av 
verdiskapingen fra vannkraftproduksjon. Det er innretningen i grunnrentebeskatningen som gjør at 
kommunene i dag bare sitter igjen med en tredel av verdiskapingen, resten går til staten. 
 
Medlemskapet koster kr 30.000,- for kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, og kr 10 000,- 
for kommuner med et innbyggertall under 10 000. 
 
Vurdering 
 
Tall fra interesseorganisasjonen Energi Norge viser at fornybarnæringen har over 20 000 sysselsatte 
spredd over hele landet, og at næringen i 2018 bidro med nærmere 70 milliarder kroner i inntekter 
til det offentlige, eller tilsvarende finansieringen av 23 000 ansatte i offentlig sektor. 
 
Den siste 10-årsperioden har staten økt skattebelastningen for vannkraften betraktelig, noe som 
påvirker velferdsproduksjonen i eierkommunene i negativ retning. En analyse THEMA Consulting 
Group har gjort for energiselskapet Lyse, viser at de 14 eierne i Sør-Rogaland har gått glipp av 700 
millioner kroner i utbytte som følge av at staten tar en stadig større del av verdiskapingen. 
Tilsvarende regnestykker kan gjøres for de øvrige vannkraftprodusentene og eierne i landet. Ifølge 
beregningene THEMA Consulting Group har gjort er nettoøkningen i skatteprovenyet til staten fra 
vannkraftproduksjon totalt sett på ca. 14 milliarder kroner i perioden 2007-2019. 
 
Skattesystemet har i en årrekke blitt sett på som en barriere for viktige investeringer i regulerbar 
vannkraft. Insentivene for å investere i regulerbar vannkraft er blitt bedre etter at Stortinget ved 
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behandling av statsbudsjettet for 2021 vedtok at grunnrenteskatten fra og med i år skal utformes 
som en kontantstrømskatt. Dette vil gjøre det mer attraktivt å investere i opprusting og utvidelser 
av gamle kraftverk. 
 
Men det ble ikke vedtatt endringer i grunnrenteskattemodellen for investeringer som er 
gjennomført før 2021. Dermed kommer heller ikke stortingsflertallets vedtak kommunale eiere til 
gode. Grunnrenteskatten vil fortsatt i sin helhet tilfalle staten og ikke bidra til velferdsproduksjon i 
kommunene. 
 
Grunnrenteskatten er uttrykk for den meravkastningen som teoretisk sett oppstår ved utnyttelsen 
av en knapp naturressurs som utbyggbare vannfall i Norge utgjør. Da grunnrenteskatten ble innført 
i 1997 var skattesatsen 27 %. I 2019 var skattesatsen økt til 37 %. 
 
For norske kommuner er det lokale/regionale energiselskapet viktig både i et industrielt og 
finansielt perspektiv. Overføringer/utbytter fra energiselskapet er en av de mest sentrale 
inntektskildene utenom skatt og statlige overføringer, og har stor betydning for den kommunale 
velferdsproduksjonen. 
 
Det er derfor viktig at eierkommunene engasjerer seg mer i næringens rammevilkår. Politisk ledelse 
i eierkommunene vil ha betydelig gjennomslagskraft i egne partier og vil dermed ha store 
muligheter for å påvirke rammevilkårene. Dette vil komme både næringen og eierkommunene til 
gode. 
 
Kommunedirektøren tilrår at Overhalla kommune, som en av eierne i NTE, melder seg inn i 
nettverket.
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Saksmappe: 2021/130 

Saksbehandler: 
Aksel Håkonsen 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Høring på regional vannforvaltningsplan for Trøndelag 2022 - 20027 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 29/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Overhalla kommune gir høringsuttalelse om den regionale vannforvaltningsplanen som 
beskrevet i saksopplysningene.  
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 01.02.2021 1a: Forslag til plandokumenter 

for Trøndelag vannregion til 
møte i VRU 

Trøndelag fylkeskommune 
v/Bjørn Borge Skei 

I 01.02.2021 1b: Forslag til plandokumenter 
for Trøndelag vannregion til 
møte i VRU 

Trøndelag fylkeskommune 
v/Bjørn Borge Skei 

I 07.04.2021 Regional plan for 
vannforvaltning for Trøndelag 
og Bottenhavet - høring med 
frist 06.07.2021 

Trøndelag fylkeskommune 

S 07.06.2021 Høring på regional 
vannforvaltningsplan for 
Trøndelag 2022 - 20027 

 

 
 
Saksopplysninger/ vurderinger 
Vannregionmyndighteten for vannregion Trøndelag har lagt «Regional plan for vannforvaltning for 
Trøndelag vannregion 2022-2027- Med tilhørende tiltaksprogram» ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfristen er satt til 06.07.2021. 
 
Vannforskriften deler landet i vannregioner med én fylkeskommune som vannregionmyndighet i 
hver vannregion. For vannregion Trøndelag er det Trøndelag fylkeskommune som er 
vannregionmyndighet. Vannregion Trøndelag består av 10 vannområder. I Namdalen har vi 
vannområdene Namsen, Ytre Namsen og Ytre Namdal. Vannområdene dekker hele eller deler av 
flere kommuner, som da må samarbeide om vannforvaltningen. Vannområdene har delvis med 
statlige midler ansatt en vannkoordinatorer. Vannområdene i Namdalen har en vannkoordinator i 
100 % stilling for alle tre vannområdene. For kommunene i vannområdene i Namdal har 
vannkoordinatoren utarbeidet et forslag til høringsuttalelse som vises i innrammingene lenger ned i 
dokumentet. 
 
Forslaget til vannforvaltningsplan som nå foreligger er en revisjon og videreføring av planen for 
2016 – 2021. Denne regionale planen med tiltaksprogram er et sentralt verktøy for helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene våre. Planen har som mål å gi 
sektorene det grunnlaget de trenger for å igangsette miljøforbedrende tiltak. Dette er tiltak som 
skal føre til at alt overflate-, grunn og kystvann når god tilstand, og at vannkvaliteten i 
vannforekomster med tilfredsstillende kvalitet, ikke forringes. 
 
Etter ulike kriterier for tilstand karakteriseres hver vannforekomst som svært god, god, moderat, 
dårlig eller svært dårlig. Planen og vannforskriften har som hovedmål at alt vann, med få unntak, 
skal ha minimum god miljøtilstand etter disse kriteriene i løpet av planperioden.  Dette skal i følge 
vannforskriften legges til grunn i kommunal, fylkeskommunal og statlig planlegging og virksomhet i 
vannregionen. Den offentlige forvaltningen har ansvar for å bidra til at miljømålene oppfylles.  
 
For Overhalla betyr planen i første rekke at en opprettholder søkelyset mot Myrelva med 
sidevassdraget Bjørbekken. Dette vassdraget er karakterisert med moderat tilstand. Området 
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påvirkes av landbruk, gamle spredte avløpsanlegg og kommunalt kloakknett først og fremst fra 
boligfeltene på Skage.  
 
I Myrelva er det over en årrekke gjennomført mer eller mindre tilfeldige vannprøver i nedre deler 
av vassdraget. De viser at det lenge har vært innhold av plantenæringsstoffer og koliforme 
bakterier på nivåer godt over grenseverdiene for god tilstand. Som et ledd i tiltaksplanen fra 2016 – 
2021 foretok vi en undersøkelse på alle gårdsbruk (ca. 20) i drift, og alle spredte kloakkanlegg (ca. 
55) i nedbørsfeltet til vassdraget. Det ble ikke tatt kjemiske analyser. Hovedkonklusjonen ble at det 
ikke var mulig å relatere forurensningen til enkelttilfeller eller enkeltgårdsbruk, men at situasjonen 
er summen av mange faktorer som er krevende å måle enkeltvis. Men vi konstaterte gjennom lukt 
og måling av ledningsevne at blant annet rundballelagre kunne gi avrenning, samt at det er mange 
gamle private spredte løsninger for kloakk. I etterkant av undersøkelsene ble det gitt veiledning / 
informasjon om plassering av rundballer og kjente påvirkningsfaktorer som håndtering av 
silopressaft, spredetidspunkt og spredemetoder for husdyrgjødsel samt ivaretakelse av kantsoner 
som viktige tiltak for å begrense forurensning fra landbruket.  
 
Gjennom ett år 2019/20 foretok vi månedlige vannprøver i nedre deler av Myrelva. Prøvene viser 
store svingninger mellom årstider og nedbørsforhold, men ligger stort sett godt over 
maksimumsverdier for å kunne få karakteristikken god økologisk tilstand. Vi skal følge opp prøvene 
med analyser av bunndyr som gir en mer stabil måleparameter. 
 
I kommunen er også Igda karakterisert med moderat tilstand med bakgrunn i kjemi og/ eller fysiske 
forhold. Den skal undersøkes nærmere.  
 
Namsen er karakterisert som moderat, med bakgrunn i reguleringer, lakselus, ammoniuminnhold, 
og tungmetaller fra gruvedrift. 
 
Bjøra er karakterisert som svært god. 
 
Ellers er alle bekkene gitt karakteristikken god, men ingen av disse bekkene er kartlagt spesielt 
godt. Karakteristikken bygger på visuell sjekk der bekkene krysser fylkesvegene. Der er 
vandringshinder for fisk i kulverter under fylkesvegene vurdert, samt omfanget av mulige 
forurensningskilder sett i sammenheng med mulighet for fortynning med vann fra høyereliggende 
utmarksområder. Det kan derfor være aktuelt å kartlegge noen vassdrag bedre i kommende 
planperiode. 
 
Vannkoordinatoren for Namdalskommunene (for vannområdene Namsen, Ytre Namsen og Ytre 
Namdal) har utarbeidet informasjon og forslag til høringsuttalelse som beskrevet som følger:  
 
Høringsuttalelse: 
Høringsuttalelsen tar utgangspunkt i brev fra Trøndelag fylkeskommune til kommunene datert 
06.04.2021, saks.nr 202108681-3 med veiledning til høringen. Innspill er merket med nummering i 
henhold til veiledning.  
 
Innspill til høringen: 
1.Vannforvaltningsplanen 
som utgangspunkt for egne 
prioriteringer?  
 

Prioriteringer i den regionale vannforvaltningsplanen: 
 

1. Restaurering  
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 2. Prioritering av vannkraftregulerte vassdrag  
 
Videre så pekes det på hovedutfordringer i Trøndelag 
vannregion 2022-2027 i vedleggene. 
 

 Landbruk; jord- og skogbruk  
 Avløpsvann  
 Kraftproduksjon (vannkraft, men også vindkraft)  
 Urban utvikling  
 Kysttransport  
 Spredning av arter og sykdommer  
 Flomvern  
 Industri  
 Andre tema; tarehøsting, plastforurensning,   

forvaltning av sjøørret, ivaretakelse av       
drikkevannskilder, klimaendringer 
 

«Det er ikke gjort prioriteringer mellom de forskjellige 
hovedutfordringene. Hver enkelt sektor er ansvarlig for å 
gjennomføre tiltak innen sine ansvarsområder, og 
prioriteringer må i hovedsak gjøres innenfor sektoren» 
 
Den regionale planen gir kommunene et stort 
handlingsrom med hensyn til egne prioriteringer innenfor 
de ulike sektorene.  
 
 

 
3. Fjordene for øvrig.  
 
 

 
Er miljøtilstanden og påvirkningene riktig beskrevet?  
 
Vann-Nett kan virke uoversiktlig og det er vanskelig å finne 
grunnlaget for de vurderinger som er gjort.  
 
Skal Vann-nett være et godt styringsverktøy for de som 
driver vannforvaltning på lokalt nivå så må det sikres at: 
 

 Vann-nett må være lett å bruke slik at en vanlig 
bruker raskt kan finne informasjon om interessante 
vassdragsavsnitt og større områder der 
vannforekomster er slått sammen 

 Det må ryddes i data som brukes til 
sammenstillinger og grafikk slik at de gir et realistisk 
og riktig bilde basert på kvalitetssikrede data med 
god dokumentasjon.  

 Ukritisk registrering av data kan føre til at 
datagrunnlaget «vannes ut» Dette gjelder for alle 
typer vannforekomster. 
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I kystkommunene oppleves det at resipient undersøkelser 
trolig blir lagt til grunn når en kystvannsforekomst blir 
klassifisert. Dette kan i verste fall føre til at en hel 
vannforekomst blir klassifisert som moderat, dårlig eller 
svært dårlig selv om det er bare er en liten del som har en 
«dårlig» tilstand. 
Resipient undersøkelser skal kun brukes som grunnlag for 
klassifisering når man er sikker på at prøven er 
representativ for hele vannforekomsten.   
 
Fagmiljø stiller også spørsmålstegn ved om 
kystvannforekomstene godt nok kartlagt i forhold til den 
størrelse og utforming de har fått. 
 
Når en kystvannsforekomst klassifiseres må det være god 
sporbarhet i forhold til hvor prøvene er tatt, hvilke 
parameter som ligger til grunn, hvem som har foretatt 
klassifiseringen samt forhold ved prøvetaking eller 
opparbeiding som kan ha betydning for resultatene.   
 
 

4. Fisk og fremmede 
arter i ferskvann 

Et generelt større fokus i planen på hvordan hindre 
innføring og spredning av fremmede arter er ønskelig.  
 

 
5. Regulerte vassdrag og   
vannmiljø.  
 
 

 
Å få vurdert de ulike vassdragene med et fokus på 
økologisk potensiale i forhold til reguleringens kost/nytte-
funksjon er avgjørende for å lykkes.  
Hvilke forhold som skal vektlegges tyngst må vurderes fra 
sak til sak. Viktig at vannregionmyndigheten engasjerer seg 
i disse sakene.   
 

 
6. Kommunal planlegging 
og andre kommunale 
oppgaver 

Utkastet til den regionale vannforvaltningsplanen 2022-
2027 sier lite om hvordan man skal få en lokal forankret 
vannforvaltning. 
 
For å sikre at det prioriteres for å ivareta miljømål bør det 
være en forventning om at vannforvaltningsplanen 
implementeres i de kommunale planene.  
 

 
7. Jordbruket og 
skogbruket. hvordan bør 
det arbeides for å sikre 
dialog og balansering av 
krav med miljømål som 
utgangspunkt?  

Det må jobbes med å etablere «treffpunkter» hvor 
næringsaktører, kommuner, offentlig forvaltning og andre i 
fellesskap kan diskutere ulike problemstillinger.  
Vannregionmyndigheten bør ha det overordnede ansvaret 
for å legge til rette for denne type arenaer.  

Økonomi: Dagens vannforvaltningsarbeid er ressurskrevende både i 
form av økonomiske kostander og administrativ tidsbruk. 
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Fylkeskommunen må være bevisst sitt ansvar som 
vannregionmyndighet gjennom å sikre en forutsigbar drift 
av vannområdene i regionen.  
 
I vedleggene til regional vannforvaltningsplan 2022-2027 
skrives det:  
Vannområdene er den i særdeleshet viktigste 
samarbeidsarenaen for kommunenes vannforvaltning, og 
er i tillegg avgjørende for ivaretakelse av den helhetlige, 
målstyrte vannforvaltningen på tvers av sektorinteresser. 
De er også vesentlige for lokal forankring og eierskap. Den 
lokale kunnskapen og medvirkningen i 
vannforvaltningsarbeidet sikres gjennom godt organiserte 
vannområder. Vannområdene består i likhet med 
vannregionen av vannområdeutvalg (VOU) som ledes 
politisk.  Utvalget fungerer som styringsgruppe for arbeidet 
i vannområdene.  
 
Vannområdene bør ha tilsatt en daglig leder/koordinator 
for oppfølging av det daglige arbeidet. 
Vannregionmyndigheten vil understreke og framheve at 
vannområdene og vannområdekoordinatorene er av særlig 
betydning for vannregionens arbeid med gjennomføring av 
den regionale planen. Vannområdenes suksess avhenger 
også i stor grad av tilgang på en koordinator 
 
Dagens ordning hvor mange av vannområde-
koordinatorene er ansatt i prosjektstillinger med kort 
varighet fører til de slutter på grunn av lite forutsigbar 
jobbsituasjon.   
 
Planen bør også si noe om behovet for styrkede 
økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre 
implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og 
gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike 
sektorområder.  
 

Miljømål Målsettingene for miljømål for neste planperiode er veldig 
ambisiøse. Det er viktig å ha noe å strekke seg etter, men 
samtidig kan det føre til at planen mister noe av sin 
gjennomslagskraft ved at den blir sett på å være 
uoppnåelig/urealistisk.» 
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Saksmappe: 2021/554 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Årsmelding 2020 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 30/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Årsmelding fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for 2020 tas til orientering. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Forskrift om medvirkningsordninger § 2, 5.ledd. 
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Vedlegg: 

1. Årsmelding fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

  

 
 
Saksopplysninger 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne utarbeider hvert år en årsmelding som skal legges 
fram for kommunestyret. Vedlagt følger årsmelding for 2020 til orientering.
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Saksmappe: 2020/166 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Sluttsak - Utbygging av elektrisk infrastruktur på Skage industriområde 2020 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 35/21 02.06.2021 
Kommunestyre 31/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utbygging av elektrisk infrastruktur på Skage industriområde 2020 er gjennomført med 
totalkostnad på kr 501 000. 
Regnskapet viser besparelse på kr 94 000 på innbetalt anleggsbidrag. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
X 31.03.2020 Særutskrift Finansiering av 

utbygging av elektrisk 
infrastruktur og veg på Skage 
industriområde 

 

 
 
Saksopplysninger 
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I K-SAK 6/20, 25.2.2020, ble det vedtatt utbygging av elektrisk infrastruktur på Skage 
industriområde, ved Bil1 for å øke kapasitet og tilrettelegge for nye utbyggere på området. 
 
Prosjektet hadde et anleggsbidrag på kr 595 000 med slik finansiering: 
 
Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Kostnad Postangivelse 
02300 6000 32502 0216 595 000 Anleggsbidrag 
09400 8100 88000 0906 -595 000 Bruk av fond 
 
Prosjektet er gjennomført med en besparelse i anleggsbidraget på kr 94 000. 
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Vurdering 
 
Ny trafo ved Bil1Din er tatt i bruk og var nødvendig for daglig drift for de som er etablert her. 
Det var likevel en forventning om at utbyggingen skulle dekke et større område enn den faktisk 
gjør. Det må derfor bygges ut ytterligere elektrisk infrastruktur lenger nord på området for å dekke 
etterspørsel her. Sak om dette ble behandlet av formannskapet i mai, og vil bli endelig behandlet av 
kommunestyret 25. mai d.å (PS 24/2021).  
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Saksmappe: 2021/492 

Saksbehandler: 
Michael Kramer 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Sluttsak - Utbygging Ranemsletta barnehage 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/21 02.06.2021 
Kommunestyre 32/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Sluttregnskap for prosjekt utbygging Ranemsletta barnehage tas til orientering med en totalkostnad 
på kr. 18 263 756 eks mva. Regnskapet viser et merforbruk på kr. 5 013 756 eks mva. ut over 
budsjettert ramme. Merforbruk dekkes med låneopptak. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 19.05.2021 Sluttsak - Utbygging 

Ranemsletta barnehage 
 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Det ble i KOM-sak 8/19 besluttet gjennomføring av utbygging av Ranemsletta barnehage. 
Kostnadsrammen for prosjektet ble satt til 12.550.000 kr eks mva, det ble gjennomført et 
forprosjekt (KOM-sak 13/17) med en ramme på 400.000 kr eks mva, i KOM-sak 53/18 ble det også 
besluttet en tilleggs ramme på 300.000 kr eks mva for bruk på brakkeløsning. Total ramme for 
prosjektet er 13.250.000 kr eks mva 
 
Prosjektet er nå gjennomført og sluttregnskap følger av tabell under: 
 

 Kostnadsramme Regnskap Avvik 
Investeringsutgifter 16 562 500 22787 782 - 6 225 228 
    
Sum utgifter 16 562 500 22787 782 - 6 225 228 
Finansiert slik    
Bruk av lån 13 250 000 18 263 756 - 5 013 756 
MVA kompensasjon 3 312 500 4 523 972 - 1 211 472 
Sum finansiering 16 562 500 22787 782 - 6 225 228 

 
 
Vurdering 
 
Prosjektet har vært gjennom mange faser siden første sak ble lagt frem for kommunestyret i 2017. 
Det er gjennomført vesentlige endringer i innholdet og prosjektets budsjettramme ble redusert fra 
opprinnelige kr 29 000 000 eks mva til dagens kr 12 550 000.  
  
Det ble gjennomført tilbudskonkurranse våren 2019 med kun et innlevert tilbud som lå vesentlig 
over kostnadsrammen, det ble her besluttet å kansellere grunnet få tilbud og størrelsen på 
tilbudet. Konkurransen ble utlagt på nytt i desember 2019, her kom det inn 3 tilbud. Grunnet økt 
konkurranse og tilpasning av anleggsperioden her, medførte dette til en reduksjon av tilbudssum 
på 1.777.000 kr eks mva.   
  
Årsaken til budsjettoverskridelse kan tilskrives flere forhold.  

 Flere runder med revisjon av tegninger har medført ekstra kostnader til prosjektering.  
 Kostnader ved tilrettelegging og endret lokalisering av midlertidige lokaler 2019 og 2020.   
 Utbedring av fuktskade i raft kasser på eksisterende bygningsmasse.  
 Tilleggsbestilling på rammeavtale utenom kontrakt og endringsarbeider knyttet til lås/beslag 

og adgangskontrollsystem.  
 Kostnader knyttet til utbedring av eldre ventilasjon og styringssystem for dette.  
 Øvrige endringsarbeider.  
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Saksmappe: 2021/493 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Salg av kommunal bolig Melavegen 14 og 16 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 37/21 02.06.2021 
Kommunestyre 33/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Etter forespørsel tilbyr Overhalla kommune leietaker å kjøpe Melavegen 14 og 16, gnr. 13, bnr. 32 i 
hht innhentet takst. 
Overhalla kommune gjennomfører salget, og kjøper betaler gebyr og omkostninger. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet.  
 
Kai Terje Dretvik (AP) fremsatte følgende forslag til vedtak: 
Overhalla kommune opprettholder eierskapet til Melavegen 14. 
 
Votering: 
Det ble først stemt over forslaget til Kai Terje Dretvik (AP) 3 stemte for forslaget (Kai Terje 
Dretvik-AP, May Storøy-AP og Jo Morten Aunet-Høyre) som dermed falt mot 4 stemmer. 
 
Det ble deretter stemt over kommunedirektørens forslag som ble vedtatt med 6 stemmer mot 
1 stemme (Kai Terje Dretvik- AP). 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, mot 1 stemme (Kai Terje Dretvik, AP): 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
I 11.05.2021 Kjøp av kommunal bolig Ahmad Ibrahim 
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Melavegen 14 og 16 
 
 
Saksopplysninger 
Melavegen 14 og 16 er en vertikaldelt bolig med familieleilighet og leilighet med 1 soverom. 
Familieleiligheten er utleid, mens den minste står tom og må totalrenoveres. 
Familien som er leietaker i den største leiligheten ønsker å kjøpe boligen, og har forespurt 
kommunen om dette. 
 
Overhalla kommune er sammen med utvalgte kommuner i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland 
og Troms og Finnmark med i et tverregionalt samarbeid i regi av Husbanken angående utleieboliger 
og bruk av virkemidler. 
 
Bakgrunn for prosjektet: 
Det er en nasjonal målsetting og et mål for Husbanken at alle som har mulighet til det skal kunne 
skaffe seg og beholde en egnet bolig, og være en del av et trygt bomiljø og lokalsamfunn.  
Eierlinja står sterkt i boligpolitikken og Husbanken ønsker at samarbeidet gir flere mulighet til å eie 
egen bolig. Særlig er barnefamilier en prioritert målgruppe. 
Mange kommuner har en relativ høy andel kommunale boliger, store kostnader til forvaltning, drift 
og vedlikehold og/eller er ikke tilpasset dagens behov. 
Husbanken ønsker i samarbeid med kommunene å utforske eierpotensialet for de som bor i de 
kommunale boligene i dag og hvordan kommunen fremover kan tilby egnede boliger med gode 
kvaliteter.  
Virkemidlene står sentralt i samarbeidet og Husbanken vil utforske mulighetsrommet for hvordan 
husbankens virkemidler kan benyttes i tråd med kommunens behov og målsettinger.  
 
Samarbeidet med Husbanken ble politisk forankret 24.11.2020, K-sak 67/20. 
 
Salg av kommunal grunn 
Kjøp og salg av kommunal eiendom 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 
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Vi har tidligere hatt lignende forespørsler om kjøp fra leietakere, og noen boliger er solgt på denne 
måten, mens i andre tilfeller er slike forespørsler blitt avslått. Avgjørende for eventuelt salg har 
vært kommunens vurderinger av behov for boligen, type bolig og beliggenhet.  
 
Overhalla kommunes kommunale utleieboliger er først og fremst rettet mot å bidra til at de som av 
ulike grunner er vanskeligstilte i boligmarkedet gis mulighet for bolig. Det primære målet er å bidra 
til at så mange som mulig kommer over i egen bolig, i stedet for å leie kommunal bolig. Flere 
kommuner har de senere årene hatt prosjekter med «leie før eie»-konsepter, noe som også er 
aktuelt for Overhalla kommune å se nærmere på framover. 
 
Kommunedirektøren ser det som ønskelig framover å tilstrebe og utvikle en mer aktiv boligpolitikk 
med mål om at flere skal kunne eie selv. Vi må også vurdere å gå inn i nye prosjekter/leiligheter 
framover, tilpasset skiftende behov. 
 
Melavegen 14 og 16 er en bolig som behøver delvis vesentlig renovering, og dette vil avspeiles i 
taksten. Det vil bli innhentet takst med markedspris hvor boligens tekniske standard og 
renoveringsbehov er vurdert.  
 
Etter en konkret og samlet vurdering vil kommunedirektøren tilrå at Melavegen 14 og 16, gnr. 13, 
bnr. 32 tilbys solgt leietaker i hht takst.  
Salget er i tråd med kommunens deltakelse i prosjektet utleieboliger og bruk av virkemidler med 
målsetting om aktiv boligpolitikk hvor alle som har mulighet, skal kunne skaffe seg og beholde egen 
bolig. Samtidig gir det mulighet for tilpasset boligmasse etter behov. 
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Saksmappe: 2021/438 

Saksbehandler: 
Even Buvarp Helsingen 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Utskifting og oppgradering av avløpspumpestasjoner 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 38/21 02.06.2021 
Kommunestyre 34/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det vedtas utskifting av fire avløpspumpestasjoner, og rehabilitering av ytterligere to 

stasjoner innenfor en kostnadsramme på 6 mill. eks. mva. Tiltaket igangsettes i samsvar 
med tiltaksplan for vann og avløp 2018 - 2022. 

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

3. Følgende finansiering foretas. 
 

02300 6020 35302 0567 6 000 000,- 
09100 8100 88000 0906 6 000 000,- 

 
 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Saksopplysninger 
 
 
Overhalla kommune har et vann- og avløpsnett som er av en bra standard, men en del av våre 
kloakkpumpestasjoner begynner å bli utslitt og trenger til dels mye vedlikehold. Flere av disse er 
nå modne for utskifting. Det er mye slitasje på noen og til dels store vanskeligheter med å skaffe 
reservedeler, i tillegg er det slik at det er noen pumpestasjoner som er blitt for små i forhold til 
antall abonnenter. 
 
For å få en sikker drift på våre pumpestasjoner kreves det en del vedlikeholdsarbeid på de ulike 
stasjonene. Det som ofte er gjentakende vedlikeholdsbehov, er feil på automatikk som medfører 
ekstraarbeider med å resette denne, samt pumper med pumpehjul som må skiftes med jevne 
mellomrom. 
 
Noen av pumpestasjonene har bare en pumpe, noe som gjør de ekstra sårbare for driftsstans. 
Når en pumpestasjon med bare en pumpe får driftsstopp går avløpsvann i overløp (ut i bekk). Dette 
er svært uønskede hendelser.  Har stasjonen to pumper vil den ene pumpen fortsette å pumpe 
avløpsvannet videre i rørnettet selv om den andre stopper opp. Ved utskifting av stasjonene blir det 
prioritert å montere stasjoner med to pumper og overvåkning. 
 
Det er i gjeldende tiltaksplan for vann og avløp (2018 -2022) er det oppgitt inntil 800 000 for 
utskifting av en stasjon årlig. Dette har i de senere år ikke blitt utført, slik at siste runde med 
utskifting av stasjoner ble gjennomført i 2016/2017. Det vurderes nå at fire stasjoner trenger en 
komplett utskifting/ny stasjon, samt at ytterligere to stasjoner trenger omfattende rehabilitering.  
 
Stasjonene som vurderes skiftet/rehabilitert er: 
 

Stasjon Byggeår Utskifting eller 
rehabilitering 

Bjørnes 1985 Utskifting 
Hammer 1990/97 Utskifting 
Hunn boligfelt 1980 Utskifting 
Øyesvollkorsen  Ny stasjon 
Klykkbekken 1981 Rehabilitering 
Møkkelgårdsbekken 1981 Rehabilitering 

 
 
Vurdering 
I gjeldene tiltaksplan er det satt av inntil 800 000 for en komplett utskifting av stasjon. Basert på 
prisutvikling og erfaringer i forbindelse med anskaffelser i nabokommuner vurderes dette ikke å 
være tilstrekkelig. Det vurderes nødvendig at det settes av minimum 1 000 000 eks. mva. per 
stasjon som skal skiftes ut. Vi har erfart at prisen også kan være høyere enn dette, men det må evt. 
justeres etter at tilbud er mottatt. I tillegg må det settes av inntil kr 600 000 for en full 
rehabilitering.  For å ha noe rom i prosessen med anskaffelse og gjennomføring vurderes det 
nødvendig å ha ytterligere ca. 15 % til uforutsette forhold. Dette gir behov på inntil 6 mill. eks. mva. 
for gjennomføring av tiltakene. 
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Ved å kjøre en samlet anskaffelse på alle stasjonene i stedet for en stasjon årlig, vurderes det å 
kunne gi noen besparelser. Det har i tillegg vært kommunikasjon med Høylandet kommune som 
også skal anskaffe pumpestasjoner, om å samarbeide om tilbudsinnhenting og tidspunkt for 
gjennomføring. Dette for å gjøre det mer attraktivt for leverandører å legge inn tilbud på 
arbeidene.   
 
Miljømessig vurderinger 
Utskiftinger vil gi miljømessig fordel ved mindre driftstimer pr. pumpe, mindre mulighet for 
driftsstans og overløp, samt bedre forutsigbarhet og en mer effektiv drift.  
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Saksmappe: 2021/154 

Saksbehandler: 
Jonas Sørensen 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2032 - høring 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 39/21 02.06.2021 
Kommunestyre 35/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2021 – 2032 ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist til 10. september 2021. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Vedlegg: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032. 
 
 
 
Saksopplysninger 

 

Jf. Plan- og bygningsloven § 11-14: «Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én 
avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for 
å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks 
uker.» 
 
I kommuneplanens samfunnsdel skal det tas stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 
som kommunen vil jobbe mot i tiden fremover. Videre vil kommuneplanens samfunnsdel være 
styrende for fremtidige planer, strategier og virksomheter. Derfor er det viktig at planen kan forstås 
og gjenkjennes av alle i kommunen. Enten om det er unge, ansatte, politikere eller 
næringsdrivende. 
 
Arbeidsformen med samfunnsdelen denne gangen, er at man har hatt en arbeidsgruppe fra 
administrasjonen. Denne arbeidsgruppen har bestått av 7 personer: kommunedirektøren, 
arealplanlegger, teknisk sjef, personalsjef, enhetsleder kultur og samfunn, avdelingsingeniør plan 
og enhetsleder landbruk og natur. Det er denne gruppen som har ført planen fremover, planlagt 
kafédialogene og alt som hører med, i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Det første som ble gjort var at man laget et planprogram i 2018 hvor kommunestyret vedtok at FNs 
17 bærekraftsmål var det planen skulle bli bygget på. Videre ble det bestemt at det skulle bli gjort 
en prioritering innen FNs 17 bærekraftsmål, slik at man fikk de bærekraftsmålene som er mest 
relevante for Overhalla. Dette ble utført ved hjelp av en workshop 29. mars 2019, hvor deltakerne 
bl.a. var kommunale politikere, ledere, næringsliv, representanter fra kommunale råd og 
representanter for barn og unge, herunder elever ved OBUS og Hunn skole. Gjennom gruppearbeid 
fordypet man seg i bærekraftsmålene og endte opp i en samlet prioritering av de mest relevante 
målene for Overhalla. De høyest prioriterte bærekraftsmålene ble: 3. God helse, 4. God utdanning, 
5. Likestilling mellom kjønnene, 6. Rent vann og gode sanitærforhold, 7. Ren energi for alle, 8. 
Anstendig arbeid med økonomisk vekst, 9. Innovasjon og infrastruktur, 10. Mindre ulikhet, 11. 
Bærekraftige byer og samfunn, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13. Stoppe klimaendringene og 
15. Liv på land. 
 
Ut ifra de prioriteringene som kom fra workshopen ble det utformet fem tema til videre 
fremtidsverksteder med kafédialoger og involvering av ulike deltakere, både politikere, kommunale 
ledere, kommunale råd, næringsliv, representanter fra fylkeskommunen, fylkesmannen, lag og 
organisasjoner, barn og unge, med flere. Det ble nedsatt egne tverrfaglige arbeidsgrupper (også 
med eksterne deltakere) for de utpekte tema, hvor arbeidsgruppene fikk i oppgave å planlegge 
innhold, involvering og gjennomføring av de fem framtidsverkstedene.  
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Disse fem fremtidsverkstedene var planlagt til å bli utført våren 2020, men på grunn av 
koronapandemien ble de utsatt til september 2020. I disse fem framtidsverkstedene var det 
personer fra forskjellige alder, interesser og bakgrunn slik at man kunne få god bredde i innspill og 
engasjement. På en av disse framtidsverkstedene var det elever fra OBUS, Olav Duun Vgs og Grong 
Vgs. Det var ønskelig å få med elevene med på alle fremtidsverkstedene, men siden det var 
skoletimer på de samme tidspunktene, kunne vi bare ha elevene på et av framtidsverkstedene 
(tema «Læring, like muligheter og sosial utjevning»).  
 
Innspillene fra framtidsverkstedene ble så kategorisert og bearbeidet videre. I den ferdige planen 
fikk temaene og innspillene fra hver av de fem framtidsverkstedene et underkapittel i kapittelet 
Bærekraftige omstillingsstrategier. Disse underkapitlene er:  

1. Læring, like muligheter og tilhørighet,  
2. Livsmestring og gode hverdager,  
3. Fornybare, holdbare og kortreiste ressurser i omløp,  
4. Nytenking og grønn verdiskapning,  
5. Et trygt og robust lokalsamfunn. 

 
Samfunnsplanen er på 15 sider og er inndelt i 6 kapitler: Globale mål – lokale løsninger: I Overhalla 
planlegger vi framtiden ved hjelp av FNs bærekraftsmål, Visjon og retning for Overhalla, Nye tider – 
nye roller: Overhalla – et attraktivt lokalsamfunn for fremtida, Bærekraftige omstillingsstrategier, 
Oppfølging og videre utvikling og Planprosess og medvirkning.  
 
 
Vurdering 

 
Hovedintensjonen har vært at en ender opp med en kommuneplan som politikere, de ansatte, 
øvrige aktører i lokalsamfunnet og innbyggerne får et nært forhold til, og som man vil anvende som 
overordnet styringsredskap etter at kommuneplanen er vedtatt. Av den grunn har det også vært 
viktig å lage en kort og konsis plan, som er lett å forstå, både hva angår intensjoner og språkbruken. 
 
For denne kommuneplan-prosessen har man hatt fokus på å koble kommuneplanens samfunnsdel 
med FNs 17 bærekraftsmål. Dette følger av de nasjonale forventingene til regional og kommunal 
planlegging som kommunal- og moderniseringsdepartementet kom med i 2019. I dette står det 
«Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å få tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 
bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.» 
 
Dette hovedsporet med å bruke FNs 17 bærekraftsmål kommer spesielt fram i planens første, 
tredje og fjerde kapittel. Av de er det spesielt fjerde kapittel: Bærekraftige omstillingsstrategier som 
er viktig. Her kommer det fram hvilke av FNs 17 bærekraftsmål som blir prioritert i Overhalla 
kommune. Så har en også forsøkt å vise tydelige koblinger til bærekraftsmålene gjennom 
dokumentet. 
 
Siden barn og unge er fremtiden for Overhalla og Norge har det vært viktig med en god forankring 
med dem. Dette kommer også fram i veilederen Veileder om barn og unge i plan og byggesak. 
Denne forankringen til barn og unge er noe som vi gjennom prosessen har tilstrebet å få til. 
Ungdommene som deltok på den første workshopen om FNs bærekraftsmål var aktive og 
engasjerte deltakere som kom med gode bidrag. Ungdommene som deltok i framtidsverksted 
høsten 2020 satte også et tydelig og positivt preg på innspillene. Det er ønskelig også videre i 
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utviklingsarbeidet som skal komme som en følge av kommuneplanen å involvere barn og unge godt 
– i tillegg til øvrige grupper og aktører som det er viktig å få til en god samhandling og 
«samskaping» med. 
  
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har, som naturlig er, vært en lengre prosess etter at 
planprogrammet ble vedtatt i 2018. Dette handler blant annet om at vi i prosessen har prioritert 
bred involering av mange aktører og at koronapandemien også har gjort det noe mer krevende å 
gjennomføre prosessen. Det har vært totalt 6 kafédialoger/framtidsverksteder, hvor den første var i 
2019 og de fem siste var på høsten 2020. Involveringen har vært bredere og mer omfattende i 
arbeidet med denne kommuneplanen, sammenlignet med den forrige fra 2007. Samarbeid er også 
et nøkkelord som denne gangen gjennomsyrer forslaget til samfunnsdel i kommuneplanen. 
Samarbeid er også et av FNs 17 bærekraftsmål, og samarbeid er sentralt i det «kommune 3.0»-
fokuset som samfunnsdelen baserer seg på («hva kan vi få til sammen?» i stedet for det mer 
tradisjonelle «hva kan vi gjøre for deg?»). 

 
Kommunedirektøren vil takke for engasjementet og innspillene fra alle bidragsytere i prosessen. 
Dette har i betydelig grad påvirket prosessen underveis og det endelige forslaget til 
kommuneplanens samfunnsdel. Som kommunens overordnete plan er samfunnsdelen etter 
kommundirektørens syn blitt tilstrekkelig kortfattet og oversiktlig, slik at den blir anvendelig som et 
retningsgivende redskap i kommunens videre utviklings- og omstillingsarbeid. 
 
Samfunnsdelen er nå utformet i utskriftsvennlig A4-format. Etter endelig vedtak til høsten (etter 
høringsrunden) tar en sikte på å utforme ulike varianter/kortformer av samfunnsdelen, både 
digitalt og på annet vis. Dette for å gjøre planen best mulig tilgjengelig og synlig i hverdagen. 
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Saksmappe: 2020/228 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Behandling og vedtak av stedsnavn og øvrige navn i Overhalla kommune 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 45/21 02.06.2021 
Kommunestyre 36/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kommunedirektøren utarbeider forslag til retningslinjer for behandling og vedtak av stedsnavn 

og øvrige navn i Overhalla kommune. 
 I retningslinjene tas stilling til behov eller ikke for kommunal navnekomite. 
 Retningslinjene vedtas av kommunestyret. 

2. Omsorgsboligene i Ferjemannsvegen 12 gis navnet «Namsgløtt». 
 Navnet registreres i stedsnavnregisteret (SSR). 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende endringsforslag pkt.2: 
Omsorgsboligene i Ferjemannsvegen 12 gis navnet «Ferjemannstunet». 
 
Votering: 
Det ble stemt over kommunedirektørens forslag til pkt. 2 opp mot alternativt forslag til pkt. 2 
fra Siv Åse Strømhylden (SP). Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag falt med 1 stemme (Siv 
Åse Strømhylden-SP) mot 6 stemmer som stemte for kommunedirektørens forslag. 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
 
 
 
Saksopplysninger 
Etter endring med virkning 1.7.2019 av Lov om stadnamn (stadnamnloven) § 7 velger kommunen 
navn og vedtar skrivemåte på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, 
kommunale anlegg o.l. 
 
Behandling og vedtak av navn følger lovens bestemmelser om kunngjøring, høring mm. 
 
Navn på bygninger bestemmes etter lovens § 5.  
Eier kan selv bestemme navn og skrivemåte på nyopprettet bruk, med noen begrensninger som 
gjelder verna etternavn eller særegent navn. 
Hvis navnet er identisk med et stedsnavn skal det skrives som i stedsnavnsregisteret (SSR). 
Vedtak av navn på bygninger skal ikke kunngjøres eller sendes på høring. 
Kartverket anbefaler likevel at vedtatt navn registreres i SSR. 
 
 
Tidligere stedsnavnarbeid i Overhalla kommune 
Vegadresseringsprosjektet i regi av Kartverket ble igangsatt i Overhalla i 2012. Det ble da valgt ny 
navnekomite som skulle bistå i arbeidet. Det ble ikke vedtatt retningslinjer eller tidsavgrensning for 
komiteen, men i saksframlegget står: 
 
Navnekomite: 
Kommunen har tidligere hatt og brukt navnekomite i forbindelse med vedtak av stedsnavn og 
adressenavn. 
Historielaget er muntlig forespurt om å være representert og de ønsker en skriftlig henvendelse om 
å være medlem, noe de ønsker og synes er viktig og rett. 
Ellers bør flere hensyn vektlegges ved sammensetting av komiteen:  
 God historie- og lokalkunnskap.  
 Geografisk spredning over hele kommunen  
 Generell språkkunnskap 
 Interesse for navn 
Det anbefales derfor ny navnekomité dannes og at det legges fram forslag for politisk behandling. 
Det tilrås at komiteen består av 3 medlemmer i tillegg til teknisk avdeling som har prosjektledelsen. 
 
Navn på bygninger/anlegg i Overhalla kommune. 
Nå er det aktuelt med navn på de nye omsorgsboligene ved Helsesenteret, og det vil være behov 
for å formalisere også slike navnevedtak.  
Komite for kunstnerisk utsmykking av omsorgsboligene har drøftet navneforslag som en del av 
utsmykningsarbeidet.  
Det er tidligere vedtatt retningslinjer for kunstnerisk utsmykking, K-sak 97/16, men tildeling av navn 
til bygninger/anlegg inngår ikke i oppgaver for utsmykkingskomiteer. 
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Samlet sett er det nå behov for å avklare retningslinjer og roller i prosesser hvor de typer stedsnavn 
skal fastsettes som kommunen etter stadnamnlova har myndighet til å vedta. 
 
Vurdering 
Overhalla kommune er ferdig adressert (vegadresser), og behov for nye navn er derfor begrenset. 
Det vil likevel komme nye veger og nye anlegg/bygninger m.v. som skal ha navn. Etter endringene i 
stadnamnlova har kommunene fått større myndighet og rolle i å fastsette stedsnavn og skrivemåte 
på disse. 
 
Navnekomite 
Siden det generelt er få navnesaker å behandle årlig, vil behov for eventuell egen navnekomite 
variere tilsvarende. Navnsetting kan likevel utføres forsvarlig og etter stadnavnslovens 
bestemmelser, men det bør vedtas kommunale retningslinjer som beskriver saksgangen for de 
ulike navnetyper. 
 
Viktig blir stadnavnslovens formålsparagraf om å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminner 
med en praktisk skriftform. 
Kartverkets adresseveileder er også retningsgivende for arbeidet. 
I tillegg har en gode kilder som kan benyttes i slikt arbeid: 
 Grunneiere 
 Sentralt stedsnavnregister (SSR)  
 Gamle kart 
 Gårds- og slektshistorie 
 Personer/lag og organisasjoner med kjennskap til området 
 
Kommunedirektøren ser behov for formalisering av arbeidet i form av retningslinjer for å sikre god 
og forsvarlig saksbehandling som står seg over tid. 
 
Kommunedirektøren vil derfor legge fram retningslinjer for behandling til høsten. Samtidig 
vurderes behov eller ikke for navnekomite som kan bidra i arbeidet. 
 
 
Navn på omsorgsboliger i Ferjemannsvegen 12 
I forbindelse med utsmykkingsarbeidet og skilting av de nye boligene i Ferjemannsvegen 12, er flere 
navneforslag på bygningen diskutert i utsmykkingskomiteen. Av forslag er nevnt Namsgløtt, 
Ferjemannsheim, Ferjemannstu, Ferjemannstunet og Ferjemannstun. For å ferdigstille skilting m.v. 
er det nå behov for å konkludere. 
 
Spørsmålet om hvem som er vedtaksmyndighet ble aktualisert. Det er p.t. ikke fastsatt delegasjon 
av myndighet ut fra stadnamnlova. Det er derfor kommunestyret som må vedta navn på bygningen. 
 
Etter en samlet vurdering vil kommunedirektøren foreslå at bygningen i Ferjemannsvegen 12 gis 
navnet «Namsgløtt». Navnet er kort og angir nærhet til elva Namsen.  
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Saksmappe: 2020/323 

Saksbehandler: 
Annbjørg Eidheim 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Eiendomsforhold på Svenningmoen - Overdragelse av tomt for idrettsanlegg til 
Overhalla idrettslag 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 46/21 02.06.2021 
Kommunestyre 37/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Opprettelse av ny grunneiendom fra kommunal eiendom 46/41 på Svenningmoen, godkjennes 

etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m. 
Eiendommen blir ca 40 000 m2. 

 
2. Opprettet eiendom på Svenningmoen overdras til Overhalla idrettslag.  

Det tinglyses adkomstrett til eiendommen fra Svenningsbrona og Gimlevegen. 
Omkostninger med eiendomsoverdragelsen dekkes av kommunen. 
 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å gjennomføre 
eiendomsoverdragelsen. 

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
X 17.03.2020 Særutskrift Eiendomsforhold 

på Svenningmoen mellom 
Overhalla kommune og 
Overhalla idrettslag 

 

 
Kart: 

 
 
Saksopplysninger 
Eiendomsforholdene mellom Overhalla kommune som grunneier og Overhalla idrettslag som 
rettighetshaver ble behandlet 16.3.2020, F-sak 37/20 med følgende vedtak: 
 
1. Eksisterende matrikkelforhold rettes i hht. felles rekvisisjon, før det avholdes 

oppmålingsforretning for opprettelse av ny festetomt. 
 
2. Opprettelse av ny festetomt for Overhalla idrettslag fra kommunal eiendom på Svenningmoen, 

godkjennes etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m. 
 

3. Tilhørende festekontrakt skal regulere leieforholdet i hht. tomtefestelovens bestemmelser om 
rettighetsforhold. Adkomst er eksempel på dette. 

 
4. Øvrig bruk av området som skolens bruk av anleggene, parkeringsforhold, strømuttak, og annet 

som bør avklares, avtalefestes i egen avtale mellom kommunen som grunneier og idrettslaget 
som rettighetshaver 
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Vedtakets pkt 1, retting av eksisterende eiendomsforhold er gjennomført. Utgåtte festegrunner 
med tilhørende festekontrakter er tilbakeført og slettet. 
Eiendommer er sammenslått, en forutsetning for opprettelse av nye feste- eller grunneiendommer. 
 
Vedtakets pkt 2, 3 og 4 vedr opprettelse av tomt med tilhørende avtaler er startet men ikke 
ferdigstilt. 
 
 
 
Vurdering 
Overhalla idrettslag og Overhalla kommune har hatt møter for å enes om avtalene. Det har hele 
tiden vært snakk om festeeiendom og festekontrakt i hht vedtaket i saken om eiendomsforholdene. 
 
Eiendomsforhold regulert etter Tomtefesteloven er imidlertid generelt omdiskutert både politisk og 
rettslig. Instituttet er foreslått nedlagt, og det er stadig rettssaker om forhold som kontrakter og lov 
ikke gir et entydig svar på for begge parter. 
 
Overhalla kommune hadde tidligere bare festeeiendommer på industriområdene, men i K-sak 
58/13, 17.6.2013 ble det vedtatt at ved etablering av industri- og forretningstomter skulle 
kommunal tomtegrunn selges.  
 
I forbindelse med avklaringer omkring idrettslagets festeavtaler med kommunen er en nå kommet 
til at det vil være naturlig å avvikle festeforholdet til idrettslaget og i stedet overføre den berørte 
eiendommen til idrettslaget. Dette vurderes å gi et ryddig og langsiktig eiendomsforhold for 
partene og en ser ikke at en overføring vil medføre noen negative konsekvenser for noen av 
partene. 
 
Ved opprettelse av ny grunneiendom overføres eiendomsretten til idrettslaget sammen med 
tinglyst stedfestet adkomstrett. Tidsbegrenset festekontrakt krever oppfølging fra begge parter, 
ikke minst i forhold til spillemiddelordningen som har krav om dokumentasjon for bruk av grunn. 
For kommunen som grunneier, kan arealet uansett ikke benyttes til eget bruk, enten arealet er 
festet bort eller overdratt. 
 
Overhalla idrettslag har hatt anlegg på Svenningmoen siden tidlig på 60-tallet. Overføring av tomt 
til idrettslaget blir å betrakte som gave, men medfører omkostninger som tinglysing og 
dokumentavgift. 
 
Etter en samlet vurdering foreslår kommunedirektøren at tomt for Overhalla idrettslag på 
Svenningmoen etableres som eiendomstomt. Det tinglyses adkomstrett til tomta fra 
Svenningsbrona. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å gjennomføre 
eiendomsoverdragelsen. 
 
Videre foreslår kommunedirektøren at omkostninger med eiendomsoverdragelsen dekkes av 
kommunen. 
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Saksmappe: 2021/506 

Saksbehandler: 
Bente Eidesmo 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Samhandlingsleder for kommunene innenfor helseområdet 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 47/21 02.06.2021 
Kommunestyre 38/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Overhalla kommune deltar i ordningen med samhandlingsleder for helseområdet i nordre 

Trøndelag.  
2. Steinkjer kommune er vertskommune og ivaretar arbeidsgiveransvaret for stillingen. 
3. Utgifter for stillingen dekkes av kommunene etter en fordelingsnøkkel, for Overhalla 

kommune er det for 2021 kr 21.595 og fra 2022 kr 33.190. 
4. Vertskommunen fakturerer deltakerkommunene sin andel av utgiftene.  

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 26.05.2021 Samhandlingsleder for 

kommunene innenfor 
helseområdet 

 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
I 2019 gikk kommunene som har samhandlingsavtale med Helse Nord-Trøndelag sammen om en 
stilling som «samhandlingskoordinator helse» for en toårsperiode. Prosjektperioden er over, og det 
er vurdert som hensiktsmessig å videreføre stillingen som en fast funksjon som samhandlingsleder. 
 
I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen har det vært innleid bemanning gjennom 
KS-systemet som har understøttet kommunenes felles arbeid på helseområdet. Dette arbeidet har 
omfattet å utvikle en sekretariatsfunksjon i samarbeid med helseforetakenes 
samhandlingsavdelinger for å legge til rette arbeidet i samarbeidsorganene. 
 
I tillegg har denne ressursen bl.a. blitt brukt til å drifte nettverk for helseledere, drifte nettverk med 
representantene for kommunesamarbeid innenfor helseområdet, holde kontakt med 
utdanningssystemet, koordinere høringsuttalelser, frikjøp av fastleger, mm. 
Arbeidet har i hovedsak vært finansiert gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren og andre 
tilskudd, samt et kommunalt spleiselag basert på kronebeløp pr. innbygger.  
Steinkjer kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret for samhandlingslederen.  
 
Finansiering av ordningen med samhandlingsleder for helseområdet, skjer etter en modell der alle 
kommunene innbetaler et grunnbeløp på kr 10 000,- og et kronebeløp på kr 3 pr innbygger i 2021 
og kr 6 pr innbygger for 2022 og 2023.  
Det er en betydelig medfinansiering av stillingen gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning for 
kommunenes andel av sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet. Denne medfinansieringen vil vare 
minst fram til og med 2023. 
 
 
Vurdering 
 
Kommunene og KS har høstet erfaring med Samhandlingsreformen siden 2012. Det er liten tvil om 
at en felles ressurs i denne perioden er opplevd som nyttig for kommunene. Med bakgrunn i 
erfaringene så langt, og med tanke på at det ikke er noe som tyder på at det kommunale ansvaret 
for helseoppgaver vil avta framover, foreslås det at kommunene oppfordres til å bli med på et 
samarbeid og i fellesskap finansiere en permanent stilling som samhandlingsleder.  
Overhalla kommunes andel av finansieringen blir i 2021 kr 21.595 og fra 2022 kr 33.190. 
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Saksmappe: 2021/511 

Saksbehandler: 
Bente Eidesmo 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Samarbeidsavtale om legevakt i Midtre Namdal 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 48/21 02.06.2021 
Kommunestyre 39/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Overhalla kommune inngår samarbeidsavtale om legevakt Midtre Namdal fra 1. juli 2021 

som beskrevet i saksopplysningene. 
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre mindre/kurante endringer i avtalen om det blir 

aktuelt. 
3. Namsos kommune er vertskommune for ordningen og kommunene Flatanger, Osen, 

Høylandet og Overhalla er samarbeidskommuner. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet.  
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 27.05.2021 Samarbeidsavtale om legevakt 

midtre Namdal 
 

S 27.05.2021 Samarbeidsavtale om legevakt 
i Midtre Namdal 

 

 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Legevakttjenesten har i en årrekke vært organisert i en samarbeidsordning mellom alle 
Namdalskommunene på natt, helg og helgedager. I tillegg har kommunene i midtre Namdal 
samarbeidet om legevakt hver ettermiddag og kveld i ukedager.  
 
Av ulike årsaker ble dette endret i 2020, og legevakttjenesten i Namdalen ble delt opp til midtre, 
indre og ytre Namdal legevakttjeneste.  
 
Legevakttjenesten har i tillegg vært lokalisert på sykehuset Namsos, dette ble også endret i 2020 
pga. pandemien og Namsos kommune tok ansvar for å finne nye lokaler og ny bemanning til drift.  
 
Namsos kommune har tatt på seg ansvaret som vertskommune for legevaktsordningen i midtre 
Namdal, som omfatter legevakt på ettermiddag, kveld, natt, samt helg og høytidsdager.  
 
Samarbeidskommunene i ordningen er kommunene Flatanger, Osen, Høylandet og Overhalla. 
 
Vertskommunen har invitert samarbeidskommunene til å delta i ei arbeidsgruppe som har 
utarbeidet en samarbeidsavtale for ordningen. 
 
Samarbeidsavtalen vil tre i kraft fra 01.07.2021 og omfatter legevakt på ettermiddag, kveld og natt 
samt helge- og høytidsdager. 
 
Samarbeidsavtalen beskriver forpliktelser til både vertskommune og samarbeidskommuner i tillegg 
til målsettinger for samarbeidet, inkludert dialog, informasjon og rapportering.  
 
Fordeling av kostnader fordeles i henhold til en fordelingsnøkkel der 40% av kostnadene fordeles 
likt, og 60% fordeles etter innbyggertall per 01.01. i driftsåret. 
 
Vurdering 
Endringen med ny organisering av legevakttjenesten vil medføre både større vaktbelastning for 
legene og større kostnad for kommunen. Vaktbelastningen er større med den nye ordningen, men 
er overkommelig ifølge legene, ettersom det er en fast ansatt i 50% stilling og leger som tar en del 
ekstra vakter. 
 
Legevakttjenesten vil få en større kostnad både pga. at ytre og indre Namdalen går ut av ordningen, 
men også pga. at vi har mistet stordriftsfordelene med samlokaliseringen med sykehuset. Det er 
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p.t. ingen planer om å gå tilbake til en samlokalisering med sykehuset, da pandemien viser at 
samlokaliseringen ikke er framtidsrettet, selv om vi mister muligheten til å ta ut stordriftsfordelene. 
Kostnaden for ordningen for Overhalla blir i henhold til fordelingsnøkkel 40/60 kr 2.471 694 for 
2021. 
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Saksmappe: 2021/420 

Saksbehandler: 
Roger Hasselvold 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Virksomhetsrapport 1. tertial 2021 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 40/21 02.06.2021 
Kommunestyre 40/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar virksomhets,- finans-, prosjekt- og regnskapsrapport for 1. tertial 2021 
til orientering. 

2. Forslag til budsjettjustering bevilgningsoversikt – drift, Sum bevilgninger drift, netto økes 
med 14.999.024 kroner. 

3. Forslag til budsjettjustering bevilgningsoversikt – investering, Investering i anleggsmidler 
økes med 3.866.000 kroner. Bruk av lån endres til 63.470.000 kroner.  

4. Følgende budsjettjustering gjennomføres: 
5.  

Bevilgningsoversikt - drift Regnsk i fjor Regnskap Oppr.budsjett Reg. budsjett Prognose Bjust 1. tert

1 Rammetilskudd 164 335 704 43 892 800 154 244 000 154 244 000 158 423 000 4 179 000
2 Inntekts- og formueskatt 92 417 726 12 566 266 100 761 000 100 761 000 100 776 000 15 000
3 Eiendomsskatt 12 515 152 3 628 759 12 240 000 12 240 000 11 240 000 -1 000 000
4 Andre generelle driftsinntekter 8 148 307 1 851 500 6 808 000 6 808 000 6 808 000 0
5 Sum generelle driftsinntekter 277 416 888 61 939 324 274 053 000 274 053 000 277 247 000 3 194 000
6 Sum bevilgninger drift, netto 242 942 639 72 162 260 254 690 754 254 690 754 269 689 778 14 999 024
7 Avskrivninger 16 499 325 0 16 499 325 16 499 325 15 940 792 -558 533
8 Sum netto driftsutgifter 259 441 964 72 162 260 271 190 079 271 190 079 285 630 570 14 440 491
9 Brutto driftsresultat 17 974 924 -10 222 936 2 862 921 2 862 921 -8 383 570 -11 246 491
10 Renteinntekter 2 128 955 14 477 1 875 000 1 875 000 1 875 000 0
11 Utbytter 1 837 604 0 1 000 000 1 000 000 1 538 000 538 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0
13 Renteutgifter 11 863 545 2 847 846 11 111 000 11 111 000 11 400 000 289 000
14 Avdrag på lån 14 223 915 854 682 16 570 000 16 570 000 13 130 000 -3 440 000
15 Netto finansutgifter -22 120 901 -3 688 051 -24 806 000 -24 806 000 -21 117 000 3 689 000
16 Motpost avskrivninger 16 499 325 0 16 499 325 16 499 325 15 940 792 -558 533
17 Netto driftsresultat 12 353 349 -13 910 987 -5 443 754 -5 443 754 -13 559 778 -8 116 024
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering -830 000 -830 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 0
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -10 593 172 12 177 977 3 435 377 3 435 377 13 141 401 9 706 024
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -930 178 0 3 808 377 3 808 377 2 218 377 -1 590 000
21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -12 353 350 11 347 977 5 443 754 5 443 754 13 559 778 8 116 024
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0  
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Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) Regnskap i fjor Oppr.budsjett Reg. budsjett Prognose Bjust 1. tert
Politiske styringsorganer -8 081 202 1 992 604 1 992 604 1 992 604 0
Stabs- og støttefunksjoner 14 551 119 17 750 807 17 750 807 21 521 659 3 770 852
Fagområde oppvekst 91 958 099 92 916 492 92 916 492 96 080 941 3 164 449
Fagområde helse og omsorg 82 466 660 80 957 026 80 957 026 84 953 568 3 996 542
Fagområde kultur og samfunn 8 053 677 9 674 750 9 674 750 10 053 612 378 862
Fagområde teknisk 28 508 965 23 324 919 23 324 919 25 824 661 2 499 742
Fagområde landbruk og natur 2 540 671 3 503 156 3 503 156 4 283 733 780 577
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -2 945 181 -2 431 000 -2 431 000 -2 323 000 108 000
Samarbeidsordninger Namsos 25 889 831 27 002 000 27 002 000 27 302 000 300 000
ALLE 242 942 639 254 690 754 254 690 754 269 689 778 14 999 024  
 
Bevilgningsoversikt - investering Regnsk i fjor Reg. budsjett Prognose Bjust 1. tert
Investeringer i anleggsmidler 100 473 000 118 804 000 122 670 000 3 866 000
Tilskudd til andres investeringer 1 133 000 - - -
Investeringer i Aksjer og andeler 827 000 900 000 900 000 -
Utlån av egne midler - - - -
Avdrag på lån - - - -
Sum Investeringsutgifter 102 433 000 119 704 000 123 570 000 3 866 000
Finansiert slik:
Kompensasjon for merverdiavgift 18 470 000 22 229 000 22 685 000 456 000
Tilskudd fra andre 3 082 000 34 000 000 33 355 000 645 000-                 
Salg av varige Driftsmidler 1 798 000 3 300 000 3 260 000 40 000-                   
Salg av Finansielle Anleggsmidler - - - -
Utdeling fra Selskaper - - - -
Mottatte avdrag på utlån av egne midler - - - -
Bruk av lån 77 893 000 59 375 000 63 470 000 4 095 000
Sum investeringsinntekter 101 243 000 118 904 000 122 770 000 3 866 000
Videreutlån 4 566 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000
Bruk av lån til videreutlån 4 566 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000
Avdrag på lån til videreutlån 2 808 000 2 800 000 2 800 000 -
Mottatte avdrag på videreutlån 2 808 000 2 800 000 2 800 000 -
Netto utgifter videreutlån - - - -
Overføring fra drift 830 000 1 800 000 1 800 000 -
Netto avsetning til eller bruk av bundne fond - - - -
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet fond 360 000 1 000 000-           1 000 000-           -
Dekning av tidligere års udekket tap - -
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 1 190 000 800 000 800 000 -
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) - - - -  
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 28.04.2021 Virksomhetsrapport 1. tertial 

2021 
 

X 06.05.2021 Finansrapport 1. tertial 2021  
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Kommuneloven §14-5,3; Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til 
kommunestyret om utvikling i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis 
utviklingen tilsier vesentlig avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.  
 
Kommuneloven §14-4; … årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistisk, fullstendige og 
oversiktlig. 
 
I tillegg er det i kommunens økonomireglement gitt bestemmelse om at kommunedirektøren 
tertialvis skal rapportere prognosen for investeringsprosjekter som ikke er årsavhengig.   
 
Vurdering 
Kommunedirektørens budsjettkontroll pr april viser at den samlede driftsrammen kan reduseres 
med 1,6 millioner kroner. Reduksjonen foreslås avsatt til disposisjonsfondet. Etter foreslått 
justering og årets budsjetterte bruk vil fondet være på 64,5 millioner kroner. Korrigert for 
øremerkede ordninger som er selvfinansierende, foreslås det en økning av rammeområdene på 4,9 
millioner. Av vesentlige økninger er blant annet økt elevtall- og spesialpedagogisk undervisning, økt 
behov for avlastning av yngre brukere, styrking av nattvaktordningen og ny avtale/samarbeid for 
felles legevakt. Dette er tiltak som kan få lengre varighet. På kort sikt har en noe økte kostnader 
knyttet til pandemien.  
 
Opprinnelig budsjett viste et negativt netto driftsresultat etter korrigering for øremerkede 
ordninger og selvkosttjenestene på 2 millioner kroner. Netto driftsresultat forbedres med 1,6 
millioner kroner etter foreslåtte endringer for 1. tertial og er med det på 0,4 millioner kroner.  
 
Budsjett kontroll av investeringsbudsjettet viser at forskyvning av prosjekter gir samlet et økt 
finansieringsbehov på i underkant av 4 millioner kroner. Dette foreslås dekket med økt låneopptak i 
2021. Samlet lånebehov for 2021 vil med det være 63,5 millioner kroner. Kommunens samlede 
gjeld forventes å være 558 millioner kroner ved utgangen av året. Dette er en netto økning på 48 
millioner kroner.  
 
Bevilgning – drift 
Sum generelle driftsinntekter: 
Samlet forventes det en merinntekt på 3,2 millioner kroner. Dette med utgangspunkt i revidert 
statsbudsjett som viser en høyere skatteinngang nasjonalt. For Overhalla får dette innvirkning på 
inntektsutjevningen og i mindre grad av egne skatteinntekter. I tillegg foreslår regjeringen økte 
overføringer knyttet til pandemien. Prognosen for eiendomsskatten viser at anslaget som dannet 
grunnlag for budsjettet var 1 mill. kr. for høyt og justeres derfor ned. 
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Dette er opprinnelig budsjettert med 558.000 kroner mer i avskrivninger enn prognosen for året. 
Rammen justeres ned til forventet avskrivning. Justeringen påvirker ikke budsjettbalansen, da den i 
hovedoversikten har en motpost (Linje 16).  
 
Finansutgiften viser så langt en forventet reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett på i underkant 
av 3,6 millioner kroner. Renteutgiftene forventes å bli kr 390.000 høyere enn budsjettert. NTE har 
besluttet å gi 59 millioner kroner i utbytte av overskuddet for 2020. Overhallas andel er 2,61%. 
Dette gir et utbytte på 1.538.000 kroner. Dette er 538.000 kroner over budsjett. Av dette skal 20% 
(kr. 308.000) overføres Namdal regionråd og resterende avsettes til utbyttefond. Videre beregnet 
minimumsavdrag å bli 3.440.000 kroner lavere enn opprinnelig budsjett. Reduksjonen knyttes til 
framdriften i planlagte investeringer og lavere avskrivning. Økt avdragsbelastning vil med det bli 
forskjøvet til senere år.  
 
Prognosen for bruk av bundne fond viser netto en økning på 9,7 millioner kroner i 
økonomiplanperioden. Økningen knyttes i stor grad til periodisering av øremerkede prosjekter. 
Prosjekter hvor en har fått bevilgninger og tilskudd tidligere år, men hvor utgiftene påløper over 
flere år. Samtlige poster har en motpost innenfor rammeområdene og får derfor ingen påvirkning 
på budsjettbalansen.  
 
Politiske styringsorganer 
For 1. tertial foreligger det ingen behov for å justere rammen. En avstemming av totale 
pensjonskostnader viser et mindre overforbruk. Men det meldes fra KLP at de for 2020 hadde et 
godt resultat. Dette vil erfaringsmessig bidra til at pensjonskostnaden blir redusert. Videre er det 
avsatt 4 millioner kroner til årets lønnsoppgjør. Så langt har en ikke oversikt over kommunens 
faktiske kostnader med oppgjøret. Kommunedirektøren vil kommet tilbake til dette ved senere 
rapportering.  
 
Stabs- og støttefunksjoner 
Forventet økning på 3,8 millioner som i sin helhet knyttets til øremerkede ordninger finansiert av 
bundne driftsfond. Bredbåndsutbygging og utredning av helsetomta.  
 
Fagområde oppvekst 
Økte behov total er på 3,2 millioner kroner, hvorav 2,5 millioner kroner gjelder øremerkede 
ordninger finansiert av bundne driftsfond. Oppfølgingsordningen, regional kompetanseutvikling, 
lesestimulering i skolebibliotek og inkluderende barnehage- og skolemiljø er de største.  
 
Grunnskolene vil fra høsten øke med 16 elever. Totalt gir dette ikke noen økning i grunnressursen. 
Dette fordi den vesentligste endringen kommer for mellomtrinn og ungdomsskole hvor 
grunnressursen er lavere enn ved 1.-4. klasse trinn. Behovet for spesialpedagogisk undervisning 
bidrar til den vesentlige andelen av økningen. Ut fra sakkyndige vurderinger og vedtak om 
ressurstildeling viser beregninger et økt behov på 1,7 millioner kroner for høsten. Det har for 
vårsemestret vært noe vakanse ved grunnskole, og dermed beregnet at den totale rammen kan 
reduseres med 0,5 millioner kroner.  
 
Årets barnehageopptak viser at det vil bli færre barn som har behov for barnehageplasser i 
kommunale barnehager. Omregnet til store barn blir reduksjonen på 23. Reduksjonen er i all 
hovedsak på Skage barnehage.  
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Fagområde helse og omsorg 
Rammene området foreslås økt med 4 millioner kroner. 1 million kroner av dette gjelder 
øremerkede ordninger. Dagens nattevaktordning er blitt vurdert, og en har kommet fra til at det vil 
være behov for noe styrking. Opprinnelig har en hatt 3 våkne nattvakter og en hvilende. Økt behov 
for avlastning og noe mer ressurskrevende brukere har bidratt til at den hvilende endres til en 
våken vakt. Kommunedirektøren foreslår derfor at stillingen endres. Beregnet kostnad med 
økningen er på 410.000 kroner.  
 
Kommunen gir avlastningstjenester både i egen regi og kjøp av tjenester fra private aktører. Dette 
gjelder yngre brukere. Tildeling gis ut fra tilrådning og vedtak. Slutten av foregående år og starten 
av 2021 viser at en har fått flere med slike behov. Noen av behovene løses med avlastning i ny 
avlastningsbolig, andre ved kjøp av tjenester fra private aktører. Beregninger viser at rammen for 
avlastning må økes med 2,4 millioner kroner. 
 
Helse har i forbindelse med testing, sporing og vaksinering knyttet til koronapandemien hatt noe 
behov for ekstra ressurser. En har foreløpig beregnet økte behov ut juli som beløper seg til 150.000 
kroner. Behovene kan vedvare noe utover høsten, og skulle det bli behov for mere ressurser vil 
dette bli fremmet for kommunestyret ved senere rapportering. 
 
Fagområde teknisk 
Enheten har hatt en god del ekstraordinære tiltak med renhold ved flere kommunal bygg knyttet til 
koronapandemien. I tillegg har en god del av kommunens utgifter med håndsprit og lignende 
smitteverntiltak blitt belastet enheten. En har i prognosen forutsatt at tiltakene vil gå ut juli. 
Beregnede utgifter beløper seg på 900.000 kroner som kommunedirektøren anbefaler blir gitt som 
en tilleggsbevilgning.  
 
Samarbeidsordninger Namsos 
Tidligere legevaktsamarbeid (Lina) er under revidering. Indre og ytre Namdalskommunene har 
trukket seg ut av ordningen. Det er derfor behov for å revidere avtalene. Avtalen er ikke endelig 
avklart, men foreløpig ser det ut til at Overhallas andel vil kunne øke med ca. 300.000 kroner.  
 
Kommunen har per d.d et saksbehandlingssystem som har vært med i mange år. Systemet er felles 
for kommunene i Midtre Namdal. Det er utdatert og må snarest erstattes av annen løsning. I tillegg 
til et slikt system må en ha en arkivkjerneløsning for lovmessig arkivering av dataene i 
saksbehandlingssystemet. Arkivkjerneløsningen vil på sikt være en felles arkivløsning for 
kommunens ulike fagsystemer. I årets budsjett er kostnaden med arkivkjerne hensyntatt, men det 
var ikke avklart anskaffelse av nytt saksbehandlingssystem. Værnesregionen ved Stjørdal kommune 
har i gang en anskaffelse av et slik system, hvor Overhalla og en rekke andre kommuner inngår med 
en opsjonsavtale. Anskaffer tas sikte på å inngåelse avtale i juni/juli og oppstart av innføring til 
høsten. Kommunedirektøren vil med dette varsle at når avtalene er inngått vil det bli fremmet sak 
til politisk behandling om utløsing av opsjon. En er pr d.d usikker på kostnaden med en slik 
anskaffelse. Dette må en komme tilbake med i saken.  
 
(Rammeområdene korrigert for bruk av bundne fond øremerkede ordninger) 
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Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) Bjust 1. tert Korr for ørem. ordninger
Politiske styringsorganer 0 0
Stabs- og støttefunksjoner 3 770 852 -
Fagområde oppvekst 3 164 449 625 000
Fagområde helse og omsorg 3 996 542 2 930 000
Fagområde kultur og samfunn 378 862 -
Fagområde teknisk 2 499 742 900 000
Fagområde landbruk og natur 780 577 -
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 108 000 108 000
Samarbeidsordninger Namsos 300 000 300 000
ALLE 14 999 024 4 863 000  
 
 
Bevilgning – investering 
Sum investeringsutgifter 
Opprinnelig investeringsramme var på i underkant av 118 millioner kroner. Prognosen per april 
viser at behovet er i underkant av 4 millioner høyere. Dette må ikke forveksles med totalrammen 
for det enkelte prosjekt, men er en periodisering av finansieringsbehovet i gjeldende år. Det vil si at 
en justerer investeringsbudsjettet for gjeldene år i forhold til framdriften i pågående prosjekter. 
(Likviditetsmessig tilpassing). Forslag til endring for det enkelte prosjekt er beskrevet i tabell under.  
 
Anskaffelse av tjenestebiler (elbil) er for gjeldende økonomiplanperiode budsjettert med 800.000 
kroner årlig. Det er nå etter en samlet vurdering tjenestemessige behov for å framskynde utskifting 
av enkelte av de eldre bilene. Rammen foreslås øket til 2,15 millioner kroner. Det er da forutsett en 
anskaffelse av 4 nye biler (hjemmetjenesten og vaktmestertjenesten). Dette innebærer også å 
skifte ut 3 fossildrevne biler.  
 
Sum investeringsinntekter 
Opprinnelig budsjett viser en samlet finansiering på i underkant av 117 millioner kroner. Prognosen 
viser at økte finansieringsutgifter på 4 millioner kroner medfører et behov for det samme i økt 
lånefinansiering. Lånebehovet vil med utgangspunkt i prognosen for 1. tertial være 63,5 millioner 
kroner. Økt investeringsutgifter gir også noe økt kompensasjon for merverdiavgift. En har valgt å 
redusere budsjettet for tilskudd som knyttes til at det er noe usikkerhet med Enovatilskudd til 
varmeanlegg Administrasjonsbygget. I tillegg er en noe usikker på om det er realistisk å få det en 
har budsjettert med ved salg av fossilt drevne biler.  
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Reg. budsjett Prognose Bjust 1. tert Forklaring
Investering i Anleggsmidler(Tall i hele 1000)
Hunn Skole 2020-2023 og Pavil jong 70 500 73 050 2 550 Ingen endring i  rammen, men endringsforslaget knyttes 

ti l  forskiving i  framdriften. 
Kjøp av boliger 2020 3 000 3 000 - Foreligger ingen planer om anskaffelse pr. dags dato.
Innkjøp av Elbiler (ADM/HELSE) 800 2 150 1 350 Foreslår å forskuttere avsatte rammer i  økonomiplanen, 

for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer i  året. 
Dette for å kunne nå målene i  kl ima og miljøplanen.

Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbol 250 250 - Tilbakeføring momskompensasjons 6-mannsbolig på 
Skage.

Intern finanseringstrasnsaksjoner 10 - 10-               Mottatt avklaring fra finansdepartement som tilsier at 
det ikke blir ti lbakeføring av mva kompensasjon på 
svømmehallen.

Atrium Overhalla Helsesenter 1 900 1 362 538-            Redusert ramme i 2021 da man rakk å gjennomføre deler 
av arbeidene senhøsten 2020.

Barlia Utvikling av området 2 000 2 000 - Rammen beholdes uendret pr. 01.tertial. Ny vurdering 
andre tertial.

Byggetrinn 1 - 18 Omsorgsbil iger 19 000 16 760 2 240-         Foreløpig prognose som vil  være sikrere på andre tertial. 
Prosjektet vil  da i  det vesentligste vil  ferdigstil les

Gatelys - standardheving - 711 711 Arbeidene ble ferdigstilt i  2020, men man har mottatt 
sluttfaktura for jobben først i  2021.

Ny Veg skage Industriområde 494 820 326 Justering i  henhold ti l  politisk sak våren 21. Planlegges 
asfaltering og etablering av gatelys i løpet av sesongen 
21.

Obus - uteområde/ videre utbygging 11 250 10 920 330-            Økt ramme i tråd med hastesak som ble vedtatt i  
formannskapsmøte i  mai.

Ranemsletta barnehage - utvidelse 272 272 Prosjektet ble ikke ferdigstilt høsten 20, og det er derfor 
gjennomført arbeider også i  21. 

Skisseprosjekt Gimle 1 000 1 000 - Det er tidligere påløpt kr 784 000 på prosjektet. 
Forutsettes at rammen holdes uendret.  Ny vurdering av 
rammen når omfanget av forprosjekt blir avklart. 

Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget 5 000 6 500 1 500 Ferdigbefaring 07.Mai. Forskyvning av framdrift. 
Varmeanlegg Helsesenteret 23 23 Forskyvning i  framdrift.  Sluttsak er vedtatt.
Vann og avløp
Høydebasseng - ny styring og innmat i  ven - 244 244 Forsinket framdrift. 
Ledningsnett Beite på Skage 400 400 - Kommer med ny avklaring i  andre tertial.
Ny vannledning over Bertnem bru 400 400 - Forprosjektet forventes påbegynt i  2021. Usikkert hvor 

store kostander som påløper, men rammen forventes å 
holde.

Nytt Membranfilter Rigg B 1 000 1 000 - Membranskiftet forventes gjennomført i  2021. Ramme 
ikke avklart.

Tømmeanlegg for bobil - 3 3 Prosjekt ferdigstilt mot slutten av 2020, det er mottat en 
mindre faktura også i  2021. Sluttsak ble vedtatt i  mai 
møtet.

VA bil  EL 500 505 5 Bilen forventes levert sen vår / sommer 21.
Pumpestasjon avløp 800 800 - Fremmes egen sak
Utskifting av avløpsledninger 300 300 -
Overbygg pumpestasjoner 200 200 - Prosjekt for utbygging avoverbygg ti l  pumpestasjoner 

uten overbygg. 
Sum investering i Anleggsmidler 118 804 122 670 3 866  
 
Netto utgifter videreutlån 
Opprinnelig er det budsjettert med 2 millioner kroner i videreutlån av Husbankens Startlån. En har i 
år hatt stor etterspørsel etter slike lån. De kan gis til familier/ enslig som har barn, søkere som har/ 
har hatt økonomiske og eller helsemessige utfordringer.  
 
Tidligere har en stort sett bidratt med delfinansiering, men ser at det søkes i større grad om 
fullfinansiering av bolig kjøp. Dette bidrar til behov for en større ramme. En foreslår at rammen 
økes til 4 millioner kroner.  
 
I 2019 ble det i hht til kommunestyre vedtak tatt opp et Husbank lån på 10 millioner kroner for 
kommende års utlån. Ved inngangen av 2021 var det 5,4 millioner kroner igjen av rammen. Med 

47



foreslått regulering vil det være behov for økt finansiering av ordningen. Kommunedirektøren vil 
ved 2. tertial komme med en vurdering om det vil være behov for en økning.  
 
 
Prosjektregnskap 
I hht bestemmelser i kommunens økonomireglement skal kommunedirektøren tertialvis rapportere 
prognosen for investeringsprosjekter til kommunestyret. Formålet er å vise påløpte utgifter og 
inntekter hittil i prosjektets levetid, sammenhold med vedtatt kostnadsramme. Herunder å vurdere 
endringen i prognosene.  
 
Investering i Anleggsmidler 
(Tall i hele 1000)

 Kostnadsramme 
(Låneopptak) 

Regnskap 
2015-2020

Regnskap
 2021

Prognose 
totalt
(LånebehovHunn Skole 2020-2023 og Paviljong 100 380 9 562 16 873 100 380

Kjøp av boliger 2020 3 000 2 370 - 3 000
Innkjøp av Elbiler (ADM/HELSE) 2 130 - - 2 130
Barlia Utvikling av området 1 600 - - 1 600
Byggetrinn 1 - 18 Omsorgsbiliger 64 360 87 024 11 369 50 860
Gatelys - standardheving 3 700 3 865 711 3 677
Ny Veg skage Industriområde 1 160 338 326 1 160
Obus - uteområde/ videre utbygging 3 490 527 20 3 490
Ranemsletta barnehage - utvidelse 13 250 1 845 963 247 18 300
Skisseprosjekt Gimle 16 000 784 - 16 000
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget 11 415 10 014 5 557 13 130  
 
(Formannskapet får ved alle møter presentert de vesentligste byggeprosjektene i en mer detaljert 
beskrivelse).  
 
Finansforvaltning 
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
Per utgangen av april d.å. er den likviditetsmessige beholdningen på 103 millioner kroner. Dette er 
en nedgang sammenliknet med årsskifte på 21 millioner kroner. Tabellen under viser også en 
sammenliknet med samme perioder foregående år er noe lavere. Dette knyttes i første omgang til 
framdrift i investeringer hvor låneopptaket så langt i år ikke er gjennomført.  
 
Det vesentligste av kommunens likviditet på 103 millioner kroner kyttes til disposisjonsfondet på 64 
millioner kroner 62%. 16 % av likviditeten knyttes til bundne fond som kommunen ikke disponerer 
fritt. Ubrukte lånemidler utgjør 5 millioner pr april.  
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Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 
Kommunens totale lånegjeld er pr april d.å. på 502 millioner kroner. Dette er en nedgang fra 
årsskifte på 8 millioner kroner. Nedgangen knyttes til at mange av de halvårlige avdragene forfaller i 
1. tertial, i tillegg til at nytt låneopptak ikke er gjennomført. 67 % av gjelden knyttes til fastrente.  
 
Sammensetningen av gjelden har betydning for «kommuneøkonomien». Noe av den samlede 
gjelden er såkalt selvfinansierende. Lån til videreutlån, ubrukte lånmidler, lån til vann-, avløp- og 
renovasjon, samt rentekompensasjon fra Staten belaster ikke kommunekassen. Korrigert for disse 
er kommunens langsiktige gjeld som dekkes av kommunekassen på 403 millioner kroner.  

 
Kommunen betaler årlig avdrag i tråd med lovens minstekrav.  For 2021 er beregnet den 13,1 
millioner kroner. Dette er en nedgang som følge av flere nedskrivninger av anleggsmidlene. (bygg 
som blir revet i løpet av året). Reduksjonen vil ikke bli vedvarende.  

 
Låneporteføljen er fordelt på 24 lån i 3 forskjellige banker: Norges kommunalbank, Klp og 
Husbanken. Gjennomsnittlig flytende rente er pr april 2021 0,98 %, mot 0,90% foregående år. For 
fastrente er gjennomsnittet på 2,63% mot 2,61% året før.  

 
 
Med utgangspunkt i «den norske rentekurven» 
forventes rentenivået i kommende år å år å øke. Men 
da helt uvesentlig opp til 1,75%. Ved årsskifte var 
anslaget at den i løpet av en 10-årsperiode skulle opp 
på 1,25%. 
 
 
 
Netto gjeld med renterisiko 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren risikoen for 
renteendringer som får vesentlig betydning for 
kommunens økonomi som lav. Dette knyttes til forventet lav renteøkning og kommunens negative 
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renterisiko. I kommende år tilstrebes det en renterisiko som er mer i balanse enn dagens. En 
stresstest av brutto gjeld på et prosentpoeng viser en økt rentebelastning på ca. 700.000 kroner.   

 
 

 
 

Kommunen er ikke eksponert for refinansieringsrisiko per april 2021.   
 
 

50



 

 
 

 

 

Saksmappe: 2021/106 

Saksbehandler: 
Roger Hasselvold 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Årsberetning 2020 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 41/21 02.06.2021 
Kommunestyre 41/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Overhalla kommunes årsberetning for 2020 vedtas.  
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
X 26.03.2021 Årsberetning 2020 (dokument)  
S 26.03.2021 Årsberetning 2020  
X 26.03.2021 Virksomhetsrapport 2020  
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
I hht kommunelovens kapital 14 skal årsregnskap og årsberetning senes vedtas seks måneder etter 
regnskapsårets slutt. Det er kommunestyret selv som vedtar disse dokumentene.  
 
Årsberetningen skal utarbeides samlet for virksomheten og avgis senest 31. mars påfølgende år. 
Det er i kommuneloven angitt hva årsberetningen skal redegjøre for i §14-7.  
 
Vurdering 
Årsberetningen fremlegges uten særskilte kommentarer utover det som er beskrevet i 
dokumentet.  
 
Det vises til vurderingene i vedlagte årsberetning for 2020. 
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Saksmappe: 2021/105 

Saksbehandler: 
Roger Hasselvold 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Årsregnskap 2020 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 42/21 02.06.2021 
Kommunestyre 42/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Overhalla kommunes årsregnskap for 2020 godkjennes med et positivt netto driftsresultat på kr. 
12.353.350. Av dette er regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd i forhold til budsjettert) kr. 
1.566.253, som i tråd med nye økonomibestemmelser til kommuneloven (gjeldende fra 1.1.2020) 
er blitt avsatt til disposisjonsfond. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet.  
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 24.03.2021             Årsregnskap 2020  
S    13.04.2021  Uavhengig revisjonsberetning (Revisjon Midt-Norge SA) 
S    Kontrollutvalgets uttalelse 
 
Saksopplysninger 
Kommuneloven kapittel 14 og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
for kommuner og fylkeskommuner mv har bestemmelser for hvordan kommuneregnskapet skal 
registreres, dokumenteres, presenteres og behandles. I tillegg skal en forholde seg til god 
kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanse, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Årsregnskapet skal avlegges senest 22. 
februar påfølgende år og vil etter avleggelsen være offentlig.  

 
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskaps-
årets slutt. Regnskap og beretning behandles samtidig, og vedtaket skal angi hvordan et eventuelt 
merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet skal dekkes.  
 
Formannskapet avgir innstilling til vedtak for årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget uttaler 
seg om regnskapet og beretningen før formannskapet innstiller til vedtak.  
 
Revisjon Midt-Norge SA som er kommunens valgte revisor har i sin uavhengige revisjonsberetning 
bekreftet at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en 
dekkende framstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2020, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge.  
 
Vurdering 
Årsregnskapet for 2020 viste et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 1.566.253. 
Mindreforbruket er en besparelse i forhold til revidert budsjett, og er i hht til bestemmelser i 
kommuneloven avsatt til disposisjonsfond. Før 2020 var det kommunestyret som vedtok 
disponering av regnskapsmessig mindreforbruk. Disposisjonsfondet er med det ved utgangen av 
2020 på 67,5 millioner kroner, noe som er en økning på 7,4 millioner kroner (inkludert avsatt 
disponert regnskapsmessig mindreforbruk fra 2019) fra forrige årsskifte.  
 
Besparelsen knyttes i all hovedsak til en netto besparelse innenfor tjenesteområdene med kr. 
13.169.671. Av dette ble kr. 11.796.872 avsatt til bundne fond. Netto besparelse innen 
tjenesteområdene er med det kr. 1.372.798 kroner. I tillegg ble finansutgiftene kr. 184.099 lavere 
enn budsjett. 
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Regnskap Rev budsjett Avvik Bundne fond Korr avvik

Politiske styringsorganer -8 081 202 -8 085 059 3 857 0 3 857
Stabs- og støttefunksjoner 14 551 119 17 996 757 -3 445 638 3 620 852 175 214
Fagområde oppvekst 91 958 099 96 306 343 -4 348 244 2 845 618 -1 502 626
Fagområde helse og omsorg 82 466 659 85 359 341 -2 892 682 1 445 875 -1 446 807
Fagområde kultur og samfunn 8 053 677 9 506 324 -1 452 647 510 963 -941 684
Fagområde teknisk 28 508 966 27 846 476 662 490 2 145 971 2 808 461
Landbruk og miljø 2 540 671 3 503 127 -962 456 784 027 -178 429
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -2 945 181 -724 000 -2 221 181 443 566 -1 777 615
Samarbeidsordninger Namsos kommune 25 889 831 24 403 000 1 486 831 0 1 486 831
Sum bevilgninger drift, netto 242 942 638 256 112 309 -13 169 671 11 796 872 -1 372 798  
 
Nasjonal skatteinngang for kommunene ble 0,7 prosent lavere enn 2019. Overhalla fikk en nedgang 
på 1,1% som utgjorde i underkant av en million kroner. I forhold til landsgjennomsnittet ble 
skatteinntekt pr innbygger omtrentlig det samme som året før på 75,6%.  
 
I forhold til årets budsjett ble skattesvikten 2,6 millioner kroner. Tapet ble delvis kompensert via 
inntekstutjevningen som ble 1,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Etter at Overhalla 
gjennomførte siste budsjettrevisjon, mottok en skjønnsmidler som i hovedsak var knyttet til 
koronapandemien. Totalt mottok en 3,2 millioner mer i rammeoverføringer enn budsjettert.  
Det ble bosatt noe færre flyktninger enn forvantet og en mottok av den grunn noe mindre 
integreringstilskudd (andre generelle driftstilskudd.) 
 
Netto driftsresultat viser et positivt resultat på 12,4 millioner kroner, hvorav 10,6 millioner kr er 
avsatt til bundne driftsfond. Korrigert for dette er netto driftsresultat 1,7 millioner kroner, noe som 
utgjør i underkant av 1% av driftsinntektene.  
 
Det ble investert for 102 millioner kroner i 2020 som er 1,7 millioner kroner over budsjett. 
Overforbruket er dekket med noe mer i tilskudd fra andre enn budsjettert. Dette har bidratt til at 
lånebehovet er blitt 328.000 kroner lavere enn forvantet.  
 
Likviditetsgrad 1 ble siste år redusert fra 248 til 236 %. Anbefalt nivå er 100 %. Likviditeten anses å 
være god ved utgangen av 2020. Dette henger sammen med et solid disposisjonsfond som utgjør 
18 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå er mellom 5 og 10%.  
 
Lånegjelden har også sist år økt og er ved utgangen av året 501 millioner kroner. Av dette er det ca. 
409 millioner kroner som er renteeksponert.  
 
I hht til ny kommunelov vedtar kommunestyret selv finansielle måltall for utvikling av kommunens 
økonomi. Endelige tall viser en forbedring i forhold til opprinnelig budsjett for samtlige mål. 
Finansutgifter og netto lånegjeld er noe over anbefalt nivå. Men tall for 2020 med et positivt netto 
driftsresultat viser at en til tross for dette har en styrking av egenkapitalen.  
  

Nøkkeltall Anbefalt nivå Budsjett 
2020 

Regnskap 
2020 

Netto driftsresultat i % av 
driftsinntekter Min 1,75% -3 % 3,30 % 

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter Min 5 – 10% 15 % 18 % 
Netto finansutgifter i % av 
driftsinntekter Maks 2-3 % 8 % 5 % 
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Netto lånegjeld i % av driftsinntekter Maks 50 – 60% 130 % 110 % 
Avvik fra budsjett Maks 0,5 – 1 %   0,60 % 
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Saksmappe: 2020/1908 

Saksbehandler: 
Roger Hasselvold 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Revidert økonomiplan 2021-2024 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 43/21 02.06.2021 
Kommunestyre 43/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Revidert økonomiplan for 2021-2024 vedtas innenfor følgende rammer: 
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) Regnskap Budsjett Rev budsjett
(tall i kroner tusen) 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Rammetilskudd 164 336 154 244 158 423 151 277 151 262 151 247
- endring i forhold til opprinnelig plan 3 595 3 593 3 593
Inntekts- og formueskatt 92 418 100 761 100 776 100 761 100 761 100 761
- endring i forhold til opprinnelig plan -678 -678 -678
Eiendomsskatt 12 515 12 240 11 240 12 190 12 140 12 090
- endring i forhold til opprinnelig plan -1 000 -1 000 -1 000
Andre generelle driftsinntekter 8 148 6 808 6 808 7 009 7 366 7 302
Sum generelle driftsinntekter 277 417 274 053 277 247 273 154 273 444 273 315
Sum bevilgninger drift, netto 242 943 254 691 269 690 255 765 254 935 254 495
Avskrivninger 16 499 16 499 15 941 16 499 16 499 16 499
Sum netto driftsutgifter 259 442 271 190 285 631 272 264 271 434 270 994

Brutto driftsresultat 17 975 2 863 -8 384 890 2 010 2 320
Renteinntekter 2 129 1 875 1 875 1 500 1 500 1 500
Utbytter 1 838 1 000 1 538 1 700 1 700 1 700
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0
Renteutgifter 11 864 11 111 11 500 11 715 11 979 11 960
- endring i forhold til opprinnelig plan 485 921 440
Avdrag på lån 14 224 16 570 13 130 18 319 19 542 19 720
- endring i forhold til opprinnelig plan 370 135 89
Netto finansutgifter -22 121 -24 806 -21 217 -27 689 -29 377 -29 009
Motpost avskrivninger 16 499 16 499 15 941 16 499 16 499 16 499
Netto driftsresultat 12 353 -5 444 -13 660 -10 300 -10 868 -10 190
Disp. eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering -830 -1 800 -1 800 -900 -900 -900
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -10 593 3 435 13 141 1 726 786 -214
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond -930 3 809 2 318 6 486 7 372 8 220
- økt bruk av disp fond revidert øk plan 2 988 3 610 3 084
- herav "flyktningefondet". 5 598 5 220 5 264
- herav prosjekter med begrenset varighet 1 157 907 1 467
- herav saldering ordinær drift -269 1 245 1 489
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat -12 353 5 444 13 659 10 300 10 868 10 190
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan
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Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) Regnskap Budsjett Rev budsjett
(tall i kroner tusen) 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Politiske styringsorganer -8 081 1 993 1 993 493 -507 -507
Stabs- og støttefunksjoner 14 551 17 751 21 522 17 251 16 591 16 591
Fagområde oppvekst 91 958 92 916 96 081 92 916 92 916 92 476
-økt sp ped. helårseffekt 3 500 3 500 3 500
-redusert barnehageplasser -2 600 -2 600 -2 600

Fagområde helse/sosial 82 467 80 957 84 954 80 157 81 067 81 067
-økt avlastning 2 400 2 400 2 400
- ekstra nattvakt 450 450 450
-helseplatforemen (forutsatt 1160' fra 2023) 420 420

Fagområde kultur og samfunn 8 054 9 675 10 054 9 500 9 500 9 500
Fagområde teknisk 28 509 23 325 25 825 23 325 23 185 23 185
Fagområde landbruk og natur 2 541 3 503 4 284 3 503 3 143 3 143
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -2 945 -2 431 -2 323 -2 431 -2 431 -2 431
Samarbeidsordninger Namsos 25 890 27 002 27 302 27 002 27 002 27 002
-ny legevaktsavtale 300 300 300
ALLE 242 943 254 691 269 690 255 765 254 935 254 495

Økonomiplan

 
 
Bevilgningsoversikt Investering R 2020 Revidert Budsjett Øk.Plan Øk.Plan Øk.Plan

2021 2022 2023 2024
Investeringer i anleggsmidler 100 473 122 670 69 190 11 825 4 950
Tilskudd til andres investeringer 1 133 - - - -
Investeringer i Aksjer og andeler 827 900 900 900 900
Utlån av egne midler - - - - -
Avdrag på lån - - - - -
Sum Investeringsutgifter 102 433 123 570 70 090 12 725 5 850
Finansiert slik: - - - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 18 470 22 685 12 748 125 -
Tilskudd fra andre 3 082 33 355 50 - -
Salg av varige Driftsmidler 1 798 3 260 2 100 1 600 1 600
Salg av Finansielle Anleggsmidler - - - - -
Utdeling fra Selskaper - - - - -
Mottatte avdrag på utlån av egne midler - - - - -
Bruk av lån 77 893 63 470 55 292 11 100 4 350
Sum investeringsinntekter 101 243 122 770 70 190 12 825 5 950
Videreutlån 4 566 4 000 2 000 2 000 2 000
Bruk av lån til videreutlån 4 566 4 000 2 000 2 000 2 000
Avdrag på lån til videreutlån 2 808 2 800 2 800 2 800 2 800
Mottatte avdrag på videreutlån 2 808 2 800 2 800 2 800 2 800
Netto utgifter videreutlån - - - - -
Overføring fra drift 830 1 800 900 900 900
Netto avsetning til eller bruk av bundne fond - - - - -
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet fond 360 1 000-                       1 000-                 1 000-                 1 000-              
Dekning av tidligere års udekket tap - - - - -
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 1 190 800 100-                     100-                    100-                  
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) - - - - -  
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R 2020 Revidert Budsjett 2022 2023 2024
Investering i Anleggsmidler(Tall i hele 1000) 2021
Hunn Skole 2020-2023 og Paviljong 7 067 73 050 44 740 6 875 -
Kjøp av boliger 2020 2 370 3 000 3 000 3 000 3 000
Innkjøp av Elbiler (ADM/HELSE) - 2 150 400 400 400
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbol - 250 250 250 250
Intern finanseringstrasnsaksjoner - - - - -
Atrium Overhalla Helsesenter 537 1 362 - - -
Barlia Utvikling av området - 2 000 - - -
Byggetrinn 1 - 18 Omsorgsbiliger 47 288 16 760 - - -
Gatelys - standardheving 2 331 711 - - -
Ny Veg skage Industriområde 338 820 - - -
Obus - uteområde/ videre utbygging 282 10 920 - - -
Ranemsletta barnehage - utvidelse 20 690 272 - - -
Skisseprosjekt Gimle - 1 000 19 000 - -
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget 8 143 6 500 - - -
Varmeanlegg Helsesenteret 1 769 23 - - -
Vann og avløp
Høydebasseng - ny styring og innmat i ven 116 244 - - -
Ledningsnett Beite på Skage - 400 - - -
Ny vannledning over Bertnem bru - 400 - - -
Nytt Membranfilter Rigg B - 1 000 - - -
Tømmeanlegg for bobil 469 3 - - -
VA bil EL - 505 500 - -
Pumpestasjon avløp - 800 800 800 800
Utskifting av avløpsledninger - 300 300 300 300
Overbygg pumpestasjoner 90 200 200 200 200
Sum investering i Anleggsmidler 91 490 122 670 69 190 11 825 4 950
Tilskudd til andres investering
Tilskudd til andres investering
Sum tilskudd til andres investering -
Investering i aksjer og andeler i selskaper
Innskudd KLP 832 900 900 900 900
Sum investering i aksjer og andeler i selskaper 832 900 900 900 900
Sum investeringstugifter 92 322 123 570 70 090 12 725 5 850  
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 01.12.2020 Økonomiplan 2021-2024  
 
Saksopplysninger 
Kommunedirektøren fremmer årlig forslag til økonomiplan for kommende 4 årsperiode, hvor første 
år er årsbudsjettet. Bestemmelsen om kommunal økonomiplan er hjemlet i kommuneloven §§14-2, 
14-3 og 14-4. Kommunene har ulik praksis når det gjelder behandlingstidspunkt. Overhalla har valgt 
å fremme planen til behandling i desember, med en revidering påfølgende vår.  
 
Revidert økonomiplan for 2021-2024 bygger på opprinnelig vedtatt plan hvor en har hensyntatt 
endringer, herunder fremmet for kommunestyret ved behandling av regnskapsrapport for 1. tertial. 
I tillegg er framdrift i investeringer og andre kjente endringer hensyntatt.  
 
Vurdering 
Den opprinnelige økonomiplanen viste at drifts- og finansutgiftene var høyere enn driftsinntektene 
i hele perioden. Netto driftsresultat var på mellom 5 og 7 millioner kroner som var dekket inn med 
bruk av fond. Totalt var det foreslått å bruke 26 millioner kroner av disposisjonsfondet i 
planperioden, og det var forventet at fondet ville være på 40 millioner kroner ved utgangen av 
2024.  
 
Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett 2021 danner grunnlag for kommende års 
statsbudsjett. For 2022 signaliserer regjeringen at kommunene vil få en realvekst knyttet til økte 
utgifter som befolkningsendringer (demografi) og kompensering av vekst i pensjonskostnader 
utover lønns- og prisvekst (deflator). I regjeringens forslag kompenseres Overhalla i underkant av 
2,6 millioner kroner for dette. I tillegg beregnes det som følge av økt nasjonal skatteinngang for 
2021 som videreføres i 2022 en økning i inntektsutjevningen på en million kroner for Overhalla. 
Egne skatteinntekter blir redusert med i underkant av 0,7 millioner kroner.  
 
Det varsles videre en barnevernsreform fra 1. januar 2022. Reformen innebærer et mer helhetlig 
ansvar og dermed økte utgifter for kommunene. Kommuneproposisjonen er dessverre ikke så 
utfyllende at det har vært mulig å innarbeide anslaget i den reviderte økonomiplanen. En forventer 
at opplysningene vil være mer klarlagt når årsbudsjett for 2022 skal behandles. Ekstra midler til 
Koronapandemien som kommunene er kompensert for i 2021 er ikke videreført. Det er foreløpig 
uklart hva langsiktige utgifter av pandemien vil kunne bli. Eksempel kan være psykisk helsevern.  
 
Opprinnelig budsjett for 2021 viser at anslaget for eiendomsskatt ble satt en million kr for høyt. 
Dette er hensyntatt videre i planperioden.  
 
Finansutgiftene øker også noe i revidert plan. Dette har sammenheng med forskyving i framdrift og 
noe økte rammer. Forskyvingen gir forøvrig reduserte finansutgifter i inneværende år.  
 
Revidert plan viser økte behov for spesialpedagogisk undervisning og flere unge brukere med 
behov for avlastning.  Endring fra hvilende til våken nattevakt og færre deltakere i 
legevaktsamarbeidet gir også økte utgifter. Lavere etterspørsel etter barnehageplasser ved årets 
barnehageopptak gir redusert tilskudd til private barnehager og behov for færre ansatte ved 
kommunale barnehager. På lengere sikt vil dette også kunne innebære reduserte 
rammeoverføringer, uten at det er avklart og særskilt hensyntatt i planen ut fra usikkerhet.  
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Overhalla kommune har i likhet med øvrige kommuner i Midt-Norge en opsjonsavtale om å delta i 
samarbeidet med Helseplattformen (felles journalløsning for kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten). Vi har begynt å få kalkyler som viser hvilke kostnader en slik deltakelse vil 
kunne gi. Ved behandling av opprinnelig økonomiplan var det lagt til grunn 300 kroner pr 
innbygger, basert på Trondheim kommunes beregninger. Det var avsatt årlig 1.160.000 kroner i 
planen fra 2023. Nye kalkyler viser at kostnaden kan bli 409 kroner per innbygger. Dette gir en 
samlet netto kostnad pr år på 1.580.000 kroner hvor investering og oppstartskostnader er fordelt 
på 15 år. Kommunedirektøren vil til høsten komme med egen sak med en nærmere orientering til 
kommunestyret om Helseplattformen. Ut fra kommunenes foreløpige tidsplan for innføring av 
Helseplattformen, tas det sikte på å legge frem en beslutningssak om utløsning av opsjon i løpet av 
første kvartal 2022. Prosjektet vil omfatte og vesentlig prege hele helse- og omsorgstjenesten i en 
lengre innføringsfase de kommende år.  
 
Revidert økonomiplan viser følgende endringer som foreslås dekket med bruk av disposisjonsfond: 
 

Bevilgningsoversikt - drift (kr 1000) 2022 2023 2024
Sum generelle driftsinntekter 1 917 1 917 1 917
Sum bevilgninger drift, netto 4 050 4 470 4 470
Netto finansutgifter 855 1 056 529
Netto driftsresultat -2 988 -3 609 -3 082
Finansiering:
Økt bruk disp fond 2 988 3 609 3 082

Endring fra opprinnelig økonomiplan

 
 
I forhold til opprinnelig plan viser revidert økonomiplan at disposisjonsfondet vil være 10 millioner 
kroner lavere ved utgangen av 2024.  
 

 
 
Finansielle måltall viser at netto driftsresultat er negativt i hele perioden. Finansutgiftene og 
lånegjelden er også høyere enn anbefalt nivå. Dette bidrar til at en må «tære» på 
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fondsbeholdningen. Nøkkeltall for disposisjonsfondet viser at en til tross for underskudd i hele 
planperioden vil ha et disposisjonsfond som er på anbefalt nivå ved utgangen av 2024. 
 
Nøkkeltall Anbefalt 

nivå
Regnskap 

2020
Rev budsj 

2021
Rev øk pl 

2022
Rev øk pl 2023 Rev øk pl 

2024

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Min 1,75% 3,30 % -6 % -8 % -9 % -9 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter Min 5 – 10% 18 % 19 % 16 % 13 % 10 %

Netto finansutgifter i % av driftsinntekter Maks 2-3 % 5 % 6 % 8 % 9 % 9 %

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter
Maks 50 – 

60% 110 % 137 % 147 % 144 % 140 %

Avvik fra budsjett
Maks 0,5 – 1 

% 0,60 %  
 
Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig muligheter for å kunne få til utgiftsreduksjoner ved 
effektivisering og endringer av tjenester. Dette arbeidet må forseres de kommende år. Noe av 
innsparingsmålene vil kunne bli dekket ved at ressursene holdes uendret selv om behovene øker, 
og det vil bli nødvendige med stramme prioriteringer av omfang og utforming av de kommunale 
tjenestene. Med et «solid» disposisjonsfond kan en kjøpe seg noe tid til prosessen, men det vil 
være viktig at den gjennomføres før fondet er disponert i sin helhet, slik det var i 2008.  
For en kommune vil det være viktig å kunne ha fondsmidler som kan disponeres til uforutsett 
hendelser og dekke svingninger som ikke fanges opp av rammeoverføringene. 
 
Kommunedirektøren fremmer ingen endringer eller nye tiltak i økonomiplanen for investeringer.  
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Saksmappe: 2020/1966 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Møteplan 2. halvår 2021 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 44/21 02.06.2021 
Kommunestyre 44/21 16.06.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Møteplan for 2. halvår 2021 vedtas. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Siv Åse Strømhylden (SP) fremsatte følgende forslag til møtetidspunkt: 
 
Møtetidspunkt endres til kl. 08.00. 
 
Votering: 
Det ble stemt over kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot Siv Åse Strømhylden (SP) 
sitt alternative forslag til nytt tidspunkt for møtestart. 
 
2 stemte for Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag (Hege Kværnø Saugen-SP og Siv Åse 
Strømhylden- SP). Forslaget falt dermed mot 5 stemmer som stemte for kommunedirektørens 
forslag til vedtak. 
 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
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Saksopplysninger 
Kommunestyret skal vedta møteplan for 2. halvår 2021. 
 
Kommunedirektørens forslag: 
 

Utvalg: September Oktober November Desember 
Formannskap 16.*) 12. 9./30. 

 

Kommunestyret 28. 19. 16. 14. 
 
Møtene starter kl. 12.00. 
 
*) Torsdag 
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