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Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Oppmøte kl. 11.30 for å promotere “Aktiv Overhalla” for media.

Per Olav Tyldum
Ordfører
Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2013/7653-3

- Positiv, frisk og framsynt -

Rådmann i Overhalla

Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Referat til kommunestyremøte 17.3.14
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
1/14

Rådmannens innstilling
Referatet vedlegges møteprotokollen.
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Møtedato
17.03.2014

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

I

07.02.2014 Oversendelse av endelig rapport

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Saksopplysninger
a)

Brev datert 7.2.14 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Beredskapstilsyn i Overhalla
kommune – oversendelse av endelig rapport.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1285-3

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Søknad om fritak fra styreverv for Josefine og Ludvig Strømhyldens minne valg av 2 nye medlemmer frem til okt. 2015
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
10/14

Møtedato
17.03.2014

Rådmannens innstilling
Tor Inge Aune innvilges fritak fra sitt verv og det foretas valg av 2 nye medlemmer.
Følgende velges:
Medlemmene velges frem til høsten 2015 (valgperioden), da skal det foretas nytt valg.
Solveig Grande Flaat innvilges fritak f.o.m. neste valgperiode, fra nytt valg 2015.
Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens §§14 og 15
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

I
I

04.02.2014 Søknad om fritak fra verv
04.02.2014 Søknad om fritak fra verv

Solveig Grande Flaat
Tor Inge Aune

Saksopplysninger
Overhalla kommune har mottatt søknad fra Tor Inge Aune og Solveig Grande Flaat som begge
søker om fritak fra sine verv som styremedlemmer for Josefine og Ludvig Strømhyldens minne.
Tor Inge Aune ber om fritak for resten av inneværende periode, etter at han har vært medlem av
styret siden høsten 1999.
Solveig Grande Flaat har også vært medlem av styret siden høsten 1999 og er leder i styret frem
til oktober 2015. Hun ber om fritak etter inneværende periode.
Sist det ble foretatt valg av styre (høsten 2011), ble det valgt 2 medlemmer. I følge statuttene
skal det velges 3 medlemmer til å bestyre minnesamlinga: “det skal velges et styre på 3
medlemmer, hvorav 2 kvinner – en fortrinnsvis fra Kvatninggrenda”. Solveig Grande Flaat
opplyser i sin søknad at hun har snakket med 2 kvinner fra Kvatninga som er villig til å gå inn i
styret, Elisabeth Hildrum og Berit Sagvik.
Vurdering
Generelt sett bør det etter rådmannens oppfatning være høy terskel for å kunne få fritak,
samtidig som en må vurdere hvert enkelt tilfelle/søknad/verv.
Plikt til å ta i mot valg og bestemmelser om uttreden er hjemlet i Kommunelovens §§14 og 15.
§ 15, pkt. 2 lyder:
“2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
plikter i vervet.”
Opprykk og nyvalg er hjemlet i Kommunelovens §16:
“1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er
valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra
vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et
kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité
trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den
uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ
valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste
eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer.
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene
til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte
kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til
formannskapet eller fylkesutvalget.
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen.
Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er
oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”Før det foretas valg til styrer og råd i
Overhalla kommune, kunngjør kommunen dette og ber samtidig om at de som ikke ønsker gjenvalg gir beskjed om dette før det
foretas valg. Selv om det foretas slik kunngjøring, kan det skje at ikke alle registrerer dette og da kan det skje at de velges på
nytt.
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Rådmannen mener, ut fra enhelhetsvurdering,at det er uproblematisk å imøtekomme søknad om
fritak for Tor Inge Aune, og foreslår at kommunestyret foretar suppleringsvalg av 2 nye
medlemmer i samsvar med statuttene, slik at styret består av 3 medlemmer.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1971-5

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Rapport selskapskontroll Namas AS
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
11/14

Møtedato
17.03.2014

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen med utgangspunkt i rapportens kapittel 4 utarbeide
ajourført eierskapsmelding.
3. Ajourført eierskapsmelding skal behandles av kommunestyret innen 30.06.2014.
Hjemmel for vedtaket er:
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Vedlegg
1 Sak 004/14 Rapport selskapskontroll Namas AS

Saksopplysninger
Det vises til vedlagte rapport, kontrollutvalgets innstilling fremmes i saken.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1971-4

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
12/14

Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:
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Møtedato
17.03.2014

Vedlegg
1 Saksprotokoll fra kontrollutvalget
2 Årsrapport for 2013 til kommunestyret

Saksopplysninger
Årsrapporten ble vedtatt i kontrollutvalget den 20.2.14 og kontrollutvalgets innstilling fremmes i
saken.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1563-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Sentraladministrasjonen

Bente Eidesmo

Saksframlegg

Rapport om brukerundersøkelser innen helse og omsorg
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
10/14
13/14

Møtedato
11.03.2014
17.03.2014

Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar rapporten, med resultater fra brukerundersøkelser innen helse og omsorg, til
orientering.

Behandling i Overhalla formannskap - 11.03.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 11.03.2014,enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger
Helse og omsorg har gjennomført brukerundersøkelser siden 2007 med hjelp av verktøyet til
bedrekommune.no. Kommunen bruker dette verktøyetda mange kommuner i Norge bruker det
samme og det giren automatisk sammenligning med andre som deltar. Det blir sammenlignet
med den kommunen som skårer dårligst og best pr spørsmål og i tillegg et snitt for landet.
Tabellene i saken sammenligner bare med det som er snitt for landet.
Tabell 1 til 8 viser resultatene fra undersøkelsene fra 2007 til 2013.Det vises også til størrelse på
utvalg og svarprosent på undersøkelsene.
Oversikt over undersøkelser og deltakere
Etter hvert har en kommet inn i en fast organisering av brukerundersøkelsene(se tabell under).
Nå gjennomføres de annethvert år for alle tjenestene. Helsestasjonen og fysio-ergoterapien har
undersøkelsene på oddetallsår mens de andre tjenestene på partallsår, for å gjøre
gjennomføringen mer håndterbar. Tabell nedenfor viser når og hvilke brukerundersøkelser som
er gjennomført. Høsten 2014 gjennomføres en ny brukerundersøkelse for hjemmetjenesten,
sykeheimen,tjeneste for funksjonshemmet og psykisk helsetjeneste.
ÅR
2007
2010
2011
2012
2013

Deltakere brukerundersøkelse “ bedrekommune”
Hjemmetjenesten, sykeheimen(brukere og pårørende), Psykisk
helsetjeneste(bruker-spør-bruker) og sosiale tjenester.
Hjemmetjenesten, sykeheimen(brukere og pårørende), Tjeneste for
funksjonshemmet(brukere og pårørende), psykisk helsetjeneste
Helsestasjon og Fysio-ergoterapien
Hjemmetjenesten, sykeheimen(brukere og pårørende) Tjeneste for
funksjonshemmet(bruker og pårørende), psykisk helsetjeneste
Helsestasjon og Fysio-ergoterapien

Kommentarer til gjennomførelsen
I 2007 var bedrekommune dårlig tilpasset som brukerundersøkelse til psykisk helsetjeneste,
derfor blebrukerundersøkelsen “Bruker-spør-bruker” brukt dette året. Etter det harvi brukt
bedrekommunesitt verktøy også innen psykisk helsetjeneste. Disse 2 verktøyene kan ikke
sammenliknes og er svært forskjellige.“Bruker-spør-Bruker” var en kvalitativ
brukerundersøkelse som var organisert som gruppeintervju av et utvalg brukere.
Bedrekommunes verktøy er en kvantitativ undersøkelse der vi sender ut informasjonsbrev og
spørreskjema til et utvalg av tilfeldige brukere.
Resultatene fra brukerspørbruker-undersøkelsen til psykisk helsetjeneste i 2007 finnes i en egen
rapport og ble presentert i ettertid til ansatte, politikere og administrasjonen.
Rutiner i forbindelse med brukerundersøkelsene annethvert år
1. Tjenestene bestemmer utvalgsstørrelse
2. Tjenestene vurderer om det er ønskelig med tilleggsspørsmål
3. Informasjonsbrev skrives og vedlegges undersøkelsen
4. Tilfeldig utvalg av brukere får spørreskjema
5. Til brukerne på sykeheimen og tjeneste for funksjonshemmet bruker vi en uhildet person
som hjelper brukerne med å svare på spørsmålene. De andre brukerne og pårørende får
skjemaet tilsendt i posten med frankert brev for tilbakesending av svar.
6. Elektronisk undersøkelse skal brukes neste gang til brukerne av helsestasjon, fysioergoterapi og pårørende.
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7. Gjennomgang av svarene på ledermøte(helse og omsorg)
8. Gjennomgang av svarene på personalmøter på hver enhet.
Resultatene fra brukerundersøkelsene er også tema i ledersamtaler mellom rådmannen, fagsjef
helse og enhetsleder. Indikatorer fra brukerundersøkelsene inngår også i styringskort for
enhetene (balansert målstyring).
Resultat av brukerundersøkelsene
Tabell 1(Hjemmetjeneste), tabell 2(sykeheimen-bruker)og tabell 3(sykeheimen-pårørende) er
gjennomført 3 ganger: 2007, 2010 og 2012. Bedrekommune har forbedret brukerundersøkelsen
underveis med tanke på endringer av noen spørsmål og graderingen på svarscorene. I 2007 og
2010 ble svarene gradert fra 1 til 4, der 4 var topp score. I 2012 ble svarene gradert fra 1 til 6,
der 6 var topp score.
Tabell 1
Hjemmetjenesten

2007
Snitt
Snitt
Dimensjon
Overhalla Norge
(58
kommuner)
1) Resultat for brukerne
3,8
3,4
2) Brukermedvirkning
3,5
3,0
3) Respektfull behandling 3,8
3,4
4) Tilgjengelighet
3,5
3,2
5) Informasjon
3,6
3,2
6) Generelt
3,7
3,3
Snitt totalt
3,7
3,3

2010
Snitt
Snitt
Overhalla Norge
(70)

2012
Snitt
Snitt
Overhalla Norge
(56)

3,6
3,1
3,7
3,5
3,5
3,7
3,5

5,7
4,8
4,8
4,9
5,6

5,3
4,5
4,5
4,7
5,1

5,3

4,9

3,4
3,1
3,5
3,2
3,3
3,3
3,3

Tabell 1b
Tabellen under viser utvalgets størrelse og svarprosent på hver brukerundersøkelse

Hjemmetjenesten
Utvalg
Svarprosent

2007
80
45

2010
66
61

2012
60
50

Kommentarer og tiltak til de ulike dimensjonene fra brukerundersøkelsen i 2012 ved enhetsleder
Beate Galguften Aunet.
1) Resultat for brukerne:
Spørsmålene her omfatter grad av fornøydhet i forhold til rengjøring av bolig (5,7), hjelp til
matlaging (4,8), medisiner (5,8), personlig hygiene (5,7), hjelp slik at jeg kan bo hjemme(5,8),
omsorgsfulle (5,8) tidsbruk (5,6) og utførelse på oppgaver (5,9) og om ansatte kjenner sine
arbeidsoppgaver hjemme hos brukeren.(5,8)
Resultatet viser at brukerne er i stor grad fornøyd på alle områder. Det scores særlig høyt på
omsorg, på kjennskap til arbeidsoppgaver, tidsbruk og måten arbeidsoppgaver utføres.
Noen årsaker til god score: Det arbeides systematisk med dokumentasjon i journalsystem, man
skal være oppdatert på brukers behov og endringer i behov til enhver tid noe som gir ansatte
muligheter til å utføre en god jobb. Jobbes hele tiden med logistikk i forhold til arbeidsruter, der
ansatte tar del i planlegging ut fra mest hensiktsmessige måte å løse oppgavene.
Noe lavere score på hjelp til matlaging, eneste punkt ned på 4,8. Mye av årsak til litt lavere
score ligger nok i endring på matombringing, fra utkjøring av varm mat til kald mat, som nå må
varmes av bruker selv.
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2) Brukermedvirkning:
Spørsmålene omfatter hvorvidt bruker er med når det utarbeides planer om bruker (3,8),
medbestemmelse om hvordan hjelpen skal utføres(5,1), bestemmelse over tidspunkt for hjelp
(4,8), medbestemmelse over hvilken hjelp man skal motta (5,4).
Spørsmål angående planer i form av Individuell plan trekker ned svar-score i denne
dimensjonen.
Tiltak: Brukermedvirkning har vært tema på personalmøter, og hvordan vi best involverer
brukerne i de tjenester og tiltak som fastsettes. I forhold til tidsbestemmelse prøver vi å
imøtekomme etter beste evne, men prioritering ut fra faglig forsvarlighet som kommer i første
rekke.
3) Respektfull behandling:
Spørsmålene omfatter om personale er lydhøre overfor klager (5,6), nye ansatte viser
legitimasjon når de kommer (3,2), om ansatte behandler bruker med respekt (5,8) Gode
resultater.
Tiltak:Ansatte og vikarer har legitimasjonskort, med navn og bilde, og nyansatte vikarer
instrueres i å vise legitimasjon.
4) Tilgjengelighet:
Spørsmålene omfatter tjenesten bidrar til trygghet (5,9), mulighet for å få tak i tjenesten over
telefon (5,8), får beskjed ved forsinkelser (5,0), kommer til avtalt tid (5,3), fornøyd med antall
timer hjelp (5,6), kort tid fra søknad til oppstart tjeneste (5,8).
Tiltak: Gjennomgang av resultater i personalmøte. Etterstrebes punktlighet, men vi jobber med
mennesker med ulike behov, og situasjoner kan oppstå som medfører forsinkelser. Samtaler med
brukerne at noe tidsmargin på avtaler må aksepteres.
5) Informasjon:
Spørsmålene omfatter kjennskap til klageadgang (5,0), ansatte snakker klart og tydelig slik at
jeg forstår dem (5,9), god informasjon om hva de ansatte skal gjøre (5,6), vet hva som står i
vedtaket (5,3) og god informasjon om tjenesten jeg får (5,3).
Årsak til god score: Det er jobbet med informasjonsskriv ved oppstart av tjenester. Enkeltvedtak
sendes til brukerne raskt etter utført saksbehandling.
Tiltak: Har forbedret informasjon på kommunens hjemmesider.
6) Generelt:
Alt i alt- fornøyd med hjemmehjelpen jeg får (5,7)
Alt i alt- fornøyd med hjemmesykepleien jeg får (5,9)
Samlet gjennomgang av brukerundersøkelsene i hjemmetjenesten er gjort i personalmøter, der vi
har plukket ned undersøkelsen på hvert spørsmål, og sett på hvilke områder vi har hatt
forbedringspunkter. I 2012 så vi at det var mest på temaet brukermedvirkning vi hadde
forbedringspotensialer på, og da i forhold til involvering i tiltaksplaner.
Tabell 2
Sykeheimen beboere
Dimensjon

1) Resultat for beboere
2) Trivsel
3) Brukermedvirkning
4) Respektfull behandling
5) Tilgjengelighet
6) Informasjon

2007

2010
Snitt
Snitt
Snitt
Snitt
Overhalla Norge Overhalla Norge
(42)
(54)
3,3
3,7
3,3
3,9
3,5
3,7

3,2
3,3
2,8
3,6
3,2
3,2
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3,3
3,3
3,3
3,8
3,5
3,2

3,3
3,4
3,1
3,7
3,4
3,3

2012
Snitt
Snitt
Overhalla Norge
(47)
5,8
5,9
5,6
6,0
6,0
5,7

5,1
5,4
4,8
5,6
5,1
5,1

7) Generelt
Snitt totalt
Tabell 3
Sykeheimen pårørende
Dimensjon
1) Resultat for beboere
2) Trivsel
3) Brukermedvirkning
4) Respektfull behandling
5) Tilgjengelighet
6) Informasjon
7) Generelt/helhetsvurdering
Snitt totalt

3,8
3,6

3,5
3,3

3,7
3,4

3,5
3,4

2007

2010
Snitt
Snitt
Snitt
Snitt
Overhalla Norge Overhalla Norge
(48)
(66)
3,2
3,3
2,7
3,7
3,3
3,2
3,8
3,3

2,9
3,1
2,8
3,6
3,1
3,0
3,3
3,1

3,1
3,2
2,9
3,8
3,4
3,4
3,6
3,2

3,0
3,2
3,0
3,6
3,3
3,1
3,5
3,1

5,8

5,2

2012
Snitt
Snitt
Overhalla Norge
(56)
4,5
5,0
4,3
5,1
4,4
4,7
5,4
4,8

4,3
4,8
4,2
5,1
4,6
4,4
5,0
4,6

Tabell 3b
Tabellen under viser utvalgets størrelse og svarprosent på hver brukerundersøkelse. Har satt
pårørendeundersøkelsene i parentes.

Sykeheimen brukere(pårørende)
Utvalg
Svarprosent

2007
20(39)
85(54)

2010
17(29)
82(48)

2012
15(32)
93(47)

Kommentarer og tiltak til de ulike dimensjonene fra brukerundersøkelsen og
pårørendeundersøkelsen i 2012 ved enhetsleder Kirsten Svarliaunet. Kommenterer begge
undersøkelsene samtidig og pårørendesvaret står i parentes 2.
1) Resultat for beboerne
Spørsmålene omfatter om beboerne er fornøyd med Mat/måltider(6,0)(4,8), hjelp til personlig
hygiene(6,0)(4,7), mulighet til privatliv(6,0)(4,6), mulighet for frisk luft(5,3)(2,8),
legehjelp(6,0)(5,3), fysioterapi(6,0)(4,6), smertebehandling(6,0)(5,4),deltar i
aktivitetstilbudet(4,3)(3,9), fornøyd med kultur/underholdningstilbud(6,0)(4,4). Dette er virkelig
gode tilbakemeldinger fra beboerne til ansatte innen pleie og omsorg, men også ansatte på
kjøkken, fysioterapi, lege og dagtilbudet. Ansatte i avdelingene og kjøkkenet har de siste årene
fordypet seg og laget nye rutiner for oppfølging av kosthold og ernæring, det er bl.a. innført et 4.
måltid.
Det er maks score på de fleste spørsmål, men når det gjelder mulighet for å komme ut i frisk luft
(5,3) og deltakelse i aktivitetstilbudet er det lavere skår. Det var disse spørsmålene vi hadde
laveste score på i 2010 også.
Tiltak:Dette har vi diskutert på personalmøter og vet at vi kan forbedre tilbudet slik at det blir
mer individuelt tilpasset. Derfor ønsker vi å sertifisere sykeheimen som en
“Livsgledesykeheim”. Da skal hver enkelt pasient få en egen aktivitetsplan ut ifra sine interesser
og muligheter.
2) Trivsel
Spørsmålene her omfatter; trives på rommet(6,0)(4,5), føler trygghet(5,9)(5,1), trives med de
ansatte(6,0)(5,4), trives med de andre beboerne(5,7)(4,3), baderommet er tilrettelagt(6,0)(5,4).
Kommentarer: her er det omtrent maks score fra beboerne. Pårørende gir også gode
tilbakemeldinger her.
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3) Brukermedvirkning
Spørsmålene her omfatter; får stå opp, legge meg og spise når jeg vil(6,0)(4,9), jeg deltar på
planer som angår meg(4,3)(2,8), jeg som pårørende deltar på tiltaksplaner(2,8), hvis du har
deltatt på planleggingen følte du det var nyttig for deg som pårørende(5,6).
Kommentarer: Her er det også maks score på alle spørsmål utenom det siste. Pasientene føler
ikke at de blir tatt med når det skal utarbeides planer for dem.
Tiltak: Da brukerundersøkelsen ble gjennomgått med ansatte ble det enighet om at vi skulle
legge mer vekt på involvering av beboerne og pårørendenår tiltaksplaner lages.
4) Respektfull behandling
Spørsmålene her omfatter; ansatte behandler meg med respekt(6,0)(5,4), min verdighet blir
ivaretatt(6,0)(5,2), ansatte hører på meg(beboeren) ved klage(6,0)(4,5).
Kommentarer:
5) Tilgjengelighet
Spørsmålene her omfatter; plass på sykeheimen når jeg trengte det(6,0)(5,4), trygghet på at
ansatte kommer når jeg trenger det(6,0)(4,8), jeg vet hvem som er min kontaktperson(6,0)(2,1),
mulighet for å snakke med ansatte eller andre(6,0)(4,8)
Kommentarer:
6) Informasjon
Spørsmålene her omfatter; god informasjon om tjenesten(5,1)(4,3), informasjon om
aktivitetstilbudet(5,9)(4,7), ansatte snakker klart og tydelig(5,9)(5,3), jeg vet hvordan jeg skal
klage(5,9)(4,4), alt i alt hvor fornøyd er jeg med sykeheimen(5,9).
Kommentarer:
Pårørende ble innkalt til pårørendemøte etter undersøkelsene i 2007 og 2010. Da ble resultatet
fra brukerundersøkelsene gjennomgått og diskutert. Det var noe dårlig oppmøte..
Undersøkelsene viser at pårørende ikke er like fornøydsom beboerne med tjenestetilbudet ved
Overhalla sykeheim. Det kan være flere årsaker til det. Det er ikke sikkert at beboerne tør være
ærlig og det er mulig at pårørende ikke er tilstrekkelig informert om tilbudet.
Pårørende fårtilbud om to samtaler med primærkontakt i løpet av året. Enkelte ønsker det, men
flere takker nei pga. at de er ofte på besøk, så de mener de får tilstrekkelig med informasjon da.
Enkelte av pårørende bor ikke i nærheten, da har det vært forsøkt med informasjonsutveksling
pr. mail. Det er planlagt å kjøpe iPad slik at pasientene kan snakke med sine nærmeste over nett.
Dette er på planleggingsstadiet. Det har ikke vært fellesmøte med pårørende etter siste
brukerundersøkelse/pårørendeundersøkelse. Det er planlagt møte med pårørende ved oppstart av
satsingen Livsgledesykeheim.
Tabell 4
Tabellen under er resultatet fra brukerundersøkelsene til psykisk helsetjeneste i 2010 og 2012.
Her er svarene gradert med score fra 1 til 4, der 4 er topp score.
2010
2012
Psykisk helsetjeneste
Snitt
Snitt
Snitt
Snitt
Dimensjon
Overhalla Norge
Overhalla Norge
(33)
(44)
1) Resultat for brukerne
2) Brukermedvirkning
3) Respektfull behandling
4) Fysisk miljø
5) Personalets kompetanse
6) Samordning med andre
7) Tilgjengelighet
8) Informasjon
9) Generelt

3,0
3,3
3,7
3,4
3,5
2,7

2,9
3,2
3,7
3,4
3,5
3,0

3,0
3,5

2,9
3,4
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3,4
3,2
3,7

3,3
3,4
3,7

3,7
3,3
3,8
2,7
3,6

3,6
3,5
3,5
3,0
3,5

Snitt totalt

3,5

3,3

3,4

3,4

Tabell 4b
Tabellen under viser utvalgets størrelse og svarprosent på hver brukerundersøkelse

Psykisk helsetjeneste
Utvalg
Svarprosent

2010
60
17

2012
50
28

Kommentarer og tiltak til de ulike dimensjonene fra brukerundersøkelseneinnen
psykisk helsetjeneste ved enhetsleder Heidi Kildal
1) Resultat for brukerne
Spørsmålene her omfatter; tjenesten bidrar til: et mer meningsfullt liv(3,4), dekket mitt sosial
kontakt med andre(3,1), økt trygghet(3,5), godt tilrettelagt(3,6),
2) Brukermedvirkning
Spørsmålene her omfatter; jeg kan påvirke tjenesten(3,3), blir hørt ved ønske om endring(3,4),
deltar i planer som angår meg(3,0)
3) Respektfull behandling
Spørsmålene her omfatter; ansatte lytter til meg(3,8), ansatte ivaretar taushetsplikten(3,6),
ansatte holder avtaler(3,8), ansatte gir beskjed(3,6), ansatte behandler meg med respekt(3,8)
4) Personalets kompetanse
Spørsmålene her omfatter; ansatte evner å gi meg god hjelp(3,7)
5) Samordning med andre
Spørsmålene her omfatter; de som hjelper meg samarbeider med andre(3,3)
6) Tilgjengelighet
Spørsmålene her omfatter; ventetiden er akseptabel(3,7), er fornøyd med antall timer jeg får(3,8)
Møtested passer til fortrolige samtaler(3,7), det er mulig å få kontakt med tjenesten over
telefon(3,8)
7) Informasjon
Spørsmålene her omfatter; informasjon om det tjenesten kan tilby(3,3), informasjon om mine
rettigheter(2,6), info om brukermedvirkning innebærer(2,5), jeg er kjent med hvordan jeg kan
klage(2,4).
8) Generelt
Spørsmålene her omfatter; alt i alt hvor fornøyd(3,6)
Kommentarer og tiltak:
Brukerundersøkelsen er tatt opp i personalgruppa.
Score på landsgjennomsnitt
Etter undersøkelsen i 2010 er det jobbet med samordning av tjenestene.Spesielt kan nevnes
systematiske møter med NAV og innføring av familieteam. Virkninga kan sees på resultatet i
2012.
På detteområdet har det etter 2012 vært ytterligere trykk ved gjennomføring av
SARBU(samarbeid om barn og unge) og revitalisering av tverrfaglig kontaktutvalg.
I tillegg er det etter undersøkelsen i 2012 lagt vekt på å jobbe med områdene Informasjon og
Brukermedvirkning. Lagt til ny informasjon i informasjonsmappene til brukerne og iverksatt
tiltak ved at brukerne kontinuerlig vurderer sitt tilbud og har innflytelse på fortsettelsen.
Tiltak ved at brukerne i samarbeid med tjenesten kontinuerlig vurderer sitt tilbud og har
innflytelse på videre tiltak ved å gjennomføre evalueringsmetoden Klient- og resultatstyrt
praksis (KOR).
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Tabell 5
Tabellen under er resultatet fra brukerundersøkelsene som er gjort innen tjeneste for
funksjonshemmede (TFH) brukereog gjennomført som intervju av en uhildet person som ikke
jobber innen helse og omsorg.
2010
2012
Tjeneste for
funksjonshemmede
brukere
Snitt
Snitt
Snitt
Snitt
Dimensjon
Overhalla Norge
Overhalla Norge
(14)
(22)
1) Resultat for brukerne
2) Brukermedvirkning
3) Trivsel
4) Respektfull behandling
5) Personalets kompetanse
6) Fysisk miljø
7) Individuell plan
8) Samordning med andre
9) Tilgjengelighet
10) Informasjon
11) Generelt
Snitt totalt

3,0
2,6
3,6
3,5
3,5
3,0
3,4
3,3
3,5
3,3
3,3

3,2
2,7
3,6
3,3
3,5
3,6
3,1
3,4
3,5
3,4
3,5
3,3

3,3
1,5
3,9
3,8

3,0
2,6
3,4
3,3

4,0
3,8
4,0
3,9
4,0
3,6

3,4
2,6
3,4
3,4
3,3
3,4
3,2

Tabell 5b
Tabellen under viser utvalgets størrelse og svarprosent på hver brukerundersøkelse,
pårørendeundersøkelsen står i parentes.

TFH bruker(pårørende)
Utvalg
Svarprosent
Tabell 6
Tjeneste for
funksjonshemmede,
pårørende

2010
11(16)
73(69)

2012
10(10)
60(30)

2010

2012

Dimensjon

Snitt
Snitt
Overhalla Norge
(22)

1) Resultat for brukerne
2) Brukermedvirkning
3) Trivsel
4) Respektfull behandling
5) Personalets kompetanse
6) Fysisk miljø
7) Individuell plan
8) Samordning med andre
9) Tilgjengelighet
10) Informasjon
11) Generelt
Snitt totalt

2,7
2,5
3,5
3,1
3,2
3,6
3,0
3,2
3,4
3,4
3,0
3,1

2,7
2,2
3,4
3,1
3,1
3,3
3,2
2,9
3,2
3,1
3,0
3,0
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Snitt
Overhalla
svært få
svar(3)

Snitt
Norge

Kommentarer og tiltak til de ulike dimensjonene fra brukerundersøkelsen 2012 og
pårørendeundersøkelsen i 2010 ved enhetsleder Heidi Kildal. Kommenterer begge
undersøkelsene samtidig og pårørendesvaret fra 2010 i parentes 2 og brukerundersøkelse fra
2012 i parentes 1. Det ble gjennomført pårørendeundersøkelse i 2012 også, men det var bare 3
svar og det var derfor ikke mulig å hente ut resultatet. Enhetsleder har lest svarene manuelt.
1) Resultat for bruker
Spørsmålene her omfatter; har du et aktivt liv(2,3)(2,7), sosialt liv med venner(3,0)(2,2),
trygghet i hverdagen(4,0)(3,3), fornøyd med tjenesten du får(3,8)(2,6)
2) Brukermedvirkning
Spørsmålene her omfatter; påvirker tjenesten som mottas(1,0)(2,3), blir du hørt ved
klage(3,2)(2,9), innflytelse på hovedkontakt(1,0)(2,0), kan du/bruker velge hvor en skal
bo(1,0)(2,0), fungerer samarbeidet med kommunen til brukerens beste(3,1)(bare spm til
pårørende)
3) Trivsel
Spørsmålene her omfatter; trivsel der du/brukeren bor(4,0)(3,0), trivsel med
aktivitetene(3,8)(3,4), trivsel på jobb(4,0)(3,6)
4) Respektfull behandling
Spørsmålene her omfatter; hører de ansatte på deg/brukeren(3,7)(3,1), gjør ansatte det dere er
enige om(3,8)(2,9), viser de ansatte deg/brukeren respekt(4,0)(3,3)
5) Personalets kompetanse
Spørsmålene her omfatter; vet de ansatte nok om deg/brukeren(4,0)(3,2), gjør de ansatte en god
jobb(3,7)(3,2)
6) Fysisk miljø
Spørsmålene her omfatter; er hjemmet tilpasset ditt/brukerens behov(4,0)(3,7), er
dagaktivitetene tilpasset deg/brukeren(4,0)(3,1), er arbeidsplassen tilpasset ditt/brukerens
behov(4,0)(4,0)
7) Individuell plan
Spørsmålene her omfatter; ingen svar
8) Samordning med andre
Spørsmålene her omfatter; bidrar kontaktperson til god samordning med andre(3,8)(3,6)
samarbeider tjenesteyterne om tilbudet med brukeren (2,9)(bare pårørende)
9) Tilgjengelighet
Spørsmålene her omfatter; får du/brukeren hjelp når du trenger det(4,0)(3,0), tilstrekkelig
hjelp(4,0)(3,3), oppe lenger ved spesielle anledninger(4,0)(4,0)
10) Informasjon
Spørsmålene her omfatter; info om det som skjer(3,8)(3,3), snakker de ansatte klart og
tydelig(4,0)(3,6)
11) Generelt
Spørsmålene her omfatter; alt i alt hvor fornøyd(4,0)(3,0)
Kommentarer og tiltak
Undersøkelsene er tatt opp i personalgruppa
Har en positiv utvikling i forhold til både eget resultat fra forrige måling og landsgjennomsnitt.
Det som utmerker seg negativt er brukermedvirkning.
Mye av dette er vanskelig å gjøre noe med, for eksempel bolig og i en viss grad tjenestene.
Hvem som er kontaktperson er det ikke alltid ønskelig å imøtekomme av ulike årsaker, for
eksempel kompetanse, ansvarsfordeling mellom ansatte m.m.
Pårørendeundersøkelsen fra 2012 er manuelt behandlet av enhetsleder. Det gjør at vi kan følge
egen utvikling, men ikke sammenlikne oss med andre.
Ser en positiv utvikling fra forrige undersøkelse. Til tross for lav score på enkelte felt - en
totalvurdering på max-poeng 4 .
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Er tatt opp i personalgruppa og skal presenteres og diskuteres i pårørendemøte. Pårørende er
oppfordret til å starte interessegruppe og det er i gang.
Tabell 7
Fysio-ergoterapien
Dimensjon
1) Resultat for brukerne
2) Brukermedvirkning
3) Respektfull behandling
4) Personalets kompetanse
5) Samordning med andre
tjenester
6) Fysisk miljø
7) Pålitelighet
8) Tilgjengelighet
9) Informasjon
10)Generelt/helhetsvurdering
Snitt totalt

2011

2013
Snitt
Snitt
Snitt
Snitt
Overhalla Norge Overhalla Norge
(24)
(28)
4,1
5,2
5,6
5,3
5,0

4,6
5,2
5,8
5,5
5,3

5,1
5,0
5,7
5,6
5,5

4,6
5,1
5,7
5,4
5,3

5,5
5,5
5,1
4,5

5,1
5,6
5,1
4,6

5,1

5,1

4,7
5,8
5,5
5,1
5,5
5,4

4,8
5,4
5,1
4,3
5,2
5,1

Tabell 7b
Tabellen under viser utvalgets størrelse og svarprosent på hver brukerundersøkelse

Fysio-ergoterapien
Utvalg
Svarprosent

2011
51
27

2013
59
39

Kommentarer og tiltak til de ulike dimensjonene fra brukerundersøkelsen ved enhetsleder Heidi
Kildal.
1) Resultat for brukeren
Spørsmålene her omfatter;får du hjelp til trengt hjelp(5,5), at det blir lettere å være aktiv(5,0),
lettere å delta i aktiviteter(4,7)
2) Brukermedvirkning
Spørsmålene her omfatter; terapeuten hører på deg(5,5), delta på målsettingsarbeidet med
tilbudet(4,8),
3) Respektfull behandling
Spørsmålene her omfatter; behandler deg med respekt(5,7), holder taushetsplikten(5,7)
4) Pålitelighet
Spørsmålene her omfatter;holder det som er lovet(5,8)
5) Tilgjengelighet
Spørsmålene her omfatter; enkelt å komme i kontakt med tjenesten(5,3), akseptabel
ventetid(5,3), du får tjeneste på det stedet du ønsker(5,7), omfanget er tilpasset ditt behov(5,7)
6) Informasjon
Spørsmålene her omfatter; informasjon som gir deg bedre kunnskap om egen helse og
funksjon(5,4), info om hva tjenesten kan tilby(5,1), info om andre tjenester nyttig for deg(4,8)
7) Fysisk miljø
Spørsmålene her omfatter; kvaliteten på lokalene(4,8), utstyret i lokalene(4,6)
8) Personalets kompetanse
Spørsmålene her omfatter; ansatte gjør en god jobb(5,6)
9) Samordning
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Spørsmålene her omfatter; fornøyd med hvordan samarbeidet med andre fungerer(5,5)
10) Helhetsvurdering
Spørsmålene her omfatter; alt i alt(5,5)
Undersøkelsen 2011 behandlet i personalgruppa.
På landsgjennomsnittet. Jobbet litt ekstra med bevisstgjøring på framgang og resultat.
Deltakelse i SARBU (samarbeid om barn og unge) og tverrfaglig kontaktutvalg.
Undersøkelsen 2013, en del over landsgjennomsnitt, positiv utvikling fra forrige undersøkelse.
Behandles våren 2014.
Tabell 8
Helsestasjonen
Dimensjon
1) Resultat for brukerne
2) Brukermedvirkning
3) Respektfull behandling
4) Samordning med andre
5) Pålitelighet og
kompetanse
6) Tilgjengelighet
7) Informasjon
8)Generelt/helhetsvurdering
Snitt totalt

2011

2013
Snitt
Snitt
Snitt
Snitt
Overhalla Norge Overhalla Norge
(41)
(45)
4,1
4,3
5,1
3,4
4,9

4,7
4,6
5,3
4,7
5,0

4,5
4,4
5,3
5,3
5,0

4,8
4,8
5,4
4,9
5,2

4,6
4,7

5,0
4,8

4,5

4,9

5,3
4,7
4,9
4,9

5,4
5,0
5,1
5,0

Tabell 8b
Tabellen under viser utvalgets størrelse og svarprosent på hver brukerundersøkelse

Helsestasjonen
Utvalg
Svarprosent

2011
135
35

2013
135
31

Kommentarer og tiltak til de ulike dimensjonene fra brukerundersøkelsen ved enhetsleder Heidi
Kildal
1) Resultat for brukeren
Spørsmålene her omfatter; ansattes evne til veiledning og informasjon i forhold til:
amming(4,4), kosthold(4,0), vaksinasjon(5,0), søvn(4,8) foreldrerollen(4,3), vanskelige
tema(4,6), tilbudet generelt(4,6), oppfølging (4,3), hjemmebesøk(5,0)
2) Brukermedvirkning
Spørsmålene her omfatter; er de ansatte lydhøre for dine behov(4,8), mulighet for å påvirke type
oppfølging(4,0)
3) Respektfull behandling
Spørsmålene her omfatter; møter deg og barnet med vennlighet og respekt(5,5), tar dine
spørsmålpå alvor(5,3), støtter deg på dine valg i forhold til barnet(5,1)
4) Samordning med andre
Spørsmålene her omfatter; helsestasjonens samarbeid med andre(5,3)
5) Pålitelighet og kompetanse
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Spørsmålene her omfatter; ansatte følger opp det som er avtalt(5,2), har du tillit til gitt råd(4,9),
stoler du at ansatte oppdager avvik på utvikling til barnet ditt(4,9), møter du de samme
ansatte(5,0)
6) Tilgjengelighet
Spørsmålene her omfatter; oppnå kontakt(4,6), mulighet til kontakt utenom faste avtaler(5,0),
fysisk tilgjengelighet til helsestasjon(4,6), tilstrekkelig tid satt av til deg(5,2), åpningstider(5,3)
7) Informasjon
Spørsmålene her omfatter; forståelig informasjon av ansatte(5,0), finner du den informasjon du
trenger(4,5)
8) Helhetsvurdering
Spørsmålene her omfatter; alt i alt hvor fornøyd er du (4,9)
Kommentarer og tiltak
Undersøkelsen 2011 tatt opp i personalgruppa.
Noe under landsgjennomsnitt.
Hovedfokus i oppfølgingen har vært samordning: Mye samme tiltak som i psykisk helsetjeneste
familieteam, SARBU,tverrfaglig kontaktutvalg
Undersøkelsen 2013, litt under landsgjennomsnitt, men positiv utvikling fra forrige
undersøkelse. Behandles våren 2014.
Vurdering
Det er etter hvert etablert gode rutiner for en systematisk gjennomføring og gjennomgang av
brukerundersøkelsene innen helse og omsorg. Dette er en god måte å få vurdert og forbedret
tjenestene på.I tillegg får vi en sammenligning av våre tjenester opp mot andre kommuner i
landet.Selv om det er mest gode tilbakemeldinger finner vi alltid områder som er svakere. Det er
viktig at ansatte får kjenne på de gode tilbakemeldingene samtidig med at de også ønsker å ta
tak i de svakeste områdene for å forbedre disse, noe som vi håper vil utgjøre en forskjell for
brukerne i ettertid.
Samlet sett ser rådmannen at vi innenfor helse og omsorg leverer tjenester som gjennomgående
får gode tilbakemeldinger fra brukere og pårørende. Ledere, ansatte og tillitsvalgte har et sterkt
fokus på systematisk utvikling av tjenestene. Brukerundersøkelsene er et viktig redskap i dette
arbeidet, og bør kunne gi nyttig styringsinformasjon til kommunestyret. En tar sikte på jevnlig
rapportering til kommunestyret om resultater fra kommende brukerundersøkelser.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2013/8643-4

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg
M

Anskaffelse av nødstrømaggregater - finansiering
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
11/14
14/14

Møtedato
11.03.2014
17.03.2014

Rådmannens innstilling
1. Det anskaffes en nødstrømløsning med aggregat og tilhørende installasjoner til
sykeheimen/Helsesenteret innenfor en kostnadsramme på kr 1.460.000 eks. mva. Økt
bevilgning kr. 710.000 finansieres med låneopptak.
2. Anskaffelse av nødstrømløsning for administrasjonsbygget avventes i påvente av
avklaring av framtidig energi- og varmeløsning for bygget. Rådmannen kommer tilbake
med egen sak om oppstart og gjennomføring av utredning av en slik løsning.

Behandling i Overhalla formannskap - 11.03.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 11.03.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

29.10.2013 Helhetlig risiko -og
sårbarhetsanalyse og handlingsplan
30.10.2013 VS: Oppsummeringrapport ROS
22.11.2013 Særutskrift - Helhetlig risiko -og
sårbarhetsanalyse og handlingsplan
18.02.2014 Tilleggsbevilgning til innkjøp av
nødstrømsaggregater

I
X
S

Tittel

Adressat

Bente Eidesmo

Saksopplysninger
I kommunestyremøtet 18.11.2013 ble det vedtatt å styrke beredskapen med å investere i
nødstrømsaggregater for sykeheimen og administrasjonshuset. Dette vedtaket var basert på et
tidligere kostnadsoverslag fra 2009/10.
Siden dette vedtaket ble gjort er det engasjert en rådgiver som har bistått i å se på behov, tilstand
på eksisterende el anlegg og kostnadsoverslag mm.Denne gjennomgangen viser at tidligere
kostnadsoverslag er for lavt og at det kreves en tilleggsbevilgning for å få gjennomført denne
anskaffelsen.
Kostnadsoverslaget fra 2009 var på 750 000 eks mva og var nok beregnet ut fra en
“minimumsløsning” uten dypere kartlegging.Rådmannen orienterte ved behandling av saken om
usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget. Siden opprinnelig kostnadsoverslag ble laget, har det
skjedd mye i forhold til erfaringer med beredskap, krav og forventninger. Siste
kartlegging/vurdering viser at det kreves 1 695 000 kroner i tillegg for anskaffelse av
aggregatløsning både for sykeheimen/Helsesenteret og administrasjonsbygget. Dette gir et
samlet kostnadsoverslag på kr 2.445.000 eks mva.for samlet løsning. Kostnadsoverslagene er
fordelt på følgende vis:
Sykeheimen: 1 360 000 eks mva.
Administrasjonshuset: 985 000 eks mva.
Rådgiver elektro: 100 000 eks mva.
Kostnadsoverslaget nå er basert på en dybdekartlegging av behov og tilstand på de eksisterende
elektriske anleggene.I tillegg er plassering av aggregatene avklart med aktuelle kostnader.
Når man har med eldre elektriske anlegg å gjøre må mye bygges om å tilpasses til nye
installasjoner og krav som følger i forbindelse med dette.
Både på sykeheimen og administrasjonshuset er det eldre anlegg, på sykeheimen er det også slik
at det er bygget på/om flere ganger siden det var nytt, dette fører med seg en del ekstra
følgekostnader man ikke kommer utenom.
Verst er det likevel på administrasjonshuset,hvor det elektriske anlegget er gjort svært lite med
siden byggeåret 1969.Her bør/må hovedtavlen (sikringskapet) skiftes før man kopler inn et
nødstrømsaggregat.Dette må av HMS-hensyn for så vidt gjøres uansett og uavhengig av
installering av aggregatløsning. Det tenkes gjennomført gjennom driftsbudsjettet og vil ikke bli
belastet på prosjektet. Anskaffelsen vil likevel bli koblet på denne anbudsutlysningen for å få
samme elektroentreprenør til å utføre begge deler, noe som vil gi den beste økonomiske og
praktiske løsningen.
Begge aggregatløsningene det er utarbeidet kostnadsoverslag på er fremtidsrettet dimensjonert,
dette vil si at vi blant annet kan takle et eventuelt nytt varmesystem med denne løsningen.
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Sykeheimen: Her er beregnet et anlegg med “autostart”ved strømbrudd og dimensjonert for å
takle de fleste funksjonene under et langvarig strømbrudd, dog noe avhengig av om
varmeanlegget må gå for fullt. Må varmeanlegget gå for fullt må man ha forhåndsdefinerte
rutiner som sier noe om hva som må holdes i gang og hva som kan koples ut.
Aggregatet er tenkt plassert under tak på enden av garasjen ved sykeheimen.De
bygningsmessige arbeidene blir utført i egenregi av vaktmestrene.
Denne plasseringen kombinerer strategisk og hensiktsmessig plassering mht avstand og
tilkoblingspunkt.
Beregnet driftstid før nødvendig drivstoffylling vil være ca 24 timer med den dimensjoneringen
som er gjort nå.
Administrasjonshuset:
Her er også beregnet et anlegg som ivaretar alle funksjoner ved langvarig strømbrudd, men det
er beregnet en løsning som gjør at man må starte aggregatet manuelt:
På denne løsningen er det beregnet fremtidsrettede løsninger og tilstrekkelig kapasitet til å dekke
et framtidig nytt varmeanlegg.
Anlegget er også dimensjonert for å kunne dekke telenor sin 4G sender som står på taket.Dette
ville kunne sikre nettdekning i området, forutsatt at Telenor selv ønsker en slik løsning.
Når det gjelder administrasjonshuset er det også sett på forskjellige minimumsløsninger uten at
disse er særlig besparende.Dette har sin årsak i at her har vi med et svært utdatert elektrisk
anlegg som krever mye før det kan tilkoples et aggregat og en del følgekostnader knyttet til
gjennomføringer, branntettinger mm. En eventuell redusert størrelse på aggregatets kapasitet vil
ha svært begrenset virkning på kostnadene.
Skissert løsning inkluderer også en UPS (batteristrøm i to timer til datarom)som sikrer
datarommet for ødeleggelser som skjer ved strømblink.
Aggregatet er tenkt plassert ved siden av søppelskur og bygges opp med spilevegger og et enkelt
tak over, disse arbeidene utføres i egenregi.
Dette anlegget dimensjoneres for 12 timers drift før det er nødvendig å fylle drivstoff.

Vurdering
Erfaringene fra høststormene “Hilde” og “Ivar” viser at vi trenger robuste løsninger som er
dimensjonert for å takle langvarig strømbrudd om det er sommer eller vinter med 30
minusgrader. Våre ferske erfaringer underbygger konklusjonene fra øvelse på en situasjon med
langvarig strømbrudd høsten 2010, spesielt med tanke på behovet for nødstrømaggregater. I en
slik situasjon settes kommunens evne til krisehåndtering etter kort tid på prøve, hvor behovet for
lys, varme og intern/ekstern kommunikasjon raskt blir kritisk.
Fylkesmannen er i sin evalueringsrapport fra høstens hendelser også tydelig på kommunens
ansvar i en beredskapssituasjon og peker spesielt behovet for aggregater for å sikre viktige
samfunnsfunksjoner som sykeheimer m.v.. Fylkesmannen skriver følgende om Kommunenes
rolle: “Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens
sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en
kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller
en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid.”
Det pekes også på at vi kan forvente mer “ekstremvær” i årene fremover.I tillegg må vi ta
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innover oss at vi befinner oss i et rasutsatt område med mye leire og har store vassdrag sentralt i
vår kommune.
Løsningene som er kostnadsvurdert er fullskalaløsninger og løsninger i tråd med beskrevne
behov.
Når det gjelder administrasjonshuset er også dette en viktig bygning når det gjelder
kriseberedskap/kriseledelse, kommunikasjonsknutepunkt (IKT), informasjons- og
mediehåndtering, og kan også nyttes isituasjoner med evakuering.
Ser vi på erfaring fra hendelsene i høst og vinter ser vi at informasjonsarbeidet er en særdeles
viktig del av en hendelseshåndtering. Dette eri dagens nyhetsbilde et svært krevende arbeid som
krever tilrettelagte arbeidsvilkår. I en tenkt krisesituasjon kan selvsagt kriser og presse håndteres
av kriseteamet fra andre lokasjoner som for eksempel fra sykeheimen, dette er imidlertid en lite
egnet løsning når vi ser på bruken av sykeheimen ellers under en krise.
Å samle alle som trenger bistand/hjelp og alle som ønsker informasjon på et sted som for
eksempel sykeheimener lite egnelig for å drive god krisehåndtering.
Å ha en delt løsning med administrasjonshuset som håndterer kriseberedskap i fjerde etasjen,
pressekonferanser i kommunestyresalen og eventuelt evakuering i ledige arealer vil gjøre at vi
kan bruke sykeheimene til det som er naturlig i en slik fase, dette vil være den den absolutt beste
løsningen.
Konklusjon
Kostnadsøkningen i prosjektet er likevel vesentlig, og rådmannen ser nå grunn til å gjøre en
nærmere vurdering av mulige alternative løsninger for nødstrøm/energi/varme til
administrasjonsbygget. En nødstrømløsning her på ca 1 mill kr som beskrevet i saken, vil være
en ren beredskapsløsning som ikke har noen kostnadsreduserende effekt i daglig drift. I tråd med
kommunens fokus på nye energiløsninger (jfr. klima- og energiplanen, som er under revidering),
er det interessant å se nærmere på en samlet energi- og oppvarmingsløsning for
administrasjonsbygget med et vesentlig innslag av fornybare energikilder. Det kan tenkes at en
slik samlet løsning kan gi tilstrekkelig forsyningssikkerhet, samtidig som en løsning med
fornybar energi vil kunne gi reduserte årlige driftskostnader til strøm og oppvarming.
Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak om oppstart og gjennomføring av en
slikutredning.
Å sikre nødstrøm til sykeheimen/Helsesenteret har førsteprioritet og rådmannen foreslår at dette
gjennomføres som foreslått, med ambisjoner om å ha på plass en slik løsning innen kommende
vinter. Dette iverksettes innenfor en kostnadsramme på kr 1.460.000 eks mva, dvs. en økning av
opprinnelig kostnadsramme med kr 710.000.
Det presiseres at beskrevne kostnader er et kostnadsoverslag og at leveransen skal ut på anbud
og gjennomføres før endelige kostnader blir avklart.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1844-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Asle Lydersen

Saksframlegg

Uttalelse om grunnlovfesting av det lokale selvstyret
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
12/14
15/14

Møtedato
11.03.2014
17.03.2014

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune avgir følgende uttalelse til Stortinget:
Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må
komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står
fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått
av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012) og
Dokument 12:26 (2011-2012))
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall
for et av disse forslagene.

Behandling i Overhalla formannskap - 11.03.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 11.03.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

05.03.2014 Uttalelse om grunnlovfesting av det
lokale selvstyret
29.01.2014 Brev fra KS: Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale
selvstyret

Saksopplysninger
KS har bedt alle landets kommuner om å avgi en Uttalelse til Stortinget om grunnlovfesting av
det kommunale selvstyret.
KS planlegger å overbringe en sterk henstilling fra kommunene og fylkeskommunene til
Stortinget om å grunnlovfeste det lokale folkestyret i løpet av Grunnlovens jubileumsår.
Vedlagt fra KS til kommunene følger et forslag til uttalelse.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke,slik KS påpeker, hensynet til at et fullverdig nasjonalt
demokrati også måkomme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av
lokaldemokratiet stårfortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har
tidligere vært foreslåttav representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått
det nødvendige flertall.
Norsk rett på dette områdeter i dag, slik KS videre påpeker, heller ikke i samsvar med de
traktatmessige forpliktelser som Norge har påtatt seg etter det europeiske Charteret om lokalt
selvstyre av 15. oktober 1985 art. 2; og av 26 europeiske konstitusjoner er Norge alene om å
ikke ha en bestemmelse om lokalt selvstyre/lokaldemokratiet i Grunnloven.
Det ligger nå tre forslag til grunnlovfesting av det lokale folkestyret i Stortinget. De fleste
partiene på Stortinget står bak et eller flere av forslagene. Stortinget foretar nå en språklig
gjennomgang av Grunnloven, og vil til høsten starte behandlingen av forslagene.
Vurdering
Det er viktig å få innarbeidet lokalt selvstyre / lokaldemokratiet i grunnloven som er det
konstitusjonelle /øverste nivå i vårt lovhierarki. Det er bred enighet om at kommunene har en
fast, stor og viktig plass i det norske styringssystemet.
Det er også viktig at Norge oppfyller sine traktatforpliktelseretter Charteret om lokalt selvstyre.
Stortinget har ved flere anledninger tidligere behandlet forslag om grunnlovfesting av lokalt
selvstyre uten at dette har oppnådd flertall, og det er ønskelig at denne debatten kommer i mål i
form av en grunnlovfesting.
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For å få mest mulig tyngde bak en slik henstilling, er det avgjørende at mange kommuner og
fylkeskommuner har vedtatt en uttalelse, slik Hovedstyret i KS har anbefalt.
På grunn av frister og andre regler for grunnlovsforslag/-endringer er det nå hellerikke mulig å
få endretpå ordlyden i de foreliggende grunnlovsforslagene.
Rådmannen forslår ut fra en samlet vurdering at KSsforslag til uttalelse vedtas.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1853-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Rådmann i Overhalla

Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Overhalla Næringsbygg AS - ny strategiplan og nye vedtekter
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
13/14
16/14

Møtedato
11.03.2014
17.03.2014

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til ny strategi for Overhalla Næringsbygg AS.
2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle med Overhalla Næringsbygg AS om en eventuell
overtakelse av G-bygget til barnehageformål, samt bidra til at det kjøres en prosess med
Overhalla Frivilligsentral for å avklare om de ønsker å overta bygget de er leietaker i.
Rådmannen kommer tilbake med egen sak om dette når det er nærmere avklart.

Behandling i Overhalla formannskap - 11.03.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 11.03.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

05.03.2014 Overhalla Næringsbygg AS - ny
strategiplan og nye vedtekter

Saksopplysninger
Overhalla kommunestyre vedtok høsten 2011 den første versjonen av eierskapsmelding for
Overhalla kommune. Som en del av eierskapsmeldingen vedtok kommunestyret å prioritere
først en tettere oppfølging av strategi for kommunens eierskap i Overhalla Næringsbygg AS for
å kunne utøve et mer aktivt og politisk forankret eierskap.
Det kan generelt trekkes opp fem områder som bør være gjenstand for en vurdering av eierskap i
selskaper:
a) Har kommunen en tydelig eierstrategi?
b) Stemmer eierstrategien med dagens formål?
c) Har kommunens engasjement fortsatt gyldighet?
d) Er selskapets drift i samsvar med selskapets formål?
e) Hvordan er selskapets økonomiske stilling?
KOMREV avsluttet medio 2011 en eierskapskontroll i Overhalla Næringsbygg AS, med en
rapport til kommunestyret. Rapporten pekte blant annet på behovet for en tydelig eierstrategi for
selskapet.
Ved behandling av eierskapsmeldingen ble formannskapet utpekt som kommunens faste
eierskapsutvalg. Eierskapsutvalget har i ettertid gjennomført en prosess i samspill med
næringsaktører og Overhalla Næringsbygg AS med vurdering av videre strategi for selskapet.
Denne prosessen har nå munnet ut i en ny strategiplan som ekstraordinær generalforsamling
(formannskapet som generalforsamling) behandlet og vedtok 13.01.2014. I tillegg til å vedta
strategiplanen vedtok generalforsamlingen følgende:
Når det gjelder salg av selskapets aktiva, skal det gjennomføres etter følgende plan:
Aksjeposter, her kan Overhalla Næringsbygg AS starte arbeidet med å selge
aksjepostene umiddelbart.
Bygninger, her skal Overhalla Næringsbygg AS rette en henvendelse til Overhalla
kommune, som vil komme tilbake med forslag / tiltak på hvordan bygningene kan løftes
ut av balansen til Overhalla Næringsbygg AS.
Styrets plan om å få gjennomført salg av aktiva innen utgangen av 2. kv. 2014 står fast.
Utkast til nye vedtekter ble vedtatt og skal legges fram for endelig godkjennelse i ordinær
generalforsamling våren 2014. Det ligger blant annet i forslaget en omdøping av selskapet til
Overhalla Realinvest AS.
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Strategiplanen legger opp til følgende:
Formål: Investere i bygg, eiendommer og aksjer primært i Midt-Norge.
Hovedmål 1: Selskapet skal ha avkastning på kapitalen for reinvesteringer.
Hovedmål 2: Åpne for at private aktører kan investere i selskapet.
Delmål 1:
 Salg av deler av eksisterende eiendomsmasse og aksjeportefølje innen 2. kvartal 2014
o Strategi 1: Det foretas en verdivurdering av bygningsmassen og aksjer
o Strategi 2: Eksisterende aksjonærer tilbys fortrinnsrett
Delmål 2:
 Selskapet skal være proaktiv og sammen med næringslivet se på muligheter for aktuelle
prosjekter innen 2. kvartal 2014
o Strategi 1: Dialog med øvrig næringsliv om selskapets visjon og målsettinger
o Strategi 2: Det skal være et kortsiktig perspektiv på de investeringer som
selskapet velger å investere i.
o Strategi 3: Det søkes medlemskap i de til enhver tid aktive
næringsorganisasjoner-/miljø i Overhalla
o Strategi 4: Det etableres en egen hjemmeside samt å innføre bruk av sosiale
media.
Når det gjelder bygninger eier selskapet p.t. G-bygget i Barlia (kommunen leietaker og driver
barnehage), Vangen/Flerbrukshuset (Overhalla Frivilligsentral leietaker) og omtrent halvparten
av Servicebygget. Selskapet har aksjeposter i ulike selskaper.
Vurdering
I tråd med eierskapsmeldingen har det vært behov for å ta stilling til hva kommunen ønsker med
Overhalla Næringsbygg AS. Skal selskapet kunne være et redskap som kan bidra til
næringsutvikling i kommunen, bør det være en viss aktivitet og utvikling også i selskapet. De
siste årene har selskapet vært preget av stabil viderføring av tidligere engasjementer i bygg.
Rådmannen ser det som naturlig at selskapet nå har vedtatt en strategi hvor en i større grad
ønsker å realisere verdiene som ligger i bygg og aksjeposter, med tanke på bruk i nye
sammenhenger og nye prosjekter. Det gjenstår å konkretisere videre satsinger og
enkeltprosjekter, noe som naturlig ligger til selskapets styrende organer å avklare og iverksette.
Overhalla kommune må ta stilling til henvendelsen fra Overhalla Næringsbygg AS vedrørende
bygningene. Kommunen bes komme med forslag / tiltak på hvordan bygningene kan løftes ut av
balansen til Overhalla Næringsbygg AS.
Rådmannens vurdering er at eierandelen i Servicebygget kan realiseres på fritt grunnlag og
gjennom prosess som Overhalla Næringsbygg AS selv forestår. Når det gjelder G-bygget i
Barlia og Vangen/Flerbrukshuset har både kommunen og Overhalla Frivilligsentral en interesse
i å delta i prosessen med å løfte byggene ut av balansen til Overhalla Næringsbygg AS.
Rådmannen vil foreslå at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle med Overhalla
Næringsbygg AS om en eventuell overtakelse av G-bygget og at det kjøres en prosess med
Overhalla Frivilligsentral for å avklare om de ønsker å overta bygget de er leietaker i. En tar da
sikte på å komme tilbake til kommunestyret med egen sak om dette når det er nærmere avklart.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/648-9

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
14/14
17/14

Møtedato
11.03.2014
17.03.2014

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper.
2. Forskriften trer i kraft “straks”, og oppheves 31. desember 2018.
3. Overhalla kommune vedtar oppstart av planarbeid. Det tas sikte på å utarbeide en
kommunedelplan i samarbeid med Namsos og Namdalseid.
Hjemmel for vedtaket er: Lov 26.juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5,
jf. kgl. Res. 11.desember 1992 nr. 1050.
Behandling i Overhalla formannskap - 11.03.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 11.03.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Kart som viser aktuelle omsøkt løypetrase i forsøksperioden

Utsendte vedlegg:
1. Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper, brev fra Miljøverndepartementet,
datert 3.12.13
2. Forskrift om kommunalt forsøk om snøscooterløyper
3. Søknad om deltakelse i forsøket med etablering av snøscooterløyper, brev datert 23.8.13
4. Kart som viser aktuell løypetrase
5. Særutskrift MNS-sak 40/13, 14.6.13, Høring på forslag til endringer i
motorferdselsforskriften, samt invitasjon til deltakelse i forsøksordning med
snøscooterløyper
Saksopplysninger
I forbindelse med deltakelse i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper for
fornøyelseskjøring må de enkelte kommunestyrer i Midtre Namdal samkommune vedta
forskriften, og oversende den til departementet for stadfesting innen 1.april 2014.
Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven, og departementet har utarbeidet en
standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, jf. vedlegg 2.
Forskriften har vært på høring i forbindelse med utarbeidelsen, jf. Forsøksloven § 5 tredje
punktum og Forvaltningsloven § 37. Det vil derfor ikke være nødvendig med en ytterligere lokal
høring av forskriften før fastsetting i deltakerkommunene. Forskriften kan ikke endres, og vil tre
i kraft “straks” etter departementets stadfesting.
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Regjeringen understreker at kommunene som deltar i forsøket bør ha som mål å gjennomføre
gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for friluftsliv,
naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø, jf. forskriften § 3.
Hvis kommunen vil, kan planprosessen for etablering av løyper starte før forskriften er
stadfestet. Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om snøscooterløyper eller andre
vedtak forskriften gir hjemmel for før forskriften er stadfestet.
Historikk resyme
Overhalla kommunestyret vedtok den 22.4.13, etter interpellasjon vedr. søknad om rekreasjonsløype for snøskuterkjøring, å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utrede og foreslå et konkret
opplegg for rekreasjonskjøring i Overhalla. Rapporten skulle behandles politisk før søknad om
deltakelse i forsøksordningen ble oversendt.
Midtre Namdal samkommunestyre vedtok imidlertid den 3.5.13,å støtte forslaget om at det skal
gjennomføres et forsøk med lokal opprettelse av snøscooterløyper for rekreasjonskjøring, og
fremme en felles søknad om deltakelse.
Miljøverndepartementet utlyste 30.5.13 ei forsøksordning (2014-2018) med åpning for
etablering av snøscooterløyper i kommunene.
Midtre Namdal samkommunestyre vedtok den 14.6.13 at administrasjonen i samarbeid med
komiteen for miljø og landbruk (MNS)utarbeider søknad om deltakelse i forsøksordningen med
scootertraseer, uten videre behandling i samkommunestyre. I tillegg ble informasjon om søknad
om etablering av scootertraseer for rekreasjonskjøring, samt foreslåtte endringer i Nasjonal
forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - tatt til orientering. Samkommunen
vedtok også innspill til næringskjøring i form av snøscootersafari.
Komiteen for miljø og landbruk (MNS) inviterte reindriftsdistriktene til møte den 27.6.13 for å
drøfte alternative traseer før søknaden ble utformet. Representant fra Fosen reinbeitedistrikt
deltok, mens representanter for Vestre-, og Østre Namdal reinbeitedistrikt hadde meldt forfall.
Møtet konkluderte med at det ikke var aktuelt å foreslå noen lysløypetrase for rekreasjonskjøring innenfor Fosen-, og Vestre Namdal reinbeitedistrikt.
Eget møte mellom Vestre Namdal reinbeitedistrikt og jordbrukssjef i MNS avholdt.For
reinbeitedistriktet er det svært ugunstig med traseer for rekreasjonskjøring med snøscooter etter
de aktuelle skogsbilvegene i Fosnes og Namsos kommune.
Eget møte mellom Østre Namdal reinbeitedistrikt og jordbrukssjef i MNS avholdt den 9.7.13.
Reindrifta i utgangspunktet skeptisk til økt bruk av snøscooter innenfor vinterbeite, da det vil
medføre ulemper/merarbeid for næringa. Det vil derfor være vanskelig å akseptere forslaget om
å etablere et sammenhengende løypenett mellom Namdalseid/Namsos/Overhalla (jf. vedlegg 4)
Reindrifta ga uttrykk for at en økning i trafikken etter allerede etablerte snøscootertraseer ville
gi minst ulemper for reindrifta. Traseen fra Solum i Bangdalen til Bangsjøen i
Namsos/Overhalla/Steinkjer kommuner er den minst problematiske. Ellers kan det vurderes om
traseen som brukes fra Homstad/Vesteråvatnet til Bangsjøen i Overhalla kommune kan være
aktuell.
Felles søknad om deltakelse ble oversendt departementet i brev datert 23.8.13. Aktuelt løypenett
i forsøksordningen er foreslått ut fra et politisk forslag om å prøve ut et felles løypenett som
strekker seg over 3 (Overhalla, Namdalseid og Namsos) av de 4 kommunene i samkommunen,
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jf. vedlegg 4. Det foreslåtte løypenettet er tenkt lagt etter ubrøyta skogsbilveger på privat grunn
og i statsallmenninger (Fra Homstad i Overhalla kommune, gjennom Namsos kommune til
Deråsgrenda i Namdalseid kommune, med tilførselsløyer både i Namsos og Namdalseid).
Regjeringen har besluttet å iverksette forsøksordningen, og samtidig utvide den til å omfatte alle
kommuner som har meldt sin interesse for å delta, brev fra Miljøverndepartementet datert
3.12.13.
Møte i rådmannsgruppen i MNS den 22.1.14, hvor landbrukssjef i MNS og avd.ing. fra teknisk
avdeling møtte for å orientere om videre planprosess, og et eventuelt felles plansamarbeid.
Avd.ing. i Overhalla fikk ansvar for å koordinere i en evt. felles planprosess i samarbeid med en
representant fra Namdalseid og Namsos kommune. Hver enkelt kommune må imidlertid vedta
forskriften og oversende den inn for stadfesting innen fristen 1.4.14.
Seminar om forsøksordningen arrangert av Fylkesmannen den 30.1.14. Fra Overhalla kommune
deltok rådmannen, avd.ing. teknisk avdeling, og en politiker fra lokal arbeidsgruppe i Overhalla.
Fra Miljø- og landbruk (MNS) deltok miljø- og skogbrukssjefen.
Vurdering
Forskriften
Med bakgrunn i tidligere behandlinger og møter i Overhalla kommune og samkommunen
vedrørende deltakelse i forsøksordningen, tilrås det å vedta forskriften og at den trer i kraft
“straks”departementet har stadfestet den.
Videre planprosess og plansamarbeid
Hvis felles løypetrase som lå til grunn for søknaden fortsatt skal legges til grunn for den videre
arealplanleggingen, så vurderes plantypen kommunedelplan som den mest hensiktsmessige
planformen for Overhalla. Dette begrunnes i hovedsak med at det er lite ønskelig å åpne for en
revisjon av kommuneplanens arealdel på grunn av en forsøksordning, samt at kommunestyret
har vedtatt i planstrategien for perioden 2012-2015 å videreføre eksisterende arealplan i
perioden.
Når det gjelder en videre planprosess etter plan- og bygningsloven(pbl), tas det sikte på å inngå
et samarbeid med Namsos og Namdalseid.
Forskriften gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder om planprosessen kommunene må
gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for løypene. Blant annet måden
enkelte kommune få samtykke fra både private og offentlige grunneiere (for statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret) om snøscooterkjøring over deres eiendom. Samtykke
må gisfør kommunestyrene kan treffe et planvedtak i saken. Bestemmelsene skal minst
inneholde regler om kjørefart, samt tidspunkt og tidsrom for kjøring.
For Overhalla sin del vil en prøveordning med et felles løypenett omfatte en strekning på om lag
23 km langs eksisterende skogsbilveger, og hvor det er registrert 6 grunneiere. Det er imidlertid
flere eierinteresser (grunneiere) i Vesterå veglag.
Forhold som kan påvirke planprosessen er blant annet omfang av kartlegging og utredningskrav
som er gitt i forskriften (støy, ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder,
kulturminner og kulturmiljø). Tidspunkt for sluttbehandling av plan vil per i dag være vanskelig
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å tidfeste. Planprosessen vil kreve en administrativ ressurs i kommunen. I tillegg må det
påregnes kostnader til planlegging og til evt. utredninger og utarbeidelse av plandokumenter.
Neste steg etter vedtak av forskriften i denne saken, vil altså være igangsetting av planprosessen
som skal munne ut i vedtak om kommunedelplan. Prosessen følger ordinær saksgang i tråd med
Plan- og bygningsloven, her under involvering berørte, høringsprosess m.v..
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2012/4917-14

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga – Namsos (Skage) og
Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kV – spenningsoppgradering og nybygging.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
15/14
18/14

Møtedato
11.03.2014
17.03.2014

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune mener at omsøkte spenningsoppgradering er godt nok utredet.
Det henstilles at eventuelle konflikter med skiløypetraseen avklares nærmere med Overhalla
idrettslag.
Det henstilles om at arbeidet ved Stormyra utføres vinterstid for å unngå/redusere eventuelle
kjøreskader.

Behandling i Overhalla formannskap - 11.03.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 11.03.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:
1. Konsesjonssøknad kan ses her: http://skjema.nve.no/NVE-saksdokument/201203690-51486600.pdf
2. Kart kan ses her: http://skjema.nve.no/NVE-saksdokument/201203690-9-1496382.pdf
Saksopplysninger
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversendt konsesjonssøknad fra Statnett SF til
høring.
Høringsfrist er satt til 24.mars 2014.
Statnett søker om konsesjon i medhold av energiloven, om ekspropriasjonstillatelse
(oreigningslova av 23.10.1959, § 2 punkt 19) for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og
drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport, samt
forhåndstiltredelse (oreigningslova § 25) som innebærer at grunn og adkomstmuligheter kan tas
i bruk før skjønn er avholdt.
Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å motta synspunkter på planene og forslag
til tiltak som kan redusere negative virkninger.
Statnett begrunner søknaden med at tiltaket vil bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i
nettet i Midt-Norge, samt legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon i Nordland og MidtNorge.
Statnett ser på spenningsoppgradering som en teknisk god og miljøvennlig løsning; nettet
fornyes, kapasiteten økes og tapene reduseres med svært små inngrep i naturen. Alternativet til
spenningsoppgradering er å bygge flere nye kraftledninger i nye traseer.
Statnetts planer omfatter følgende tiltak i Overhalla kommune:
En ombygging av eksisterende kV 300 ledningen til 420 kV spenningsnivå vil kreve ulike tiltak
på forskjellige strekninger avhengig av utforming på eksisterende ledning. Der isolatorer og
masteutforming tillater det, vil eksisterende isolatorer forlenges med 2-3 skåler, mens det på
andre strekninger planlegges satt inn ekstra isolatorkjeder og overgang fra oppheng med enkelt
isolator til V-oppheng med isolatorkjeder per fase. Statnett ønsker samtidig å montere dupleksliner. Det vil si to liner for hver fase på strekninger hvor det ikke er slike liner i dag.

Side41

Dupleksledning mellom Nedre
Røssåga og Namsos(Skage)

Namsos(Skage) transformatorstasjon etter ombygging.
Omlagt dupleksledning markert med rødt. Deponi er skravert
med sort. Grense og gjerde angitt med stiplet strek.

I tillegg omsøkes blant annet en ombygging Namsos(Skage) transformatorstasjon.
Ombyggingen omfatter nytt kontrollhus med et areal på ca. 250 m², samt mindre endringer i
tilknytning til eksisterende anlegg. Endringene vil skje innenfor eksisterende stasjonstomt.
Eksisterende 300 kV anlegg vil rives når stasjonen er ferdig bygget. Arbeidet vil skje i
forbindelse med ombygging av ledningen mellom Klæbu og Namsos(Skage) som allerede er gitt
konsesjon. (i gjeldende konsesjon for Namsos(Skage) bes det at punktene om autotransformator og et 300 kV linjefelt tas ut)
Generelt:
Eksisterende rettigheter til transport og bruk av private veger omfatter bare drift og vedlikehold.
Ved omsøkt oppgradering er det behov for å erverve rettigheter til nødvendig transport og
ferdsel, noe som vil bli planlagt sammen med grunneiere og veglag. Eksisterende veger og
sleper vil bli brukt der det er mulig og hensiktsmessig.
Etter Statnetts innledende vurdering vil det trolig ikke være behov for å utvide ryddebeltet
utover dagens bredde på 38 og 40 meter. Hvis behov for utvidelse, så vil dette avtales med den
enkelte grunneier.
Behov for forundersøkelser (kulturminner) av nye stasjonsområder, ledningstraseer, mastepunkt,
transportveger og rigg/vinsjeplasser vil bli avklart med kulturminnemyndigheten før
anleggsstart.
Omsøkte tiltak vil ikke berøre områder i Overhalla som er vernet eller foreslått vernet etter
naturmangfoldloven.
Alternative traseer er ikke utredet, da omsøkte tiltak består i hovedsak av mindre endringer i
eksisterende nett.
Ombygging av ledningen og stasjonene er planlagt gjennomført stegvis. Tidspunkt for
omleggingen til 420 kV driftsspenning vil bli koordinert med resten av planene for spenningsoppgradering i Midt-Norge.
NVEs saksgang ved konsesjonsbehandling av denne søknaden:
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NVE har tidligere vurdert søknaden og konkludert med at tiltaket ikke faller inn under kriteriene
i § 4 i forskrift om konsekvensutredning.
konsek

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

Søknad

Høring

Vedtak /
Innstilling

Eventuell
klagebehandling

Statnett informerte om tiltaket i møte den 12.6.13.Tilstede
.Tilstede var representant fra teknisk avdeling
og miljø- og landbruk MNS.
Kommunen har gitt uttalelser til følgende utbyggingsprosjekt de senere år:
Ny 132 kV Spillum – Namsos(Skage) og riving av 66 kV Namsos(Skage) – Namsos
Ny 420 kV Namsos(Skage) – Roan
Oppgradering av 300 kV til 420 kV Klæbu-Verdal-Ogndal-Namsos(Skage)
Namsos(Skage)
Samordnet 132kV
32kV nettilknytning fra vindkraftverk
Vindmålemast– Grønningfjella vindkraftanlegg (Salfjellet)
Anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 33-2 tredje
ledd, er unntatt behandling etter planplan og bygningsloven (pbl). Kommunen er imidlertid gitt
innsigelsesrett, jf. energilovens § 2-1.
2 1. En eventuell innsigelse bør gis så tidlig som mulig, og
senest i forbindelse med høringen.
Vurdering
Mulige konsekvenser de omsøkte tiltakene vil ha for miljø, naturressurser og samfunn er
gjennomgått og vurdert i søknaden fra Statnett.
For Overhalla sin del er det ingen boliger og fritidshus som ligger nærmere enn 100 meter fra
ledningen. Nærmeste bebyggelse er gården Værnbua som ligger ca.
ca 250 meter fra ledningen, og
Litlengdalssetran med ca. 112 meter. Utredningsgrensen for magnetfelt er på 0,4 µ
µT, og tiltaket
vurderes til ikke å ha noen særlig innvirkning for bebyggelse i nærheten av ledningen
ledningen.
Når det gjelder støy så viser beregninger at støynivået ikke vil overskride 50 dB ved kanten av
byggeforbudsbeltet etter oppgraderingen.
Registrerte naturbaselokaliteter
lokaliteter i Overhalla:
Overhalla
 Litl-Amdal (kystgranskog-verdi
(kystgranskog
B) – Kraftledningen går i luftspenn over lokaliteten helt
i nord, og Statnett vurderer at det ikke er fare for skader.
 Nordelva (viktig bekkedrag-verdi
bekkedrag
A)–Sleper
Sleper som går i ytterkant av bekkedraget vil bli
benyttet i anleggsfasen og Statnett antar at det ikke vil være fare for skader på
bekkeøkosystemet.
 Stormyra sør for Nordelva (intakte høgmyrer-verdi
høgmyrer
B)–Verdien
Verdien er redusert på grunn av
eksisterende ledning. Anleggsarbeidet vil gjennomføres skånsomt ffor å unngå ytterligere
skade på myra. Innføring av ledning til stasjonen vil forsøkes tilpasset lokaliteten
opplyser Statnett.
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Arbeidene medfører ikke endring eller utvidelse av trase. Det er lagt opp til å benytte
eksisterende skogsvegnett til framkjøring av utstyr og mannskap. Dermed fremstår prosjektet
som lite konfliktfylt i forhold til naturverdier.
Naturbase og data for miljøregistreringer i skog er sjekket, og det er ikke funnet spesielle
registrerte naturverdier utover det som er nevnt i søknaden.
Når det gjelder registrert naturverdi ved Namsos(Skage) trafostasjon, Stormyra, antasdet at
kjøreskader unngås, eventuelt at arbeidene her utføres vintertid dersom en er avhengig av tyngre
maskiner.
Hjortevilt, skogsfugl i Overhalla:
Mastehøyden ikke skal endres ved oppgraderingen (kun montere ekstra isolatorskåler).
En ser ikke andre nye utfordringer for disse artene enn at en prøver å unngå å uroe skogsfuglene
i hekketiden, noe som tiltakshaver i konsesjonssøknaden sier de vil gjøre.
Bjøra er vernet i Verneplan III for vassdrag (1986). Omsøkte tiltak antas ikke å få vesentlig
visuell forringelse av området.
Tiltaket vil ikke ha innvirkning på inngrepsfrie områder i Overhalla.
Reindriftsinteressene synes å være ivaretatt ved at arbeidene blir tilpasset
reinbeitedistriktenesbruk av områdene.
Konklusjon:
Søknaden gir et godt bilde av omfang og mulige konflikter av spenningsoppgraderingen.
Kommunen ser positivt på at det er mulig å utvide kapasiteten på eksisterende nett uten å
båndlegge nye arealer.
Og når det gjelder utvidelsen av Namsos(Skage) trafostasjon så har vi også tidligere påpekt at en
eventuell konflikt med eksisterende skiløypetrase må søkes løst ved at traseen enten kan
opprettholdes, eller at det som et avbøtende tiltak lages en ny trase i samråd med Overhalla
idrettslag.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/452-4

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om kjøp av areal på Skage industriområde til bruk som
landbruksareal. Anita Lindsetmo Vold og Marius Vold.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
16/14
19/14

Møtedato
11.03.2014
17.03.2014

Rådmannens innstilling
1. Søknad om kjøp av areal på Skage industriområde som tilleggsjord til 23/7 og 24/14, eier
Anita Lindsetmo Vold og Marius Vold avslås.
2. Søknaden avslås fordi området er regulert til industriformål. Videre må salg av eiendom til
landbruksformål være i henhold til konsesjonslovens bestemmelser vedrørende særlige
forhold for landbrukseiendommer, konsj.l. § 9. Slik prisfastsettelse kommer i konflikt med
vedtatt prisnivå kr 80/m2 for industrietablering på Skage industriområde.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 11.03.2014
Behandlet.
Maia Skaret Engblom (AP) og Kjersti Jensen (AP) bad om å få sin habilitet vurdert, begrunnet i
vennskap med søker.
Formannskapet vurderte og fattet følgende vedtak:
Maia Skaret Engblom ble erklært inhabil, Kjersti Jensen ble erklært habil til å behandle saken.
Maia Skaret Engblom (AP) fratrådte etter vedtak som inhabil i forbindelse med sakens
behandling og avstemming.
Hjemmel:
Fvl. §6, 2. ledd
Begrunnelse: Nært vennskap (forlover) til søker.
Formannskapet foreslo å utsette saken i påvente av gjennomføring av en prosess med
vurdering av framtidig regulering til industriformål og eventuelt jordbruksformål.
Innstilling i Overhalla formannskap - 11.03.2014, enst.:
Formannskapets forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

I
I
U

14.01.2014 Ønske om tilbakekjøp av utmark
21.01.2014 Kart over areal som ønskes kjøpt
04.02.2014 Ønske om tilbakekjøp av utmark

Tittel

Adressat

Anita og Marius Vold
marius
Anita og Marius Vold

Kartskisse:

Saksopplysninger
Anita L. Vold og Marius Vold har søkt om kjøp av ca 100 daa kommunalt areal på Skage
industriområde til bruk som landbruksareal.
Mesteparten av arealet er regulert til industri, unntatt areal langs bekken som er regulert til
friområde.
Arealet grenser inntil landbrukseiendom som de eier og driver.
De har foretatt grunnundersøkelse for å sjekke tykkelsen på myra. Arealet langs bekken og
lengst nord, er grunnest. Midt på myra er det dypt og de kommer ikke utpå med maskin.
De har forståelse for at det må være tilstrekkelig areal igjen til industri øst og nord for tomta til
Brøndbo Holding AS.
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De kan tenke seg å betale kr. 1 000/da for arealet som enklest å dyrke opp, mens arealet på
dypeste myra kan de betale kr. 600/da. Dette er identisk med prisen kommunen kjøpte arealet
for i 1977.
Oppdyrkingskostnad er ca 5 000/da.
Ved erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det ved avgjørelsen om søknad
om konsesjon vurderes forhold etter konsesjonslovens § 9:
Bl.a.:
 Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
 Innebærer en driftsmessig god løsning
Dette er såkalt “priskontroll” ved kjøp av landbrukseiendom. Denne er foreslått fjernet, og det er
sendt høringsforslag med intensjon om å oppheve prisvurdering knyttet til konsesjon ved
overtakelse av landbrukseiendommer.
I følge prisrundskriv er det likevel mulig ved kjøp av tilleggsjord å øke avkastningsverdien med
50 % etter en marginalbetraktning.
I forbindelse med behandling av innløsning av kommunale festetomter, ble det vedtatt at ved all
framtidig etablering på Skage industriområde, skal areal selges til en pris på kr. 80 pr. m2.
Dersom arealet skal brukes som landbruksareal, må området omdisponeres/omreguleres fra
industri og friområde til landbruk.Dette krever behandling etter plan- og bygningsloven og
høringsrunde. I behandlingen må blant anna oppdyrking av myr vurderes.
Omdisponering/dispensasjon er enklere enn reguleringsendring, men arealet er ca 100 daa og
kan være for stort uten ny reguleringsplan. Omsøkt område utgjør en betydelig andel av Skage
industriområde.

Vurdering
Det synes stor avstand mellom vedtatt pris for området og hva interessent ønsker å betale.
Spørsmålet om prisbør avgjøres før en eventuelt går videre med behandling etter plan- og
bygningsloven.
Et eventuelt salg til jordbruksformål vil medføre en vesentlig reduksjon av Skage
industriområde. Kommunen må ta stilling til om en slik vesentlig reduksjon av arealet kan
gjøres uten først en samlet prosess med vurdering av framtidig behov for areal til industriformål.
En eventuell slik planprosess er omfattende å gjennomføre, og børe være godt begrunnet.
Rådmannen ser på nåværende tidspunkt ikke at det er riktig å prioritere en slik planprosess ut fra
innkommet søknad.
Kommunestyret har nylig behandletsak om tilbud om innløsning av festetomter og framtidig
tomtesalg, samt klage vedrørende pristilbud på innløsning. Kommunestyret fastsatte og fastholdt
tydelige prinsipper og prisfastsettelse for tomtesalg for Skage industriområde.
Ved salg av eiendom til landbruksdrift kommer konsesjonslovens §9, regler for prisregulering
inn. En prisfastsettelse i tråd med dette kommer i konflikt med vedtatt prisnivå for
industrietablering på området. Rådmannenser derfor at salg av landbruksjord til en eventuelt helt
annen pris enn nylig vedtatt,bryter med de hensyn kommunestyret tidligere har lagt til grunn og
hvor likebehandling av næringsdrivende har vært tilstrebet.
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Rådmannen anbefaler derfor at salg som tilleggsjordpå industriområdet avslås fordi det ikke kan
selges til vedtatt pris ut fra konsesjonslovens bestemmelser for erverv av eiendom til
landbruksformål, og at området utgjør en betydelig del av Skage industriområde og er regulert
til slikt formål.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1603-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Endret lokalisering av ny Skage barnehage - oppstart av planarbeid
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
17/14
20/14

Møtedato
11.03.2014
17.03.2014

Rådmannens innstilling
1. Videre prosess med bygging av ny Skage barnehage skal ta utgangspunkt i kommunal
tomt i Skageåsvegen i tilknytning til eksisterende barnehage (hovedbygget). I medhold
av plan- og bygningslovens § 12 – 3 utarbeides det en reguleringsplan for Skage
barnehage. Reguleringsplanen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for
Skageåsen boligfelt.
2. Reguleringsplanen gjennomføres som en detaljregulering. Formålet er bygging av ny
barnehage på Skage. Planoppstart kunngjøres i medhold av plan- og bygningslovens §
12-8.
3. Planarbeidet utføres i egenregi, men med bistand fra konsulent til utarbeidelse av
nødvendig plandokument.
4. Oppstartet regulering og planleggingsarbeider av området ved avdeling Trollstua settes
på vent inntil avklaring av nytt aktuelt område er gjennomført.
5. Det bevilges et beløp på kr 150 000 for utarbeidelse av en forstudie med nødvendige
avklaringer før endelig behandling og utbyggingsvedtak om plassering og omfang av
bygging. Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100. prosjektnr. kr.150 000
09100.6000.30100. prosjektnr. kr.150 000
6. Byggekomiteen, med representasjon fra barnehagen, gis i oppgave å gjennomføre en
forstudie og komme tilbake til kommunestyret med forslag til omfang og
kostnadsramme som grunnlag for endelig utbyggingsvedtak. Forstudien skal her under
vurdere samlokalisering og videre bruk av Trollstua i tilknytning til nytt barnehagebygg.
Det tas utgangspunkt i at eksisterende hovedbygg saneres. Forslag til løsning kommer
tilbake som egen sak til politisk behandling innen sommeren.

Behandling i Overhalla formannskap - 11.03.2014
Behandlet.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 11.03.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Kartutsnitt som viser eksisterende regulert barnehagetomt (hovedbarnehagen), samt
mulig tomteutvidelse i øst

Situasjonsplan over eksisterende bebyggelse
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Saksopplysninger
Det har kommet innspill i pågående reguleringsplanprosess som tilsier behov for en ny
vurdering av lokaliseringi forbindelse med bygging av ny Skage barnehage.
Planarbeidet fram til nå har vært konsentrert opp mot nytt areal i tilknytning til Skage barnehage
avd. Trollstua. Dette i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 59/13. Lokalisering ved avd.
Trollstua har vært vurdert ut fra tidligere beslutning om tomtevalg som ble gjort da avd.
Trollstua ble bygget tidlig på 2000-tallet.Etter nye innspill i pågående planprosess er det gjort en
ny vurdering av muligheten for lokalisering av ny barnehage på kommunal tomt ved dagens
hovedbygg ved Skage barnehage.
Det er ikke igangsatt detaljplanlegging av området ved avd. Trollstua, dette i påvente av
geotekniske vurderinger etter gjennomførte grunnundersøkelser i
planområdet.Grunnundersøkelsene som nå er gjennomført viser lagdelte masser (leire med siltog sandlag). Under et fastere topplag er leira bløt og middels sensitiv. Sonderingene er avsluttet
mellom 1,5 og 17 m dybde under terreng i faste masser/antatt berg. Det må påregnes at
grunnvannstanden ligger relativt høyt i området for den planlagte barnehagen. Utførte
sonderinger på nabotomta øst for den planlagte barnehagen, indikerer tilsvarende grunnforhold.
Sammendrag av data/geoteknisk rapport:
“Med bakgrunn i påviste løsmassemektigheter, grunnforhold, høydeforskjeller og terrenghelninger – så vurderes stabiliteten i planområdet som god. Setninger i undergrunnen som følge
av pålastning anses som den største utfordringen knyttet til fundamentering av barnehagen.I og
med at det ikke er forelagt noen konkret plassering av nytt barnehagebygg på tomta, gis det en
generell vurdering av ulike måter å unngå setninger: En senkning av bygget i terrenget, foreta
masseutskifting med lettere masser under bygget eller en kombinasjon av dette, alternativt å
fremskynde setningene ved å forbelaste grunnen ved oppfylling av tomta eller å fundamentere
bygget på spissbærende peler til berg. Det siste alternativet vil imidlertid kreve en supplerende
grunnundersøkelse.Det konkluderes med at det i forbindelse med byggeplan- leggingen av både
gang- og sykkelveg og barnehageutbyggingen, så må det utføres geoteknisk prosjektering av
tiltakene.”
Vi har med andre ord her å gjøremed en tomt som ifølge geoteknisk rapport er bebyggbar, men
som krever tiltak i grunnen.Dette kan sette noen begrensinger på type bygg som kan oppføres,
og vil som følge av det,mest trolig også medføre en merkostnad.
Det er også andre forhold som indikererat vi bør se på en ny lokalisering av en ny barnehage.
I Overhalla sin klima- og energiplan er det lagt opp til fremtidsrettede løsninger med tanke på
energieffektive bygg med høy grad av fornybare energikilder.En nordvendt plassering som
tomten ved avd. Trollstua har, er ikke det gunstigste alternativet hva angår energiforbruk og
muligheter for fornybare energikilder. En sør/vest-vendt tomt vil være å foretrekke, ogsåmed
tanke på utearealer for barn og ansatte.
Alternativ lokalisering er nå tenkt i tilknytning til eksisterende barnehagetomt for hovedbygget i
Skage barnehage. Dette betinger imidlertid en ny planoppstart med tanke på en
reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen boligfelt (stadfestet 2.5.1983).
En utvidelse av eksisterende barnehagetomt vil medføre en omdisponering av areal formålsregulert til friområde (7-8 daa) i gjeldende reguleringsplan.
Finansieringen av forstudien er tenkt å dekke følgende:
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-

Prøvegravinger for å kartlegge grunnforholdene og avdekke om det krever en mer
utfyllende georapport eller om det er tilstrekkelig som grunnlag for å bygge/regulere på
tomta.
Utarbeidelse av en skisse som viser mulig plassering bygg og utnyttelse av området.
Kostnader i forbindelse med avklaringer av behov (størrelse) kostnadsoverslag,
vurderinger av energivilkår, planløsninger og antall avdelinger mm.

Pågående planarbeid med tanke på en utvidelse av barnehagetomta ved avd. Trollstua stilles
inntil videre i bero.
Vurdering
En videre planlegging av ny barnehage ved avd. Trollstua vil være realiserbart. Utfordringene
vil særlig være knyttet til valgmuligheter en ønsker med tanke på alternative energiløsninger,
samt økonomiske utfordringer med tanke på fundamentering av nytt barnehagebygg. Samlet sett
er det flere forhold som tilsier at det nå er fornuftig å gjøre en ny vurdering av annen
lokalisering for en framtidsrettet barnehage på Skage.
Eksisterende barnehagetomt til hovedbarnehagenhar et areal på ca. 3300 m², og ett
parkeringsareal på ca. 1000 m².En tomteutvidelse i tilknytning til eksisterende vil gi et totalt
tomteareal på ca. 12 000 m² (12 daa). En vil ikke få kostnader til grunnkjøp, da kommunen står
som grunneier av friområdet.
Tomtearealet vurderes til å være innenfor den sentrale utearealnormen som er anbefalt (uteareal:
6x større enn totalt leke- og oppholdsareal). I tillegg vil denne tomteplasseringen gi en
godtrafikkfri adkomst til friområdene i området.
Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i området, så det vil være påkrevet å få vurdert
grunnen før en iverksetter planoppstart. Dette kan i første omgang utføres som en prøvegraving
med geotekniker til stede. Foreløpige vurderinger tyder på nærhet til fast grunn.
Med unntak av en reduksjon av eksisterende friområde og flytting av lysløypetraseen, så
vurderes tomteutvidelsen til ikke å komme i konflikt med viktige sektorinteresser og ikke
komme inn under krav om konsekvensutredning. Naboer vil bli tilskrevet som høringsparter og
vil ha mulighet til å komme med innspill både i forbindelse med planoppstart og ved offentlig
ettersyn.
Fordeler med endret plassering vil være blant flere:
- Sør / vestvendt beliggenhet.
- Beliggenhet som gir oss beste mulighet for utnyttelse av solvarme/-energi.
- Trolig kort vei ned til fjell (bedre grunnforhold) som åpner opp for muligheten
forvarmesystem med bergvarme som kilde.
- Gunstig og miljømessig plassering med hensyn til trafikale forhold, dette med tanke på
kort avstand fra hovedvei, trafikk “sluses” rett inn mot barnehagen og med ny
planlegging kan trafikkmønster inn/ut av barnehagen planlegges så det gir en god
løsning.
- Tilrettelagt adkomst til turløype/naturområde.
- Kommunal tomt, dvs. betinger ikke grunnkjøp.
Samlokalisering
Det finnes flere alternativer som må vurderes ved valg av omfang på byggeprosjektet. I tråd med
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tidligere vurderinger i saken er det viktig med tilrettelegging foreffektiv og fleksibel drift i en
framtidsrettet barnehage.
Rådmannen anbefaler at byggekomiteen gis i oppgave å utrede et forslag til hvordan prosjektet
bør løses i forhold til avd. Trollstua og videre barnehagedrift. I hovedsak vil dette trolig være et
valg mellom de to alternativene 1) fortsatt bruke Trollstua som barnehageavdeling for en gruppe
barn (for eksempel de minste) eller 2) ta høyde for Trollstuas kapasitet i nytt bygg og
benytte/selge Trollstua til annet formål.
Ut fra forslag til endret lokalisering av nytt barnehagebygg bør eksisterende hovedbygg i
barnehagen rives og tomt brukes i forbindelse med ny barnehage på tilstøtende tomt.
Eksisterende bygning er fra åttitallet og er lite hensiktsmessig å benytte videre i en ny løsning.
Den vil også være lite egnet for ombygging og tilpasning, da dette mest trolig vil være
fordyrende og gi en mindre egnet løsning. Med en større barnehage vil det også være behov for
en utvidet løsning for parkering og henting/bringing, noe som tilsier behov for en annen
utnyttelse av samlet tomteareal og riving av eksisterende bygg.
Konklusjon:
Det iverksettes en forstudiemed tanke på å lokalisere en ny barnehage i tilknytning til
eksisterende barnehagetomt (hovedbarnehagen).Forstudien utarbeides parallelt med
gjennomføring av prosess med endring av reguleringsplan.
Før planoppstart kunngjøres, anbefaleså gjennomføre en prøvegraving for å sjekke
grunnforholdene i nytt planområde. Prøvegravingen utføres med geotekniker til stede.
I medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 3 utarbeides det en reguleringsplan for Skage
barnehage. Reguleringsplanen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen
boligfelt.
Reguleringsplanen gjennomføres som en detaljregulering. Formålet er bygging av ny barnehage
på Skage. Planoppstart kunngjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8.
Planarbeidet utføres i egenregi, men med bistand fra konsulent til utarbeidelse av nødvendig
plandokument.
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