Møteinnkalling

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
16.06.2014
Dato:
Tidspunkt: 12:00
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 97660648.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Per Olav Tyldum
Ordfører
Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 38/14

Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandling skole,
barnehage og skolehelsetjeneste

PS 39/14

Søknad tilskudd utvikling av dokumentarfilm

PS 40/14

Overtakelse av bygg - Overhalla Næringsbygg AS

PS 41/14

Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2014

PS 42/14

Økonomiplan 2015-2018

PS 43/14

Revidering av klima- og miljøplan: 2. gangs behandling
og slutbehandling

PS 44/14

Foreldrefinansiert leirskole - kommunal bestemmelse

PS 45/14

Utsatt sak: Lokalisering av ny Skage barnehage oppstart av planarbeid

PS 46/14

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til
passivhus-standard - samarbeidsprosjekt

PS 47/14

Utredning om felles brann- og redningsvesen i Namdalen
- forslag til løsning

PS 48/14

Innspill til praktisering av boplikt i Midtre Namdal
samkommune

PS 49/14

Kommunal vannledning til Grandaunet

PS 50/14

Møteplan for 2. halvår 2014
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1971-17

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandling skole, barnehage og
skolehelsetjeneste

Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
38/14

Møtedato
16.06.2014

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 5 med
skriftlig tilbakemelding til kommunestyret innen 31.12.2014.
Hjemmel for vedtaket er:
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Vedlegg:
1. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 15.5.14 og
Forvaltningsrevisjonsrapporten

Saksopplysninger
Forvaltningsrevisjonsrapport, samhandling skole, barnehage og skolehelsetjeneste ble behandlet
i kontrollutvalget den 15.5.14 og Kontrollutvalgets forslag til vedtak fremmes som innstilling i
saken.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/2226-0

- Positiv, frisk og framsynt -

Kultursjef i Overhalla

Saksbehandler:
Johan Ludvik Lund

Saksframlegg

Søknad tilskudd utvikling av dokumentarfilm

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
38/14
39/14

Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune støtter produksjonen av dokumentarfilmen med et tilskudd på kr 10.000.
Tilskuddet dekkes med bruk av disposisjonsfond.

Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

22.05.2014 Søknad tilskudd utvikling av
dokumentarfilm
22.05.2014 Tilskudd til utvikling av
dokumentarfilm
07.03.2014 Tilskudd til utvikling av
dokumentarfilm

S
I

Tittel

Adressat

Murmel Film

Saksopplysninger
Murmel Film søker om tilskudd til utvikling av dokumentarfilmen med foreløpig arbeidstittel
Ole + Kristin = Sant.
Denne filmen handler om Ole Jonas Storli som er født og oppvokst i Overhalla.
Kristin Nordsæther, som er regissør og produsent av filmen, og Ole Jonas har vært kjærester og
samboere i litt over tre år. Ole Jonas har vært blind siden han ble født, noe Kristin sjelden eller
aldri tenker på når de er sammen. Ole Jonas er fremgangsrik med flere prosjekter enn noen
Kristin kjenner, men likevel opplever de diskriminering som blind og som blind manns kjæreste.
Murmel film ønsker å fortelle hans og deres historie sett fra Kristins vinkel for vise at det være
blind ikke nødvendigvis trenger å være et avgjørende handicap.
Nå er Ole Jonas kanskje en av de blinde i landet som klarer seg aller best. Murmel film er
nysgjerrig på hva det er som skiller han fra andre blinde eller svaksynte.
Murmel film søker om 50 000,- kr til resterende utvikling av dokumentarfilmen og produksjon
av pilot.
Vurdering
I kommuneplanens hovedmål står det at barn og unge skal være glade for å få utvikle seg i
Overhalla, og ett av delmålene er at de skal ha lærelyst og utvikle sine evner og talenter i et
variert og stimulerende læringsmiljø. I denne filmen vil man få belyst disse målene gjennom en
enkelthistorie.
Rådmannen ser dette som et spennende og spesielt prosjekt som vil belyse Overhallas
oppvekstforhold for barn og unge og synes det er viktig å symbolisere støtte til filmen. Etter en
samlet vurdering foreslås det at kommunen gir et tilskudd på kr 10.000 som bidrag til utvikling
av dokumentarfilmen.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1853-0

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Rådmann i Overhalla

Trond Stenvik

Saksframlegg

Overtakelse av bygg - Overhalla Næringsbygg AS

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
39/14
40/14

Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune overtar fra Overhalla Næringsbygg AS G-bygget i Barlia og
Vangenbygget/Flerbrukshuset innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 3.385.000 inkl.
offentlige gebyrer.

Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Rådmannen opplyste at finansieringen skjer med låneopptak.
Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
Finansieringen skjer ved låneopptak og det foretas følgende budsjettjustering:
Art
02850
02850
09100

Ansvar
6030
6030
8100

Tjeneste
22156
32504
88000

Prosjekt
0442
0443
0906

Beløp
2 050 000
1 335 000
-3 385 000
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

22.05.2014 Overtakelse av bygg - Overhalla
Næringsbygg AS
05.03.2014 Overhalla Næringsbygg AS - ny
strategiplan og nye vedtekter

S

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet 17.03.14 ny strategiplan og nye vedtekter for det kommunale
selskapet Overhalla Næringsbygg AS. Dette som en oppfølging av kommunens
eierskapsmelding, med påfølgende strategiprosess for selskapet. Kommunestyret vedtok
følgende:
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.
Rådmannen har gjennom dialog med Overhalla Næringsbygg AS kommet til enighet med
selskapet om betingelser for kommunal overtakelse av G-bygget i Barlia til barnehageformål
(som nå) til en verdivurdert pris på kr. 2.000.000. I tillegg foreslår rådmannen, etter dialog med
Overhalla Frivilligsentral, overtar Vangenbygget (Flerbrukshuset) fra Overhalla Næringsbygg
AS til en pris på kr. 1.300.000 og viderefører eksisterende leieforhold.
Vurdering
Overhalla Næringsbygg AS har hatt som oppgave å være et redskap for kommunen i å bidra til
næringsutvikling. De senere årene har en del av eiendomsporteføljen til selskapet fått som
innhold virksomheter som ligger noe utenfor selskapets formål. Selskapet har blant annet derfor
vedtatt en ny strategiplan som legger opp til økt aktivitet og initiering av nye prosjekter som kan
bidra til næringsutvikling. Selskapet ønsker dermed å frigjøre kapital som er bundet i
eksisterende bygg m.v.
G-bygget i Barlia har de senere årene i all hovedsak vært benyttet av kommunen til
barnehageformål. Bygget er organisert som en del av Moamarka barnehage. Kommunen har en
kortsiktig leieavtale med Overhalla Næringsbygg AS på de arealene en leier i begge plan. Årlig
leiebeløp er kr 280.000 inkl. lys/varme, forsikring, kommunale avgifter og renovasjon.
Eiendommen har et uteareal på ca. 9000 m2 inkl. tilkomstveger og parkeringsplass.
Etterspørselen etter barnehageplasser har vært økende i kommunen de senere årene. Det
planlegges bygging av ny barnehage på Skage med økt kapasitet. Foreløpige vurderinger tilsier
at det fortsatt vil være bruk for barnehagelokalene i Barlia også etter en tar i bruk en ny større
barnehage på Skage og utvidelsen av Gammelstua barnehage fra kommende barnehageår.
Rådmannen vurderer det slik at det samlet sett framover vil være liten risiko for kommunen å
overta eierskapet til G-bygget. G-bygget bidrar også til at kommunen har en god
bygningsmessig fleksibilitet i samlet barnehagetilbud (kapasitetsjusteringer etter behov, jfr.
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kommunens lovfestede plikt til å tilby nødvendig antall barnehageplasser) og en geografisk god
fordeling av plassene.
Økonomisk sett vil en overtakelse av G-bygget kunne skje uten noen økt belastning i
kommunens driftsbudsjett. Overtakelse foreslås finansiert med låneopptak.
Vangenbygget/Flerbrukshuset benyttes av Overhalla Frivilligsentral. I tillegg er det utleie av en
hybelleilighet i 2. etg. Samlet årlig husleie er p.t. på kr 200.000. Kommunen gir årlige
driftstilskudd til frivilligsentralene i kommunen, noe som er et uttrykk for at kommunen ser det
som viktig å bidra til å opprettholde og videreutvikle disse positive, frivillige tilbudene
framover. Prinsipielt er det etter rådmannens oppfatning ikke en vesentlig eller naturlig oppgave
for kommunen å være utleier av bygg til slike virksomheter. Samtidig er det i dette tilfellet ikke
unaturlig å se det som hensiktsmessig at kommunen inntil videre kan overta bygget fra
Overhalla Næringsbygg AS og dermed sikre en stabilitet for videre drift av frivilligsentralen. På
sikt, når Overhalla Frivilligsentrals drift har satt seg etter den senere tids omstilling og videre
strategier er lagt, vil det etter rådmannens oppfatning kunne være naturlig å vurdere fra
frivilligsentralens side eventuelt å overta eierskapet til bygget de driver i. En slik tilnærming er i
tråd med den dialogen rådmannen har hatt med Overhalla Frivilligsentral. Vangenbyggets
beliggenhet og beskaffenhet tilsier etter rådmannens oppfatning at det samlet sett framover vil
være liten risiko for kommunen å overta eierskapet til bygget.
Økonomisk sett vil en overtakelse av Vangenbygget kunne skje uten økt belastning i
kommunens driftsbudsjett. Overtakelse foreslås finansiert med låneopptak.
Totalt sett mener rådmannen at foreslått løsning i denne saken vil være en positiv avklaring for
videre utvikling både for Overhalla Næringsbygg AS, Overhalla kommune og Overhalla
Frivilligsentral.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/3822-0

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2014

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
40/14
41/14

Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret tar regnskap- og virksomhetsrapport for 1. tertial 2014 til orientering.
2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres med økt bruk av lån
på kr 319.830 og kr 1.060.000 i bruk av ubundne investeringsfond.
3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en økning i sum
fordeling fordeling drift med kr 5.213.000,- i regnskapsskjema 1A. Regnskapsmessig
merforbruk (1A) dekkes med bruk av disposisjonsfond med kr 4.047.000.
4. Følgende budsjettjustering foretas:
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Regnskapsskjema 1A - Drift

Rev budsjett Forslag til Rev budsjett
2014
endring
2014
71 757
-1 259
70 498
129 950
360
130 310
6 278
6 278
350
350
11 618
11 618
219 953
-899
219 054

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Renter planlagte Investering
Avdrag på lån
Avdrag planlagte investeringer
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til flyktnignefondet
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av flyktnignefond
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Resultat
Budsjettskjema 1B - drift
Politiske styringsområder
Stabs- og støttefunksjoner
Fagområde oppvekst
Fagområde helse/ sosial
Fagområde kultur
Fagområde teknisk
Skatter, ram.tilsk.renter og avsk
Midtre Namdal samkommune
Sum

1 305
9 759

300
-242

1 605
9 517

8 998

-1 320

7 678

-17 452

1 862

-15 590

185

388
4 250

4 755
10 045
1 488
706
4 152
7 670
1 041
-2 719

5 213
5 213
-

200 745
200 744
-0

4 570
10 045
1 488
706
105
7 670
653
-6 969
195 532
195 532
0

4 047

Rev budsjett Forslag til Rev budsjett
2014
endring
2014
1 528
0
1 528
13 430
0
13 430
69 535
590
70 125
70 608
3 046
73 654
9 389
41
9 430
24 090
210
24 300
-10 177
-234
-10 411
17 129
1 560
18 689
195 532
5 213
200 744
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Regnskapsskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Regnskapsskjema 2B - investering

Budsjett Rev budsjett
2014
2014
74 215 000 76 710 000
6 647 000
6 647 000
2 140 000
2 140 000
1 000 000
1 000 000
84 002 000 86 497 000
79 960 000
1 000 000
2 395 000
83 355 000
647 000
84 002 000
-

82 455 000
1 000 000
2 395 000
85 850 000
647 000
86 497 000
-

Regnskap Rev budsjett

Forslag til Rev budsjett
endring
2014
17 939 830 94 649 830
-800 000
5 847 000
515 000
2 655 000
1 270 000
2 270 000
18 924 830 105 421 830
-480 170 81 974 830
1 270 000
2 270 000
17 075 000 19 470 000
17 864 830 103 714 830
1 060 000
1 707 000
18 924 830 105 421 830
-

Forslag til Rev budsjett
april
2014
endring
2014
Ranemsletta barnehage - utvikling av eiendom 2010
0
500 000
500 000
Utbygging Svarlia boligfelt 2012
5 000
0
5 000,00
5 000
Utbygging Skageåsen boligfelt 2012
6 250
0
6 250,00
6 250
Prosjektering Obus - ny barneskole
635 384 56 000 000
14 000 000 70 000 000
Vegadressering
0
200 000
200 000
Veibelysning OCEM
0
700 000
700 000
Bytte av membraner I Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg 0
1 215 000
1 215 000
Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter
0 på800
hovedledning
000
800 000
Nytt brannalarmanlegg ved Helsesenteret/ Sykeheim etter
58 580
stormen november
0
2013
58 580
58 580
Utbedring ras Steinvegen 2013
802 691
785 000
155 000
940 000
Nytt varmeanlegg Hunn skole
0
200 000
200 000
Nødstrømmsagregat til sykeheimen
50 295
1 460 000
365 000
1 825 000
Tankbil 2014
514 046
800 000
800 000
Carport helse 2014
181 386
150 000
37 500
187 500
Resturering adm bygget - stedsutvikling
0
900 000
900 000
Standardheving rv 17 - ocem av kommunal veg
0
1 000 000
1 000 000
Ny Skage barnehage (2013-2015)
87 089 12 000 000
3 000 000 15 000 000
Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013
250 000
312 500
Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013
312 500
0
62 500
2 653 221 76 710 000
17 939 830 94 649 830

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014,enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger
I henhold til delegasjonsreglementet for Overhalla kommune skal rådmannen rapportere
kommunens økonomiske situasjon tertialvis (hver 4. måned). Dette er også i tråd med forskrift
om årsbudsjett, som gir føringer for økonomisk rapportering til kommunestyret og forslag til
tiltak dersom utviklingen tilsier det. I tillegg til økonomisk rapportering, vil vi med
tertialrapporten også gi kommunestyret god informasjon om kommunens utvikling i tråd med
målsettinger i overordnete planer.
En har tatt utgangspunkt i regnskapet pr utgangen av april 2014, og ut fra det har enhetene
beskrevet regnskapsprognose pr 31/12-13.
Vurdering
Kommunens regnskap og budsjett påvirkes av både eksterne og interne faktorer. Årsbudsjettet
blir utarbeidet i løpet av høsten året før. En del av forutsetningene en legger til grunn vil endre
seg i ettertid. Etterspørsel etter tjenester og bruk av ekstra resurser vil også variere. Kommunens
økonomi har i senere år vært stram.
Investeringsregnskapet
April er tidlig i året i forhold til å kunne fastslå eksakt framdrift på alle investeringsprosjekter.
Ut fra beste estimat og skjønn har en forsøkt å utarbeide foreløpige prognoser. En vil for flere av
prosjektene komme tilbake med mer nøyaktige prognoser ved 2. tertial. For flere av prosjektene
er anbudsprosessen pr d.d ikke gjennomført.
Regnskapsskjema 2A under, viser foreslåtte endringer av budsjettet. Forslaget viser at en
mangler finansiering på 1.379.830. Kommuneloven har bestemmelser for hva en kan bruke
lånmidler til. I forslaget kan en bruke 319.830. Resterende foreslås finansiert med bruk av
ubundne investeringsfond. Fondet er pr d.d. 1.429.000. Det er i tillegg budsjettert med en netto
økning på 623.000. Det foretas ikke låneopptak da en har ubrukte lånemidler.
Regnskapsskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Budsjett Rev budsjett
2014
2014
74 215 000 76 710 000
6 647 000
6 647 000
2 140 000
2 140 000
1 000 000
1 000 000
84 002 000 86 497 000
79 960 000
1 000 000
2 395 000
83 355 000
647 000
84 002 000
-

82 455 000
1 000 000
2 395 000
85 850 000
647 000
86 497 000
-

1) Investeringer i anleggsmidler
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Forslag til Rev budsjett
endring
2014
17 939 830 94 649 830 1)
-800 000
5 847 000 2)
515 000
2 655 000 3)
1 270 000
2 270 000 4)
18 924 830 105 421 830
-800 000 81 655 000
1 270 000
2 270 000
17 075 000 19 470 000
17 545 000 103 395 000
647 000
17 545 000 104 042 000
1 379 830

5)
6)
7)

8)

Regnskapsskjema 2B - investering

Rev budsjett
2014

Forslag til
endring

Forprosjekteringen vil komme i gang, men
usikkert hvor langt en vil komme i løpet av året.
Ranemsletta barnehage - utvikling av eiendom 2010
500 000
- Mer konkret på 2. tertial
Utbygging Svarlia boligfelt 2012
0
5 000,00 Etterslep av kostnader - dekkes med lån
Utbygging Skageåsen boligfelt 2012
0
6 250,00 Etterslep av kostnader - dekkes med lån
Budsjettert netto. Korrigeres til brutto postering
med økning av inntekter under mottatt avdrag
Prosjektering Obus - ny barneskole
56 000 000
14 000 000 og refusjoner
Det tas sikte på å fullføre prosjektet innenfor
Vegadressering
200 000
- vedtatt kostnadsramme.
Veibelysning OCEM
700 000
- Gjennomføres etter asfaltering i sep / okt
Bytte av membraner I Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg
1 215 000
- Gjennomføres juni/ juli
Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på800
hovedledning
000
- Gjennomføres juli / august
Nytt brannalarmanlegg ved Helsesenteret/ Sykeheim etter stormen november
0
2013
58 580 Etterslep av kostnader - dekkes med lån
Arbeidet avslutte. Søkt om skjønsmidler fra
Fylkesmannen, usikker på tildeling. Vil evt
Utbedring ras Steinvegen 2013
785 000
155 000 komme tilbake med ny regulering til høste.
Arbeidet er i gang men ikke avsluttet. Sluttføres i
Nytt varmeanlegg Hunn skole
200 000
2014 innenfor ramme.
Pr d.d. er det ikke sendt ut på anbud. Usikker på
totalpris. Vedtatt eks mva kompensasjon,
budsjettjusteres i hht bruttoprinsippet. Kommer
tilbake til høsten med mer nøyaktige
Nødstrømmsagregat til sykeheimen
1 460 000
365 000 prognosetall.
Tankbil 2014
800 000
Gjennomføres i hht rammen.
Sluttført. Budsjettjustering i hht bruttoprinsippet
med utgifts og inntektsføring av
Carport helse 2014
150 000
37 500 momskompensasjonen.
Resturering adm bygget - stedsutvikling
900 000
Arbeidet vil starte juni/ juli innenfor ramme.
Arbeidet antas satt i gang august/ sep. Anbud
sendes ut i disse dager. Omfanget tilpasses
Standardheving rv 17 - ocem av kommunal veg
1 000 000
rammen
Forprosjekteringen vil komme i gang, men
usikkert hvor langt en vil komme i løpet av året.
Ny Skage barnehage (2013-2015)
12 000 000
3 000 000 Ikke bygging i 2014. Mer konkret på 2. tertial
Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013
250 000 Etterslep av kostnader - dekkes med lån
Korrigeres til brutto postering med økning av
Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013
0
62 500 inntekter under mottatt avdrag og refusjoner
Sum
76 710 000
17 939 830

2) Utlån og forskutteringer
Det ble vedtatt 6 millioner i låneopptak for Startlån. Husbanken avslo søknaden, men innvilget et lån på 4
millioner. En har 1,2 millioner i ubrukte startlånsmidler som også disponeres. Opplever stor etterspørsel etter
slike lån for tiden og anbefaler en maksimalisering av utlånsrammen.
3) Avdrag på lån (Startlån)
Prognosen etter første kvartal viser en økning i forhold til budsjett på kr 515.000.
4) Avsetninger
Det er solgt festetomter for 1.270.000. I vedtaket fra kommunestyret skal midlene avsettes til ubundne
investeringsfond. En kjenner ikke til flere slik salg pr d.d, men vil komme tilbake med nye rapport til høsten
for eventuelle flere salg. Det samme gjelder salg av boligtomter. Flere henvendes men ingen med avtale pr d.d.
Oppdatert rapport og prognose til høsten.
5) Bruk av lånemidler
Som følge av redusert låneopptak må utlånet også reduseres.
6) Inntekter fra salg av anleggsmidler
Gjelder det samme som under punkt 4, salg av festetomter.
7) Mottatt avdrag på utlån og refusjoner
Posten omfatter inntekt fra momskompensasjon av investeringer, mottatte avdrag av Startlån og andre
refusjoner. Som følge av at momskompensasjonen skal posteres i hht bruttoprinsippet og i sin helhet skal
finansiere investeringer gir dette en antatt merinntekt på 17.620.000. Netto får dette ingen virkning da en har en
tilsvarende utgiftspost på det enkelte prosjekt. En har mottatt forsikringsoppgjør for skade på brannalarmanlegg
ved Overhalla sykeheim på kr 110.000. Prognosen viser at en vil motta 655.000,- mindre i avdrag på Startlån
enn budsjettert. Erfaringer har vist at en har hatt en stor andel av ekstraordinære avdrag tidligere år. En antar at
en også i 2014 vil motta slike innbetalinger, men kjenner ikke omfanget pr d.d. En vil kommer tilbake med mer
nøyaktige tall til høsten.
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Driftsregnskapet
Første tertial er tidlig i året og det er mye som kan være utfordrende å forutse. Uforutsette hendelser kan oppstå og
etterspørselen etter enkelte tjenester kan bli redusert. Effekten av lønnsoppgjøret er pr d.d ikke kjent for kommunen.
Oppgjøret påvirker en vesentlig del av kommunens budsjettrammer. Rammen for lønn og sosiale utgifter er for
2014 163 millioner. Det er avsatt 4,8 millioner til formålet. Skatt og rammetilskudd som også er vesentlige poster
kan endre seg noe, men ofte er det ikke store endringer etter at kommuneproposisjonen er presentert.
Gjennomgangen av regnskap/budsjett viser en prognose for regnskapsmessig merforbruk på 4.047.000.
Det største overforbruket knyttes til et refusjonskrav fra annen kommune. Refusjonskravet er for leverte tjenester
innenfor helse og sosialtjenesten. Beløpet størrelse er ikke endelig avklart. Tilbudet er avviklet og er sådan en
engangskostnad som ikke får innvirkning på kommende års drift. Formannskapet er tidligere orientert om saken.
Etterspørselen etter barnehageplasser er større enn hva kommunen også for 2014 har klart å forutse. Som kjent
plikter kommunene å gi alle som har rett på barnehage et tilbud. Gammelstua barnehage er sådan en viktig aktørs.
De utvider kapasiteten fra høsten til 30 plasser. Dette utløser høyere kommunalt tilskudd. Det var i årsbudsjettet
2014 forutsatt at økningen skulle dekkes av reduksjon av kommunale plasser. Etterspørselen er så høy at en må
videreføre alle kommunale plasser. Merforbruket er stipulert til 390.000.
I tillegg til private barnehager i egen kommune, plikter en å finansiere plasser i private barnehager i andre
kommuner. Dette er når noen av innbyggerne har valgt et slikt tilbud. En har i den sammenhengen ikke den samme
styringen som ved opptak i egn kommune. For Overhalla gjelder dette tilbud i Namsos. Det er kjøp 8,5 plasser for
våren. Det antas at en vil få medfinansieringen for 5 plasser til høsten. Rammen er opprinnelig 1 million, og økes
med 120.000.
Som kjent fra media er behovene innenfor barnevern økende. Ordningen som er organisert under Midtre Namdal
samkommune viser at tiltaksbudsjettet som opprinnelig er på 2,8 millioner ikke vil være tilstrekkelig. Det knytter
seg noe usikkerhet til framdriften av tiltakene. Rådmannen vil med utgangspunkt i vedtak av samkommunestyret og
signaler fra barnevernet øke rammen med 1,5 millioner.
Rådmannen foreslår at regnskapsmessig merforbruk på 4.047.000 dekkes med bruk av disposisjonsfond. Netto er
det forutsatt en styrking av fondet på 4,5 millioner i 2014. 2,4 millioner knyttes til integreringsordningen. Etter en
eventuell saldering vil disposisjonsfondets saldo være 14 millioner ved utgangen av 2014.
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Regnskapsskjema 1A - Drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Renter planlagte Investering
Avdrag på lån
Avdrag planlagte investeringer
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til flyktnignefondet
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av flyktnignefond
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Resultat

Rev budsjett Forslag til Rev budsjett
2014
endring
2014
71 757
-1 259
70 498 1)
129 950
360
130 310 1)
6 278
6 278
350
350
11 618
11 618
219 953
-899
219 054
1 305
9 759

300
-242

1 605 2)
9 517 2)

8 998

-1 320

7 678 2)

-17 452

1 862

4 570
10 045
1 488
706
105
7 670
653
-6 969
195 532
195 532
0

185

388
203
1 166
5 213
-4 047

-15 590

4 755
10 045
1 488
706
105
7 670
1 041 3)
-6 766
196 698
200 744
4 047

1) Skatt og rammetilskudd
Det ble i forbindelse med behandling av Statsbudsjettet for 2014 gjort endringer som en ikke fikk med i
kommunens budsjett for 2014. Prognosen viser at en vil få reduserte skatteinntekter og økt rammetilskudd.
Reviderte tall fra kommuneproposisjonen 2015 viser ytterligere inntektsreduksjon. Anslaget viser redusert skatt
på 1.259.000. Skattesvikt på landsbasis er årsaken. Overhalla har en andel på 74,1 % av landsgjennomsnittet
(som er på samme nivå som tidligere år). Landsgjennomsnittet er på 25.330 pr innbygger mot 18.890 for
Overhalla. Tapet på 6.586 pr innbygger kompenseres med 5018.
2) Renter og avdrag
Som følge av stort låneopptak som gir betydelig mer i bankbeholdning økter også renteinntektene. En har
anslått at en vil få en merinntekt på 300.000.
Prognosen for renteutgiften viser at en vil få noe lavere kostnad enn budsjettert. Årsaken er at en har benyttet
høyere rente sats ved budsjettering enn endelig sats.
Avdrag på lån gir også en lavere prognose enn budsjettert. Ved budsjetteringen har en beregnet at låneopptaket
skal betales ned over 40 år, hvorav en kun får halvårseffekt første året. En har tatt opp årets lån med
avdragsfritak i 10 år. Dette er gjort for at en skal kunne redusere avdragsbetalingen til minimum.
Kommunelovens bestemmelser for minimumsavdrag viser at en for 2014 må betale 7.645.000. Til
sammenlikning er avskrivningen på 9.031.000.
3) Bruk av bundne avsetninger
Bundne fond knyttes til øremerkede ordninger. Ofte blir det stående igjen mindre beløp på fondene etter at
prosjektene er avsluttet. Overhalla har mange slik fond stående, og mange av dem har det ikke vært bevegelse
på i løpet av 10 siste år. Revisjonen har ved flere anledninger bemerket dette og anbefalt at kommunestyret
omdisponerte dem til frie midler. Rådmannen vil derfor foreslå at 185.251 omdisponeres til frie midler og
avsettes til disposisjonsfondet.
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En har videre en god del prosjekter som fortsatt er relevante og en har midler stående på bundne fond. Det
kreves kommunestyrevedtak for å kunne få disponere midlene selv om de skal brukes til øremerkede
ordninger. Rådmannen foreslår derfor at en tar inn alle disse fondene i driftsregnskapet. Overskuddene på
prosjektene avsettes til samme fond ved årets slutt. Samlet utgjør dette 202.810.
Fordelingen gjennomføres som følgende innenfor rammeområdene:
Beløp (kr)
79 979
105 860
16 971
185 252
388 062

Bruk av bundne fond
Fagområde oppvekst
Fagområde helse/ sosial
Fagområde kultur
Skatter, ram.tilsk.renter og avsk

Finansforvaltning
Overhalla kommune har ved førte tertial en likviditetsmessig beholdning på kr 85,4 millioner. Den store økningen
knyttes til årets låneopptak på 74 millioner.
Alt er plassert på bankkonto hos kommunens bankforbindelse DNB Nor. Betingelsene er 1 mnd Nibor + 1,05 %.
Ved utgangen av april var den 2,74 %.
Det er i 1. tertial foretatt et låneopptak på 73.960.000. Kommunalbanken ble valgt som leverandør. Låne er bundet
til en fastrente på 3,63 % i 10 år. Det vil videre bli foretatt et lånopptak i Husbanken i starten av mai på 4 millioner.
Flytende rente vil bli valgt.
Samlet gjeld er ved utgangen av april 303 millioner, hvorav 33 % er knyttet til p.t rente som er på mellom 2,16 –
2,49 %.
Rådmannen vurderer risikoen som lav for vesentlige renteendringer i løpet av året som får betydelige innvirkning
på kommunens økonomi.
Rutiner og kvalitetskontroll for finansforvaltning er gjennomgått i forbindelse med rapportering av første tertial.
Virksomhetsrapportering
Det vises til vedlagte virksomhetsrapport fra enhetene.
Sykefravær 1. kvartal
Enhet
Hunn skole
OBUS
Skage barnehage
Ranemsletta barnehage
Moamarka barnehage
Helse og familie
Overhalla sykeheim
Hjemmetjenester
Kultur
Teknisk
Sentraladministrasjonen

Snitt hele kommunen

Januar Februar Mars
8,4%
9,2% 8,2%
5,1%
3,1% 2,5%
9,4%
4,6% 5,9%
12,2% 14,8% 14,7%
7,5%
4,1% 2,6%
8,1%
8,8% 10,2%
11,3% 10,3% 9,6%
6,1%
4,7% 4,5%
6,6%
2,5% 9,6%
4,7%
1,3% 9,4%
6,6%
4,4% 7,2%

7,9%

6,6%

7,4%

2014
2009
8,60 %
6,60 %
3,57 %
5,40 %
6,63 %
7,90 %
13,90 %
7,00 %
4,73 %
9,03 %
9,00 %
10,40 % 11,70 %
5,10 % 11,80 %
6,23 %
3,10 %
5,13 %
6,30 %
6,07 %
3%

7,10

8,30 %

2010
3,85
4,19
9,81
6,5
6,01
9,27
8,17
2,33
13,71
3

6,9

2011
2012
5,98 %
4,07 %
5,81 %
5,02 %
10,56 %
7,46 %
8,58 %
8,70 %
0,00 %
0,00 %
6,45 %
9,30 %
8,37 % 10,54 %
6,97 % 10,07 %
7,90 %
2,25 %
6,51 %
4,01 %
2,52 %
3,38 %

6,9

6,9

2013
6,29 %
5,59 %
5,62 %
8,95 %
7,22 %
12,39 %
7,96 %
9,38 %
2,04 %
4,27 %
6,68 %

7,40

Sykefraværet er i første kvartal i år noe lavere enn tilsvarende periode i fjor.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/3187-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Sentraladministrasjonen

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Økonomiplan 2015-2018

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
41/14
42/14

Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 vedtas:

Økonomiplan 2015-2018
Budsjettskjema 1A - drift

Regnskap
2013

Budsjett
2014

2015

2016

2017

2018

Skatt på inntekt og formue

68 652 150

71 757 000

70 092 000

70 092 000

70 092 000

70 092 000

Ordinært rammetilskudd

126 006 448

130 051 000 130 051 000

130 051 000

Skatt på eiendom

129 950 000 130 051 000

6 293 352

6 278 000

6 278 000

6 278 000

6 278 000

369 782

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

Andre generelle statstilskudd

9 912 358

11 618 000

11 617 970

11 617 940

11 617 910

11 617 880

Sum frie disponible inntekter

211 234 090

218 388 940 218 388 910

218 388 880

Andre direkte eller indirekte skatter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.

1 252 570

219 953 000 218 388 970
1 305 000

7 720 894

9 759 360

Renteutg planlagte investeringer
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån

-

-

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk

-

1 305 000

1 305 000

1 305 000

-

9 956 385

9 840 766

9 706 008

9 525 726

617 000

1 775 000

2 325 000

2 336 000

7 851 000

7 851 000

-

-

7 851 296

8 997 854

7 851 000
428 000

1 233 000

1 615 000

1 622 000

-14 319 620

-17 452 214

-17 547 385

-19 394 766

-20 192 008

-20 029 726

Avdrag planlegte investeringer
Netto finansinnt./utg.

1 305 000

6 278 000

-

-

-

7 851 000

-

Til ubundne avsetninger

15 800 123

13 909 108

12 076 797

11 500 386

11 265 114

9 827 366

Til bundne avsetninger

2 284 735

1 487 823

1 487 823

1 487 823

1 487 823

1 487 823

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk

1 248 574

Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

10 958 746

7 775 110

-

-

7 670 000

-

7 670 000

-

7 670 000

7 670 000

2 033 517

652 994

652 994

652 994

652 994

652 994

-3 844 022

-6 968 827

-5 241 626

-4 665 215

-4 429 943

-2 992 195

4 736 300

Til fordeling drift

188 334 148

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

187 628 056

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

-

706 092

-

-

-

-

195 531 959 195 599 959

194 328 959 193 766 959

195 366 959

17 128 000 195 599 959

194 328 959 193 766 959

195 366 959

178 403 959
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-0

-0

-0

-0

Økonomiplan 2015-2018
Budsjettskjema 1B - drift

Regnskap
2013

Budsjett
2014

2015

2016

2017

2018

Politiske styringsorganer

3 094 442

1 527 987

3 027 987

3 527 987

4 027 987

4 027 987

Stabs- og støttefunksjoner

12 389 384

13 429 798

13 329 798

13 329 798

13 329 798

13 329 798

Fagområde oppvekst

69 302 686

69 534 935

71 274 935

70 234 935

69 484 935

69 484 935

Fagområde helse/sosial

67 163 626

70 608 542

66 108 542

66 108 542

66 108 542

66 108 542

Fagområde kultur

9 571 977

9 388 633

9 538 633

9 538 633

9 538 633

9 538 633

Fagområde teknisk

22 466 445

24 091 124

23 691 124

23 041 124

22 791 124

22 791 124

Interkommunalt samarbeid
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag
Midtre Namdal Samkommune

Sum fordeling drift (til skjema 1A)

-12 233

-

-

0

-

-

-13 004 628

-10 177 060

-10 177 060

-10 177 060

-10 177 060

-10 177 060

16 656 357

17 128 000

18 806 000

18 725 000

18 663 000

20 263 000

187 628 056 195 531 959 195 599 959 194 328 959 193 766 959 195 366 959

Økonomiplan 2015-2018
Budsjettskjema 2A - investernig
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

Budsjett
2014
80 149 830
5 847 000
2 655 000
2 270 000

2015
2016
48 000 000 41 575 000

2017
2 100 000

2018
1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

-

-

-

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

90 921 830

53 300 000

46 875 000

7 400 000

6 900 000

36 525 000

32 456 250

2 850 000

2 475 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12 818 750

2 950 000

2 825 000

Andre inntekter

67 474 830
2 270 000
19 470 000
-

Sum ekstern finansiering

89 214 830

52 700 000

Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

1 000 000
14 175 000

-

46 275 000

6 800 000

6 300 000

600 000

600 000

600 000

600 000

90 921 830

53 300 000

46 875 000

7 400 000

6 900 000

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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-

-

-

-

1 707 000
-

-

-

-

-

-
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Saksopplysninger
Administrasjonen legger med dette frem forslag til økonomiplan for perioden 2015 – 2018.
Forslaget er en framskriving av årsbudsjett for 2014, hvor en har korrigert for endringer i
planperioden.
Innstillingen fra Formannskapet, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til
alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i Kommunestyret.
Vurdering
Det vises til vurderingene i vedlagte forslag til økonomiplan 2015-18.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2008/2559-59

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Sentraladministrasjonen

Asle Lydersen

Saksframlegg

Revidering av klima- og miljøplan: 2. gangs behandling og sluttbehandling

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
42/14
43/14

Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling
Foreliggende utkast til Klima- og miljøplan 2014-2019 vedtas.
Hjemmel for vedtaket er:
Plan- og bygningsloven §11-4.

Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S
U

26.03.2014 Revidering av Klima- og miljøplan
23.04.2014 Forslag til klima- og miljøplan for
Overhalla kommune
25.04.2014 Innspill
15.05.2014 Offentlig ettersyn
23.05.2014 Høringsinnspill
26.05.2014 Offentlig ettersyn

I
I
I
I

Tittel

Adressat
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Enova SF m.fl.
John Leonhard Klykken
Statens vegvesen, Region Midt
Naturvernforbundet i Namdalen
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

S

26.05.2014 Revidering av klima- og miljøplan:
2. gangs behandling og
slutbehandling

Vedlegg
1. Forslag til Klima- og miljøplan 2014-2019
2. Høringsinnspillene som er kommet inn

Saksopplysninger
Som”kommunedelplan” saksbehandles klima- og miljøplan 2014-2019 etter pbl §11-4.
Første gangs behandling i formannskap og kommunestyre skjedde i april i år.
Planutkastet har deretter vært lagt ut til offentlig ettersyn og har vært sendt ut til berørte statlige
organer og organisasjoner mv. som har særlige interesser i planarbeidet, til uttalelse.
Det har kommet inn 4 uttalelser, fra a) Statens Vegvesen b) Naturvernforbundet i Namdalen og
c) Arkplan v/ John Klykken. D) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens vegvesen har ingen endringsforslag. De mener planen inneholder mange spennende
ambisjoner bl.a. nybygging av gang- og sykkelveger, bedring av kollektivtilbud m.v. De
fremhever at mange miljøtiltak også vil ha positive effekter på folkehelsen og trafikksikkerhet.
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag mener at Overhalla kommune har en god klima- og
energiplan, og at arbeidet med å oppdatere og iverksette tiltak gjennomføres på en god måte, og
at det er positivt at Overhalla kommune tar ansvar og vil gå foran i arbeidet med å redusere
klimagassutslippene. Naturvernforbundet har også noen konkrete anførsler og forslag. For det
første påpekes at det er like viktig å registrere/ stimulere til at flest mulig personer har besøkt
turbøkene, som å lage oversikt over hvem som har flest besøk. For det andre foreslås å ta inn et
punkt om å bevare myr. Videre at det bør tas inn som et overordnet punkt at det skal være
reduksjon av avfall. Dessuten foreslås at det tas inn et punkt om bevaring av gammelskog.
Naturvernforbundet gir sterk støtte til ambisjonene om å satse mer på å satse mer på sykkel og
kollektivreiser.
Arkplan påpeker at det er ønskelig med flere ladestasjoner for elbiler, gjerne hurtiglading.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT) uttrykker pr. telefon sterk støtte til foreliggende
planforslag og gir ros til den planprosessen som har foregått. FMNT har også gitt en skriftlig
uttalelse fra de ulike fagavdelinger, som fra hvert sitt faglige ståsted gir sin støtte til
planutkastet.
Landbruksavdelingen anser det som svært positivt med nullvisjon i forhold til jordvernet
(subsidiært maksimumsmål 300 m2 i året), og klargjøring av fortettingsstrategi for videre
sentrumsutvikling med ambisjon om økte byggehøyder. Landbruksavdelingen anbefaler videre å
vurdere tydeligere strategi for å øke bruken av tre som bygningsmateriale, og å lage konkret mål
for grøfting med kobling til å få statlige tilskuddsmidler til drenering. Videre anbefales å koble
tiltak for rydding av biomasse sterkere til å bruke biomasse og flisfyring i egen bygningsmasse.
Landbruksavdelingen vurderer det ellers som svært positivt at strategisk plan for miljø- og
landbruksforvaltningen skal revideres i 2014, og at det blir ytterligere anledning til å utrede og
vurdere ambisjoner og tiltak innenfor dette området.
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Miljøvernavdelingen mener at koblingene mellom friluftsliv, oppvekst og helse er godt ivaretatt,
videre at ambisjonen om null avgang villmarkspregede områder er meget positivt, samt at
delmål på avfall i sin helhet er godt ivaretatt i planutkastet. Miljøvernavdelingen mener videre at
det er positivt med ambisiøse mål som sammenhengende sykkelvei mellom Overhalla og
Namsos. Og peker også på at det er positivt å legge opp til arealplanlegging som reduserer
transportbehovet inkludert fortetting og økte byggehøyder i sentrum.
Oppvekst- og utdanningsavdelingen ser positivt på de målsettinger og tiltak hvor barn i
barnehage og skole i Overhalla er målgruppe i Klima- og miljøplanen 2014-2019.
Vurdering
Det er positivt at det er kommet så mange som 4 høringsinnspill til planforslaget. De innspill
som er kommet er i det store og hele positive til ambisjoner og tiltak i planforslaget og
inneholder samtidig en del konstruktive anførsler og forslag. De fleste innspillene understreker
betydningen av kopling mellom ulike formål som miljø, klima og folkehelse.
Når det gjelder anbefalingen fra FMNT om å vurdere tydeligere strategi for bygging av tre, så er
rådmannen i planforslaget fortsatt avventende til dette fordi ulike forsknings- og fagmiljøer
fortsatt uttrykker tvil om dette nødvendigvis er noen bedre strategi i klimasammenheng enn
alternative byggematerialer, sett i livsløpsperspektiv. Videre mener rådmannen fortsatt at det er
fornuftig at valg av energikilder/-systemer for fornybar energi skal skje ut fra en konkret
vurdering i forbindelse med hvert enkelt nybygg- og rehabiliteringsprosjekt. (For øvrig vil
oppvarming av ny barneskole OBUS være basert dels på pellets).
Naturvernforbundet i Namdalen har flere innspill og forslag. Når det gjelder å stimulere til at
flest mulig personer besøker turbøkene, er rådmannen helt enig både i forhold til miljø og
folkehelseperspektivet. Flere av tiltakene i utkastet vil trekke i riktig retning for dette bla.
utbedring av turløypene og årlig motivasjonstiltak for innbyggerne á la Aktiv Overhalla. Når det
gjelder å bevare myr vil rådmannen ikke foreslå noe nytt punkt nå. MNS Miljø og landbruk har
allerede en restriktive praksis når det gjelder næringsrike myrer, som er av særlig betydning, og
det er en forutsetning at denne restriktive praksis videreføres. Myrene har som
Naturvernforbundet er inne på, stor betydning som CO2-lager. Grøfting av myr gir nedbryting
av organisk materiale med frigjøring av CO2 som resultat. Det var forslag om å forby nydyrking
på myr i ny forskrift om nydyrking. Dette ble fjernet fordi dyrking av myr ble sett på som et
bidrag til å styrke matproduksjonen i deler av landet. Kravet til jordbruket om økt effektivitet og
større gårdsbruk tilsier at vi i Overhalla fortsatt bør kunne dyrke opp noe myr.
Når det gjelder reduksjon av avfall som overordnet punkt, lyder delmålet i kommuneplanen at
det skal være “lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs”. Begge elementer av denne
målformuleringen er avgjørende inkludert reduksjon av avfall. Rådmannen mener derfor at det
allerede inngår som et overordnet punkt og i tiltaksplanen er dette ivaretatt med uttrykte
ambisjoner om bl.a. a) reduksjon av matavfall (indikator 3.4.3) b) å generelt fremme mindre
avfall i forbindelse med miljøvennlig innkjøp (indikator 3.4.5) c) reduksjon av papiravfall
(indikator 3.4.11) Når det gjelder forslaget om at mer gammelskog må få stå, er rådmannen enig
i at de hensyn som påpekes er viktige, men mener samtidig at disse hensyn allerede blir så bra
ivaretatt i Overhalla at han nå ikke vil foreslå et nytt eget punkt. Dette blir i dag gjort bl.a. ved at
skogeiere avsetter i dag 1-2 % av det produktive skogarealet til ikke-hogst, uten erstatning (som
ledd i sertifiseringsordning), de siste årene er videre store arealer skog på Statens grunn i
kommunen fredet, dessuten er det en god del gammel skog som ikke er eller aldri vil bli
tilgjengelig for hogst, og videre vil vedtak om ivaretakelse av villmarkspregede områder bidra
til å bevare noe gammel skog.
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Arkplan ønsker flere ladestasjoner for elbiler, gjerne hurtiglading. Ladeinfrastruktur og
tilrettelegging for ladbare biler er uten tvil avgjørende for utbredelsen av elbiler. Kommunens
holdning og planutkastet er derfor allerede ambisiøst både med hensyn til antall og
utbredelse/plassering av ladepunkter for elbil bl.a. pågår det allerede et prosjekt for å få etablert
Namdalens første hurtigladerstasjon i Overhalla. I forbindelse med årlig rullering av
handlingsprogrammet som del av kommunens økonomiplan, kan det senere være aktuelt å
foreslå ytterligere ambisjoner på dette området.
Rådmannen mener at prosessen med offentlig ettersyn / høringsrunde har virket positivt og har
styrket arbeidet med planen. En ser fram til videre oppfølging av planen og de tiltak planen
innebærer. En rekke av planens elementer som skal følges opp, vil komme tilbake til
kommunestyret som egne saker med konkretisering av videre arbeid.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/3998-0

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

Foreldrefinansiert leirskole - kommunal bestemmelse.

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
43/14
44/14

Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling
1. Elevene i grunnskolen gis ikke fri fra skolen for å delta på foreldreorganisert
leirskoletilbud.
2. Det oppnevnes en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til opplegg for en alternativ
undervisningsarena i skolens regi for 7. trinn fra og med 2015, i hovedsak innenfor de
økonomiske rammer en har til disposisjon. I forslaget skal læreplanens kompetansemål
tilnærmes på en annen måte enn det som er mulig i klasserommet, både med en faglig og
sosial målsetting. Forslag til opplegg legges fram innen 1. november 2014 med påfølgende
politisk behandling.
3. Arbeidsgruppen får følgende medlemmer: Rektorene på skolene, representant fra det
kommunale foreldreutvalget, MOT-representant, 1 politiker og fagsjef for oppvekst (leder og
sekretær i utvalget). Følgende politiker utpekes til arbeidsgruppen: ………………….

Hjemmel for vedtaket er:
Lov om opplæring §2-15 og Overhalla kommunestyre sitt budsjettvedtak om årsbudsjett for
2014.
Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende forslag på politikerrepresentant, jfr. pkt. 3:
-

Kjersti Jensen

Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
Kjersti Jensen velges som politisk representant til arbeidsgruppen.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

20.05.2014 Foreldrefinansiert leirskole kommunal bestemmelse

Saksopplysninger
I forbindelse med behandlingen av budsjett 2014, ble kommunalt leirskoleopphold ved Drageid
Leirskole for 7. trinn i grunnskolene tatt bort med virkning fra og med 2014. Skolene har vært
gjennom en innsparingsprosess der leirskoletilbudet ble tatt bort, fordi dette er et tilbud
kommunene kan gi, men som ikke er lovpålagt. Tilbudet ble ikke tatt bort fordi det var et dårlig
tilbud, men fordi det samlet sett måtte spares for å bidra til en forsvarlig kommunal økonomi
framover.
I forbindelse med budsjettbehandlingen mottok kommunen innspill fra FAU på skolene, med
ønske om at tilbudet skulle fortsette, eller at en annen form for tilbud måtte vurderes.
Etter avviklingen av kommunalt leirskoletilbud, har det oppstått en situasjon som rådmannen
mener har uheldige sider og som kommunen bør avklare videre holdning til.
Våren 2014 har alle elever ved Hunn skole etter initiativ og iverksetting fra foreldrene
gjennomført et opphold på Drageid. Oppholdet ble hovedsakelig finansiert av foreldrene.
Foreldrene har søkt fri elevene og fra rektor fått innvilget fri fra skolen enkeltvis. Tilbudet har
ikke vært en del av skolens undervisningstilbud. Noen få elever fra OBUS deltok også sammen
med elevene fra Hunn.
Saken ble drøftet i det kommunale foreldreutvalget (KFU) 2. april. Dette utvalget ønsker
primært at det fortsatt skal være et kommunalt leirskoletilbud, men ønsker ikke at den
foreldrefinansierte ordningen fortsetter slik det ble gjennomført i 2014. Utvalget ønsker at det
startes en prosess for å finne billigere leirskoleløsninger, eller andre alternative løsninger der
kvalitetene et leirskoleopphold representerer, fortsatt kan komme elevene til gode i en eller
annen form.
Årets 6. trinn ved OBUS har behandlet saken, og her ble det besluttet at foreldrene ikke ønsket
at det skulle jobbes videre for å få til et foreldrefinansiert “leirskoletilbud” våren 2015.
Vurdering
Kommunen ønsker et godt samarbeid med foreldre for å gi våre elever et best mulig skoletilbud.
Foreldre sitt engasjement om leirskole har tatt en vending som ikke er heldig og som bryter med
gratisprinsippet i henhold til Lov om grunnskolen § 2-15. Rett til gratis offentleg
grunnskoleopplæring
Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane
eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til
undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som
er ein del av grunnskoleopplæringa.
Det er positivt at foreldre har engasjert seg. Det foreldreinitierte opplegget i 2014 har imidlertid vært
organisert som et leirskoleopplegg på bemannet leirskole med de kostnader det representerer, og
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som foreldrene har dekket. Dette utløser et kollektivt press og en økonomisk belastning på
foreldregruppen som mange foreldre ikke ønsker, men som det er vanskelig å stå i mot.
Administrasjonen har mottatt flere henvendelser om dette. Foreldre og FAU ved de to skolene har
hatt ulike syn på saken.
Leirskoleopphold defineres som en mulighet for en alternativ undervisningsarena i skolens regi, der
læreplanens kompetansemål tilnærmes på en annen måte enn det som er mulig i klasserommet, og
skal være en del av skolens totale undervisningstilbud. Det tilbudet foreldrene gjennomførte i 2014,
for de elevene som deltok på Drageid, har ikke vært en del av skolens undervisningstilbud.
Rådmannen ser det slik at kommunen bør ha en samlet holdning til håndtering av søknader om fri til
et slikt foreldreinitiert opplegg som har vært gjennomført i år. Dette for å bidra til at foreldre unngår
en ikke uvesentlig økonomisk belastning, samt at elever og foreldre opplever forutsigbarhet og
likhet i skolens undervisningstilbud. For å sikre en lik behandling ved de to skolene, foreslår
rådmannen at kommunestyret vedtar at det ikke skal gis fri til gjennomføring av foreldredrevne
leirskolelignende opphold slik det ble gjennomført våren 2014.
Samtidig vil rådmannen nå foreslå at en ser på muligheter for alternative opplegg i kommunens regi
og om det kan finnes enklere opplegg i all hovedsak innenfor de økonomiske rammene skolene har
til disposisjon. Det er påpekt at leirskoletilbudet har vært viktig for overgangen til ungdomstrinnet.
Dette har vært en positiv bieffekt, fordi tilbudet har vært lagt til våren i 7. trinn.
Det kommende skoleåret vil det bli jobbet med videreutvikling av grunnopplæring i Overhalla
kommune, både med et faglig og et sosialt utgangspunkt. De ulike overgangene vil være ett av
temaene som vil bli vurdert.
For overgangen til ungdomstrinnet, vil rådmannen foreslå å sette ned en arbeidsgruppe som
utarbeider et forslag til opplegg for en alternativ undervisningsarena i skolens regi, der læreplanens
kompetansemål tilnærmes på en annen måte enn det som er mulig i klasserommet, både med en
faglig og en sosial målsetting. Gruppen legger fram et forslag innen 1. november 2014 med
påfølgende politisk behandling. Følgende gruppesammensetning foreslås: Rektorene på skolene,
representant fra det kommunale foreldreutvalget, MOT-representant, 1 politiker og fagsjef for
oppvekst (leder/ sekretær i utvalget). Det er ønskelig at opplegget ses i sammenheng med
kommunens MOT-engasjement.
Det tas sikte på å gjennomføre overgangsaktiviteter for årets 7. trinn før skoleslutt nå i vår i regi av
OBUS, i tillegg til det som kommer ved oppstarten i høst. Det vil også bli diskutert med KFU
(kommunalt foreldreutvalg) om en eventuell kveldsaktivitet i foreldreregi kan være aktuell i tillegg.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1603-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Utsatt sak: Lokalisering av ny Skage barnehage - oppstart av planarbeid
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
17/14
20/14
44/14
45/14

Møtedato
11.03.2014
17.03.2014
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling (opprinnelig)
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.
Forslag til løsning kommer tilbake som egen sak til politisk behandling innen sommeren.
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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Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.03.2014
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende felles forslag fra AP og SP:
Saken utsettes.
Byggekomiteen med representanter fra Skage barnehage, gis i oppgave å se på ulike
tomtealternativer for ny barnehage, og komme tilbake til kommunestyret med forslag til
tomtevalg senest i maimøte.
Forslaget ble satt opp mot formannskapets forslag til vedtak.
Forslaget fra AP og SP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.03.2014, enst.:
Felles forslag fra AP og SP vedtas:
Saken utsettes.
Byggekomiteen med representanter fra Skage barnehage, gis i oppgave å se på ulike
tomtealternativer for ny barnehage, og komme tilbake til kommunestyret med forslag til
tomtevalg senest i maimøte.

Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas:
1. I tråd med byggekomiteens forslag skal videre prosess med bygging av ny Skage
barnehage 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
avsluttes.
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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.
Eksisterende hovedbygg saneres etter at ny barnehage står ferdig. Forslag til løsning
kommer tilbake som egen sak til politisk behandling til høsten.

Behandling i Overhalla formannskap - 11.03.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 11.03.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
Behandling i Overhalla kommunestyre - 17.03.2014
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende felles forslag fra AP og SP:
Saken utsettes.
Byggekomiteen med representanter fra Skage barnehage, gis i oppgave å se på ulike
tomtealternativer for ny barnehage, og komme tilbake til kommunestyret med forslag til
tomtevalg senest i maimøte.
Forslaget ble satt opp mot formannskapets forslag til vedtak.
Forslaget fra AP og SP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 17.03.2014, enst.:
Felles forslag fra AP og SP vedtas:
Saken utsettes.
Byggekomiteen med representanter fra Skage barnehage, gis i oppgave å se på ulike
tomtealternativer for ny barnehage, og komme tilbake til kommunestyret med forslag til
tomtevalg senest i maimøte.
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Nye saksopplysninger
Byggekomiteen har vurdert 4 ulike tomtealternativer. 1) Øst for eksisterende hovedbarnehage,
2) Øst for adkomstveg til Hunnaåsen boligområde, 3) Leddmyra skistadion og 4) Lauvli

Kartutsnitt som viser alternativ lokalisering

Byggekomiteen har i vurderingen av tomtevalget vurdert følgende forhold angitt i tilfeldig
rekkefølge.
- Tomtestørrelse og muligheter på tomten.
- Plassering med tilgang til friareal.
- Sol og lysforhold.
- Byggegrunn.
- Adkomst.
- Trafikksikkerhet.
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-

Energimuligheter på tomta (sol og bergvarme)
Miljø.
Nærhet til kollektivtrafikk.
Nye behov med hensyn til infrastruktur vei, vann og avløp.
Fremtidige drift og vedlikeholdskostnader på vei, vann og avløp.
Tidsvurdering i forhold til tomtenes forutsetninger.
Økonomi totalvurdering i forbindelse med tomtekjøp, veianlegg, vann/avløp, riving og
salg av dagens bygninger.

Nye vurderinger
Etter en totalvurdering av punktene som er angitt over er byggekomiteen av den entydige
mening at beste tomtevalg er gammelbarnehagetomta påkoplet et tilstrekkelig areal fra tomten
som ligger ovenfor. Byggekomiteen innstiller derfor denne tomten.
Byggekomiteen er også av den mening at med dette tomtevalget vil det være riktig å rive
gammelbarnehagen for å bruke tomta den står på i forbindelse med uteområdet.
Ny innstilling fra Rådmannen
(endringer vist med kursiv skrift)
7. I tråd med byggekomiteens forslag skal videre prosess med bygging av ny Skage
barnehage 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.
8. Reguleringsplanen gjennomføres som en detaljregulering. Formålet er bygging av ny
barnehage på Skage. Planoppstart kunngjøres i medhold av plan- og bygningslovens §
12-8.
9. Planarbeidet utføres i egenregi, men med bistand fra konsulent til utarbeidelse av
nødvendig plandokument.
10. Oppstartet regulering og planleggingsarbeider av området ved avdeling Trollstua
avsluttes.
11. 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
12. 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.
Eksisterende hovedbygg saneres etter at ny barnehage står ferdig. Forslag til løsning
kommer tilbake som egen sak til politisk behandling til høsten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kartutsnitt som viser eksisterende regulert barnehagetomt (hovedbarnehagen), samt
mulig tomteutvidelse i øst

Situasjonsplan over eksisterende bebyggelse

Saksopplysninger
Det har kommet innspill i pågående reguleringsplanprosess som tilsier behov for en ny
vurdering av lokalisering i 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 silt- og 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
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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 gjøre med 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 indikerer at 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, også med
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:
- 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 hovedbarnehagen har 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:
6 x større enn totalt leke- og oppholdsareal). I tillegg vil denne tomteplasseringen gi en god
trafikkfri adkomst til friområdene i området.
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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 for
varmesystem 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
tidligere vurderinger i saken er det viktig med tilrettelegging for effektiv 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 forstudie med 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, anbefales å gjennomføre en prøvegraving for å sjekke
grunnforholdene i nytt planområde. Prøvegravingen utføres med geotekniker til stede.
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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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Saksmappe: 2014/3839-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Roger Johansen

Saksframlegg

Hildremsveien 10 A og B ombygging til passivhus

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
45/14
46/14

Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune deltar i beskrevet samarbeidsprosjekt med renovering og
oppgradering av Hildremsvegen 10 a og b til passivhus standard. Boligen/e bygges om
til universell utforming og i samsvar med kravene i veilederen “rom for trygghet”
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en netto kostnadsramme på kr. 979 000 eks mva og
finansieres med låneopptak.
3. Når boligen er ferdigstilt foretas justering av husleienivået.

Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
Følgende budsjettjustering gjennomføres:
Art
02300
04290
07290
09100

Ansvar
6030
6030
6030
8100

Tjeneste
26550
26550
26550
88000

Prosjekt
0444
0444
0444
0906
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Beløp
979 000
245 000
-245 000
-979 000

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

19.05.2014 Hildremsveien 10 ombygging til
passivhus samarbeidsprosjekt

Saksopplysninger
Overhalla kommune har gjennom opplæringskontorene for byggfag i Namdalen (OBN) fått en
forespørsel om å bli med på et samarbeidsprosjekt. Dette prosjektet har som intensjon å spre
kunnskap om rehabilitering til energieffektive boliger lokalt og at videregående skoler skal
kunne bruke prosjektet i sin praksisundervisning.
Prosjektet går ut på at kommunen stiller med en egnet bolig til formålet og denne blir prosjektert
av innleid arkitekt med bistand fra Sintef Byggforsk og Husbanken.
Selve utførelsen på tømrer- og rørleggerdelen blir i hovedsak utført av Olav Duun Videregående
skoles bygg- og rørleggerlinje.
Hovedmålsettingen i prosjektet er å bidra til en fremtidsrettet opplæringsarena for elever på
yrkesfaglig studieretning, og da spesielt rettet mot bygg- og anleggsteknikk.
Engasjement og involvering er viktige faktorer der skolen bygger morgendagens energieffektive
boliger med universell utforming for kommunen.
Prosjektet tar utgangspunkt i at det stilles strengere krav til energibruk i bygninger, dette har en
sammenheng med nasjonale og internasjonale klimamål. Som en konsekvens av dette vil det i
tiden fremover stilles økte krav til kvalitet og gjennomføring av byggevirksomheten. Dette
krever økt kompetanse hos håndverkere, og skolen er i så måte et bra sted å starte arbeidet med
kompetanseutvikling. Dette er en kompetanse det er viktig å etablere i vårt nærområde.
For å innfri politiske mål om energieffektivisering i bygningsmassen må rehabiliteringsraten og
ambisjonsnivået økes. Det er i eksisterende bygningsmasse det samlet sett er størst potensiale
for energibesparelser. Sammen med skjerpende krav til nye bygg er det et stort behov for både
tilgjengelig og kompetent arbeidskraft.
Prosjektet har som mål å øke rekrutteringen til bygg og anleggsfaget, og øke kompetansen om
energieffektive bygg i byggenæringen i Nord-Trøndelag. Man ser at det er ulik kompetanse hos
de ulike aktørene som skal kunne iverksette de ulike tiltakene for å kunne imøtekomme dette
behovet og de nye kravene. Det blir dermed viktig å sikre at flest mulig av framtidens
bygningsarbeidere kan sikre en kvalitetsmessig utførelse av byggeprosjektene. Et moment er at
det ikke nytter hvor flink man er på det teoretiske og på prosjekteringen om ikke dette utføres
riktig på byggeplass i slutten av produksjonslinjen.
Prosjekttypen har blitt gjennomført med suksess andre steder som for eksempel i Froland
kommune med “Blakstadmodellen” og i Åfjord kommune. ”Blakstadmodellen” ble presentert
for skoler og kommuner i Nord-Trøndelag i august 2012. Alle de videregående skolene som har
bygg- og anleggsteknikk i Nord-Trøndelag var da representert. Etter dette deltok noen av disse
deltagerne på fagsamling /konferansen ”Blakstadmodellen” i Froland, hvor informasjon og
erfaring ble delt. Deltagerne fikk da en befaring på byggeplass i Froland, hvor 4 småhus stod
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ferdige. Disse var bygd i et samarbeid mellom Froland kommune og Blakstad videregående
skole og har siden blitt stående som en milepæl for de prosjektene som er startet opp i ettertid.
Det har i ettertid pågått en jevnlig dialog med Husbanken region Midt-Norge,
Opplæringskontoret for bygg fagene Inntrøndelag (OBI SA), Opplæringskontoret for
byggfagene i Namdal (OBN), Ytre Namdal videregående skole, Grong vg.skole, Steinkjer
vg.skole og Verdal vg.skole. I tillegg til kommunene Vikna, Grong, Steinkjer og Verdal.
Ett prosjekt er realisert mellom Grong kommune og Grong videregående skole og med stor
sannsynlighet vil det bli oppstart av nytt prosjekt mellom Vikna kommune og Ytre-Namdal
videregående skole høsten 2014. Begge disse er nye boliger bygd i universell utforming.
Opplæringskontoret for byggfagene i Namdal fikk i mars 2014 forespørsel fra Husbanken og
Sintef Byggforsk om mulig prosjekt for rehabilitering av bygninger. Overhalla kommune og
Olav Duun videregående skole ble kontaktet med spørsmål om vi ønsker å delta. Olav Duun
videregående skoles bygglinje har meldt tilbake at de synes dette var et svært relevant prosjekt
og at de ønsker å delta.
Sintef Byggforsk stiller med kompetanse til Overhalla kommune og med et eget
undervisningsopplegg til elevene ved Olav Duun videregående skole.
Funn fra tidligere prosjekt viser at elevene viser stor interesse av slike prosjekt. Det blir mindre
fravær, bedre karakterer samt at de blir attraktive for læreplass i byggenæringen.
De tar med seg en kompetanse ut i bedrift som mange bedrifter ikke innehar. I tillegg har
søknaden til bygg- og anleggsteknikk økt grunnet dette.
Det vil være viktig at også lokale bedrifter involveres i prosjektet i størst mulig grad der det er
hensiktsmessig. Det vil derfor underveis tilbys forskjellige typer kurs i ny teknologi til lokalt
næringsliv.
Rolle- og ansvarsfordeling i prosjektet:
Kommunens rolle
Kommunen er byggherre og lokal prosjekteier. Det vil også være naturlig at kommunen i dette
tilfelle har ansvarsretten i forhold til plan- og bygningsloven (PBL). Som prosjekteier er
kommunen i denne som andre prosjekt HMS-ansvarlig i henhold til byggherreforskriften.
Det blir oppnevnt en person internt i kommunen med tydelig ansvar med fast rapportering til
teknisk sjef under gjennomføringen av prosjektet.
Skolens rolle
Skolen er entreprenør og utfører byggeoppdraget. En lærer har ansvaret for prosjektet ved
skolen. Det er læreren som har den praktiske byggeledelsen til daglig og sørger for at arbeidet
utføres på riktig måte.
Det også læreren som koordinerer arbeidet mot andre fag. Det vil ikke være helt riktig å kalle
læreren som byggeleder, da dette er en formell betegnelse som går lengre enn det ansvaret og
den rollen skolen har.
Skolen har også en utvidet rolle i HMS. Skolen har uansett ansvaret og forsikringen av elevene.
Arkitektens rolle
Arkitekten lager tegninger og beskrivelser, utfører energiberegninger, prosjektbeskrivelse og
masseberegninger. I tillegg bør arkitekten ha en rolle i undervisning av elever for å kunne gi en
bedre forståelse i bygningsfysikk på det aktuelle bygget.
Sintef Byggforsk

Side42

De vil ta del i planleggingen av prosjektet og bistå i den faglige opplæringen mot skole og lokalt
næringsliv.
Husbanken
De vil bistå med rådgiving med hensyn til universell utforming og tilpasning til deres
søknadsmodeller.
I prosjekteringen/planleggingen er overordnet målsetning å planlegge rehabilitering av boligen/e
til energieffektivt passivhus-nivå og tilpasning til veilederen “rom for trygghet”. Dette er en
veileder som i korte trekk kan sies å være universell utforming i en litt “strengere” versjon.
I samarbeidsprosjektet er følgende aktører utover kommunen pr nå knyttet til prosjektet:
 Olav Duun VGS med tømrer- og rørleggerlinja,
 Husbanken,
 Sintef Byggforsk,
 Opplæringskontoret for byggfag i Namdalen
 Hint med helsefaglinja.
I tillegg vil vi involvere bedrifter innenfor arkitektur, tømrere, rørleggere, elektrikere,
grunnentreprenører i ulik utstrekning.
Hildremsvegen 10 a og b er en tomannsbolig fra 80-tallet. Boligen har behov for vedlikehold og
har en konstruksjonstype som er godt egnet for rehabilitering til passivhus-standard.
Fremdrift
Følgende fremdriftsplan er planlagt:
- Kommunestyrets godkjenning juni 2014.
- Prosjektering og planlegging juni – juli og august 2014.
- Beboere flytter ut og over i annen bolig midlertidig, august 2014.
- Igangsetting byggeplass medio september 2014.
- Overtakelse antas 1.12.2015.
- Beboerne antas å kunne flytte inn 14.12.2015.
Vurdering
Hildremsvegen 10 er en bolig som trenger rehabilitering innen få år. Prosjektet gir en svært god
mulighet til å få dette gjort på beste måte med prosjekteringsekspertise av høy kvalitet. I tillegg
vil det være en god økonomisk løsning når skoleverket står for en vesentlig andel av
arbeidsinnsatsen på bygning og rørlegging.
Rådgivingen fra Sintef Byggforsk og Husbanken er også noe som følger med prosjektet og har
en stor verdi.
Boligen vil tilpasses Husbanken sine støtteordninger og kan få opptil 45 % av totalkostnaden i
støtte. I tillegg vil det trolig være mulig å søke Enova om støtte.
En mindre ulempe med denne type prosjekt er tidsbruken. Med en skole som skal utføre så
omfattende arbeid vil det nødvendigvis ta noe lengre tid. Dette kan man regne på i forhold til
tapte leieinntekter. Ser man på totalen vil dette likevel være et økonomisk gunstig prosjekt på
alle vis.
Når boliger står ferdig er det også naturlig å tenke en høyere leiekostnad med grunnlag i den nye
standarden boligen får, ikke minst med lavere energikostnader.
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Prosjektet vil også være utviklende på kompetansen både for kommunen og de aktørene som er
involvert, og ikke minst på elevene som får delta på et slikt prosjekt. Dette er elever som hører
til i regionen og som kan bruke kunnskapen her i ettertid, regionen har god bruk for slik
kunnskap prosjektet vil gi.
Prosjektets innhold er også lagt opp slik at lokalt næringsliv kan delta i en kursingen som
kommer i forbindelse med dette.
Økonomisk vurdering
Brutto kostnad før fratrukket sannsynlig tilskudd er beregnet til 1 780 000 eks mva.
Kalkyler som er gjort i forhåndsvurderingene er basert på snittet av erfaringstall fra lignende
rehabiliteringer. Dette snittet danner et godt utgangspunkt for kostnadsoverslaget, men en må
forvente at det kan bli noe avvik begge veier. Det vil alltid være slik at uforutsette kostnader kan
dukke opp under rehabilitering, dette vil også gjelde her.
I dette prosjektet har vi også momentet med universell utforming og veilederen “rom for
trygghet”. Her har vi med momenter med for eksempel krav til fellesarealer, rom for lagring av
hjelpemidler mm. Dette kan også påvirke sluttsummen da det kan innebære nødvendige tilbygg
på boligene. Valg av varmesystem kan også påvirke sluttsummen. Slike detaljer ser vi imidlertid
ikke før vi har prosjektert ferdig.
Netto kostnadsramme er basert på at vi oppnår 45 % tilskudd fra Husbanken. Vi fått gode
signaler på at dette skal være mulig. Det vil også være muligheter for å få støtte fra Enova. Dette
er imidlertid ikke medtatt i noen beregninger, da både størrelse og innhold ennå er svært
usikkert.
I de økonomiske forutsetningene må vi også ta med punktet at vi med denne gjennomføringsmodellen vil ha en byggetid som vil vare ca 11 måneder lengre enn om vi hadde kjørt det på
vanlig vis (antar 6 måneder om vi hadde kjørt vanlig anbudskonkurranse). Dette medfører at vi
får tapte inntekter på 4125 pr bolig i 11 måneder, totalt dreier dette seg om 90 750 kroner.
På tross av lang byggetid ligger det samlet sett meget godt til rette for at dette blir et svært så
gunstig prosjekt økonomisk. Rehabilitering og universell utvikling gjør botilbudet godt
tilrettelagt for framtida, og vil samtidig gi nyttig kunnskap en kan bygge på ved senere
oppgradering av øvrige omsorgsboliger m.v.
Miljømessig vurdering
Å oppgradere til passivhusnivå er i tråd med kommunens klima- og miljøplan. Å oppgradere
med miljøvennlige produkter og til en standard som både krever mindre energi og har en
oppvarmingsløsning som er miljøvennlig, underbygger dette. Rådmannen ser det som et
spennende prosjekt både fordi det dreier seg om rehabilitering av eksisterende bygg til
passivhus-standard, og fordi det er kompetanseutviklende for alle involverte parter. For
kommunen er det også interessant å inngå i denne type utviklingsprosjekter som kobler
forskningsmiljøer, skole, næringsliv og offentlig sektor.
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Kartskisse:
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2012/5663-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Rådmann i Overhalla

Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Utredning om felles brann- og redningsvesen i Namdalen - forslag til løsning

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
46/14
47/14

Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune sier ja til å delta i etableringen av et nytt felles brann- og
redningsvesen for kommunene i Namdalen i tråd med beskrevet forslag i saken.
Samarbeidet organiseres som foreslått i form av et nytt interkommunalt selskap.
2. Kommunestyret legger til grunn at ansatte i kommunens brann- og redningstjeneste skal
ivaretas på en god måte gjennom avtalte prosesser framover i tråd med lov og avtaleverk.
3. Kommunestyret tar sikte på å behandle forslag til selskapsavtale og videre prosess i egen
sak etter sommeren når det er avklart hvilke deltakerkommuner nytt selskap vil få.

Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

U

06.05.2014 Utredning felles brannvesen i
Namdalen - underlagsdokumenter
02.05.2014 Til kommunal behandling utredning av organisering og
etablering av felles brann- og
redningstjeneste i Namdalen
25.06.2012 Utredning om felles brann- og
redningsvesen i Namdalen
27.05.2014 Utredning om felles brann- og
redningsvesen i Namdalen - forslag
til løsning

U

I
S

Tittel

Adressat

Trond Stenvik m.fl.
Trond Stenvik m.fl.

Region Namdal

Saksopplysninger
Region Namdal (ordførerne i Namdalen) initierte i 2012 et utredningsarbeid om et mulig
brannsamarbeid i Namdalen. 13 kommuner vedtok å delta i utredningen. Mål for
utredningsprosjektet var følgende:
1. Å innfri sentrale myndigheters krav til kompetanse og kvalitet innen alle deler av brann
og redning.
2. Å oppnå et tjenestenivå innen brann og redning som gir alle innbyggerne i Namdalen en
større trygghet.
3. Å yte en tjeneste som skal gi kommunene en effektiv og forutsigbar økonomisk ramme.
4. Å etablere en brann- og redningsberedskap og brannmyndighet med engasjerte,
kunnskapsrike og motiverte ansatte som skal arbeide innenfor et godt faglig
arbeidsmiljø.
Utredningsarbeidet har pågått i flere faser med innleid konsulent, en arbeidsgruppe med fagfolk
og nå sist bearbeidelse i en nedsatt rådmannsgruppe som har lagt fram forslag til en samlet
løsning for etablering av felles brann- og redningsvesen for nå Namdalskommunene. Det var
opprinnelig 13 kommuner som vedtok å delta i utredningen. I løpet av prosessen har Røyrvik og
Lierne kommuner valgt annen løsning, slik at det da ble 11 kommuner med i den videre
prosessen i Namdalen. Disse kommunene er: Leka, Bindal, Nærøy, Vikna, Namsskogan,
Høylandet, Grong, Overhalla, Namsos, Fosnes, Flatanger. Det vises til vedlagte rapporter for
utdypende opplysninger om prosessen.
Hovedkonklusjonen i det forslaget til løsning som legges fram, er at mannskapsstyrkene og
brannstasjoner videreføres på samme sted og nivå som tidligere, men at det etableres en felles
organisasjon (et interkommunalt selskap, IKS) fra 01.01.2015 med felles overordnet ledelse og
felles ressurser til forebyggende arbeid og beredskapsarbeidet. Mannskapsstyrkene overføres til
dette selskapet.
Tidligere utredning fra arbeidsgruppen og det bearbeidete forslaget fra rådmannsgruppen gir i
hovedsak de samme sentrale konklusjonene. Forslaget fra rådmannsgruppen har en annen
økonomisk fordelingsmodell basert på eksisterende kostnadsnivå i kommunene, en noe lavere
overordnet bemanning basert på dimensjoneringsforskriften, samt forslag om at kjøretøyer med
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utstyr fortsatt eies som før av kommunene men stilles til disposisjon for felles brann- og
redningsvesen. For øvrig er det i hovedsak samsvar mellom forslagene fra arbeidsgruppen og
rådmannsgruppen.
Forslag til løsning innebærer at man etablerer hele stillinger i overordnet ledelse (brannsjef og
avdelingsledere). Styrket kompetanse og ledelse trekkes fram som en vesentlig effekt ved å
etablere felles brann- og redningsvesen.
Ut fra foreslått økonomisk fordelingsmodell som baseres på kommunenes
eksisterende/historiske kostnadsnivå, viser foreløpige budsjettoppsett at en etablering av felles
brann- og redningsvesen kan gjennomføres uten vesentlige endringer i kostnadene for den
enkelte kommune. Endelig budsjettoppsett vil være avhengig av hvilke og hvor mange av
kommunene som vil delta i nytt felles selskap, og må konkretiseres og bearbeides nærmere når
det er avklart etter sommeren. Foreløpige vurderinger fra rådmannsgruppen indikerer at
kostnadene for den enkelte kommune vil være relativt stabile om det blir mellom 6 og 11
kommuner som vil delta.
I denne omgang bes kommunene om å fatte en beslutning innen sommeren om kommunen vil
delta i nytt interkommunalt brann- og redningsvesen som foreslått.
Så tidlig som mulig etter sommeren tar en deretter sikte på opprettelse av selskapet, og så
gjennomføre de prosesser som det utløser. Deltakerkommunene vil da få ny sak til behandling
med selskapsavtale, valg av medlemmer til representantskap m.v.
Vurdering
Brann- og redningstjenesten er en grunnleggende del av beredskapen i lokalsamfunnene.
Utviklingen over tid har etter rådmannens oppfatning vist at denne beredskapen har vært god og
man har hatt en god håndtering av hendelser som har oppstått. Kommunene har engasjerte
brannmannskaper med god lokalkunnskap og rask respons når noe skjer.
Et stadig mer komplekst samfunn med økende krav til kompetanse innebærer samtidig over tid
en utvikling hvor kommunene i stadig større grad utfordres på kompetanse og ressurser til
overordnet ledelse og det forebyggende arbeidet innen brann- og redningstjenesten. Det er i
hovedsak dette som nå foreslås løst gjennom etablering av en felles tjeneste for kommunene i
Namdalen.
Alle kommunene i Namdalen har i dag definert en brannsjefsfunksjon i deltidsressurs, stort sett
mellom 3-25 % stilling i tråd med forskriftskrav. I tillegg kommer tilsvarende stillingsressurser
til avdelingsleder forebyggende og avdelingsleder beredskap, i tråd med forskriftskrav.
Brannsjefsrollen kombineres gjerne med avdelingslederfunksjoner og andre kommunale
funksjoner. Det er formelle krav til brannvernfaglig utdanning for lederstillingene. Muligheten
for å få tilsatt heltidsledere med høy faglig kompetanse anses å være en sentral effekt ved
etableringen av en felles tjeneste.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte ved siste årsskifte ut på høring
forslag om en større omorganisering av landets brann- og redningsvesen med 3 alternative
løsninger/modeller. DSB selv foreslo modellalternativet med ett brann- og redningsvesen pr
fylke. Overhalla kommune avga høringssvar og gikk i mot en slik sentralstyrt løsning uten
geografiske og lokale hensyn og tilpasninger. I all hovedsak fikk DSB tilsvarende høringssvar
fra de andre kommunene som kom med innspill til forslagene.
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Foreslått løsning i denne saken for Namdalskommunene er i tråd med et av de andre regionale
modellalternativene som DSB hadde utredet.
Rådmannen vurderer det slik at etablering av et interkommunalt selskap som i hovedsak
organiserer Namdalskommunenes brannmannskaper, overordnet ledelse og forebyggende
ressurser nå bør kunne gjennomføres i tråd med forslaget fra rådmannsgruppen. Det å beholde
kommunalt eierskap til brannstasjoner og utrykningskjøretøyer og stille disse til disposisjon for
det felles brann- og redningsvesenet, er et hensiktsmessig grep som bidrar til å redusere
kompleksitet og usikkerhet i etableringsfasen, ikke minst økonomisk. Samtidig gir det
kommunene fleksibilitet dersom det i framtida kommer endringer av organisatorisk art.
Regjeringens forslag til kommunereform er nylig presentert og kan forståelig nok skape en viss
usikkerhet omkring etablering av nye interkommunale samarbeidsløsninger. I denne konkrete
saken ser rådmannen likevel ikke at det skal være noen grunn til avvente framtidige avklaringer
av strukturer. Den foreslåtte felles brann- og redningstjenesten for Namdalen er foreslått
organisert i en form (interkommunalt selskap) som etter alt å dømme fortsatt vil være både tillatt
og nødvendig uansett kommende strukturendringer. Nytt selskap vil også være et klart avgrenset
tjenesteområde som vil kunne være relativt enkelt justerbart med hensyn til deltakere, som
beskrevet ovenfor. Rådmannen ser derfor ingen sterke argumenter for å utsette å ta et valg i
denne saken.
Rådmannen legger til grunn at ansatte i den enkelte kommunes brann- og redningstjeneste skal
ivaretas på en god måte gjennom avtalte prosesser framover i tråd med lov og avtaleverk.
Kommunene i Midtre Namdal har to ganger tidligere utredet å samarbeide om felles brann- og
redningsvesen. Disse utredningene ble da ikke vedtatt iverksatt i hovedsak på grunn av økte
vesentlig kostnader for enkelte av kommunene. Utredningen denne gangen for 11 kommuner
legger opp til en løsning hvor kostnadsnivået og kostnadsfordelingen gir kommunene kostnader
omtrent på samme nivå som en har fra før. Dette bør etter rådmannens oppfatning kunne gjøre
det mulig å gå videre med en felles løsning som vil styrke overordnet ledelse, forebyggende
arbeid og det interkommunale samarbeidet i brann- og redningstjenesten i Namdalen framover.
For Overhalla kommunes del vil en felles tjeneste som foreslått medføre en god framtidig
løsning for å sikre påkrevd overordnet kompetanse for brannsjefsfunksjonen. Det er krevende å
rekruttere til slike ledende deltidsstillinger og Overhalla kommune må uansett finne nye
løsninger framover på dette området.
Konklusjon:
Rådmannen vil samlet sett tilrå at Overhalla kommune nå sier ja til å delta i et nytt felles brannog redningsvesen for Namdalen. Etter sommeren kommer en deretter tilbake med nærmere sak
om de videre praktiske konsekvensene i form av selskapsavtale og videre prosess.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/2758-5

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Innspill til praktisering av boplikt i Midtre Namdal samkommune

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
47/14
48/14

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune har ingen merknad til foreslåtte retningslinjer.
Kommunen har per i dag ingen områder hvor boplikten bør håndheves strengt.

Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Vedlegg utsendt:
1. Notat – Boplikt – Hvordan å praktisere boplikt i Midtre Namdal? og forslag til
retningslinjer for praktisering av boplikt i Midtre Namdal samkommune

Saksopplysninger
Komite for utvikling, miljø og landbruk i MNS har utarbeidet forslag til retningslinjer for
praktisering av konsesjonslovens boplikt.
Før retningslinjene behandles i samkommunestyret i september, vurderes framlagt forslag til
retningslinjer i den enkelte kommune. Det er ønskelig at kommunene legger spesielt vekt på om
det er enkelte områder i kommunen der et er store utfordringer med henhold til bosetting, og der
boplikten bør håndheves strengt.
Boplikten reguleres av konsesjonsloven (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98), og
det er få nasjonale mål i forhold til hvordan boplikten skal praktiseres. Det er derfor viktig med
lokale retningslinjer,
(http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Regelverk/Rundskriv_M_2_2009_Konsesjon
_boplikt.pdf) der vedtakene begrunnes og forankres.
Det opplyses om at det er to ulike situasjoner som kan utløse boplikt, samt hvilke hensyn som
skal vurderes i forbindelse med boplikt. Dette er beskrevet nærmere i vedlagte notat.
Kontroll med om boplikten oppfylles skal kontrolleres opp mot bostedsadresse i Folkeregisteret.
Kontrollen utføres av Miljø og landbruk ca. 2 ganger pr. år.
Forslag til retningslinjer for praktisering av boplikt i Midtre Namdal samkommune og gjenstand
for diskusjon i kommunene:
1. Ved kjøp av tilleggsjord settes det krav om at den samla enheten bebos i 5 år fra
overtakelsestidspunktet.
2. Der søker har krysset av for at han tilflytte eiendommen, settes det krav om personlig
boplikt, uten at det diskuteres nærmere i saken.
3. Det settes krav om personlig boplikt:
 ved overtakelse av eiendommer med husdyr, uavhengig av eiendommens beliggenhet
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 ved overtakelse av eiendommer av en viss størrelse, dette for å sikre en god forvaltning
av landbruksarealene
4. Det settes krav om upersonlig boplikt i 5 år
 ved overtakelse av mellomstore bruk uten husdyr, i områder der infrastruktur ligger til
rette for bosetting
5. Det settes ikke krav om boplikt:
 ved overtakelse av små eiendommer, som kun har verdi som bolig- eller fritidseiendom
6. Kurante begrunnelser for utsettelse av boplikt:
 der det er kun en boenhet på eiendommen, og tidligere eier har borett. Her gis det
utsettelse til vedkommende med borett ikke bor på eiendommen lenger.
 der kjøper trenger litt tid til å tilpasse seg tilflytting til eiendommen, f.eks. er i ferd med å
ta utdannelse, har barn i skolepliktig alder som vil avslutte skolen der de bor, huset skal
restaureres/ombygges. Her kan det gis utsettelse i opptil 5 år.

Vurdering
Kommunen er spesielt utfordret til å vurdere om det er enkelte områder hvor boplikten bør
håndheves strengt.
Kommunen har en stabilt og positiv befolkningsvekst, og det vurderes derfor som lite aktuelt å
benytte en streng boplikt som virkemiddel for å styrke bosettingen i deler av kommunen.
Det er positivt at det utarbeides retningslinjer for praktisering av boplikt. Retningslinjene vil
bidra til å gi en tilnærmet lik praktisering i samkommunekommunene.
Overhalla kommune har ingen merknad til de foreslåtte retningslinjene.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/3857-0

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Martin Lysberg

Saksframlegg

Kommunal vannledning til grenda Grandaunet

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
48/14
49/14

Møtedato
02.06.2014
16.06.2014

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre utbygging av kommunal vannledning inn til
Grandaunet. Dette innenfor en samlet kostnadsramme på 1 080 000 eks mva.
2. Finansieres ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnlaget for vannavgiften med unntak
av kostnad for nedlegging av fiberrør.
3. Følgende finansiering foretas:
Post

Ansvar

Tjeneste

Art

Prosjekt

Utgift
Lån
Utgift
Lån
Mva
komp.

6010
6010
6000
6000
6000

34550
34550
12030
12030
12030

02300
09100
0230
09100
04290

0441
0441
0441
0441
0441

Behandling i Overhalla formannskap - 02.06.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 02.06.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Sum eks
mva
1 040 000
1 040 000
50 000
40 000
10 000

Sum ink
mva
1 300 000
1 300 000

Saksopplysninger
Overhalla kommune har fått henvendelse ifra grenda Grandaunet. De ønsker å få kommunalt
vann levert inn til bebyggelsen i grenda.
Eksisterende vannkilde leverer vann til tre fjøs og 6 boliger.
Kvaliteten på vannforsyningen de har i dag er tidvis dårlig med periodevis mye overflatevann.
De har fått pålegg ifra Tine som er den de leverer melk til om å gjøre tiltak for og skaffe
tilfredsstillende vann til melkeproduksjon. De har en mulighet for å kunne ruste opp
eksisterende vannkilde, men ønsker heller å få en varig ordning med kommunalt vann.
Avstand ifra eksisterende kommunal ledning og opp til grenda er ca 500 meter og ca. 80 meter i
høydeforskjell. Det er da et behov for en ny vannledning samt et trykkøkningsanlegg for å få
trykk nok på vannledningen. Kommunens ansvar avsluttes i en kum som plasseres sentralt.
Videre fordeling av rørnett fra denne kummen vil da være et ansvar for vasslaget (privat).
Hele arbeidet vil foregå på gårdseiendommen til gårdbrukeren Knut Haga G.nr75 B.nr 2.
Grunneier har tidligere ryddet skog og laget ny veg for å få mer dyrkingsareal. I den
sammenhengen er mye av grunnlaget for vannledningstraseen lagt. Dette er med på å redusere
utbyggingskostnadene betydelig. Grunneier har gitt klarsignal til å etablere traséen og
trykkøkningsstasjon på sin eiendom.
Etter befaring og gjennomgang med grunneier/vasslag gir de uttrykk for at de ser på dette som
en oppgave for Overhalla kommune å få opp slik infrastruktur til grenda.
Det er foretatt en grundig vurdering med flere alternativ løsninger samt at det er hentet inn
budsjettpriser på jobben:
De alternativene som ble med i sluttvurderingen ble.
Alternativ 1:
Kommunen utfører tilkobling på hovedvannledning og bygger trykkøkningsstasjon.
Dette for og kunne avgi nok mengde vann og med nett trykk til levering inn til grenda.
Utbygging av rørstrekk blir i regi av vasslaget og de blir eier og drifter alt fra trykk
stasjon og opp til grenda, trykk stasjon blir plassert i bunnen av stigningen.
Alternativ 2:
Kommunen gjør som i pkt. 1. første del, men leverer rør og kummer som trengs for
fremføring.
Resterende arbeid utføres på dugnad fra grenda med oppfølging ifra kvalifisert rådgiver.
Alternativ 3:
Kommunen sørger for den totale utbyggingen, hele prosjektet ferdigstilles og
abonnentene kan koble seg på mot en gitt tilkoblingsavgift.
Anlegget dimensjoneres for dagens eksisterende bebyggelse og med noe overkapasitet for å
kunne være i stand til å håndtere endringer i antall abonnenter.
Det kan være endringer i forhold til omgjøring av drift i eksisterende fjøs eller etablering av
noen husstander.
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Ved store utbygninger kan det bli behov for større mengder vann, dette kan da om aktuelt løses
med og etablere et basseng/buffertank.
I beregningene er det i tillegg lagt inn en kostnad på 40 000 eks mva for kostnad trekkrør for
fremtidig fiber/bredbånd. Som et ledd i utbyggingen av bygdefiber vil det være fornuftig å legge
denne samtidig, når en først skal grave. Denne finansieres utenom vanninvesteringen.
Vurdering
Det er vurdert at utbygging av anlegget er gjennomførbart og det gir et godt signal til våre
innbyggere med inkludering i felles vannanlegg.
Produksjon og mengde vann på det kommunale nettet er av slik status at vi kan avgi vann til
Grandaunet uten at det vil gå utover leveringssikkerheten.
Av alternativene er det alternativ 1. etablering av trykkøkningsanlegg eller alternativ 3. full
utbygging i regi av kommunen som er aktuelle. Dette gir klare og tydelige avgrensninger på
ansvar og eierforhold.
I tillegg skal det settes krav til at alle beboerne innen fire uker før oppstart på eventuell
utbygging skriver bindende kontrakt på tilknytning.
Abonnentene blir krevd for tilknytningsavgift.
Velges alternativ 1, kan det på sikt bli spørsmål om og ta over et det etablerte privat nettet.
Kommunen har da ingen kontroll på kvaliteten på det de tar over. Med dette i vurderingene er
det alternativ 3, full utbygging i regi av kommunen som er aktuelt.
Følgende beregninger er foretatt
Pumpestasjon og tilkobling hovedvannledning og tilkobling strøm
Gjennomføring veg, pressing av rør under veg
Rør og deler for vann og fiber samt nødvendig kummer og lufteklokke
Graving og legging av rør 1500meter
Trekkrør for fiberledning
Uforutsett, Konsulenttjenester eventuelle avvik 10 % av total
Sum avrundet
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Kr 480 000
Kr 30 000
Kr 180 000
Kr 250 000
Kr 40 000
Kr 98 000
Kr 1 080 000

Overhalla kommune

Saksmappe: 2013/8937-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Møteplan for 2. halvår 2014

Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
50/14

Rådmannens innstilling
Møteplan for 2. halvår 2014 vedtas.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1.
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Møtedato
16.06.2014

Saksopplysninger
Kommunestyret skal vedta møteplan for 2. halvår 2014.
Rådmann og Ordfører sitt forslag til møteplan for 2. halvår 2014:
Utvalg
Sept
Formannskapet 9
Kommunestyret 15

Okt
7
20

Nov
18
24

Des
2
16

Møtene starter kl. 12.00.
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