Møteinnkalling

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm. Bygg
20.10.2014
Dato:
Tidspunkt: 11:00 (MERK:Tidspunkt)
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.
TEMA:
1. Utviklingsplan for Midtre Namdal:
-

Prosessen blir kjørt etter kafebordprinsippet kalt “Open space”.
Det skal være 5 kafebord.
Det er bedt om 2 timer til gjennomføringen og ingen har kommet med noen andre forslag på dette.
Det som det ønskes tilbakemelding på er: Forventninger til MNS Utvikling, viktigheten av å ha en egen utviklingsaktør,
hovedfokusområder.
Hvor skal en sette inn støtet mht. kompetanseutvikling? Satse på spesielle bransjer? Nye hovedmål ?
Hva er viktigst i forhold til utviklingsarbeidet som gjøres nå og framover?

Det blir lagt ut egne ark over spørsmålene på bordene.

2. Fairtrade Norge orienterer om Fairtrade

Per Olav Tyldum
Ordfører
Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 56/14

Overhalla som Fairtrade kommune

PS 57/14

Ann Gregersen - Søknad om fritak som leder i
Kontrollutvalget i Overhalla

PS 58/14

Søknad om fritak fra politiske verv - Ronny Strøm

PS 59/14

Medlemskap i Visit Namdalen SA

PS 60/14

Regnskap og virksomhetsrapport 2. tertial 2014

PS 61/14

Søknad om ytterligere startlån til videretildeling i 2014.

PS 62/14

Klage. Navnesak for tettstedene Overhalla/Ranemsletta
og Hunn/Skage

PS 63/14

Oppstart, framdrift og finansiering av
reguleringsplanarbeid - Skage industriområde

PS 64/14

Omlegging av høyspentlinjer på Skogmo industriområde.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2008/2559-61

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Asle Lydersen

Saksframlegg

Overhalla som Fairtrade kommune
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
55/14
53/14
56/14

Møtedato
09.09.2014
15.09.2014
20.10.2014

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommunestyre støtter Fairtrade. Det skal kun serveres Fairtrade-merket kaffe
og te på politiske møter i administrasjonsbygget.
2. Overhalla kommunestyre skal undersøke mulighetene for å agere som en etisk innkjøper
i alle sine funksjoner. Når det gjelder rammeavtaler for offentlige innkjøp vil Overhalla
kommune fremme at Fairtrade-merkede produkter skal inngå ved neste reforhandling.
3. Overhalla kommunestyre oppfordrer alle kommunale enheter å handle Fairtrademerkede produkter så langt som mulig.
4. Det opprettes en styringsgruppe bestående av 6 medlemmer:
Kommunestyret velger 1 politiker ………………………
Rådmannen rekrutterer 2 representanter fra næringslivet, 1 representant fra ideelle
organisasjoner, 1 tillitsvalgt fra Fagforbundet og 1 kommunalt ansatt.
5. Styringsgruppa får ansvaret for å arbeide for at Overhalla oppfyller kriteriene for å bli
Fairtradesertifisert og søke om dette.

Behandling i Overhalla formannskap - 09.09.2014
Behandlet.
Det ble foretatt slik punktvis avstemming:
Pkt. 1 – ble vedtatt mot 2 stemmer.
Pkt. 2 og 3 – ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 - Ordfører foreslo Ann Gregersen (SV) som politiker - ble enstemmig vedtatt
Pkt. 5 – ble enstemmig vedtatt.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 09.09.2014:
Rådmannens forslag til vedtak, med ordførers forslag til politiker under pkt. 4, vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 15.09.2014
Behandlet.
Jo Morten Aunet (H) fremsatte forslag om å utsette saken for nærmere utredning.
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 15.09.2014, mot 4 stemmer:
Saken utsettes.

Vedlegg:
 Generell informasjon om Fairtrade
 Kriterier for Fairtradekommuner
Saksopplysninger
I Klima- og miljøplan 2014-2019 er etisk og miljømessig innkjøp et satsingsområde. Ett av
tiltakene er at Overhalla skal bli Fairtrade-kommune. I Norge er det fra før 30 Fairtradekommuner (blant disse Namsos), mens det i verden er 1200 slike kommuner og –byer fordelt på
20 land.
Fairtrade er en internasjonal merkeordning for rettferdig råvarehandel mellom bønder og
plantasjer i utviklingsland og importører i nord, og bærekraftig produksjon. Ordningen dreier
seg kort sagt om:
 Rettferdig råvarebetaling som dekker produksjonskostnader inkl. lønnsutgifter
 Langsiktige handelsavtaler som gir forutsigbarhet rundt inntekt
 Beskyttelse av miljøet og forbedringer av bøndenes og arbeidernes arbeidsforhold
 Tvangs- og barnearbeid er forbudt
 Demokratisk prosesser og medbestemmelsesrett på arbeidsplassen, med et spesielt fokus
på styrking av kvinners posisjon
Det er en del grunnleggende kriterier som må oppfylles før man kan bli Fairtrade-kommune,
som kan oppsummeres slik:
1. Dannelse av en styringsgruppe for arbeidet
Styringsgruppen skal sikre at arbeidet drives fremover og kontrollere at kommunen følger
kriteriene. Gruppa bør speile et bredt mangfold i kommunen.
2. Politisk støtte fra kommunen
 Kommunestyret må gjøre vedtak om å støtte Fairtraide og kun servere Fairtrademerket te og kaffe i den sentrale forvaltningen.
 Ved rammeavtaler for offentlige innkjøp skal Fairtradeprodukter inngå i denne
avtalen ved neste forhandling.
 Ordfører og kommunestyret beslutter å anbefale offentlige enheter å handle
Fairtrade-merkede produkter.
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Kommunestyret beslutter å undersøke mulighetene for å agere som en etisk
innkjøper i alle sine funksjoner.

3. Fairtrade-merkede produkter tilgjengelig i butikkene
Fairtrade-merkede produkter skal være tilgjengelig i dagligvarebutikker, kafeer, hoteller og
restauranter på stedet. For steder med mindre enn 10 000 innbyggere: Det skal være et
utvalg av minst 10 Fairtrade-merkede produkter fordelt på minst 1 butikk. Minst 2 kafeer,
restauranter eller hoteller skal servere Fairtrade-merket kaffe og minst ett annet Fairtrademerket produkt.
4. Bedrifters og organisasjoners forbruk av Fairtrade-merkede produkter
For steder med mindre enn 10 000 innbyggere skal minst 5 lokale arbeidsplasser (bedrifter,
institusjoner, organisasjoner og kirker) med til sammen minst 40 ansatte konsumere Fairtrade merket kaffe og konsumere minst ett annet Fairtrade-merket produkt.
5. Aktivt informasjonsarbeid
Det skal drives aktivt informasjonsarbeid jf. vedlegg om kriterier.
Krav til kontinuerlig forbedring
Etter å ha oppnådd status som Fairtrade-kommune er det krav som omhandler
forbedring/utvikling.
Vurdering
Rådmannen mener det er positivt og viktig at Overhalla kommune kan gi sitt bidrag til en mer
rettferdig handel og en bærekraftig produksjon i verden. Det er i tråd med den nylig vedtatte
klima- og miljøplanen at Overhalla kommune ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til
bærekraftig utvikling. Innkjøp og avfall er ett av hovedsatsingsområdene i klima- og
miljøplanen hvorav status som Fairtrade-kommune er ett av tiltakene. Produksjon av Fairtradevarer skal foregå mest mulig miljøvennlig og bidra bl.a. til reduksjon i bruk av sprøytemidler og
egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensning. Fairtrade bidrar både til økologisk, økonomisk
og sosial bærekraft.
Rådmannen foreslår at det nedsettes en styringsgruppe som får ansvaret for å jobbe frem en
søknad om sertifisering av Overhalla som Fairtrade-kommune.
Styringsgruppa foreslås med 6 medlemmer, 1 politiker, 2 representanter fra næringslivet, 1
representant fra ideelle organisasjoner, 1 tillitsvalgt fra Fagforbundet og 1 kommunalt ansatt.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/7210-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Ann Gregersen - Søknad om fritak som leder i Kontrollutvalget i Overhalla

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
64/14
57/14

Møtedato
13.10.2014
20.10.2014

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Ann Gregersen som fritak som leder i
kontrollutvalget i Overhalla for resten av valgperioden 2011-2015.
2. Det velges ny leder i kontrollutvalget for resten av valgperioden.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§ 15, 1. ledd og 77nr. 2
Behandling i Overhalla formannskap - 13.10.2014
Behandlet.
Det ble foretatt nytt valg av kontrollutvalg, jfr. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner,§3.
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte følgende forslag til nytt kontrollutvalg:
Ingrid Undstad Klykken (SV) velges som nytt medlem av kontrollutvalget og det foreslås
gjenvalg av Bernt Harald Opdal(AP) og Øystein Mørkved (V), Øystein Mørkved velges som ny
leder. Tom Julsrud (AP) gjenvelges som varamedlem til kontrollutvalget.
Samtlige velges for resten av valgperioden 2011-2015.
Som ny leder, tiltrer Øystein Mørkved kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune for
resten av valgperioden 2011-2015.
Innstilling i Overhalla formannskap - 13.10.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak med ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt forslag til nytt
kontrollutvalg, vedtas:

Side6

3. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Ann Gregersen som fritak som leder i
kontrollutvalget i Overhalla for resten av valgperioden 2011-2015.
4. Følgende velges som til nytt kontrollutvalg for resten av valgperioden 2011-2015:
- Øystein Mørkved, leder Bernt Harald Opdal
- Ingrid Undstad Klykken
- Tom Julsrud, varamedlem
Som ny leder, tiltrer Øystein Mørkved kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune for
resten av valgperioden 2011.2015.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

I

23.09.2014 Ann Gregersen - Søknad om fritak
som leder i Kontrollutvalget i
Overhalla

Ann Gregersen

Saksopplysninger
Ann Gregersen søker med søknad datert 22.9.14 om fritak fra sitt verv som leder i Kontrollutvalget i Overhalla. Hun begrunner sin søknad med at hun har fått tilbud om å være vikar på
Overhalla barne- og ungdomsskole og at hun som ansatt i kommunen da ikke er valgbar til
kontrollutvalget i samme kommune. Hun søker om fritak ut inneværende valgperiode.
§ 15, 1. ledd sier følgende:
“1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes
registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid
utflyttingen varer.

Det fremgår av kommunelovens § 77 nr. 2 at “ansatte i kommunen” er utelukket fra valg til
kontrollutvalget.
Vi har sett nærmere på begrepet “ansatte i kommunen” i forhold til Gregersens arbeidsavtale og
søknad om fritak.
Departementet legger til grunn at “begrepet må tolkes slik at det omfatter alle som har et slikt
forhold til kommunen at de kan regnes å ha kommunen som arbeidsgiver”. Ann Gregersen
har ikke for tiden et fast vikariat eller tidsbegrenset arbeidsavtale med Overhalla barne- og
ungdomsskole, men hun har en avtale på at hun er tilkallingsvikar ut dette skoleåret. Således
har hun kommunen som arbeidsgiver i den tid hun utfører vikaroppdrag for skolen.
Departementet har uttalt at det er hensynet til kontrollutvalgets frie og selvstendige rolle i
forhold til administrasjonen og andre folkevalgte, samt hensynet til publikum sin tillit til
kontrollutvalget, som ligger til grunn for begrensningene i forhold til valgbarhet til
kontrollutvalg.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/6002-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Søknad om fritak fra politiske verv - Ronny Strøm

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
53/14
65/14
58/14

Møtedato
09.09.2014
13.10.2014
20.10.2014

Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ronny Strøm sin søknad om fritak fra politiske verv innvilges.
Ann Gregersen (1.vara SV) rykker opp som fast medlem av kommunestyret.
Følgende velges som nytt medlem til valgstyret:
Følgende velges som nytt medlem til rådet for likestilling av funksjonshemmede:
Følgende velges som nytt varamedlem til formannskapet:
Følgende velges som nytt medlem til samarbeidsutvalget for Ranemsletta barnehage:

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§15 og 16
Behandling i Overhalla formannskap - 09.09.2014
Behandlet.
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo å utsette saken.
Vedtak i Overhalla formannskap - 09.09.2014, enst.:
Ordfører Per Olav Tyldum sitt forslag til vedtak vedtas.
Saken utsettes.

Behandling i Overhalla formannskap - 13.10.2014
Behandlet.
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte følgende forslag til nyvalg (pkt. 3, 5 og 6 i
rådmannens forslag til vedtak) i forbindelse med at Ronny Strøm (SV) innvilges fritak:

Side9

3. Ann Gregersen velges som nytt medlem til valgstyret.
5. Ann Gregersen velges som nytt varamedlem til formannskapet
6. Ann Gregersen velges som nytt medlem til samarbeidsutvalget for Ranemsletta barnehage
Når det gjelder rådmannens forslag til pkt. 4, valg av nytt medlem til rådet for likestilling av
funksjonshemmede, ble en i møte oppmerksom på krav om kjønnskvotering og at det må velges
en mann fra kommunestyret. Nytt medlem velges i førstkommende kommunestyremøte.
Innstilling i Overhalla formannskap - 13.10.2014, enst:
7. Ronny Strøm sin søknad om fritak fra politiske verv innvilges.
8. Ann Gregersen (1.vara SV) rykker opp som fast medlem av kommunestyret.
9. Følgende velges som nytt medlem til valgstyret: Ann Gregersen.
10. Følgende velges som nytt medlem til rådet for likestilling av funksjonshemmede: Det
velges en mann fra kommunestyret på førstkommende kommunestyremøte.
11. Følgende velges som nytt varamedlem til formannskapet: Ann Gregersen.
12. Følgende velges som nytt medlem til samarbeidsutvalget for Ranemsletta barnehage:
Ann Gregersen.
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Saksopplysninger
Ronny Strøm er valgt som representant for SV i kommunestyret og 3. vararepresentant til
formannskapet. Han er medlem av valgstyret (utvidet formannskap) og medlem av rådet for
likestilling av funksjonshemmede (valgt som kommunestyrets representant).
Han har meddelt i brev datert 4.8.14 at han flytter til annen kommune f.o.m. ca. 1. september,
og kan ikke lenger ha politiske verv i Overhalla kommune.
§ 15, 1. ledd lyder:
“1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette.
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år
eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.”
Opprykk og nyvalg er hjemlet i Kommunelovens §16:
“1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er
valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra
vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et
kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité
trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den
uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ
valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste
eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer.
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene
til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte
kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til
formannskapet eller fylkesutvalget.
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen.
Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er
oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”

Når det gjelder Strøm sin plass i kommunestyret, trer 1. vara Ann Gregersen automatisk inn, jfr.
§ 16, 2. ledd. Ann Gregersen er for øvrig leder i Kontrollutvalget og kan ikke velges inn i andre
råd og utvalg enn kommunestyret.
Ronny Strøm er 3. vara til formannskapet, Ann Gregersen (SV) som rykker opp som fast
kommunestyremedlem kan ikke velges som nytt varamedlem for SV, da hun er leder i
kontrollutvalget, men det kan foretas valg av nytt varamedlem til formannskapet i hht.
kommunelovens § 16, pkt. 6 blant de samarbeidende partier SP/AP/H/SV.
Det må foretas valg av nytt medlem til valgstyret, rådet for likestilling av funksjonshemmede
samt nytt varamedlem til formannskapet og medlem til samarbeidsutvalget Ranemsletta
barnehage.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/7485-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Rådmann i Overhalla

Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Medlemskap i Visit Namdalen SA

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
66/14
59/14

Møtedato
13.10.2014
20.10.2014

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune blir medlem av Visit Namdalen SA fra 2014. Årskostnad legges inn
i årsbudsjettet 2015.
2. Videreføring av kommunens medlemskap i Visit Namdalen SA forutsetter at selskapet
oppnår tilslutning fra reiselivsbedrifter og kommuner i Namdalen, og at selskapet
opparbeider en sterk markedsposisjon i regionen.
3. Overhalla kommune vil i løpet av 2015 gjøre en samlet vurdering og valg av
kommunens videre eierskap/medlemskap innen reiseliv og turisme, herunder
engasjement i Foreningen Kystriksveien og Visit Namdalen SA. Kommunen vil særskilt
legge vekt på ambisjoner og valg av løsninger hos reiselivsbedrifter i
kommunen/regionen.

Behandling i Overhalla formannskap - 13.10.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 13.10.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

I

16.09.2014 VS: Medlemskap i Visit Namdalen
SA
01.10.2014 Medlemskap i Visit Namdalen SA

S

Tittel

Adressat

Per Olav Tyldum

Saksopplysninger
Alle kommunene i Namdalen mottok i juli en henvendelse fra Visit Namdalen SA v/daglig
leder/reiselivsdirektør Bente Snildal om å bli medlemmer i selskapet. Som vedlegg til
invitasjonen oversendte selskapet firmaattest, vedtekter og serviceavtale. Kommunen inviteres
til å bli medlem ved å tegne en serviceavtale som innebærer en engangs medlemsavgift kr. 3.000
og i første omgang en årlig avgift kr. 7.500 (gratis ut 2014).
Visit Namdalen SA ble etablert 4.10.13 som det nye og offisielle destinasjonsselskapet for hele
Namdalen og som igjen er en del av landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv. Selskapet ble
etablert på bakgrunn av det tidligere prosjektet Reiselivsnettverket i Namdalen. Den 5. mai 2014
lansert selskapet den offisielle nettportalen for reiselivet i Namdalen, www.visitnamdalen.com.
Arbeidet har, etter det selskapet opplyser, vært drevet frem av reiselivsnæringen og de 13
kommunene i Namdalen. Selskapet er nå inne i en etablerings- og mobiliseringsfase der de bl.a.
jobber med medlemsverving og oppbygging av innholdet i nettportalen.
Selskapet skriver at de valgte å åpne nettportalen i mai i år til tross for at de på den tiden bare
hadde tegnet ett fåtall medlemsavtaler. Derfor kan “hyllene i nettbutikken pr. dags dato se litt
tomme ut”. Bakgrunnen for at de valgte å lansere portalen da, var at de da kunne vise frem til
aktører hvordan nettportalen blir seende ut og hvilke muligheter som ligger der. Selskapet
jobber fortsatt systematisk med medlemstegning, slik at tilbudet i nettportalen kan utvides.
Selskapet som driver www.visitnamdalen.com samarbeider med Trøndelag Reiseliv
(www.trondelag.com) og Innovasjon Norge (www.visitnorway.com). Den informasjon som blir
lagt ut på www.visitnamdalen.com vil automatisk bli tilgjengelig for turistene på
www.trondelag.com og www.visitnorway.com og dermed vil det gi økt synlighet for
medlemsbedriftene.
Selskapet opplyser at de i løpet av høsten vil komme med følgende nyheter på nettportalen:
•
Direkte booking med mulighet for betaling med kort
•
Engelsk teksting
•
Klikkbare og kommunevise kart.
•
Fortløpende utvidelse av innhold.
Serviceavtalen med selskapet gjelder i 2 år fra avtaledato. Avtalen fornyes automatisk for 2 nye
år med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse fra en av partene innen 3 måneder før
utløpet av denne avtale. Ved å melde seg inn i selskapet forplikter kommunen seg til å betale en
årlig serviceavgift til VN i samsvar med de til enhver tid gjeldende satser.
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Selskapets nettportal skal også fungere som en nettbasert turistinformasjonstjeneste for
kommunene i Namdalen.
Visit Namdalen SA har ingen fast ansatte, og leier inn daglig ledelse fra MNS Utvikling samt
webtjenester fra Grong Fritid. Selskapet har et styre på 5 medlemmer. Årsmøtet fastsetter årlig
serviceavgift. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Pr. august 2014 hadde selskapet 19
reiselivsaktører som medlemmer.
Budsjettramme for selskapet i 2013-2015 oppgis til 1,2-1,6 mill. kr. Finansiering fra regionale
fond i Namdalen, NTFK og serviceavtaler.
Vurdering
Visit Namdalen har tidligere vært på presentasjonsrunde med orientering om sine planer til
kommunestyrene i Namdalen. Bente Snildal hadde blant annet en presentasjon til
kommunestyret i Overhalla 27. mai 2013. Selskapet har også orientert og involvert ordførerne i
Namdalen gjennom Region Namdal, regionråd m.v.
Rådmannsgruppen i Midtre Namdal fikk i september i år en orientering om selskapet av daglig
leder Bente Snildal. Snildal orienterte blant annet om at selskapet har planlagt at kommunene fra
2016 skal overta en vesentlig andel av finansieringen av årlig drift i selskapet. Hoveddelen av
drifta i selskapet har fra oppstarten av vært finansiert med offentlige midler fra regionale
næringsfond m.v, som fra og med 2016 er tenkt faset ut. Årlige inntekter fra medlemsbedriftene
vil i selskapets planer inntil videre ikke utgjøre noen stor andel av selskapets inntekter, slik at en
har sett det som nødvendig å fortsatt ha en betydelig andel offentlig finansiering. For Overhalla
kommune er det stipulert en årlig støtte fra 2016 på anslagsvis kr. 80.000.
Overhalla har i en årrekke vært medlem av Foreningen Kystriksveien. Dette er et selskap som på
mange måter har et tilbud som overlapper det tilbudet Visit Namdalen SA gir, men med en noe
annen profil, geografisk dekning og type markedsføring (herunder egen papirbasert
turistbrosjyre, Reisehåndboka). Medlemskommunene betaler samlet ca 1 mill kr i dette
selskapet, noe som omtrent tilsvarer det nivået som Visit Namdalen har planlagt som årlig
kommunal finansiering fra 2016.
Invitasjonen om medlemskap i Visit Namdalen SA reiser både prinsipielle og
praktiske/økonomiske problemstillinger som kommunen må ta stilling til.
Et grunnleggende spørsmål er hvilket engasjement og ansvar kommunene skal ta for utvikling
av reiselivsnæringen, satt opp mot hvilket engasjement og ansvar aktørene i næringen selv skal
ta. Prinsipielt burde tyngden av dette engasjementet og ansvaret for drift ligge hos
næringsaktørene selv, etter rådmannens oppfatning. Det offentliges rolle bør avgrenses til
bistand til utvikling i de faser hvor det er naturlig, og hvor utviklingsarbeidet er basert på
eierskap til prosessene hos aktørene i næringen.
Rådmannen ser det i utgangspunktet som spennende og fornuftig at reiselivsaktørene i
Namdalen vil utvikle en felles plattform for markedsføring og utvikling av de produkter og
opplevelser Namdalen kan by på – i form av et destinasjonsselskap og portal som Visit
Namdalen SA. Dette innebærer åpenbart et komplekst samspill mellom mange ulike aktører med
ulike ambisjoner og strategier. Slik sett må en ha forståelse for at dette krever en viss
langsiktighet i satsingen. Samtidig bør utviklingen av en felles plattform baseres på aktører som
selv engasjerer seg i det arbeidet som et slikt selskap må gjennomføre og har tro på at en kan
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lykkes. Det gjenstår å se om et slikt eierskap er tilstrekkelig til stede eller kan utvikles i nær
framtid.
For Overhalla kommune ser rådmannen det som lite aktuelt ut fra en nødvendig økonomisk
prioritering å satse på flere og overlappende tjenester innenfor markedsføring av reiselivet i
kommunen/regionen. Kort sagt innebærer det at kommunen etter rådmannens syn må velge hva
en ønsker å satse på, og dermed måtte velge bort det en vurderer vil gi minst uttelling over tid.
Det er i utgangspunktet ikke gitt hva svaret her vil bli.
I nær framtid bør Visit Namdalen SA etter rådmannens mening få en mulighet til å vise om det
lar seg gjøre å realisere de ambisjonene som er satt for selskapet. Dette krever også at
kommunen engasjerer seg i å få lagt til rette for nødvendig informasjon om de tilbud som
befinner seg i kommunen/regionen. Dette gjelder også ikke-kommersielle tilbud som, sammen
med næringsaktørenes tilbud, kan gi en helhetlig opplevelse for tilreisende.
Rådmannen vil derfor foreslå at Overhalla kommune nå blir medlem i Visit Namdalen SA
allerede fra og med 2014. Samtidig foreslås at kommunen i løpet av 2015 gjør en samlet
vurdering av engasjement og eierskap i slike aktiviteter framover, og legger en strategi med valg
av satsinger videre. Ambisjoner og engasjement fra reiselivsaktørene i kommunen/regionen vil
være en vesentlig del av de momenter kommunen da bør vurdere.
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Saksmappe: 2014/3822-7

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Sentraladministrasjonen

Roger Hasselvold

Saksframlegg

Regnskap og virksomhetsrapport 2. tertial 2014

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
67/14
60/14

Møtedato
13.10.2014
20.10.2014

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret tar regnskap og finansrapporten for 2. tertial til orientering.
2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres i hht til vedlagt
tabell.
3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en økning i sum
fordeling drift med 2.592.001 i regnskapsskjema 1A. Regnskapsmessig merforbruk (1A)
dekkes med bruk av disposisjonsfond med 187.001
4. Følgende budsjettjustering foretas.
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.
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger

Regnskap

Prognose

Reg. budsjett

45 221 351
100 142 234
6 116 835
3 316 955
154 797 375
1 061 626
7 461 939
8 222 460
-14 622 773
-

70 498 000
130 445 000
6 278 000
350 000
11 618 000
219 189 000
1 605 000
9 517 000
7 677 854
-15 589 854

70 498 000
130 310 000
6 278 000
350 000
11 618 000
219 054 000
1 605 000
9 517 360
7 677 854
-15 590 214
-

14 800 452

Rådmannens
forslag til endring
135 000
135 000
-

Rev budsjett
2. tertial
70 498 000
130 445 000
6 278 000
350 000
11 618 000
219 189 000
1 605 000
9 517 360
7 677 854
-15 590 214

14 800 452

14 800 452

-0

14 800 452

Til bundne avsetninger

-

1 487 823

1 487 823

-90 000

1 397 823

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk

-

706 092

706 092

-0

706 092

7 935 110

11 785 110

11 992 110

2 367 001

14 359 111

Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift

519 889
-6 345 453
133 829 149

1 041 056
-2 756 017

2 457 001
2 592 001

1 041 056
-92 016

200 843 129

1 041 056
-2 549 017
200 914 769

203 506 770

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Udekket driftskostand

145 332 709

203 506 770

200 914 769
-

2 592 001
-

203 506 770
-

Bruk av ubundne avsetninger
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Regnskapsskjema 1B -drift

Regnskap

Prognose

Reg. budsjett

Rådmannens

Rev budsjett

2014

2014

2014

forslag til endring

2. tertial

Politiske styringsorganer

3 666 224

2 117 987

1 607 987

510 000

2 117 987

Stabs- og støttefunksjoner

9 849 567

13429798

13 429 798

0

13 429 798

Fagområde oppvekst

49 971 927

70124914

70 124 914

0

70 124 914

Fagområde helse/sosial

54 640 402

73 124 402

73 654 402

-530 000

73 124 402

Fagområde kultur

11 607 131

11 091 753

9 465 604

1 626 149

11 091 753

Fagområde teknisk

16 324 614

24 001 355

24 330 891

-329 536

24 001 355

0

0

0

-9 943 439

-10 386 827

443 388

-9 943 439

19 560 000

18 688 000

872 000

19 560 000

Interkommunalt samarbeid

4 719

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -9 895 611
Midtre Namdal Samkommune

9 163 736

Sum regnskapsskjema 1B

145 332 709

203 506 770 200 914 769

Regnskapsskjema 2A - investering

Regnskap

Prognose

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

25 539 407
3 872 000
646 665
1 327 813
31 385 885

62 031 000
5 200 000
647 000
2 656 000
3 190 000
73 724 000

100 488 831
5 200 000
647 000
2 655 000
2 270 001
111 260 832

3 872 000
3 213 986
4 705 731

55 176 000
7 034 000

87 568 830
2 270 002
17 865 000

-32 979 204
4 764 000
-6 153 000

54 590 000
7 034 000
11 712 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 133 387
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
12 925 103

1 989 000
75 911 000

1 850 000
109 553 832

139 000
-34 229 204

1 989 000
75 325 000

1 707 000
-3 894 000
-3 894 000

1 707 000
-

-3 894 000
-3 894 000

1 707 000
-

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift

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

12 925 103
-18 460 782

Reg. budsjett

11 712 000

2 592 001 203 506 770

Rådmannens
Rev budsjett
forslag til endring 2. tertial
-38 458 000 62 031 000
-586 204
4 614 000
647 000
1 000
2 656 000
920 000
7 084 000
-38 123 204 77 032 000

Behandling i Overhalla formannskap - 13.10.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 13.10.2014, 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 august 2014, og ut fra det beskrevet
regnskapsprognose pr 31/12-14.
Vurdering
Driftsregnskapet
Ved utgangen av august begynner en å se tydeligere hvordan den økonomiske utviklingen for
året blir. Det kan fortsatt oppstå utforutsette hendelser med vesentlig økonomisk konsekvenser.
Dette er det vanskelig å ta høyde for. Den beste måten å være ruste på er å ha en sunn økonomi
og god økonomistyring med tilstrekkelig bufferkapital (fond).
Skatt og rammetilskudd øker med 135.000 i forhold til 1. tertial. Tidligere år har vist at
kommunene får noe ekstra midler på høsten etter at statsbudsjett blir presentert. Det har ikke
kommet signaler om dette vil skje i år. Skatteinntektene på landsbasis har gjennom året vært
lavere enn antatt. En er pr d.d usikker på om dette vedvarer utover høst og om det får
konsekvenser for kommunene.
Året så langt viser at de aller fleste enhetene ser ut til å levere sine tjenester innenfor vedtatte
rammer.
Den samlede prognosen viser at en vil få et overforbruk på 187.000 av en ramme på
200.914.000. I dette er det forutsatt at overforbruk på selvkostområdene og
integreringsordningen finansieres med bruk av fond.
Årets lønnsoppgjør viser en lavere kostnad enn opprinnelig antatt. Overhalla hadde en samlet
ramme på 4,8 millioner. Oppgjøret er ikke sluttført lokalt, men mye tyder på at kostnaden blir
under 4,5 millioner. Foreløpig beregninger viser en lønnsøkning på 3,5 %.
Det vesentligste overforbruket har en innenfor flyktningetjenesten (introduksjonsordningen) og
samkommunen. Utgiftene innenfor flyktningetjenesten dekkes med mottatte
tilskudd/fondsmidler til ordningen.
Hjemmetjenesten har mottatt mer i statlig tilskudd til dagsenter, lavt sykefravær, lite
overtidsutbetaling og vakanser i stillinger.
Kommunen har i de senere år ikke avsatt midler for avskrivning av tap på fordringer. Etter
mange år uten avskrivning ser en behovet for å foreta avskrivning av krav som ikke kan
realiseres. De vesentligste postene knyttes til husleie. Skyldnerne er personer med begrenset
betalingsevne og tilsvarende begrenset mulighet for innløsing. Dette har sammenheng med
kommunens ansvar for å sørge for bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Selv om en foretar
avskrivning vil kravene bli liggende til overvåkning og forsøkt sikret. Dette gjør det mulig å
innfordre hvis skyldnere ved en sener tidspunkt skulle bli betalingsdyktige. Det må nå avsettes
en antatt beløp på kr 500.000 til slik avskrivning.
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Rådmannen anbefaler at udekket driftskostnader på 187.001 dekkes med bruk av
disposisjonsfondet. Kommunens disposisjonsfond er før saldering 16 millioner inklusive
flyktningefondet.
Regnskapsskjema 1A -drift

Regnskap

Prognose

Reg. budsjett

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.
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift

45 221 351
100 142 234
6 116 835
3 316 955
154 797 375
1 061 626
7 461 939
8 222 460
-14 622 773
14 800 452
7 935 110
519 889
-6 345 453
133 829 149

70 498 000
130 445 000
6 278 000
350 000
11 618 000
219 189 000
1 605 000
9 517 000
7 677 854
-15 589 854

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Udekket driftskostand

145 332 709

203 506 770

Regnskapsskjema 1B -drift

14 800 452
1 487 823
706 092
11 785 110
1 041 056
-2 756 017
200 843 129

70 498 000
130 310 000
6 278 000
350 000
11 618 000
219 054 000
1 605 000
9 517 360
7 677 854
-15 590 214
14 800 452
1 487 823
706 092
11 992 110
1 041 056
-2 549 017
200 914 769
200 914 769
-

Rådmannens
Rev budsjett
forslag til endring 2. tertial
70 498 000
135 000
130 445 000
6 278 000
350 000
11 618 000
135 000
219 189 000
1 605 000
9 517 360
7 677 854
-15 590 214
-0
14 800 452
-90 000
1 397 823
-0
706 092
2 180 000
14 172 110
1 041 056
2 270 000
-279 017
2 405 000
203 319 769
2 592 001
-187 001

203 506 770
-187 001

Regnskap

Prognose

Reg. budsjett

Rådmannens

Rev budsjett

2014

2014

2014

forslag til endring

2. tertial

Politiske styringsorganer

3 666 224

2 117 987

1 607 987

510 000

2 117 987

Stabs- og støttefunksjoner

9 849 567

13429798

13 429 798

0

13 429 798

Fagområde oppvekst

49 971 927

70124914

70 124 914

0

70 124 914

Fagområde helse/sosial

54 640 402

73 124 402

73 654 402

-530 000

73 124 402

Fagområde kultur

11 607 131

11 091 753

9 465 604

1 626 149

11 091 753

Fagområde teknisk

16 324 614

24 001 355

24 330 891

-329 536

24 001 355

0

0

0

-9 943 439

-10 386 827

443 388

-9 943 439

19 560 000

18 688 000

872 000

19 560 000

Interkommunalt samarbeid

4 719

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -9 895 611
Midtre Namdal Samkommune
Sum regnskapsskjema 1B

9 163 736
145 332 709

203 506 770 200 914 769

2 592 001 203 506 770

Investeringsregnskapet
Overhalla kommune har i år 28 større og mindre investeringsprosjekter. Ikke alle er kommet i
gang, men de fleste vil bli gjennomført innen årsskifte. Med hensyn til prosjektadministreringen
har det ikke vært mulig å gjennomføre alle parallelt. Igangsettelse er derfor fordelt utover året.
Anbudsprosesser tar ofte lengre tid enn selve utførelsen av investeringen.
Den totale prognosen viser at fremdriften ikke blir som opprinnelig forutsatt (reduserte
kostnader i år i forhold til budsjettert). Det er solgt flere tomter og eiendommer enn opprinnelig
budsjettert. I tillegg er det mottatt mer i investeringstilskudd enn tidligere antatt. Samlet gir dette
en besparelse på 3.894.000. Rådmannen anbefaler at besparelsen avsettes til investeringsfondet
for fremtidige investeringer. (Midlene kan ikke disponeres til driftsformål).
Reduserte investeringskostnader
Økt avsetning investeringsfond (salg næringstomter)
Redusert bruk av lån og momskompensasjon
Økte salgsinntekter og tilskudd
Udisponert

1)

-38.458.000
920.000
38.546.000
-4.903.000
- 3.894.000

Investeringer i anleggsmidler
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Regnskapsskjema 2A - investering

Regnskap

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

25 539 407
3 872 000
646 665
1 327 813
31 385 885

62 031 000
5 200 000
647 000
2 656 000
3 190 000
73 724 000

100 488 831
5 200 000
647 000
2 655 000
2 270 001
111 260 832

3 872 000
3 213 986
4 705 731

55 176 000
7 034 000

87 568 830
2 270 002
17 865 000

-32 979 204
4 764 000
-6 153 000

54 590 000
7 034 000
11 712 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 133 387
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
12 925 103

1 989 000
75 911 000

1 850 000
109 553 832

139 000
-34 229 204

1 989 000
75 325 000

1 707 000
-3 894 000
-3 894 000

1 707 000
-

-3 894 000
-3 894 000

1 707 000
-

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift

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

Prognose

12 925 103
-18 460 782

Regnskapsskjema 2B - investering
Ranemsletta barnehage - utvikling av eiendom 2010
Bygging av energieffektivt leilighetsbygg Skage

11 712 000

Regnskap aug
-

Reg. budsjett

Rådmannens
Rev budsjett
forslag til endring 2. tertial
-38 458 000 62 031 000
-586 204
4 614 000
647 000
1 000
2 656 000
920 000
7 084 000
-38 123 204 77 032 000

Prognose Revid budsjett
500 000
500 000

50 000

50 000

0

5 000

35 000

5 000

6 250
21 362 878

6 250
46 652 000

6 250
70 000 000

16 695
-

16 695
200 000

0
200 000

9 500

9 500

0

-

700 000

700 000

13 746
92 963

13 746
92 963

0
0

Bytte av membraner I Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg
3 345
1 215 000
Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på186
hovedledning
276
800 000

1 215 000
800 000

Nytt brannalarmanlegg ved Helsesenteret/ Sykeheim etter stormen
58november
580
2013
58 580

58 580

Utbygging Svarlia boligfelt 2012
Utbygging Skageåsen boligfelt 2012
Prosjektering Obus - ny barneskole

Gansmo renseanlegg
Vegadressering
Utredning fornybar energikilder 2012
Veibelysning OCEM

Ny avløpsledning Øysletta 2013
Pumpestasjon Reinbakken

Utbedring ras Steinvegen 2013
Nytt varmeanlegg Hunn skole

802 691
-

802 691

940 000

100 000

200 000

Nødstrømmsagregat til sykeheimen

138 116

1 825 000

1 825 000

Tankbil 2014

826 992

831 992

800 000

Carport helse 2014
Resturering adm bygget - stedsutvikling

181 386
100 000

187 500
900 000

187 500
900 000

1 080 000

1 080 000

G bygget Barlia
42 487
2 050 000
Vangen - Overhalla friv. sentral
1 335 000
Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard
- samarbeid
367 200

2 050 000
1 335 000
1 224 000

Standardheving rv 17 - ocem av kommunal veg

Kommunal vannledning Grandaunet

-

2 003

1 000 000

1 000 000

Ny Skage barnehage (2013-2015)

156 581

669 081

15 150 000

Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013
Salg Grovin 11 A - 11 D

427 799
24 375

438 399
94 090

312 500
1

24 507 663

62 030 687

100 488 831

Prognose

Avvik
0 Oppstart før årsskifte med bruk av konsulent. Usikkerhet knyttet
til framdrift. Budsjettrammen forslås uendret.
50 000 Tilleggsregning for alarmsystem. Mottatt 167.000 i tilskudd fra
ENOVA ut over budsjett (2A). Budsjettjustering anbefales.
30 000 Overvannsproblematikk og gjennstående Asfaltering (30').
Forventes sluttført i 2014
0 Erstatning feil anvisning vann og avløpsledninger.
-23 348 000 I hht til betalingsplan er fremdriften noen kortere enn opprinnelig
budsjett. Rammen justeres ned og overføres årsbudsjett 2015.
17 000 Erstatning grunneier
0 Prosjektet er satt i gang, men det er pr d.d noe usikkerhet med
fremdriften ved årssikte. Forslås ikke budsjettjustering.
10 000 Prosjektet er sluttført. Forsinkelse i fakturering fra konsulet.
Budsjettjusering foreslås.
0 Arbeidet igangsettes i løpet av høsten. Foreløpige prognoser viser
at en vil kunne holde seg innenfor rammen.

14 000 Erstatning grunneier.
93 000 Prosjektet var budsjettmessig forutsatt sluttført 2013.
Forskyvning mellom år, men sluttført nå. Budsjettjustering
forslås.
0 Membraner er sluttført innenfor rammen.
0 Prosjektet forutsatt sluttført i løpet av høste innenfor vedtatt
ramme.
0 Forsyvninger av kostander mellom år. Det er mottatt
forsikringoppgjøre på 110.000 som det ikke opprinnelig var
budsjetteret med.
-137 000 Søkt om naturskade erstatning. Ikke mottatt svar etter flere
henveldelser. Usikkert om utbetaling.
-100 000 Engasjert konsult for utredning av varmekilde. Mottatt en
midlertidig rapport, prosjetet vil bare ut i 2015. Påløpt kostnad
2014 antas å blir ca 100.000
0 Anbudskonkuranse pågår, prosjektet antas å være sluttført i 2014
innenfor vedtatt kostnadsramme.
32 000 Overskridelse av rammen. Sluttsak legges fram for
kommunestyret i løpet av 2014. Budsjettjustering anbefales.
0 Prosjektet så godt som sluttført innenfor vedtatt ramme.
0 Maling og renovering er i sluttfasen innenfor gitte
kostnadsramme.
0 Prosjektet ute på anbud. Foreløpige tall viser at prosjektet bør
kunne gjennomføres innenfor gitte ramme.
0 Kjøpet sluttføres i løpet av høsten
0 Kjøpet sluttføres i løpet av høsten
-857 000 Prosjektet er satt i gang, men vil ikke bli sluttført før 2015. Antatt
fremdrift i løpet av 2014 er satt til 20 - 30% av den totale rammen.
Rammen overføres 2015.
0 Asfaltering av vei til Bjørnes er for tiden på anbud. Prosjektet
forutsettes sluttført i løpet året innefor gitte ramme.
-14 481 000 Byggekomiteen er i gang med planlegging. Geologiske vurderinger
foretas. Fremdriften er ikke i tråd med økonomiplanen.
Budsjettjustering foreslås.
126 000 Prosjektet er sluttført.
94 000 Leilighetene er solgt. Salgskostnader er påløpt. Inntekten
frekommer under regnskapsskjema 2A
-38 457 000

2)

Utlån og forskutteringer
Som en rapporterte ved første tertial hadde kommunen mottatt mindre i Startlån av Husbanken enn opprinnelig planlagt. Det var videre
forutsatt at en skulle disponere alt av ubrukte lånemidler til formålet. Gjennomgang av ordningen viser at en hadde mindre disponibelt til
formålet enn antatt. Rådmannen vil derfor foreslå at en reduserer utlånsrammen med 586.200. Rådmannen vil ta kontakt med Husbanken
om muligheten for mer låneopptak i 2014. Etterspørselen er stor. Se egen sak.

3)

Kjøp av aksjer og andeler
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Egenkapitaltilskudd til Klp.
4)

Avdrag på lån
Prognosen den samme som ved 1. tertial.

5)

Avsetninger
Økt salg av næringstomter avsettes til investeringsfond.

6)

Bruk av lån
Reduseres i takt med reduserte investeringer.

7)

Inntekter fra salg av anleggsmidler
Det er solgt en del næringstomter i løpet av året som en i opprinnelig budsjett hadde tatt høyde for. Noe færre tomter i boligfelt enn
budsjettert. I tillegg er det solgt flere hus.
Tomter i boligfelt
Boliger
Næringstomter

Prognose 2014
825.000
3.993.000
2.190.000

8)

Kompensasjon for merverdigavgift:
Laver som følge av reduserte investeringer.

9)

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Prognosen for mottatte avdrag på Startlån er den samme som ved 1. tertial. En utover budsjett mottatt forsikringsoppgjør for skaden på
alarmsystemet ved sykeheimen og tilskudd fra Enova for bygging av 6 mannsbolig på Skage.

Finansforvaltning
Det vises til vedlagt rapport for finansforvaltning. Som følge av betydelig byggeaktivitet i 2015
som er lånefinansieres har en god likviditet. Renteavkastningen er som følge av dette også høy.
Ledig likviditet har i sin helhet vært plassert på kommunens driftskonto med en rentebetingelse
ved utgangen av august var 2,65 %. Med utgangspunkt i dagens situasjon kan ikke rådmannen
se at det er risiko for tap av kommunens midler.
Låneporteføljen fordeler seg med 33 % på flytende og 67 % på fastrente. Ved utgangen av
august er den totale gjelden 304 millioner hvorav 24 gjelder Startlån. Flytende rente varierer fra
2,19 – 2,25 %.
Sykefravær
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 April Mai
Juni
Juli
August
8,4%
9,2% 8,2% 10,4% 16,7% 9,6%
5,1%
2,9%
5,1%
3,1% 2,5% 3,5% 7,1% 5,3%
3,9%
3,8%
9,4%
4,6% 5,9% 4,7% 7,8% 12,5%
6,8%
3,9%
12,2% 14,8% 14,7% 7,7% 9,6% 8,6%
5,9%
4,5%
7,5%
4,1% 2,6% 10,7% 20,3% 10,4% 12,6% 12,8%
8,1%
8,8% 10,2% 9,5% 10,7% 9,3%
5,1%
9,5%
11,3% 10,3% 9,6% 7,1% 10,3% 5,6%
6,6%
5,7%
6,1%
4,7% 4,5% 2,6% 1,5% 0,0%
0,4%
4,5%
6,6%
2,5% 9,6% 10,3% 15,3% 12,0%
8,2% 12,7%
4,7%
1,3% 9,4% 6,0% 4,7% 5,2%
7,2%
9,8%
6,6%
4,4% 7,2% 1,8% 3,6% 0,4%
3,0%
0,4%

7,9%

6,6%

7,4% 6,4%
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9,2%

6,9%

5,5%

6,1%

Enhet
Hunn skole
OBUS
Skage barnehage
Ranemsletta barnehage
Moamarka barnehage
Helse og familie
Overhalla sykeheim
Hjemmetjenester
Kultur
Teknisk
Sentraladministrasjonen

Snitt hele kommunen

2014
2009
8,81 %
6,60 %
4,29 %
5,40 %
6,95 %
7,90 %
9,75 %
7,00 %
10,13 %
8,90 %
9,00 %
8,31 % 11,70 %
3,04 % 11,80 %
9,65 %
3,10 %
6,04 %
6,30 %
3,43 %
3%

7,20

8,30 %

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

6,9
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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

Overhalla kommune

Saksmappe: 2013/10269-6

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om ytterligere startlån til videretildeling i 2014.

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
68/14
61/14

Møtedato
13.10.2014
20.10.2014

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune søker om 2 millioner i startlånsmidler for videretildeling i 2014 på grunn
av stor etterspørsel.

Behandling i Overhalla formannskap - 13.10.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 13.10.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Overhalla kommune søkte om 6 millioner, men fikk innvilget 4 millioner i startlånsmidler for
2014.
Med tidligere ikke utbetalte midler, hadde kommunen en samlet låneramme på 5, 2 millioner.
Det har i hele år vært stor etterspørsel etter startlån, og det er utbetalt 21 lån, mens det er vedtak
på 8 lån.
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Husbanken har oppfordret kommunen til å søke ytterligere midler, selv om låneramme ikke er
avklart, og det er søkt om 2 millioner for resten av 2014.
Fra 1.4 2014 ble startlånsordningen noe omlagt:
Startlånordningen skal bli mer tydelig. Den skal i større grad enn tidligere gå til de som er
vanskeligst stilt på boligmarkedet, og som samtidig har økonomisk evne til å betjene et lån.
Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede.
Den nye forskriften åpner også for å gi startlån med opptil 50 års nedbetalingstid. Eksempel er
problem med å skaffe egnet leiebolig, leie er klart dyrere enn lang nedbetalingstid, og låntaker
har lav, stabil inntekt og stabil livssituasjon.
Startlånet skal ikke gis i konkurranse med private banklån eller undergrave Finanstilsynets tiltak
for å redusere gjeldsveksten.
Den nye forskriften innebærer at en del må spare mer før de kan kjøpe seg bolig. Med oppspart
egenkapital kan mange unge greie seg uten, eller med et mindre startlån. I 2014 styrket
regjeringen dessuten ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU). Det bidrar til å hjelpe
unge inn på boligmarkedet.
Det kan gis startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller ikke får
tilstrekkelig lån til å finansiere kjøp av bolig.
Ved behandlingen skal det vurderes om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å
finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene
som inntekter og utgifter til livsopphold gir.
Den som får startlån må kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til
livsopphold.
Uavhengig av forannevnte vurderinger, kan det gis startlån ved sosiale og helsemessige
utfordringer, refinansiering for å bli boende, opprettholde arbeidsforhold, bedre utnyttelse av
kommunale boliger.
Overhalla kommune har ved tildeling av startlån i 2014 gitt lån til førstegangs etablering. De
fleste har fått full finansiering av egenkapital, mens noen har spart i tillegg.

Vurdering
Husbankens og kommunens mål i forvaltning av startlån skal være en tydeligere avgrensning av
målgruppene. Det vil bidra til bedre ansvarsdeling mellom kommune og bank når det f.eks.
gjelder unge i etableringsfasen.
Det kan og skal fortsatt kunne gis startlån til denne målgruppen, men ny forskrift innebærer at
en del må spare mer før de kan kjøpe seg egen bolig. Et klart signal fra Husbanken er å formidle
og praktisere ny forskrift, også overfor denne gruppen.
I Overhalla er det stort sett denne gruppen som er gitt lån, og med ny praktisering vil disse stilles
på vent for å etablere seg til de har spart opp noe eller all egenkapital.
Startlån skal i større grad gis til de som ikke får lån i privat kredittinstitusjon. Tildelte startlån
blir dermed færre, men større. Boligkjøpet finansieres med bare startlån, og eventuelt tilskudd.
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Det er tilfeller i kommunen, hvor leietaker av kommunal bolig har gjort skadeverk gang etter
gang ved nye leieforhold. Dette er varig bostedsløse som har inntekt gjennom trygd/sosial
ytelse.
En mulighet er å hjelpe disse med egen bolig, under forutsetning av økonomidisponering
gjennom avtale med NAV.
Ytterligere opptak av startlån for videretildeling i 2014 vil i hovedsak gå til utbetaling av
allerede vedtatte lån.
Dersom kommunen skal fortsette med låneordningen, må det søkes midler for 2015.
Ved videretildeling av disse midlene, må forskrift for startlån legges sterkere til grunn.
Det medfører færre unge som greier å etablere seg, men en mulighet til å hjelpe varig
bostedsløse, kanskje kommunale leietakere som har tilstrekkelig betjeningsevne.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2013/7430-58

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Klage. Navnesak for tettstedene Overhalla/Ranemsletta og Hunn/Skage

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
69/14
62/14

Møtedato
13.10.2014
20.10.2014

Rådmannens innstilling
Kommunestyrets vedtak i sak 34/14 oppheves.
1. Tettstedet Overhalla/Ranemsletta skal ha navnet Ranemssletta i hht tilrådd skrivemåte.
Skilting langs Fv. 17 vest for Reina bru og øst for avkjørsel til Ranem Gård.
2. Tettstedet Hunn/Skage skal ha navnet Skage.
Skilting langs Fv. 17 vest for Reinbjørkorsen og øst for Hammerkorsen/Belgvoll.
Skilting langs Fv. 434, Melavegen, øst for Hunn boligfelt.

Behandling i Overhalla formannskap - 13.10.2014
Behandlet.
Asbjørn Hagerup (AP) fremsatte forslag om at kommunestyrets vedtak, vedtatt 26.5.14,
opprettholdes (Sak 34/14):
a) Tettstedet Overhalla/Ranemsletta skal ha navnet Overhalla.
b) Skilting langs Fv. 17 vest for Reina v/Statoil og øst for avkjørsel til Ranem Gård.
a) Tettstedet Hunn/Skage skal ha navnet Skage.
b) Skilting langs Fv. 17 vest for Reinbjørkorsen og øst for Hammerkorsen/Belgvoll.
Skilting langs Fv. 434, Melavegen, øst for Hunn boligfelt.
Navnene Overhalla og Skage godkjennes med forbehold om godkjennelse av skrivemåten ved
uttalelse fra stedsnavntjenesten i Midt-Norge
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Overhalla formannskap - 13.10.2014, enst.:
Asbjørn Hagerup (AP) sitt for forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken, dokumenter vedr klage vedlagt
Type

Dato

I

24.06.2014 Navnesak i Overhalla

Tittel

Adressat

I
I

27.06.2014 Klage - navnesak
04.09.2014 Navn på tettsteder - tilråding.

Nord-Trøndelag Kulturvernråd
v/Kolbein Dahle
Namdal Historielag
Språkrådet

Saksopplysninger
Navnesak for tettstedene ble behandlet i kommunestyret 26.5.2014, sak 34/14 med følgende
vedtak:

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 26.05.2014:
a) Tettstedet Overhalla/Ranemsletta skal ha navnet Overhalla.
b) Skilting langs Fv. 17 vest for Reina v/Statoil og øst for avkjørsel til Ranem Gård.
a) Tettstedet Hunn/Skage skal ha navnet Skage.
b) Skilting langs Fv. 17 vest for Reinbjørkorsen og øst for Hammerkorsen/Belgvoll.
Skilting langs Fv. 434, Melavegen, øst for Hunn boligfelt.
Navnene Overhalla og Skage godkjennes med forbehold om godkjennelse av skrivemåten ved
uttalelse fra stedsnavntjenesten i Midt-Norge
Vedtaket ble kunngjort med informasjon om klagerett i hht lov om stadnavn.
Det er mottatt klage fra:
 Namdal Historielag
 Nord-Trøndelag Kulturvernråd
 Språkrådet-Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har avgitt uttalelse til valg av navn.
Klagen behandles på nytt av kommunestyret.
Opprettholdes vedtaket, oversendes saken Klagenemnda for stedsnavnsaker til sluttbehandling.
Namdal Historielag:
Namdal historielag drøfter om kommunen har vedtaksrett for disse navna og konkluderer med at
vedtaket er fattet uten gyldig hjemmel og at vedtaket derfor neppe kan være gyldig.
Viser i den sammenheng til saksbehandlingsregler omtalt under Saksopplysninger i forrige sak:
Saksbehandlingsregler.
I høringsuttalelsene er det framsatt påstand om at kommunen ikke har vedtaksrett for stedsnavn
som omfattes av §3-navnevern og namnsetjing.
Når kommunestyret har vedtatt at det skal reises sak etter§5, mener de at vedtaket er ugyldig og
må oppheves fordi denne paragrafen omhandler fastsetjing av skrivemåten.
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Problemstillingen er avklart i notat fra kulturdepartementet, og med Nils Jørgen Gaasvik fra
Kartverket, og tilsier at kommunen har vedtaksrett.
Kulturdepartementet notat av 6.4.2011 til Statens kartverk vedrørende saksbehandlingsregler
knyttet til nedarvet stedsnavn og navnevern:
Reglene om navnevern og navnesetting i §3 er navnebruksregler, og vurdering av om et
stedsnavn omfattes av §3 skal være et ledd i saksbehandlingen av den enkelte fastsettelsessak.
Saksgangen følger derfor de ordinære saksbehandlingsreglene i §§4-6, slik at kommune,
fylkeskommune eller Kartverket er ansvarlig vedtaksorgan etter reglene i § 6.
Eventuell klage på slike vedtak behandles etter vanlige klageregler i loven.
Denne problemstillingen anses dermed for avsluttet.
Saksbehandlingen følger lovens regler og vedtaket gjort av kommunen kan påklages, som det
også er gjort, og blir sluttbehandlet av Klagenemnda for stedsnavnsaker dersom kommunens
vedtak opprettholdes.
Historielaget redegjør for intensjonen i stadnavnlova om å verne stedsnavn, og mener det er
beklagelig at kommunal administrasjon og politikere ikke forstår dette og tar konsekvensen av
det.
I klagen er redegjort for opprinnelse til navna og historie som danner grunnlag for hvorfor navna
skal være Hunn og Ranemsletta.
Stedets historie ligger i steds-/grendenavnet som er Hunn. Ved å erstatte det med kirkesognet og
bygdas navn som er Skage, så vil den eldste historie gå tapt. Samtidig er navnet Skage sentralt
for forståelsen av de siste 500 år.
Hvis det av en eller annen grunn likevel skulle være ønskelig å foreta noen endringer, så måtte
det være å gi kirka og sognet sitt opprinnelige navn dvs Hunn.
De diskuterer også grunnlaget for at navnesaken ble tatt opp fordi tettstedene ikke hadde navn.
Her er det flere “teoretiske begreper” ute og går – SSB sin definisjon, kartverkets standard for
navn.
Nå skal saken konkludere med navn på tettstedene og skilting i hht til endelig vedtak.
Det er også kritikk mot kommunen og vegvesenet vedr omskilting fra Ranemsletta og Hunn. De
setter spørsmåltegn ved saksbehandlingen, om den kan være korrekt uten politisk vedtak, og
kontrollfunksjonen til vegvesenet.
Navnsetting på kommunale boligfelt som Skage Vest og Skageåsen mener de også er feil i hht
de navn som er der fra før. Det finnes ingen Skageås i Overhalla kommune.
Disse feilene har medført at innflyttere, yngre bosatte og tilreisende får feil informasjon om
stedsnavn.
Det er også feil navnebruk på jernbanestasjonene, hhv Overhalla og Skage. Hvis disse var de
eneste i hhv kommunen eller bygda, ville de være korrekte.
Poststedet 7863 Overhalla er også feil/misvisende fordi det ikke er eneste poststed i kommunen.
Feil navnebruk over tid med tilhørende skilting har gitt resultater. Innflyttere og yngre personer
fra kommunen sier i dag gjerne “på Overhalla” og “på Skage” om hhv Ranemsletta og Hunn.
De mener at feil navnebruk over tid ikke skal resultere i at stedsnavn tilpasses den nye bruk.
Lov om stadnavn har som formål å ta vare på nedarva stedsnavn.
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De har også uttalelse til skrivemåten på Ranemsletta som de mener skal være Ranessletta som
samsvarer med lokal uttale.
De oppsummerer med at foreliggende sak er en sak hvor flere uheldige omstendigheter medfører
et uønsket, feilaktig og ugyldig vedtak.
Nord-Trøndelag Kulturvernråd:
De leverer ikke egen klage, men støtter klagen fra Namdal Historielag.
Språkrådet – Stedsnavntjenesten for Midt-Norge
Skrivemåte:
Ranemsletta:
Tilrår Ranemssletta fordi gårdsnavnet Ranem er sammensatt, og det er vanlig med -si sammensetningsleddet, mens m-en i førsteleddet faller bort. Dette skulle tilsi Rannessletta.
Skrifttradisjonen er imidlertid entydig bevart med m, men det bør være en binde-s.
De tilrår derfor Ranemssletta.
Skage/Hunn:
Skage har tradisjonell uttale Skagga, men skrifttradisjonen er veldig sterk for Skage, og formen
er vedtatt (i funksjon som navn på bygdelag) etter lov om stadnamn.
Skrivemåte Skage er derfor grei.
Hunn er eneste aktuelle skrivemåte for dette navnet. Er svært gammelt og går i alle tilfellene
trolig tilbake på et nå forsvunnet elvenavn Hunn.
Navnevalg:
Overhalla er et områdenavn, opprinnelig den øvre halvdelen av det gamle Naumadølafylket.
De finner det uheldig å ta et områdenavn i bruk på et mindre tettsted innenfor området. Det lar
seg vanskelig forene med det forsterka navnevernet som kommer til uttrykk i den nye §3 i Lov
om stadnamn. “Eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan tradisjon på staden
dersom ikkje særlige grunnar taler for det”. I høringsnotatet far Kulturdepartementet, datert
27.5.2014, med forslag til endringer i Stadnamnlova, er det sagt at intensjonen med denne
paragrafen blant annet er å “hindre at namn med stor geografisk utbreiing blir til fortrengsel for
namn som har ei mindre geografisk utbreiing”.
Kommunen har etter deres mening ikke lagt nok vekt på grundig argumentasjon og
dokumentasjon fra lokalkjente, som samsvarer med lovens intensjon.
Økonomiske forhold er ikke nevnt som et moment det skal tas hensyn til i praktiseringen av Lov
om stadnamn. Antatte fordeler for næringslivet forblir udokumenterte påstander, Stedsnavn er
neppe avgjørende for om næringslivet skal gå godt. Skilting og adressering er derimot av
betydning.
Det er ingen nødvendighet at kommunesenteret har samme navn som kommunen. I stedet kan en
for eksempel skilte med “Velkommen til Overhalla” ved kommunegrensen.
Stedsnavntjenesten tilrår ut fra dette det lokale, opprinnelige tettstednavnet, men med
skrivemåte Ranemssletta.
Stedsnavntjenesten mener at navnevernet etter §3 bør slå sterkt inn også vedr Hunn/Skage, selv
om tettstedet kan ha endret karakter de siste år. Kommunens vedtak innebærer å flytte eller
overskride grensene for navnet Skage ut av det området der det tradisjonelt hører heime.
Opplysningene om at Skage i noen grad ser ut til å fortrenge Hunn i dagligtale gjør det ikke
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mindre viktig å legge kulturvernhensyn til grunn. Tettstedet er vokst fram på området til gården
Hunn, som står som senteret i bygdelaget Skage.
Etter deres oppfatning har heller ikke kommunen her lagt nok vekt på den grundige
dokumentasjonen og argumentasjonene som er kommet fram i høringsuttalelsene.
En kan si om Hunn som Klagenemnda sa om Råbygda: “er språklig kulturminne som gjennom
aktiv bruk er viktig å bevare for framtidige generasjoner”.
De tilrår ut fra dette at Hunn velges som tettstedsnavn.

Vurdering
Kommunestyrets vedtak av 26.5.2014, sak 34/14 er påklaget for begge navnene.
Klagene er samstemte med hensyn til formålet med navnevernet i stadnamnlova:
“Eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan tradisjon på staden dersom ikkje
særlige grunnar taler for det”.
Klagerne mener også at kommunen ikke har lagt nok vekt på grundig argumentasjon og
dokumentasjon fra lokalkjente, som de mener samsvarer med lovens intensjon.
Det er framsatt påstander om ugyldig vedtak, mens stedsnavntjenesten tilrår andre navn ut fra
lovens intensjon, framlagt dokumentasjon og argumentasjon.
Lovens §3 om navnevern er avgjørende for de to navnene, selv om en ser en utvikling både med
hensyn til fysisk endring av tettstedene og muntlig bruk av navnene.
Stedsnavntjenesten presiserer at økonomiske forhold ikke er nevnt som et moment det skal tas
hensyn til i praktiseringen av Lov om stadnamn. En må heller gripe fatt i skilting og adressering
som vil ha betydning.
Stedsnavntjenesten mener at kommunens vedtak vil flytte eller overskride grensene for navnet
Skage ut av det området der det tradisjonelt hører heime. De sier ellers at det er uheldig å ta et
områdenavn, Overhalla, i bruk på et mindre tettsted innenfor området.
Ut fra fremlagt argumentasjon i innkomne klager, herunder stedsnavnstjenestens tilråding,
anbefaler Rådmannen at vedtaket av 26.5 2014, sak 34/14 endres hva angår
Overhalla/Ranemssletta, og tilrår at navnet på tettstedet her bør være Ranemssletta, med tilrådd
skrivemåte.
Rådmannens vurdering er at det i større grad kan foreligge tvil om hva som bør velges av Hunn
og Skage som tettstedsnavn. Her er det to stedsnavn som begge har en dokumentert historisk
tradisjon og sameksistens, med ulike oppfatninger om hvor det ene navnet slutter og det andre
begynner. Det er i dette tilfellet heller ikke snakk om at et av navnene skal tas ut av bruk,
ettersom begge fortsatt vil ha sin funksjon videre, om enn som ulike navnebegrep.
Stadnavnlovens formulering om at “eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan
tradisjon på staden dersom ikkje særlige grunnar taler for det” treffer etter rådmannens syn ikke
nødvendigvis problemstillingen om Skage/Hunn i samme grad som for Overhalla/Ranemssletta.
På nasjonalt plan er det i kommunereformens begrunnelse lagt vekt på økt lokaldemokrati. I en
sak som denne, som i så sterk grad omhandler innbyggernes oppfatninger om identitet og
tilhørighet, må det etter rådmannens oppfatning kunne foreligge et visst lokalpolitisk
handlingsrom i de tilfeller hvor vurderinger av Stadnavnlovens føringer får et vesentlig innhold
av skjønn. Valg av Skage/Hunn er etter rådmannens syn et slikt tilfelle, jfr. tidligere fremlagt
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dokumentasjon og vurderinger i saken. Rådmannen vil her også påpeke at kommunestyrets
vedtak om å velge Skage som tettstedsnavn var fattet med et tydelig flertall (19 mot 2).
Rådmannen vil samlet sett tilrå at kommunestyrets vedtak om Skage som tettstedsnavn
opprettholdes.
For Hunn var tidligere skilting ved Myrelva og i området innkjøring Solvoll/gravhaugene.
Langs Melavegen var det ikke tidligere skilt, men her vil skilting øst for Hunn boligfelt, være
naturlig. Dersom kommunestyret nå skulle ønske å bruke Hunn som tettstedsnavn, vil det derfor
kunne medføre vedtak (pkt. 2 i innstillingen) om: “Skilting langs Fv. 17 vest for Myrelva og øst
for Hunn gravfelt. Skilting langs Fv. 434, Melavegen, øst for Hunn boligfelt.”
For Ranemssletta vil skilting bli øst for innkjøring Ranem gård og i vest ved Reina bru, samsvar
med tidligere skilting av tettstedet.
Ved helt eller delvis opprettholdelse av tidligere vedtak, vil saken bli oversendt til en
klagenemnd som gjelder for hele landet, for sluttbehandling der. Kommunestyrets vedtak kan
der bli opphevet.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/4202-13

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Oppstart, framdrift og finansiering av reguleringsplanarbeid - Skage
industriområde

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
72/14
63/14

Møtedato
13.10.2014
20.10.2014

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-3, utarbeides det en ny reguleringsplan for
Skage industriområde.
Reguleringsplanen gjennomføres som en detaljregulering, og hvor hensikten er en gjennomgang
av status, omfang, utviklingsbehov- og muligheter.
En ny reguleringsplan vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Skage industri- og
serviceområde (vedtatt 23.11.1979), jfr. pbl. § 12-14.
Planarbeidet utføres i egenregi, men med bistand fra konsulent til utarbeidelse av nødvendige
plandokumenter.
Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.Prosjektnr?
kr. 300 000
09100.6000.30100.Prosjektnr?
kr. 300 000
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 13.10.2014
Behandlet.
Vedtak i Overhalla formannskap - 13.10.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:
1
Særutskrift KOM-sak 19/14, 17.3.14 Søknad om kjøp av areal på Skage industriområde
til bruk som landbruksareal. Anita Lindsetmo og Marius Vold.
Saksopplysninger
Kommunestyrets vedtak i sak 19/14, den 17.3.14:
1. Søknaden fra Anita Lindsetmo Vold og Marius Vold om kjøp av areal på Skage
industriområde som tilleggsjord til 23/7 og 24/14 utsettes.
2. Kommunestyret ønsker vurdering av reguleringsplanen for Skage industriområde –
status, omfang, utviklingsbehov- og muligheter, eventuell omregulering – og ber
administrasjonen om å igangsette en slik prosess.
3. Det gjennomføres en reguleringsendring av eksisterende reguleringsplan for Skage
industri- og serviceområde (stadfestet 23.11.1979). Finansiering av planarbeidet og evt.
kostnader til undersøkelser/utredninger fremmes som egen sak før planprosessen starter.
4. Eventuell omdisponering til jordbruksformål ses i sammenheng med dette.
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i juni 2014 og aktuelle berørte parter ble varslet pr. brev
datert 17.7.14.
Det er mottatt 7 innspill/merknader til planarbeidet.
Kort sammendrag av innkomne merknader:
E-post Brynjar Mørkved;
Forutsatt at det blir aktuelt å selge areal til landbruksformål, kan det være interessant å kjøpe
areal.
Statnett;
Ny 420 kV Namsos-Trollheim vil gå parallelt, på østsiden av eksisterende 300 kV i
planområdet. Kraftledningene vil kreve et ryddebelte på 40 m. Dvs. 20 m på hver side fra senter
på kraftledningene.
Statens vegvesen;
Forutsetter at det ikke planlegges ny adkomst til fv.17. Byggegrensen mot fv.17 er 50 m målt fra
senterlinjen på fv..
Jernbaneverket;
Anmoder om at reguleringsformål for jernbane følger formålsgrensen i gjeldende
reguleringsplan. Drenering og overvannshåndtering må løses på en slik måte at det ikke
vanskeliggjør en mulig reetablering av Namsosbanen. Jernbaneverkets eiendom må reguleres til
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jernbaneformål. Byggegrense mot jernbanen må vises i plankartet. Det vises i den sammenheng
til Jernbanelovens § 10.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag;
Landbruksavdelingen vurderer det som klart positivt at kommunen i planarbeidet vurderer om
deler av området igjen kan reguleres til landbruksformål.
Miljøvernavdelingen viser til Miljøverndepartementets rundskrivene T-2/08 om barn og
planlegging og T-5/99B om tilgjengelighet for alle, grenseverdier for støy må overholdes
(retningslinje T-1442). Kommunen har selv ansvar for å ta lokale miljøhensyn, jfr.
Naturmangfoldloven §§8-12.
Kommunalavdelingen minner om krav til ROS-analyse. Risiko og sårbarhet som kan oppstå ved
endret bruk skal vurderes, samt framtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. ROSanalysen skal synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og avdekket risiko skal møtes med
tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.
Reindriftsavdelingen har ingen merknad.
Nord-Trøndelag Fylkeskommune;
Avventer en nærmere vurdering av det planfaglige til det legges fram et planforslag til høring.
Kulturvernfaglig uttalelse: Planområdet berører ett automatisk fredet kulturminne, kavlveg over
Tranmyra. Det vil være behov for noe feltarbeid i forbindelse med behovet for å avgrense og
måle inn vegen. Det vil også være behov for å lete etter andre liknende kavlveger mm på myra.
Omsøkte tiltak innbefatter eller vil innebære drenering av myra, og det vil derfor måtte vurderes
om dette medfører fare for uttørking av kavlbru(ene), og dermed skade/inngrep i disse. Ber
derfor om utføring av konsekvensutredning, og som må utføres av miljøer med kompetanse på
myr, drenering, uttørking. Befaringsvarsel vedlagt, med et budsjett på kr. 53 550.
NVE;
Anbefaler at det tas inn en rekkefølgebestemmelse med krav om at det som minimum
gjennomføres en geoteknisk vurdering før tiltaksgjennomføring for områder som skal benyttes
til næringsformål, evt. stille krav om detaljregulering. Minner om at for nydyrking av areal over
50 dekar kan det ikke gis godkjenning til tiltaket i henhold til nydyrkingsforskriften, før det er
gjennomført konsekvensutredning av tiltaket.
Vurdering
Planarbeidet er i en tidlig fase, og arbeidet med å se på utviklingsbehov og muligheter har ikke
startet. Det vurderes imidlertid som mest hensiktsmessig å lage en ny reguleringsplan for
industriområdet. Dette uavhengig av om planprosessen konkluderer med et endret framtidig
behov for industriareal, eller ikke.
Fylkeskommunens varsel om befaring/feltarbeid i planområdet må gjennomføres så snart som
mulig, da det sannsynligvis vil legge føringer for det videre planarbeidet med tanke på
arealavklaring og en eventuell omdisponering av areal til landbruksformål.
Framdrift
1
Vedtak om planoppstart
2
Kunngjøring av planoppstart
3
Befaring/feltarbeid kulturminner
4
Utarbeidelse av plandokument, og evt. møter med
aktuelle parter
5
Orientering/drøfting av planforslag
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17.3.14
Juli
Høsten -14
November – Februar
Formannskapet Januar/Februar

6
7

1.gangs behandling – offentlig ettersyn
Sluttbehandling

Formannskapet mars -15
April/Mai -15

Kostnader og finansiering av planarbeidet
I og med at omfang av planarbeidet ikke er kjent pr. d.d., så vil kostnadene basere seg på
erfaringstall. Det vil bli innhentet pristilbud på planleggingsbistand etter vedtak om finansiering.
Planarbeidet utføres i egenregi, men med bistand fra konsulent til utarbeidelse av nødvendige
plandokumenter.
Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.Prosjektnr……. kr. 300 000
09100.6000.30100.Prosjektnr……. kr. 300 000
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2012/10067-91

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Omlegging av høyspentlinjer på Skogmo industriområde.

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
73/14
64/14

Møtedato
13.10.2014
20.10.2014

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune iverksetter omlegging av høyspentlinjer på Skogmo industriområde i
henhold til mottatt tilbud av 25.6.2012 med anleggsbidrag på kr 255 000, inkl mva.
2. Omleggingen finansieres med inntekter fra innløsning av festetomter, avsatt på fond.
Tjeneste vedr omlegging
02300 6000 32502 pnr
kr. 255 000
Bruk av fond
09400 6000 32502 pnr
kr. 255 000
3. Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre tiltaket innenfor korrigert kostnadsramme (korrigert
på grunn av prisstigning)

Behandling i Overhalla formannskap - 13.10.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 13.10.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat
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Saksopplysninger
I forbindelse med utbygging av industriområdet på Skogmo i 2012 ble det innhentet tilbud på
omlegging av høyspentlinjer på området. Dette ble ikke gjennomført.
I forbindelse med utsendt tilbud om innløsning av festetomtene på industriområdet, har vi fått
henvendelse fra Blengsli Bilberging AS og Magne Strømhylden om når omleggingen blir
gjennomført.
For dem er det ikke aktuelt å kjøpe tomtene før dette er sluttført på grunn av forringelse av
tomtene. Så lenge lina ligger over deres tomter, begrenser det utnyttelsesmulighetene de har.
Ved vedtak om tilbud om innløsning, ble det i samme sak vedtatt at inntekter fra salget skulle
avsettes til fond, øremerket vedlikehold og utvikling av kommunal infrastruktur på
industriområdene.

Vurdering
Omlegging av høyspentlinjer på industriområdet vurderes å være et nødvendig tiltak og et
positivt bidrag fra kommunens side for videre utvikling av næringsvirksomheten på Skogmo
industriområde. Når kommunen tilbyr tomter, må de kunne benyttes til det som er forutsatt.
Rådmann anbefaler derfor at omlegging blir gjennomført som planlagt i forbindelse med
tidligere utbygging og at utgiftene dekkes av fond fra tomtesalget.
I mottatt tilbud i juni 2012, var kommunens anleggsbidrag kr 204 000 eks. mva. En må påregne
noe økning på grunn av prisstigning.
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