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Overhalla kommunes årsberetning for 2015 vedtas.
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Årsrapportering tiltak 2015
Enhetsleder

rapporterer

pr tiltak

innenfor

sin enhe t:

Helse og familie : 2.1.1 Miljøriktig drift
Mål: Ansatte innen Helse og familie er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for
MILJØFYRTÅRN
Resultat: Rapportert Miljøfyrtårn iht. krav. Det arbeides iht. mål og handlingsplan, spesielt i forhold
til bruk av miljømerkede produkter. Nytten av sertifiseringen vurderes.
Energiforbruk A-bygget (Helsesenteret)186 kwh/m2, 5 kwh/m2 reduksjon fra 2014
Kom. biler har total kjørelengde 42 322 km, derav 15 246 med el-bil, dvs. 36 % av kjøringen. I
gjennomsnitt brukt 2,6 kWh/mil.

Helse og familie : 2.1.2 Folkehelseog friskliv
Mål: 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle
kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil
2. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring
3. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og
opplæring hos diabetessykepleier
4. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal øke andelen økologisk matproduksjon til ca 50%
5. Overhalla kommune har frisklivs-, samt lærings- og mestringstilbud til utsatte grupper, enten lokalt
eller i samarbeid med øvrige MNS-kommuner
6. TFH vurderer ernæringstilstand hos alle brukere
Resultat: Ernæringskartlegging av brukerne ved TFH er påbegynt, men utsatt da
kartleggingsverktøyet ikke er adekvat i forhold til denne brukergruppen
Kjøkkentj. fortsetter å markere seg innen økologisk matproduksjon og er ofte benyttet som
inspiratorer i nasjonale fora
Frisklivssentralen: Gjennomført KOLS-skole,KID-kurs og treningsgrupper etter plan- gode
tilbakemelødinger. BraMat-kurs delvis gjennomført i høst, fortsettes på nyåret.

Helse og familie : 2.2.1 Koordinerende enhet (KE)
Mål: Gjennomføre opplæring for koordinatorer
Økt aktivitet på SAMPRO
God og tilgjengeløig informasjon til publikum
Resultat: Avviklet 7 møter i KE, i hovedsak behandlet søknader om IP/koordinator og oppnevnt
koordinatorer. Saker på systemnivå er diskutert på prinippielt grunnlag.Gjennomført Workshops
Sampro vår og høst.
Koordinatorskolen utsatt til januar grunnet kollisjon opplæring i skolene

Helse og familie : 2.2.2 Faglig kvalitet
Mål: Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede
lover og forskrifter
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Resultat: Sendt et avvik til HFNT
56 avvik iht. kvalitetsstandardene. Ca. halvparten av avvikene oppstår som følge av manglende
personell og derved ikke gjennomført aktivitet/tilt ak. Det er rekruttert flere vikarer i løpet av året.
28 avvik iht legemiddelforskriften(kategori: mindre alvorlig), gjelder manglende dokumentasjon av gitt
medisin og forskyvning av tidspunkt for inntak. Avvik gjennomgått med personale og tiltak iverksatt

Helse og familie : 2.2.3 Pasientforløp
Mål: 1. Pasienter/brukere av tjenester innen Helse og familie har gode pasientforløp, der de mottar
rett hjelp, til rett tid og på rett sted
2. Hensiktsmessigsamarbeid med spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, leger og
fysioterapeuter med driftsavtaler, samt kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester
Resultat: Brukt alle disponible døgn (326) ved Namdal Rehabilitering og det mottas for første år flere
søknader enn kapasitet.
Gjennomført lokalt samarbeidsutvalg/driftsmøte med legene og samarbeidsmøte med
fysioterapeutene.
Utarbeidet og iverksatt prioriteringsnøkkel for henvendelser til fysioterapi.
Venteliste hos fysioterapeutene: 1.pri.(fare for liv/helse, terminal): Ingen/Ingen over max. ventetid.
2.pri.(akutt med fare for forverring, brått funksjonstap og pers. i overføringsfaser): 24/19 over max.
ventetid. 3.pri.(kronisk sykdom, begynnende funksjonstap og pers. i overføringsfaser som kan vente):
44/35 over max. ventetid. 4.pri.(kronisk sykdom i stabil fase og personer i planlagte overføringsfaser
som kan vente): 86/69 over max. ventetid.

Helse og familie : 2.2.4 Brukermedvirkning
Mål: 1.Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset
2.Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
3.Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og familie)
Resultat: Gjennomgått brukerundersøkelsefra 2014 med TFH og psykisk helsetjeneste
SMS-varslingtil ergo-/fysioterapitjenestene er omsider på plass og rapporteres å fungere utmerket,
nærmere 100% oppmøte.
Gjennomført brukerundersøkelsehelsestasjon/skolehelsetjeneste med svært lav svarprosent.
Brukerundersøkelseinnen fysio/ergoterapitjeneste uten ett eneste svar. Vurdere annen metode for
brukermedvirkning/evaluering for senere år

Helse og familie : 2.3.1 Arbeidsmiljø
Mål: TRIVSEL
Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet
LØSNINGSFOKUS
Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting
Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å
oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker
Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon
og kompetanse
SYKEFRAVÆR
Reduksjon i sykefraværet, spesielt innen TFH
Alle sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen
Resultat: Enheten jobber systematisk med sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøtiltak. Veldig
gledelig med stor nedgang i sykefraværet for enheten, fra 12,6 til 7,5 %. Spesielt positivt at
sykefraværet for TFH er gått ned fra over 20% til 9,3%
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Helse og familie : 2.3.2 Kompetanse
Mål: Helse og familie har kompetente og oppdaterte medarbeidere
Resultat: To ansatte ved TFH har tatt fagbrev innen helsefag i år
Ansatte TFH tatt e-læringskurs innen rehabilitering, samt 3 timerskurs i Motiverende Intervju (MI)og
en ansatt har fullført et mere omfattende utdanningstilbud innen MI. Innen TFH går kontinuerlig
opplæring innen tegnspråk.
3 ansatte innen psykisk helsetj. har påbegynt MI nå i høst. Ellers deltakelse på relevante
kurs/konferanser alle tjenesteområder

Helse og familie : 2.3.3 Organisering og ledelse
Mål: Ha en godt organisert tjeneste på alle ledd.
Redusereandelen ufrivillig deltid innen TFH ved å gjennomføre årsturnus med frivillig langhelger
Resultat: Jobbes som planlagt etter årsturnus, årshjul for økonomi og virksomhetsplan.
Arbeidstilsynet har godkjent turnus med langvakter (13 timer pr. døgn). Økt tilbud til bruker uten
nytisettinger = økte stillingsstørrelser til flere.
I årsturnus med langvakter for 2016 er div aktiviteter er integrert, bl. a. fagdag, personalmøter,
repetisjonskurs i forflytning.
Gjennom årshjul for økonomi har man fått fulgt opp regnskap opp mot budsjett.

Helse og familie : 2.4.1 Økonomistyring
Mål: GODØKONOMISTYRING
Resultat: Gjennonført budsjettoppfølging i samarbeid med økonomiavd.
Total besparelse for ansvarsområdet på 850 000,- etter budsjettjustering.
Innsparingene er i hovedsak pga. vakanse i stilling ved helsestasjon/skolehelsetj. og
diagnose/beh./rehab. 650’og mottatt 800’ mer i tilskudd ressurskrevende. I tillegg har kjøkkentj. ca
90’ i besparelse som følge av blant annet økt salg. Til sammen ca 1 540 000 i besparelser, der ca.
690' er brukt for å dekke merforbruk/inntektssvikt, fordelt på ca 200’ mer på lønn og sosiale kostnader
til ressurskrevende, kommunal legetjeneste overforbruk 460’, grunnet avkorting i foreldrepenger (max
6G) og mindre refusjon fra Helfo enn budsjettert og ca 30' til dekning av mindre
budsjettoverskridelser

Helse og familie : 2.5.1 Endringsprosesserog prosjekter
Mål: Helse og familie skal videreutvikle sine tjenester ved aktivt gå inn for å delta i utviklingsarbeid
både internt og via landsdekkende prosjekter
Resultat: TFH har deltatt i prosjekt hverdagsmestring/rehabilitering og oppfatter det svært
inspirerende å være en del av prosjekt sammen med andre fra pleie- og omsorgstjenesten - stor takk
til hjemmetjenesten :)
Det er gjennomført fullstendig opplegg i 4 tilfeller og i tillegg er det utviklet et system for "månedens
bruker", der nesten alle brukere har vært i fokus.
Nytt prosjekt med oppstart i høst: Omfattende tjenester i andres hjem. Dette prosjektet gjennomføres
innen TFH og favner veldig bredt, både ansatte, brukere og pårørende er involvert. Ser veldig
spennende ut og kan bli nyttig i videre utvikling av tjenestene.
Friskliv: Bra-mat kurs før sommeren utsatt til 2016.
Øvrige prosjekt iht. prosjektplaner

Hjemmetjenester

: 2.1.1 Miljøriktig drift
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Mål: Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn
Resultat: Tiltak er fulgt. Resertifisert som miljøfyrtårn 2015.
Overgang til 2 el-biler i 2015. Tjenesten har kjørt 108425 km totalt. Av disse 54750 km med elbil.
3129 l drivstoff er brukt.

Hjemmetjenester

: 2.1.2 Folkehelseog friskliv

(Tiltaket ikke kommentert)

Hjemmetjenester

: 2.2.1 Gode Pasientforløp

Mål: Hjemmetjenesten har gode pasientforløp, der pasient mottar riktig hjelp, til riktig tid til riktig
sted
Resultat: Ser bedre kommunikasjon mellom sykehus og kommune etter oppstart e-meldinger.
Jobbes frem bedre kartleggingsrutiner ved oppstart tjeneste hos brukere utskrevet fra sykehus.
Tjenesterapporter:
Demensteam- utredninger av demens: 13 stk førstegangsutredninger- 10 stk andregangsutredning.
Forebyggende hjemmebesøk 80 : 11 stk
Kreftomsorg:8 brukere med tett oppfølging
Hverdagsrehabilitering: 11 stk i prosjektperioden
Hjemmesykepleien har gjennom året hatt 115 brukere. For årets siste mnd ser man ett brukerantall
på 95 brukere, som tildeles 220 t tjeneste per uke.
Hjemmehjelp tildeles 90 brukere, i snitt 102 t hjemmehjelp per uke.
Ut fra IPLOSrapporter tildeles tjeneste hjemmesykepleie og praktisk bistand til 59 stk med noe
avgrenset behov, 67 stk med middels/ stort bistandsbehov og 31 stk med omfattende bistandsbehov.
(av disse er psyk spl og tjenesten for funksjonshemmede inkludert).

Hjemmetjenester

: 2.2.2 Faglig kvalitet

Mål: Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldende
lover og forskrifter.
Resultat: Totalt rapportert 59 avvik ut fra kvalitetsstandardene. Avvikene gjelder i hoveddsak
medisinering, og medisinering gitt til feil tid- liten alvorlighetsgrad. Avvikene er gjennomgått i
arbeidsgruppen, og man søker løsninger for at fremtidige avvik ikke skal oppstå.
Det er gjennomført 93 e- læringskurs i ulike tema.

Hjemmetjenester

: 2.2.3 Brukermedvirkning

Mål: Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunale tjenester
Resultat: Er utført en del oppdateringer på hjemmesiden til kommunen ang hverdagsrehabilitering/
hverdagsmestring. Laget infobrosjyrer og ulike nyhetssaker er publisert på kommunens sosiale
medier.
Økt fokus på brukermedvirkning i arbeidet med prosjekt hverdagsmestring.

Hjemmetjenester

: 2.3.1 Arbeidsmiljø

Mål: Hjemmetjenesten har ansatte som opplever trivsel og arbeidsglede. Tjenesten har ansatte med
stort løsningsfokus
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Resultat: Fagdag i februar med påfølgende sosialt samvær. Gjennomført vernerunde, arbeidstøy og
garderober til ansatte kommet på plass. Repetisjonskurs forflytning gjennomført for alle ansatte.
Ulike arbeidsmiljøtiltak tatt opp på personalmøter, stressmestring som tema i september.
Totalt sykefravær 2015: 8,15%.

Hjemmetjenester

: 2.3.2 Kompetanse

Mål: Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere
Resultat: Alle ansatte i hjemmetjenesten har gjennomført e-læringskurs i rehabilitering, samt deltatt
i 3 t kurs i kommunikasjon/ motiverende intervju. 2 ansatte har deltatt på kurs innen tegn og
symptomer ved rus.
Nettverksgruppe deltatt på samlinger med KS i forhold til hverdagsrehabilitering. 6 ansatte deltatt på
annet kurs innen hverdagsrehabilitering.
Demenskoordinator har deltatt på demensdagene.
Det er gjennomført 93 e-læringskurs av ansatte i tjenesten- ulike temaer.

Hjemmetjenester

: 2.3.3 Organisering og ledelse

Mål: Har en tydelig og strukturert organisering i tjenesten, gjennom bruk av gode verktøy for
planlegging og oppfølging.
Resultat: Har gjennom årsplanlegging i årsturnus fått planlagt mange aktiviteter. Demensomsorgi
form av demensteam, utredning og pårørendekafe, fastsatte dager til hverdagsrehabilitering, fagdag
er lagt i turnus, personalmøter, repetisjonskurs i forflytning.
Gjennom årshjul for økonomi har man fått fulgt opp regnskap opp mot budsjett.
Medarbeiderundersøkelseni 2015 ble gjennomført, men 10 faktorsundersøkelse vurderes som
vanskelig og gir rom store rom for tolkning.

Hjemmetjenester

: 2.4.1 Økonomistyring

Mål: Hjemmetjenesten har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan
Resultat: Total besparelse for ansvarsområdet på 640 000,- etter budsjettjustering.
Fordelt på tjenester:
23400: Aktivitet eldre og funksjonshemmede: Overforbruk på 10 000,støttekontaktutbetalinger,økning i søknader på støttekontakt. Budsjett tidligere redusert.
23453: Dagsentertjenesten- besparelse på 100000,- pga tilskudd fra Staten
25401: Hjemmesykepleien- besparelse på 300 000,- pga vakanse, redusert arbg avg og pensjon,
refusjon sykelønn
25450: Administrasjon: budsjett i balanse
25452: Hjemmehjelp: Besparelsepå 250 000,- pga Vakanse og økt egenbetaling av brukere.

Hjemmetjenester

: 2.5.1 ENDRINGSPROSESSER
OG PROSJEKTER

Mål: Hjemmetjenesten jobber kontinuerlig for å bedre kvalitet og tjenestetilbud til innbyggerne i
Overhalla kommune
Resultat: Hverdagsmestring/ rehabilitering har kommet godt i gang. 12 brukere har så langt vært
innom teamet, flere nye på gang. Jobbes kontinuerlig med mestringstanken i tjenesten for øvrig.
Hvilke oppgaver er viktige for den enkelte og hva klarer brukeren selv. Demensteamet jobber etter
kjent mal,. Pårørendekaffe gjennomført i høst.

Hunn skole : 2.0.1 Organisering og mål for enheten
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(Tiltaket ikke kommentert)

Hunn skole : 2.1.1 Samarbeid og utvikling
Mål: MÅLSETTING
Elevene ved Hunn har gode kunnskaper om og er aktive brukere av lokalsamfunnet
Delmål:
Elevene ved Hunn
- Har kunnskaper om lokalhistorien – gammel og ny!
- Har kunnskaper om næringslivet i lokalsamfunnet
- Har kunnskaper og bevissthet om yrke- og utdanningsmuligheter
- Har kjennskap til regionale kunstnere og ulike kunstuttrykk
- Opplever idrettsglede på tvers av kommunegrensene
Resultat: Samarbeid med Skage Frivillighetssentral om skolemåltid har vært et positivt
samarbeidstiltak i 2015. Besøki Newton-rommet for 7. trinn er gjennomført som planlagt.

Hunn skole : 2.1.2 Natur og miljø
Mål: MÅLSETTING
Hunn skole bruker områder på Skage slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og
opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.
Resultat: Uteskole for alle har vært gjennomført siden skolestart høsten 2015. Erfaringene så langt
har vært gode. Ordningen skal evalueres på slutten av skoleåret 2015/2016.
Skolen deltar skoleåret 205/2016 i den nasjonale satsningen "Den naturlige skolesekken" i regi av
Naturfagsenteret. Intensjonen er at denne satsningen skal fortsette skoleåret 2016/2017, som en del
av satsningen på realfag.
Elever fra mellomtrinnet har besøkt rovdyrsentrene i Namsskoganog i Lierne.

Hunn skole : 2.1.3 Miljøriktig drift
Mål: Hovedmålet for miljøarbeidet ved Hunn skole skal lære opp elever og ansatte til å bli ansvarlige
forbrukere i dagens og fremtidens samfunn.
Resultat: Skolen har i 2015 gjennomført driften i h t den miljøsatsningen i kommunen som skolen er
en del av.

Hunn skole : 2.1.4 Lavt energiforbruk
Mål: Hunn skoles bygg, og driften av dem, skal være mest mulig miljøvennlig.
Resultat: Skolen har høsten 2015 tatt i bruk nytt varmeanlegg. Det forutsettes at dette vil gi positive
resultater m h t totalt energiforbruk på skolen.
Korrigering av skolens mål m h t strømforbruk vil bli diskutert med teknisk sjef i løpet av våren 2016.

Hunn skole : 2.1.5 God folkehelse
Mål: MÅLSETTING
Ved Hunn skole har alle god helse.
- Har bevisste og positive holdninger til kosthold og fysisk aktivitet
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Resultat: Gode tiltak for å fremme folkehelsen er gjennomført i 2015. Uteskole og fokus på måltider
for elevene er tiltak som har betydning. Fortsatt må det jobbes for gode uteøkter hver dag, for å øke
konsentrasjon og fremme gode læringsøkter hver dag i uken. Dette er også et viktig som virkemiddel
for å unngå mobbing.

Hunn skole : 2.2.1 Kunst og opplevelse
Mål: MÅLSETTING
Kunst og kulturopplevelser skaper trivsel, personlig og faglig vekst for alle.
Resultat: Konserter gjennom den kulturelle skolesekken er gjennomført. Elever fra mellomtrinnet har
besøkt Stutjønndammen sammen med elever fra OBUS.Besøk på Namdalsmuseeter gjennomført.

Hunn skole : 2.2.2 Faglig kvalitet
Mål: MÅLSETTING
Elevene ved Hunn opplever mestring og får ut sitt potensiale i alle fag.
Elevene ved Hunn oppnår målene i Kunnskapsløftet / L06
Resultat: Det har vært jobbet kontinuerlig for å holde høy faglig kvalitet på skolen. Skolens
virksomhetsplan er omarbeidet slik at den skal være skolens plan for å nå målene i kommunens
tilstands- og utviklingsplanen for grunnskolene. Innføring av læringsbrett (iPad) til alle elever, har så
langt vært positivt for å gi elevene nye måter å lære på. Resultater fra nasjonale prøver vil bli
rapportert gjennom tilstands- og utviklingsrapporten høsten 2016.

Hunn skole : 2.2.3 Medbestemmelse
Mål: MÅLSETTING
1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen
Resultat: Gjennomført som forutsatt i 2015.

Hunn skole : 2.2.5 Fornøyde brukere
Mål: MÅLSETTING
Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.
Resultat: Elevundersøkelsevåren 2015 viste lavere verdier enn ønsket på 7. trinn. Eget tiltak ble satt
i verk som bedret situasjonen. Det jobbet mye for å oppnå god trivsel i 2015. Uteskolen er her en av
flere viktige elementer. Felles skolemåltid er også et viktig tiltak.

Hunn skole : 2.3.1 Løsningsfokus
Mål: Ha godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper/trinn gjennom en åpen organisasjon.
Resultat: Samarbeidstiltakene er gjennomført som forutsatt i 2015.

Hunn skole : 2.3.2 Trivsel
Mål: Det er høy trivsel blant ansatte på Hunn.
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Resultat: Sykefraværet tottalt i 2015 er litt lavere enn i 2014, men høyere enn vi ønsker de skal
være (7,9%). Ytterligere tiltak må diskuteres for å få lavere sykefraværstall. Det må holdes stort trykk
på å gjennomføre de trivselstiltakene som legges til grunnen på skolen.

Hunn skole : 2.3.3 Kompetanse
Mål: 1. Ved Hunn har vi bred og høy kompetanse innenfor alle fagområder.
2. Kompetansen blir delt og brukt til beste for elever og ansatte.
Resultat: Lærer deltar på videreutdanning i matematikk skoleåret 2015/ 2016. Alle lærere deltok
høsten 2015 på de 5 første skoleringsdagenei forbindelse med innførig av læringsbrett. Assistentene
har i noe mer berenset omfang også deltatt på denne skoleringen.

Hunn skole : 2.4.1 God økonomistyring
Mål: Holde budsjettrammen gjennom god styring og være i forkant av økonomisk utvikling.
Resultat: Hunn skole har i 2015 et underskudd på kr 118000,- på undervisning og kr 45500,- på
SFO.Kr 155000,- av dette er overforbruk lønn og kr 9200,- andre budsjettposter. I hovedsak skyldes
overforbruket større vikarutgifter enn beregnet. Mange enkeltdager uten refusjon gir fort store
utgifter. For SFOhar økte inntekter p g a flere barn høsten 2015 ikke klart å kompensere økte
lønnsutgifter i h t bemanningsnorm fullt ut.

Hunn skole : 2.4.2 Effektiv ressursbruk
Mål: Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser.
Resultat: Ved rapporteing 1. oktober 2015 hadde 8% av elevene spesialundervisnig. Dette er samme
nivå som året før, og er et akseptabelt nivå sammenlignet med for 2 år siden da tallet var 11,3% og
11,8 for 3 år siden. Sammensatte behov på trinnene har vært utfordrene i 2015, og gjør at det ikke
har vært så lett å nå alle elever så godt som vi ønsker. Det må fortsatt jobbes mye med læringsmiljø
og læringsutbytte i årene som kommer - herunder best mulig organisering ut fra de ressursene skolen
disponerer.

Kultur : 2.1 Lokalsamfunn
Mål: 2.1.1 Miljøriktig drift
2.1.2 Verdifulle opplevelser, begeistring og tilhørighet
Resultat: Det er i henhold til mål gjennomført ulike kulturt ilbud som står beskrevet ovenfor.
Kulturenheten har kommet frem til at miljøfyrtårnsertifiseringen av kulturskole/Bibliotek bør samkjøres
med skole og at flyktningetjenesten bør vurdere egen sertifisering.

Kultur : 2.2 Brukere
Mål: 2.2.1 Brukertilfredshet
Kulturskolen
- elevmassepå over 40%
- Ingen på venteliste
- antall 10.klassinger over 20%
Ungdomsklubb
- gjennomsnittsbesøk på 35 stk

-12-

Bibliotek
-Opprettholde antall besøk med en dag mindre åpent.
-gjennomføre 2 arrangement per halvår
Folkehelse
-gjennomføre ett stort tiltak som favner en bestemt målgruppe med teoretisk forankring.
Resultat: Kulturskolen:
Totalt 200 elevplasser ved utgangen 2015, 35 % prosent av total elevmassegrunnskole.
Nytt dansetilbud med 25 elever karakteriseres som en suksess,disse har vært med på store
oppsetninger som nøtteknekkeren i Namsos Kulturhus og deltatt på huskonserter i Horisonten.
4% av 10.klassinger har vært med i kulturskolens tilbud 2015.
Huskonserter i Horisonten har vært nytt av året der vi har samlet alle elever i kulturskolen for første
gang da det tidligere har vært splittet opp i to steder Hunn/OBUS.
UKM hadde 110 deltagere med 67 kunstverk, 22 sceneinnslag noe som er av sitt største slag i NordTrøndelag.
Ungdomsklubb:
Gjennomsnittsbesøket har vært 35 stk og klubben har en stabil medlemsmasse.
Årshjul som vanlig med tradisjonelle aktiviteter. Nytt av året er tettere samarbeid med OBUSog
arrangement, arbeidslivsgruppe. Ferdig med paintball/bmx bane støttet av Gjensidigefondet.
Aktiv ungdom/europeisk ungdomsdeltagelse: Kryptus har gjennomført europeisk ungdomsuke med
info til nabokommuner og aktivitetskveld på Gimle.
Deltatt en ungdomsutveksling i Norge og en ett treningskurs og en utveksling i Tyskland med 6
ungdommer.
Ingen utfordringer med rus/hærverk i miljøet på ungdomsklubb.

Horisonten Bibliotek & Kultursenter
Vi har fått fremtidens bibliotek i Overhalla med lokalitetene i nyskolen, mer aktivitet på både dagtid og
kveldstid. Strategiplan Horisonten har blitt vedtatt i kommunestyret feb 2016.
Gjennom året har antall arrangement økt signifikant, med bla. historisk aften med 150 besøkende,
klovnen Knut, Ørnemannen, 2 forfatterbesøk, rekorddeltagelse sommer bok 72 deltagende barn,
sjakkurs, quiz boklån samarbeid med frivillighetssentralene.
Biblioteksjef melder om en ny brukergruppe, barneforeldre som bruker biblioteket som en ventearena.
Utlånstall:
2014: 3770
2015: 4660
En økning på 890 utlån
Utlån voksne:
2014: 4100
2015: 3818
Nedgang på 282 utlån
Biblioteket ble stengt sommeren 2015 pga overflytti ng til nye lokaler og dette kan ha ført til noe
redusert utlån.
Folkehelse
Vi har utarbeidet kommunens første oversiktsdokument over folkehelsen. Det er gjennomført
folkehelsedag i Horisonten.
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Det har blitt gjennomført friluftslivets år, med tiltak fordelt gjennom året som eks ny trivelig tur for
barn og voksne.

Kultur : 2.3 medarbeidere
Mål: 2.3.1 Løsningsfokus
2.3.2 Trivsel
2.3.3 Kompetanse
Resultat: Sykefravær totalt kulturenheten 2015: 6,38%
Kompetanse: Flyktningetjenesten deltar med 6 deltagere i effektiviseringsnettverk for introordningen
gjennom 2 år. Deltagelse på div dagsseminar som eks tema syriske flyktninger, FINT møter, psykiske
lidelser.
Ungdomsklubb/Kulturkontor: studietur med internasjonalt ungdomsarbeid høst-15
Bibliotek/kulturskole/kulturkontor/Klubben: Litteraturhusseminar Tønsberg, forarbeid til Horisonten

Kultur : 2.4 Økonomi
Mål: Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett.
Resultat: Fagområdet kultur, totalt besparelse på kr 223.000. Korrigerer en for flyktningetjenesten
som er organisert under fagområdet, fremstår området med en besparelse på kr 145.000. Besparelsen
knyttes i det vesentligste til vakanse på kulturskolen.
Den delen av flyktningetjenesten som er organisert under fagsjef kultur viser en samlet besparelse på
kr 78.000 og gjelder det ordinære flyktningarbeidet og bofellesskap for enslige mindreårige.

Moamarka barnehage : 2.2.3 Fornøyde brukere
(Tiltaket ikke kommentert)

Moamarka barnehage : 2.3.3 Godt arbeidsmiljø
(Tiltaket ikke kommentert)

Moamarka barnehage : 2.4.1 God økonomistyring
(Tiltaket ikke kommentert)

OBUS : 2.1.1 Samarbeid og utvikling
Mål: Hovedmål:
Elevene ved OBUShar gode kunnskaper om og er aktive brukere av lokalsamfunnet
Delmål:
Elevene ved OBUS
- Har kunnskaper om lokalhistorien – gammel og ny!
- Har kunnskaper om næringslivet i lokalsamfunnet
- Har bevisste og positive holdninger til kosthold og fysisk aktivitet
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- Har kunnskaper og bevissthet om yrkes- og utdanningsmuligheter
- Har kjennskap til regionale kunstnere og ulike kunstuttrykk
- Opplever idrettsglede på tvers av kommunegrensene
Resultat: Tiltak gjennomført.
Gjennom et bredt spekter av aktiviteter mener jeg skolen har stor grad av måloppnåelse på dette
området.
Innføring av valgfag på u-trinnet, samt arbeidslivsfag på 8. - 10.trinn, har gitt en positiv tilvekst i
samarbeidet med lokalsamfunnet/ det lokale næringsliv. Kan trekke frem at vi har elever som er med
på livsglede prosjosektet på sykeheimen.
Jobbskygging, et opplegg der elever på 9.trinn følger foresatte på deres arbeidsplassen dag, har også
bidratt til tettere samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv.
Vi har også et samarbeid med Ungt entrepenørskap.

OBUS : 2.1.2 Natur og miljø
Mål: OBUSbruker områder i Overhalla slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og
opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.
Resultat: Tiltak gjennomført.
Skolen er aktiv bruker av naturen i nærområdene, og har gjennom et mangfold av aktiviteter, stor
grad av måloppnåelse på området.
Gapahuk med leirområde i Gimledalen blir flittig brukt av klassene på 1.-4.trinn.
Valgfag på u-trinnet, fysisk aktivitet og helse, vil gi økt aktivitet på dette området.
En finner mange kunnskapsmål innen dette området. Blant annet innen naturfag og samfunnsfag.

OBUS : 2.1.3 Miljøriktig drift
Mål: OBUSsine bygg, og driften av dem, er mest mulig miljøvennlig.
Resultat: Skolen har i 2015 gjennomført i henhold til planen.
Vi har utfordringer med stort papirforbruk, noe vi ønsker å jobbe med til neste år. Ser ta det nye
skolebygget gir oss mange fordeler.

OBUS : 2.1.4 Lavt energiforbruk
Mål: OBUSsine bygg, og driften av dem, skal være mest mulig miljøvennlig.
Resultat: Tiltakene er gjennomført

OBUS : 2.1.5 God folkehelse
Mål: Minst 90 % deltakelse i kroppsøvingstimer/fysisk aktivitet.
Alle spiser et måltid på skolen.
Alle møter en skolegård som innbyr til leik og fysisk aktivitet
Alle elever på OBUShar noen å prate med/være sammen med når de er på skolen.
Resultat: På de laveste alderstrinene har vi høyere måloppnåelse enn på de høyere trinnene.
Det jobbes sammen med helsesøsterog andre organisasjoner for å utvide tilbudet om mat på skolen.
Det arrangeres ulike felles aktiviteter som har fokus på fysisk aktivitet, f. eks «bli kjent dag»,
«skidager».
Skolegården til de minste har blitt flott og innbyr til leik og fysisk aktivitet. Vi håper at det vil bli gjort
noe i forhold til tomta hvor den gamle barneskolen lå. Noe som kan stimulere ungdomsskolen mer.
Vi har innimellom fysak for ansatte på personalmøte. Vi har også lagt til rette for at ansatte kan
benytte Gimlehallen en gang i uken.
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Psykiskhelse er en utfordring for mange elever, men vi har godt samarbeid med skolehelsetjenesten,
PPTog BUPfor å ivareta elever som strever med fysisk og psykiske problemer.
Alle ansatte og elevrådet jobber nå med opplegg for å videreutvikle MOT og Zero.

OBUS : 2.2.1 Kunst og opplevelse
Mål: Kunst og kulturopplevelser skaper trivsel, personlig og faglig vekst for alle
Resultat: Tiltak gjennomført!
Vi har godt samarbeid med kulturskolen, godt arbeid fra kulturkontaktene og økt kompetanse blant
skolens ansatte.
Vagfag, produksjon for sal og scene og design og redesign har bidratt positivt i skolens kulturarbeid.
Kulturarenaen gir mange elever mestringsopplevelser som de ellers ikke får.
Vi har mange elever som er med på UKM.
Det jobbes også for å heve kvaliteten på kulturukene.

OBUS : 2.2.2 Faglig kvalitet
Mål: Elevene ved OBUShar høy faglig innsats og opplever mestring.
Resultat: Hovedfokuset det siste året har vært "ungdomstrinn i utvikling", som nå formelt er
avsluttet. Vi har også hatt fokus på "Vurdering for læring", noe det vil bli fokusert videre på i
opplæringen på læringsbrett. Alle ansatte har økt sin kompetanse innen fagfeltet. Det har vært satt av
mye tid både på personalmøter og fagseksjonsmøter til å jobbe med dette. Her er fokus på relasjoner,
mestring og motivasjon. Denne satsingen har vært utviklende for skolens ansatte, og har gitt økt
bevissthet om hva som skal til for at elevene skal lære mer. Det er blitt større bevissthet om vurdering
FORlæring, og mindre fokus på vurdering AV læring. Det har blitt et større fokus på hvordan vi kan
legge til rette for mer variert undervisning, spesielt med fokus på klasseledelseog regning i alle fag.
Tilpasset opplæring og spesialundervisninghar vært tema det siste året. I samarbeid med PPThar vi
jobbet med å bli tydeligere på hva som er TPO og hva som er spesialundervisning. Dette for å få
bedre kvalitet på undervisningen, men også for å redusere antall elever som så langt har fått
spesialundervisning.

OBUS : 2.2.3 Medbestemmelse
Mål: 1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen
Resultat: Tiltakk gjennomført

OBUS : 2.2.4 Mobbefri skole
Mål: Alle elevene skal oppleve en trygg og god skoledag fri for mobbing.
Resultat: Kontaktlærerne har tett oppfølging av sine elever, og det avdekkes svært få tilfeller av
mobbing. Dette er tema og følges opp i elev- og utviklingssamtaler høst og vinter.
MOT-arbeidet på u-trinnet har en positiv effekt på elevenes holdninger, også når det gjelder mobbing.
Nå har vi også mange dyktige «ungdom med MOT» som bidrar på en positiv måte inn mot dette
temaet. De vil til neste år også bidra lengre ned i klassene (5. og 7. trinn)

OBUS : 2.2.5 Fornøyde brukere
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Mål: Alle elever skal glede seg til skolen, trives og ha venner, kunne være seg selv og oppleve
undervisning som engasjerer og gir mestring.
Resultat: Tiltak gjennomført.
Foreldreundersøkelsenviser at vi har fornøyde brukere. Ung data undersøkelsengir også gode
resultater.
Gjennom hele skoleåret medvirker foreldrekontakter i planlegging av foreldremøter. Facebookside
treffer mange foresatte, og den letter kommunikasjon mellom skole og foresatte.
Skriftlige halvårsvurderinger på 1.-10.trinn er godt mottatt av foresatte. Det samme gjelder skriftlige
vurderinger på u-trinnet sendt hjem før utviklingssamtaler. Dette gir grunnlag for målrettede og gode
samtaler mellom elev, foresatte og lærer.

OBUS : 2.3.1 Løsningsfokus
Mål: Ha godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper/trinn gjennom en åpen organisasjon.
Resultat: Tiltak iverksatt/gjennomført. Det oppleves som at det er godt samarbeid mellom skolens
ulike faggrupper. Dette må videreutvikles slik at skolen i enda større grad opptrer som en lærende
organisasjon. Skolen gjennomførte en rokering av lærerstaben før dette skoleåret med dette som et
av målene.
Trinnene gis stor grad av frihet innen gitte rammer, og skolens plangruppe er det forum hvor viktige
beslutninger for hele skolen tas.
Samarbeid med klubb/UDF, teknisk, kultur og renhold fungerer godt.
Organisasjonsutvikling har også vært et fokus gjennom ungdomsstrinnssatsingen, det har gitt
organisasjonen mye.
Ikke gjennomført faste møter med assistentene.

OBUS : 2.3.2 Trivsel
Mål: Det er høy trivsel blant ansatte på OBUS.
Skolens omdømme bygges fra innsiden, og likeverd, tillit og samarbeid er grunnleggende verdier i
organisasjonen.
Resultat: Ansatte har selv kommet med noen gode sosiale tilt ak som har vært positive for skolen.
Gjennom ungdomstrinnsatsningen har vi fått jobbet mer på tvers av trinn, barne- og ungdomskolen.
Dette mener jeg har vært bra.
Sykefraværet har gått ned.

OBUS : 2.3.3 Kompetanse
Mål: 1. Ved OBUShar vi kompetanse innenfor alle fagområder.
2. Kompetansen blir delt og brukt til beste for elever og ansatte
Resultat: Det jobbes med å få den totale oversikten på alle ansatte. Ellers er tiltak gjennomført.

OBUS : 2.4.1 God økonomistyring
(Tiltaket ikke kommentert)

OBUS : 2.4.2 Effektiv ressursbruk
(Tiltaket ikke kommentert)

Ranemsletta

barnehage : 2.1.1 Miljøriktig drift

-17-

Mål: Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.
Beholde Grønt Flagg
Beholde miljøsertifisering
Resultat: Barnehagen er resertifisert miljøfyrtårnbedrift, og denne gjelder til 15.06.18.
Barnehagen har gjennomført pedagogiske opplegg der nærmiljø og miljøarbeidet har vært sentralt.
Å ha oversikt over hvilke leverandører som er miljøsertifisert er en utfordring.

Ranemsletta

barnehage : 2.1.2 Lokale tradisjoner

Mål: •Barnehagen skal styrke barnas kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet.
•Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.
Resultat: Barnehagen har dette året arbeidet mye med nærmiljø og lokalsamfunn, både gjennom
prosjekter og gjennom mer kortsiktige opplegg, der vi også har samarbeidet med andre barnehager.

Ranemsletta

barnehage : 2.1.3 Natur og miljø.

Mål: •Barna skal få en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling.
•Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike
planter og dyr. De skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturer og en forståelse av
naturens verdi.
Resultat: Barna og voksne observerer og undrer seg over endringer i naturen gjennom årstidene.
Barnehagensuteareal og turområder benyttes mye.

Ranemsletta

barnehage : 2.1.4 God folkehelse

Mål: • Gode hygiene.
• Lite belastningslidelser.
• Et godt psykososialt miljø.
• God fordeling mellom aktivitet, kvile og måltider.
• Alle har et sunt kosthold.
Resultat: Barnehagen følger sine rutiner knyttet til god hygiene, kosthold og kvile.
Barna har lang utetid. Utfordringen er når det er for varmt eller kaldt i sovebod, da må barna sove
inne.
Alle barn fra 2 -5 år har faste turer/turdager.

Ranemsletta

barnehage : 2.2.1 Faglig utvikling

Mål: *Barnehagene har en årsplan/ fagplan, tilpasset barnegruppene.
*Gode rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering.
Resultat: Planer for gjennomføring og kontinuerlig evaluering følges.

Ranemsletta

barnehage : 2.2.2 Godt sted å være

Mål: Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.
Mobbefri barnehage.
Resultat: Vi tolker svarene på foreldreundersøkelsen og tilbakemeldingene i foreldresamtaler, som at
foreldrene er trygge for barna og at de blir møtt med respekt.
Endringer av oppstartrutiner for nye barn har hatt positiv effekt.
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Ranemsletta

barnehage : 2.2.3 Fornøyde brukere

Mål: Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.
Å være løsningfokusert
Resultat: Alle som fylte 1 år innen 15.august fikk plass ved hovedopptaket.
På en skala fra 1-6 fikk barnehagen en score på 5,2 i en helhetsvurdering.
Foreldrene får månedsplaner og informasjonsskriv hver måned. Utfordringen er å få lagt ut planer på
barnehagens hjemmeside.

Ranemsletta

barnehage : 2.3.1 Løsningsfokus

Mål: Motiverte medarbeidere.
Resultat: Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelseer gjennomført, og medarbeidere gir
uttrykk for at de er motivert for jobben.
Samarbeidet drøftes kontinuerlig.

Ranemsletta

barnehage : 2.3.2 Trivsel

Mål: Ansatte opplever barnehagen som en arbeidsplassder de får brukt sine ressurser og der de blir
møtt med respekt av sine medarbeidere.
Resultat: Medarbeiderundersøkelseer gjennomført, og svarene ligger generelt over
landsgjennomsnittet.
HMSplaner er gjennomført og nye planer for 2016 er laget, med utgangspunkt i resultatene fra
undersøkelsene.BHT har gjennomført følgende sammen med ansatte:
- 24 ansatte har tatt hørselstest, som resulterte i en anbefaling om støykartlegging.
- Kurs for alle ansatte om arbeidstaker og arbeidsgivers plikter og rettigheter.
- Arbeidsmiljøsamtaler med 23 ansatte. (1 valgte og ikke delta på grunn av skolegang).
- Vernerunde.

Ranemsletta

barnehage : 2.3.3 Kompetanse

Mål: Ansatte i barnehagen har god kompetanse om barns utvikling og behov.
Barnehagen har kompetanse innen alle fagområdene.
Resultat: Kompetanseplanener fulgt.
Ansatte har deltatt i "Språkprosjekt" under veiledning av PPT.Prosjektet avsluttes våren 2106.
2 ansatte deltar på desentralisert barnehagelærerutdanning.

Ranemsletta

barnehage : 2.4.1 God økonomistyring

(Tiltaket ikke kommentert)

Ranemsletta

barnehage : 2.4.2 Effektiv ressursbruk

Mål: Bruke ressursene på en ansvarsfull måte.
Resultat: Vi opplever at barnehagens ansatte bruker ressursene på en ansvarsfull måte.

Skage barnehage : 2.1.1 Miljøriktig drift
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Mål: Barnehagen skal resertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av høsten.
Ungene involveres i miljøarbeidet.
Foreldre informeres om barnehagens miljøsatsing.
Vi har fokus på god folkehelse, gjennom tilretteleg ging av fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.
Resultat: Vi besto resertifiseringa!
Ungene har vært involvert i arbeidet gjennom året - spesielt skolestartergruppa.
Det har blitt lagt godt til rette for fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Turposter i nærområdet ble
brukt både av barnehagen og foreldre. Gode tilbakemeldinger fra enkelte foreldre om tiltaket.

Skage barnehage : 2.2.1 Faglig utvikling
Mål: Få på plass en oppdatert kompetanseplan for barnehagene.
Sikre at det jobbes med utgangspunkt i rammeplanens fagplaner og barnehagens årsplan.
Resultat: Mange har gjennom året deltatt på datakurs. Gode tilbakemeldinger på disse kursene.
Vi har ennå ikke greid å få på plass en kompetanseplan, men det er satt av to dager i mars hvor
styrere og Dagfinn skal jobbe intensivt med planen.

Skage barnehage : 2.3.1 God arena for læring og utvikling
Mål: Få til gode gruppesammensetninger (stort sprik i gruppa påvirker læringsmiljøet).
Godt språkmiljø:
Vi fortsetter arbeidet med å skape en god kultur for kommunikasjon og samspill.
Gi ungene sosial kompetanse:
Voksne er gode veiledere og forbilder.
Gi ungene gode motoriske ferdigheter:
Ungene får utvikle sine kreative ferdigheter:

Resultat: Det har vært en positiv erfaring å samle skolestarterne i en gruppe. Det har gjort det
enklere å skape et godt læringsmiljø for 3- og 4-åringene.
Det har vært veldig bra for arbeidet med språkutvikling å ha en kunnskapsrik spesialpedagogknyttet
til barnehagen. Hun deler av sin kunnskap på området.

Skage barnehage : 2.4.1 God økonomistyring
(Tiltaket ikke kommentert)

Skage barnehage : 3.2.1 Godt arbeidsmiljø
Mål: -Få til en god omstilling for hele personalgruppa over i ny barnehage
-Vi forholder oss til de bestemmelser som gjøres
Resultat: Vi har så langt hatt en god prosess i planlegginga av ny barnehage. Men mye gjenstår før
vi er i mål. Opplever en del bekymringer for det nye. Dette skal vi ta tak i og jobbe videre med.

Skage barnehage : 3.2.2 Samarbeid med andre instanser
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Mål: Utvikle samarbeidet med PPT.Få til veiledning gjennom året i PGS(problemløsning gjennom
samarbeid).
Få på plass et samarbeid med barnevernet, både i forhold til enkeltsaker og møter i tverrfaglig
kontaktutvalg.
Resultat: Vi har gjennom året hatt et godt samarbeid med PPT. Arbeidet med PGS(problemløsning
gjennom samarbeid, har gitt oss økt kunnskap om hvordan vi jobber med blant annet utfordrende
adferd. Voksnesholdninger til barn som sliter, er avgjørende. Det er forskjell på å fokusere på at et
barn ER vanskelig, i forholdt til å se at barnet HAR det vanskelig.

Skage barnehage : 3.2.3 Samarmeid med nærmiljøet
Mål: -Utvikle et godt samarbeid med skolen, med vekt på vennskap og musikk.
-Få til et samarbeid med flyktningene på Skage
Resultat: Skolestartergruppa har hatt et godt samarbeid med skolen. De har deltatt på flere
arrangement i skolens regi og brukt skolens uteareal ukentlig. Det er knyttet vennskap på tvers av
alder.
Det var spesielt hyggelig å bli invitert til skolens julebord for elevene i lavvoen. Veldig trivelig!
Vi har så langt ikke greid å få til et samarbeid med flyktningene på Skage, men det er fortsatt
muligheter.

Sykeheimen : 2.1.1 Miljøriktig drift
Mål: Ansatte på sykeheimen er miljøbevisste og har kunnskap om de krav som stilles for
MILJØFYRTÅRN
Resultat: Overhalla sykeheim ble re sertifisert miljøfyrtårn høsten 2014
Det arbeides iht. mål for Miljøfyrtårn. spes. vedr. avfall og miljømerkede produkter. Ønske om at
avfallsmålinger er i tråd med krav fra Miljøfyrtårn.
15 miljømerkede produkter
Energiforbruk: Et forbruk på 347kWh/m2 i 2015 mot 356kWh/m2 i 2014.

Sykeheimen : 2.1.2 Folkehelseog friskliv
Mål: Pasienteneved Overhalla sykeheim skal ha en hverdag som
bidrar til god folkehelse
Resultat: Det er jobbet godt med ernæring. Alle pasienter som kommer inn blir ernæringskartlagt og
tiltak blir evt. iverksatt ut fra resultatet. Risikogrupper blir kontrollveid 1.pr.mnd.
Fallforebygging er tema på personalmøter/gruppemøter. Det er veldig vanskelig å forhindre fall. Vi
prøver å utelukke at det er medisinske grunner for gjentatte fall og å forebygge fall.Vi har fortsatt det
gode samarbeide med Sykeheimensvenner. De kommer når det skal være noe ekstra på sykeheimen
og det er ofte. Grautfest, adventsfest, skeibladkakebaking, påskeaktiviteter, kaffestund på
nyttårsaften. De er også knyttet opp mot livsglede for eldre.
Det er større fokus på frisk luft, sosiale og åndelige behov. Alt dette har kommet i fokus etter at vi
startet sertifiseringsprosessenfor å blir livsgledesykeheim. Dette har gitt en ekstra motivasjon til
ansatte og enhetsleder.

Sykeheimen : 2.2.1 Gode pasientforløp
Mål: Sykeheimen bidrar til gode pasientforløp, der pasient mottar riktig hjelp, til riktig tid og sted
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Resultat: Vi fortsetter det gode samarbeide vi har med spesialhelsetjenesten/hjemmetjenesten/
fysio/ergoterapitjenesten og kjøkkentjenesten.
E.meldinger mellom sykehus og kommunehelsetjeneste bidrar til bedre kommunikasjon og planlegging
av pasientforløp.
Beleggsprosentenpå sykeheimen var 93,76%.Ved Akutt avd. var beleggsprosenten 77.49%.
KØD(kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold):
41innlagt akuttavdeling (KØD)
49% innlagt fra legevakt
51% innlagt fra fastlege/tilsynslege

Alder: 4,8% 50-67
14,8% 67-79 år
80,4% 80-89 år
81 % utskrives til hjemmet,
12 % blir innlagt i sykehus.
Sykdommen forventes håndtert i løpet av 3 døgn. Trenger pasienten videre oppfølging blir han
overført til korttidsopphold i samme avdeling.

Sykeheimen : 2.2.2 Faglig kvalitet
Mål: Sykeheimen har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldenede lover
og forskrifter
Resultat: Ansatte har kompetanse til å klare pålagte oppgaver som dukker opp i sykeheimen.
Alle pasienter kartlegges ved innkomst og tjenester blir gitt ut fra kartleggingen. Dvs:
Funksjonsnivåkartlegging, ernæringskartlegging, smertekartlegging og livsgledekartlegging.
Kvalitetstandardene har vært opp til revideringi 2015.
Avvik er meldt i forhold til standardene.
I 2015 var det 145 avvik.
107 med liten alvorlighetsgrad, 37 med middels alvorlighetsgrad og 1 med alvorlig alvorlighetsgrad.
75 avvik er i forbindelse med fall. Det er vanskelig å ha kontinuerlig oppsyn med pasienten, slik at fall
er vanskelig å unngå. Det er planlagt et samarbeide med fysioterapaut og ansatte slik at ansatte kan
motivere pasinetene til å trene litt styrke og balanse, dette for å prøve å unngå fall.
26 avvik er feilmedisinering. Disse går på medisin ikke gitt eller medisin gitt til feil tid. Dette er
menneskelig svikt.
18 avvik er resultat av mangel på personal.
Avvikene er tatt opp med de som fikk avviket. Det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring og
dokumentasjon. Alle avvik er behandlet og lukket iht. gjeldende rutiner.

Sykeheimen : 2.2.3 Brukermedvirkning
Mål: Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset.
Alle pasienter og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor
Resultat: Pasientene har en egen aktivitetskalender som er laget i samarbeide med pasient og
ansatt.
Det er opprettet brukerråd høsten 2015. Medlemmer der er pasient, pårørende, ansatt, medlem av
eldrerådet og enhetsleder. Det er planlagt to møter i året.
Det er også gjennomført pårørendemøte høste 2015 med godt oppmøte. Temaet var hvilke
forventninger har pårørende til sykeheimen og motsatt.

Sykeheimen : 2.3.1 Arbeidsmiljø
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Mål: 1.Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
2.Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt
3.Opprettholde lavt sykefravær
Resultat: 3 timer årlig repetisjonskurs i forflytning er gjennomført med alle ansatte.
Å jobbe som livsgledesykeheim har ført til en lettere/positiv tone i avelingen. Ansatte jobber mer på
tvers av gruppene.
Blåtur ble arr. i juni og var meget vellykket.
Sykfraværet for 2016 var 9,4%. Det er noe høyere en 2014. Det er god dialog mellom den sykmeldte
og arbeidsgiver. Ansatte har vært gradert sykmeldt i påvente av oprasjoner.

Sykeheimen : 2.3.2 Kompetanse
Mål: 1. Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kkompetanse i henhold til
kompetansekrav eller kompetanseplan
2. Alle ansatte får anledining til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter.
3. Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og
kompetanse.
4. Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeide
Resultat: To lærlinger har tatt fagbrev.
Det er gjennomført to fagdager med dokumentasjon som tema.
To ansatte fra akuttavd. deltok på fagdag til hjemmesykepleien med tema rehabilitering.
15 ansatte gjennomførte 3 timers kurs i motiverende intervju.
Det er gjennomført 236 e-læringskurs av ansatte i tjenesten- ulike tema
3 ansatte kom inn på videreutdanning i aldring og helse. De søkte om permisjon. En fikk permisjon
etter permisjonsreglementet for videreutdanning, hun takket nei til plassen, dette på bakgrunn av for
stor arbeidsbelastning da vedkommende gikk i 100 % stilling Permisjonsreglementet gir fri på
studieuker og eksamener. Etter ny utdanningsmodell er det mange innleveringer som krever mye
arbeid. Dette sammen med 100% stilling blir stor belastning.
Alle ansatte ved demensavdelingen har vært med i studiering i forhold til demensomsorgensABC
perm 3, miljøbehandlingspermen. Denne avsluttes i 2016

Sykeheimen : 2.3.3 Organisering og ledelse
Mål: Sykeheimen har en tydelig og strukturert organisering gjennom bruk av gode verktøy for
planlegging og oppfølging
Resultat: Årsplan for 2016 er skrevet. Der er det jobbet godt i forkant med å få inn all planlagt
aktivitet som:
Brannvernopplæring to gang i året, en gang sammen med brannvesenet(dette har vært gjomført årlig
i flere år)
To fagdager med samme innhold slik at alle ansatte har mulighet for å få samme
opplæring/informasjon.
3 timers repetisjonskurs for alle ansatte i forflyt ning.
Møter i forflytningegruppa (superbrukere i forflytn ing som er eksperter på forflytning)
6 personalmøter
Møter i livsgledegruppa
Refleksjon en gang i uka (forskjellig månedstema som er planlagt for et år)
Har noen av de ansatte spesielle arbeidsoppgaver blir det avmerket i årsturnus.
Årsturnus hjelper oss slik at vi kan få ansatte som er sammen i en gruppe på jobb samme dag, da
sparer vi ekstra utgifter på møtetid.
Det er jobbet ut fra virksomhetsplan, viser til rapportering
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Sykeheimen : 2.4.1 Økonomistyring
Mål: Enhetsleder har god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan
Resultat: Årsrapport
Enhetsleder har hatt et tett samarbeide med økonomiavdelingen gjennom året.Dette er en
uforutsigbar tjeneste. Spesielt i forhold til hvilke pasientgrupper som er inneliggende til enhver tid og
hvilke pleiebehov som trengs.regnskapet viser et negativt avvik på kr.171012
F.o.m. sent i 2014 fikk vi ekstra utfordringer på demenssvdelingen, som har krevd 7,5t ekstra hver
dag hele året. 255,-*7,5*365=700.000,- pr år
(255,- er 400.000,- pr år inkl KLPog arb.g.avg.)

Sykeheimen : 2.5.1 Endringsprosesserog prosjekter
Mål: Videreutvikler sykeheimen for å bedre kvalitet og tjenestetilbud til innbyggerne i Overhalla
kommune
Resultat: Ble sertifisert som Livsgledesykeheimi September.Det er inngått avtaler med barnehage,
skole, frivillighetssentralen, besøkshundog besøksvenner. Fra OBUSer det tre grupper som kommer
pr. uke. Gammelstua barnehage kommer en gang i måneden. Det ble kjøpt inn to sykler, en side by
side cycle og en taxi sykkel.
I sommer hadde vi 3 høner i pensjon, de var til stor glede for pasientene.
I prosjektet "Utvikling av opplæringsmoddell i dokumentasjon i helse- og omsorgtjenesten" som vi
samarbeider om med Senter for Omsorgsforskning og Nord universitet har vi kommet godt igang.
Prosjektet skal ta utgangspunkt i det de ansatte selv opplever som utfordringer i egen
dokumentasjonspraksis. Det er ønskelig at opplæringsmodellen skal bidra til å selvstendiggjøring av
ansatte slik at dokumentasjonen av gitt helsehjelp kan gjøres etter de til enhver tid gjeldende lovverk
og retningslinjer (også etter at prosjektet er avsluttet).
Deltar også i prosjekt " Effekten av strukturerte fagmøter i forekomst av nevropsykiatriske symptomer
hos langtidspasienter og kvalitet i sykehjem" samarbeid med HIST/NTNU

Teknisk : 2.1.1 Sentrumsutvikling – nye boenheter
Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.
Resultat: Totalt 2 boenheter. (2 på sletta)

Teknisk : 2.1.2 Byggeklare boligtomter
Mål: Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.
Resultat: Status tomtereserve pr. 31.12.15 = 64 tomter (omfatter håndgitte tomter)
Skogmo: 6 (i nyfeltet er 2 av 8 tomter bebygd)
Krabbstumarka: 7
Svalia: 8 ( i nyfeltet er 4 av 5 tomter solgt)
Øysletta: 7
Øysvollen: 21
Skageåsen:13
Skagetunet (Grovin): 2

Teknisk : 2.1.3 Vern av inngrepsfrie områder
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Mål: Null avgang villmarkspregede områder.
Resultat: 0 avgang villmarksprega områder i 2015.

Teknisk : 2.1.4 Dispensasjoner
Mål: Begrenseantall m2 omdisponert dyrka og dyrkbar jord.
Resultat: 2015: Totalt 8 disp. behandlinger fra kommuneplanens arealdel.
Sum totalt areal: 12 100 m2. Av totalt areal er det 1 000 m2 avgang dyrka og dyrkbar mark.

Teknisk : 2.1.5 Redusert energiforbruk
Mål: Redusereenergiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.
Resultat:
olje/bio)
pr.31.12.:
pr.31.12.:
pr.31.12.:
pr.31.12.:
pr.31.12.:
pr.31.12.:
pr.31.12.:
pr.31.12.:
pr.31.12.:
pr.31.12.:

Totalt energiforbruk i 2015 / Ambisjon i kWh pr.m2 pr. år (ikke graddagskorr., inkl.
Hunn skole: 113 / 122
OBUS:94 / 147 (ny barneskole tatt i bruk høst -15)
Gimle: 127 / 140
Skage barnehage: 138 / 135
Trollstua: 203 / 201
Ranemsletta barnehage: 144 / 120
6 stk leilighetsbygg Grovin: 87 / 90
Moamarka barnehage: 181 / 150
Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 280 / 292
Adm.bygget: 130 / 140

Teknisk : 2.2.1.1 Vannkvalitet
Mål: Levere drikkevatn med godkjent kvalitet.
Resultat: 0 kritiske avvik pr. 31.12.15. (prøvetaking)

Teknisk : 2.2.1.2 Vannleveranse
Mål: Levere nok drikkevatn til abonnentene.
Resultat: 0 kritiske avvik pr. 31.12.15 (Ikke kritiske avvik registrert: 7 avvik på ledningsnettet, 2
avvik på høydebassenget(vedlikehold)og2 avvik på vannbehandlingsanlegget)

Teknisk : 2.2.2 Avløp
Mål: Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av
omgivelsene.
Resultat: Pr.31.12.15: 2 avvik på renseanleggene (0 kritiske avvik), 5 avvik på ledningsnett (0
kritiske avvik) og 39 avvik på pumpestasjoner (0 kritiske avvik).

Teknisk : 2.2.3 Vegstandard sommer
Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

-25-

Resultat: Kjøreveger: 4,15
Gang- sykkelveger: 4,28

Teknisk : 2.2.4 Vegstandard vinter
Mål: Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.(5)
Resultat: Kjøreveg: 4,1
Gang- og sykkelveg: 4,2

Teknisk : 2.2.5 Kommunal bygningsmasse(ikke radon)
Mål: Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.
Resultat: Pr.31.12.15: 0 kritiske avvik
(Totalt 6 avvik meldt, og ikke lukket pr.31.12.)

Teknisk : 2.3.1 (samarbeid) Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør,
respekt og
Mål: Godt samarbeid med kollegaer.
Resultat: 3,6

Teknisk : 2.3.2 (trivsel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å
utvikle egen
Mål: Opplevd trivsel.
Resultat: 4,1

Teknisk : 2.3.3 (sykefravær) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar
for å utvikleegen
Mål: Lavt sykefravær.
Resultat: Statistikk sykefravær 2015:
Adm.: 10%
Vakt/Drift: 12%
Renh.: 13%
Få ansatte i kombinasjon med langtidsfravær gir store utslag.

Teknisk : 2.3.4 (kompetanse) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar
for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)
Mål: Formell kompetanse.
Resultat: Pr. 31.12.15:
Høyskoleandel: 24 %
Fagarbeider andel: 50 %
Ufaglært andel: 26 %
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Teknisk : 2.3.5 (utvikling) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å
utvikle egen
Mål: Faglig og personlig utvikling.
Resultat: 4

Teknisk : 2.3.6 (stillingsandel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar
for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)
Mål: Lav gjennomsnittlig stillingsandel.
Resultat: Pr.31.12.15 er det en liten økning i gjennomsnittlig stillingsandel fra 82,4 % i 2014 til 83,2
% ved utgangen av 2015.

Teknisk : 2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har
fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)
Mål: Forbruk regnskap i forhold til budsjett.
Resultat: Ingen negative avvik på det totalt budsjettet for 2015. Mindre forbruk på 6040 samferdsel
(hovedsak mindre brøyting) og 6030 kommunal bygningsmasse (hovedsak mild vinter med mindre
strømforbruk). Overkant av 1 mill i besparelse.

Teknisk : 2.5.1.1 Kommunale veger (trafikksikkerhetstiltak)
Mål: Trafikksikkerhetstiltak:
Gang- og sykkelveg med vegbelysning fra planovergang Namsosbanentil Hunn boligfelt (fv434)
Resultat: Vedtak kommunestyret på 50 % finansiering. Avslag på trafikksikkerhets-midler fra
fylket.Kommunen er gitt tillatelse etter søknad å gjennomføre tiltaket i sin helhet (drift
fylkeskommunen). Tiltaket kan gis som innspill til fylkesvegplanarbeidet (vil sannsynligvis ikke bli
prioritert). Er tatt inn i økonomiplanen år 2018 (1 mill).

Teknisk : 2.5.1.2 Kommunale veger (trafikksikkerhetstiltak)
Mål: Trafikksikkerhetstiltak:
Barlia: Veg, gang- og sykkelveg (gangbane), vegbelysning fra X fv17 og til avkjørsel Overhalla
næringsbygg/barnehage (kommunal veg)
Resultat: Kommunestyrevedtak på 50 % finansiering. Avslag på søknad om trafikksikkerhetsmidler
fra fylket. Tatt inn i økonomiplanen år 2018 (2 mill). På grunn av få midler i år, så vil det ikke bli
anledning til å søke tilskudd på trafikksikkerhetsmidler i 2016 - større pott i 2017).

Teknisk : 2.5.1.3 Kommunale veger (avtale vedlikehold)
Mål: Ny avtale om sommervedlikehold fom 1.1.2016.
Resultat: Gjeldende avtale forlenges med ett år fram til 1.4.2017. (opsjon)Ny kontraktinngåelse
innen 31.12.16.

Teknisk : 2.5.1.4 Kommunale veger (avtale vedlikehold)
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Mål: Ny avtale om vintervedlikehold fom høsten 2016.
Resultat: Ikke startet. Planlagt ferdig 1.6.16.

Teknisk : 2.5.2.10 Kommunal bygningsmasse(nytt varmeanlegg Hunn skole)
Mål: Nytt varmeanlegg Hunn skole – forprosjekt (200 000) Kostnad nytt anlegg ca. 2,5 mill.
Resultat: Ferdigbefaring 18.12.15.

Teknisk : 2.5.2.11 Kommunal bygningsmasse(forprosjekt brannstasjon)
Mål: Brannstasjon – Forprosjekt garderober (300 000 i 2015) (utbedring i 2016 ca. 3 mill.).
Resultat: Utsatt til 2016.

Teknisk : 2.5.2.12 Kommunal bygningsmasse(signalanlegg sykeheimen)
Mål: Planlegge framtidsrettet løsning og utskifting av gammelt anlegg.
Fremme sak om finansiering av nytt anlegg.
Resultat: Anbud ut i uke 3 -16.

Teknisk : 2.5.2.13 Kommunal bygningsmasse(HMS tiltak garderober Gimle og
svømmehall)
Mål: Garderober Gimle og svømmehall (HMS-tiltak) (650 000).
Resultat: Utsatt til 2016.

Teknisk : 2.5.2.14 Kommunal bygningsmasse(garderobe hjemmetj enesten)
Mål: Rehabilitering av ekist. og etablering av flere garderober til hjemmetjenesten (2015 -344 750).
Resultat: Ferdig 1.5., og tatt i bruk.

Teknisk : 2.5.2.1 Kommunal bygningsmasse(barneskole OBUS)
Mål: Utbygging ny barneskole OBUS.(Budsjett kr.105 000 000)
Resultat: Ferdigbefaring juni -15. Sluttregnskap framlegges i mars/april 2016.

Teknisk : 2.5.2.2 Kommunal bygningsmasse(stedsutvikling)
Mål: Stedsutvikling – administrasjonsbygget utvendig oppussing – videreføring i 2015 (Budsjett 450
000).
Resultat: Arbeidene ferdig.

Teknisk : 2.5.2.3 Kommunal bygningsmasse(Ny Skage barnehage)
Mål: Utbygging av ny barnehage på Skage (Budsjett 43 000 000 inkl mva.).
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Resultat: Budsjett justert til 53,25 mill. (inkl. mva.). Tilbud mottatt i anbudsprosessen.Forhandlinger
primo 16.

Teknisk : 2.5.2.4 Kommunal bygningsmasse(forprosjekt gml. bhg tomt)
Mål: Forprosjekt som definerer omfang av et framtidig bygg til helseformål (omsorgsleiligheter) på
gml. barnehagetomt. (Budsjett kr. 500 000 inkl mva.)
Resultat: Forprosjekt i gang. Utarbeidelse av anbudsdokument startet des.-15.

Teknisk : 2.5.2.5 Kommunal bygningsmasse(HMS tiltak)
Mål: HMStiltak i tråd med Hovedplan kommunal bygningsmasse. (Driftsbudsjettet 2015 innenfor en
kostnadsramme på kr. 728 768 inkl. mva.)
Resultat: Adm.bygget ferdig.
Solavskjerming utført i sovebod. Tiltak utover dette ikke utført.

Teknisk : 2.5.2.6 Kommunal bygningsmasse(salg av kommunale boliger)
Mål: Vurdere salg av 2 kommunale boliger i Grovin (kom.styrevedtak).
Resultat: Ikke aktuelt med salg av boliger pr.d.d..

Teknisk : 2.5.2.7 Kommunal bygningsmasse(Radonmåling)
Mål: Radonmåling i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder.(krav om målinger i alle kommunale
bygg og utleiebygg)
Resultat: G-bygg og 6-mannsbolig Skage skal undersøkes vinteren 15/16. Arbeidsdokument
utarbeidet. Ikke ferdig med prøveplanen. (krav om målinger hvert 5.år (nye regler).

Teknisk : 2.5.2.8 Kommunal bygningsmasse(Legionella)
Mål: Legionella - prøvetaking i kommunal bygningsmasse, jf. ny veileder.(krav om målinger og
dokumentasjon (internkontroll))
Resultat: Avventer endelig godkjenning av kommunelegen.

Teknisk : 2.5.2.9 Kommunal bygningsmasse(Rehabilitering av omsorgsbolig
Hildremsvegen )
Mål: Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsvegen 10 til passivhusstandardsamarbeid (1,714 mill i
2015)
Resultat: Antas ferdigstilt i juni 2016.

Teknisk : 2.5.3.10 Vann og avløp (energiforbruk vann og avløp)
Mål: Utarbeide statusoversikt og en mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruket innen vann- og
avløpsområdet (sak til politisk behandling).
Resultat: Igangsatt. Videreføres i 2016.
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Teknisk : 2.5.3.11 Renovasjon
Mål: Ny renovasjonsforskrift og forslag til retningslinjer for behandling av dispensasjon fra regelverket
om plassering av avfallsbeholdere på tømmedag og retningslinjer for behandlinga av fritak og unntak
fra renovasjon. SelskapsavtaleMNA.
Resultat: Ferdig. Vedtak i kommunestyret 16.3.2015.

Teknisk : 2.5.3.12 Feiing / tilsyn (ny avtale)
Mål: Ny avtale om feiing / tilsyn fom 1.1.2016.
Resultat: Ikke utført. Tilsyn gjennom ny brannordning fra 1.1.16.

Teknisk : 2.5.3.1 Vann (forprosjekt høydebasseng)
Mål: HøydebassengSkage – Forprosjekt (200 000).
Resultat: Anbyder kontrahert i des. -15.

Teknisk : 2.5.3.2 Vann (vannmålingpunkt)
Mål: 2 vannmålingspunkter på hovedledning.
Resultat: 1 pkt v adm.bygget ferdig. 1 pkt utsatt til 2016.

Teknisk : 2.5.3.3 Vann (bunnplate høydebasseng)
Mål: Ny bunnplate høydebassengRyggahøgda.
Resultat: Kartlegging startet. Utføres i 2016.

Teknisk : 2.5.3.4 Vann (trykkøkningsstasjoner)
Mål: Trykkøkningsstasjoner, tilkoblingsmulighet for transportabelt strømaggregat (8 stk.).
Resultat: Under arbeid. Trykkøkningsstasjoner tas under drift. Eget prosjekt transportabelt
strømaggregat i 2016.

Teknisk : 2.5.3.5 Vann (sluser)
Mål: Utskifting av sluser på ledningsnett (sentrale).
Resultat: Ikke startet. Utsatt til 2016/2017.

Teknisk : 2.5.3.6 Avløp (pumpestasjoner)
Mål: 2 stk. pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen (800 000).
Resultat: Under planlegging.

Teknisk : 2.5.3.7 Avløp (overbygg pumpestasjoner)
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Mål: Overbygg 2 pumpestasjoner (200 000).
Resultat: Ikke startet. Tas i 2016.

Teknisk : 2.5.3.8 Avløp (Ranem renseanlegg)
Mål: Nytt filter på Ranem renseanlegg.
Resultat: Ferdig.

Teknisk : 2.5.3.9 Vann og avløp (ledningskart)
Mål: a) Systematisk gjennomgang og innmåling.
b) Ajourføring kartverk.
Resultat: Pågår.

Teknisk : 2.5.4.1 Stedsutvikling (infoskilt)
Mål: Skilting sentrum Skage og Ranemsletta.
Resultat: Utsettes til 2017 i forbindelse med stedsanalyseog reguleringsplan for Ranemsletta.
Skilt Skage utsatt til 2016 pga navnesak.

Teknisk : 2.5.4.2 Stedsutvikling (stedsanalyse Ranemsletta)
Mål: StedsanalyseRanemsletta (sanering av Torgplassen) (300 000 eks.mva).
Resultat: Utsatt til 2017.

Teknisk : 2.5.5.10 Planer (vegadressering hytter)
Mål: Gjennomføre fullstendig vegadressering (hytter) i Overhalla kommune. (Budsjett 200 000).
Resultat: Høring. Antas ferdigstilt i juni 2016.

Teknisk : 2.5.5.11 Planer (vegplan)
Mål: Revisjon av vegplan. Nærmere behov for større investeringstiltak avklares gjennom planarbeidet.
Resultat: Ferdig.

Teknisk : 2.5.5.12 Planer (kartlegging fjernvarme/lokale energisentraler)
Mål: Kartlegging av områder som egner seg for fjernvarm e, samt områder hvor det er mest
hensiktsmessig med lokale energisentraler i det enkelte bygg, jf. søknad til ENOVA.
Resultat: Utsatt til 2016. Ny frist 1.4.16.

Teknisk : 2.5.5.13 Planer (kartlegging forurensningskilder i Myrelva)
Mål: Kartlegging av mulige forurensningskilder til Myrelva i samarbeid med MNSLandbruk og Miljø.
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Resultat: Feltarbeid gjennomført.

Teknisk : 2.5.5.14 Planer (Plan og ROS-analysefor skogbrann)
Mål: Plan og ROS-analysefor skogbrann.
Resultat: Ikke utført. Blir utført av ny felles brannordning.

Teknisk : 2.5.5.1 Planer (Kommunedelplan idrett, friluftsliv og kulturbygg)
Mål: Ajourføring av kommunedelplan for idrett, frilufts liv og kulturbygg.
Resultat: Ferdig.

Teknisk : 2.5.5.2 Planer (Detaljregulering Skage bhg)
Mål: Reguleringsplan- ny barnehage på Skage.
Resultat: Reguleringsplan vedtatt 7.9.15.

Teknisk : 2.5.5.3 Planer (Detaljregulering Skage industriområde)
Mål: Reguleringsplan– Skage industriområde
Resultat: Igangsatt. Rapport ark. forundersøkelser mottatt. Videre planarbeid i 2016.

Teknisk : 2.5.5.4 Planer (Detaljregulering Ranemsletta)
Mål: Reguleringsplan– Vurdere en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemssletta etter at
det er gjennomført en stedsanalyse
Resultat: Utsatt til 2017.

Teknisk : 2.5.5.5 Planer (Trafikksikkerhetsplan)
Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram.
Resultat: Ferdig.

Teknisk : 2.5.5.6 Planer ((Arealplan) for snøscooterløype)
Mål: Etablering av snøscooterløype(r) i kommunen i tråd med vedtatt sentral forskrift.
Resultat: Ble utsatt pga lovendring, og igangsatt planarbeid satt på vent (samarbeid med Steinkjer,
Namsos, Namdalseid).

Teknisk : 2.5.5.7 Planer (Hovedplan for kommunal bygningsmasse)
Mål: Hovedplan for kommunal bygningsmasse.
Resultat: Ikke utført.
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Teknisk : 2.5.5.8 Planer (Universell utforming)
Mål: Universell utforming. Kommunedelplan. Nærmere behov for større investeringstiltak avklares
gjennom planprosessen.
Resultat: Ikke startet. Det undersøkes nærmere om det sentrale kravet om delplan er tatt bort.

Teknisk : 2.5.5.9 Planer (private reguleringsplaner)
Mål: Private reguleringsplaner.
Resultat: Ikke mottatt private planer pr.31.12.15. Kun samtaler om aktuelle private planer fra
grunneiere.

Teknisk : 2.5.6.1 Rassikring (Klykkbekken)
Mål: Rassikring Klykkbekken på Øysletta.
Resultat: Vil ikke bli prioritert gjennomført i 2015 i følge NVE.

Teknisk : 2.5.7.1 (matrikkelføring)
Mål: Utarbeidelse av dokumentasjon(internkontroll og kvalitetssikring).
Resultat: Ferdig.

Teknisk : 2.5.7.2 (matrikkelføring)
Mål: Matrikkelføring av vegvesenet og jordskifteverket.
Resultat: Ferdig.

Teknisk : 2.5.8 BYGGSØK
Mål: Tilrettelegge for byggsøk.
Resultat: Igangsatt. Infomøte KS og kommunene i okt. -15. Utsettes til 2016.

Teknisk : 2.5.9 Brann
Mål: Ny brannbil (3,7 mill.).
Resultat: Ny bil i drift fra ca. april -16.
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Overhalla kommune

- positiv, frisk og framsynt

Årsmelding 2015

- Rådmannens forslag -
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Innhold
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INNLEDNING
Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. Etter gjeldende forskrift om årsregnskap og
årsberetning er årsberetningen gjort obligatorisk. Forskriftene overlater til den enkelte kommune å finne den form og innhold som en
selv mener gir den høyeste informasjonsverdien. I tillegg pålegger kommuneloven kommunen å drive aktiv, utadrettet informasjon.
Etikk
I enhver organisasjon møtes etiske utfordringer både i møte med personlige holdninger og ferdigheter, ulike valgsituasjoner,
organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk er systematisk refleksjon over hvordan ting kan være, hva som er rett og galt, godt og ondt,
rettferdig og urettferdig i ulike situasjoner. Etikk handler også om å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdien skal komme til syne i
praksis og om å forstå konsekvenser av handling. Det er de faktiske handlingene hos ansatt og folkevalgte som danner grunnlaget for
kommunens omdømme hos innbyggerne. Det har høy prioritet å sikre høy etisk standard i virksomheten. Kommunestyret har tidligere
vedtatt Etiske retningslinjer for Overhalla kommune. Det er en klar holdning at høy etisk standard skal prege alle organisasjonsnivå og
tjenesteområder av den kommunale virksomheten. Temaet er viet økende oppmerksomhet de senere år både i form av konkrete tiltak
som er planlagt / iverksatt fra sentraladministrasjonen og slike som er initiert og gjennomført innenfor de ulike tjenesteområder og
tjenesteenheter.
Av sentrale tiltak:

Gjennomgang/repetisjon av kommunens etiske retningslinjer og etisk refleksjon knyttet til utvalgte emner og problemstillinger i
ledersamlinger.

Det er blitt arbeidet spesifikt og systematisk med etisk refleksjon og verdier innenfor flere enheter blant annet deltakelse i KSprosjekt om etisk refleksjon (2013).

Overhalla kommune deltar i et prosjekt i Nord-Trøndelag for bedre offentlige anskaffelser bl.a. med vekt på samfunnsansvar og
etisk handel.

Kommunestyret har vedtatt klima- og miljøplan i 2014 hvor bla. fokuseres på at Overhalla kommune skal vektlegge
samfunnsansvar, bærekraftig utvikling og etisk handel.
Likestilling, diskriminering etc.
I henhold til likestillingsloven plikter alle kommuner å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor
virksomheten. Kommunens arbeidsgiverpolitiske reglementer / relevante planer er utformet for å bidra til å skape likestilling og motvirke
diskriminering jf diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (f.eks. Etiske retningslinjer, Arbeids- og
ansettelsesreglement, Lønns-strategiplan, Handlingsprogram for Helse, miljø og sikkerhet m.fl.). Disse styringsdokumenter praktiseres
fortløpende og blir gjennomgått og repetert i ledersamlinger etc.
Medarbeiderundersøkelse 2015
Medarbeiderundersøkelser gjennomføres annethvert år og dette bidrar til å måle status for diskriminering og andre relevante forhold.
Under følger resultatet av siste undersøkelse.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt -

Faktor

Navn

Overhalla

Beskrivelse

Norge

Faktor 1

Oppgavemotivasjon

4,3

Faktor 2

Mestringstro

4,3

Faktor 3

Selvstendighet

4,2

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,3

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si
om oppgavene oppleves som en drivkraft og som
spennende og stimulerende. (Også kalt indre
jobbmotivasjon)
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin
nåværende jobb.

Faktor 5

Mestringsorientert ledelse 3,9

Faktor 6

Rolleklarhet

4,4

Faktor 7

Relevant
kompetanseutvikling

3,7

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,5

Faktor 9

Mestringsklima

4,1

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

4,1

Faktor 10

Nytteroientert motivasjon

4,7

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for
andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig
drivkraft for mange og har en rekke godt
dokumenterte, positive effekter.

4,7

4,3

4,3

4,2

4,2

Ledelse som vektlegger at den enkelte
3,9
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut
fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren
opplever mestring og yter sitt beste.
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til
4,3
den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig
definert og kommunisert.
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 3,6
medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet
til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er
avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som
leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker
om.
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på
4,4
jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov
og krav.

Obligatoriske regnskap
Regnskapsskjema 1A, 1B, 2A, 2B og balanseregnskapet er kommunens obligatoriske regnskap. De skal vedtas av kommunestyret.
Regnskapsprinsipper
Overhalla kommune avlegger årsregnskap etter gjeldende regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriften §
7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all bruk og tilgang av midler i løpet av året som vedrører kommunens
virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Vider er regnskapet ført etter bruttoprinsippet som betyr at det
ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og/ eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i
kommunen kommer frem med riktig beløp.
Driftsregnskapet viser driftsinntekter, driftsutgifter og regnskapsresultat for året.
Vesentlige transaksjoner
Det var i 2013 og 2014 en uklarhet om det økonomiske ansvaret mellom Overhalla og en annen kommune om kostnader knyttet til en
enkeltstående sak. Det ble i 2015 inngått forlik i saken og Overhalla har mottatt kr 1 million i skjønnsmidler av fylkesmannen. Tilskuddet
er avsatt til disposisjonsfond.
Fra 2014 var det avsatt kr 940.000 for fremtidige tap på krav. Det er i 2015 avskrevet kr 530.000 i tap, hvorav kr 280.000 er dekket av
ordinær drift. Samlet kundefordringer knyttet til tjenesteproduksjon er ved utgangen av 2015 kr 4,2 millioner.
Flyktningetjenesten budsjetteres med balansering av inntekter og utgifter. Integreringstilskudd som mottas blir avsatt til
disposisjonsfond. Fondet skal videre brukes til å dekke de utgifter en har med ordningen. Endelig regnskap for ordningen viser samlede
overforbruk på kr 521.000. Dette påvirker regnskapsresultatet negativt. Hadde en tidligere hatt tilstrekkelig oversikt over endelige
integreringstilskudd og refusjoner knyttet til flyktningebosettingen i 2015, ville disse merinntektene gjennom en budsjettjustering blitt
foreslått avsatt til fond til bruk i senere år.
Internkontroll
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Overhalla kommune vedtok nytt økonomireglement i 2013 som legger grunnlaget for den økonomiske internkontrollen. MNS lønn og
regnskap utarbeider rutine og internkontrollsystem på et detaljert nivå.
Overhalla kommune har et eget kvalitetssystem for alle fagområdene og avvikssystem som brukes til melding av eventuelle avvik.
I tilknytning til at Overhalla er ISO 14001-sertifisert, har vi utarbeidet kvalitetssystem som sikrer oppfølging og gjennomføring slik at
standardkrav og kommunens miljøprestasjoner følger målsettingene.

1 ÅRSREGNSKAP 2015
Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1A)
Regnskapsskjema 1A - drift

Regnskap

Rev budsjett

2 015

2 015

Avvik

Skatt på inntekt og formue

75 389 004

74 113 000

1 276 004

Ordinært rammetilskudd

134 730 393

134 667 000

63 393

6 408 333

6 358 000

50 333

391 203

388 844

2 359

Andre generelle statstilskudd

16 746 481

17 447 600

-701 119

Sum frie disponible inntekter

233 665 414

232 974 444

690 970

2 266 681

2 079 245

187 436

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

9 471 601
-

9 134 000
-

9 910 000

9 910 000

-17 114 920

-16 964 755

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk

337 601
-150 165

-

-

Til ubundne avsetninger

28 257 586

28 257 586

0

Til bundne avsetninger

1 869 545

1 743 307

126 238

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk

6 130 986

6 130 986

10 864 241

10 864 241

Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger

0
-

336 984

611 000

-274 016

Netto avsetninger

-12 794 920

-12 394 666

-400 254

Til fordeling drift

203 755 573

203 615 023

140 550

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

200 746 180

203 615 023

-2 868 843

Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsresultat
Overhalla kommunes årsregnskap for 2015 viser et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på
3.009.393,- etter bruk og avsetninger av interne
finanstransaksjoner (bruk/avsetning til fond/ likviditetsreserve og overføring investeringsregnskapet).
Overskuddet fremkommer som følge av en merinntekt i
frie disponible inntekter på kr 690.000. Herav kr
1.339.000 på skatt og rammetilskudd. Det er mottatt kr
701.000 mindre i andre generelle statstilskudd som i
det vesentligste knyttes til integreringstilskudd.
Netto finansutgifter viser et overforbruk på kr 150.000.
Netto avsetting er kr 400.000 høyere (kostnad) enn
forutsatt. Økningen gjelder bundne fond og knyttes til
pliktige avsetninger utover budsjett. Ubunden
avsetninger er gjennomført i hht til revidert budsjett.
Sammenstilt besparelsen i regnskapsskjema 1A med
hva som faktisk er disponert til drift jf. regnskap skjema
1B fremkommer årets mindre forbruk på kr 3.009.393.

3 009 393

Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1B – til fordeling drift)
Tabellen (1B) viser hvordan driften på fagområdene er gjennomført i forhold til budsjett. Når det gjelder detaljert forklaring på enhetsnivå
viser vi til virksomhetsrapporten. Samlet forbruk til driftsformål er kr 2.868.843 lavere enn budsjettert.
Politiske styringsorganer Rammeområdet viser et overforbruk på kr. 580.000 som i hovedsak gjelder pensjonsføringene bruk av
premiefond og premieavvik på kr 451.000. For eldrerådet og ungdomsrådet har planlagt aktivitet vært endret i forhold til budsjett.
Besparelse på kr 67.000. Det er brukt kr 115.000 mer på politisk virksomhet, som i hovedsak knyttes til møte godtgjørelser. Det er i
tillegg bruk kr 81.000 mer på kommunevalget enn budsjett.
Pensjon
Kommunen skal i hht til § 13 i den kommunale
regnskapsforskriften bokføre pensjonskostnadene som
er beregnet ut fra langsiktig forutsetninger om
avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet
pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal
inntekts/ utgiftsføres i driftsregnskapet. Avviket blir
tilbakeføring over neste 7/10/15 år. Regnskapsførte
pensjonskostnad i 2015 var på kr 20,9 millioner og
viser et overforbruk på kr 214.000 i forhold til budsjett.

Regnskapsskjema 1A - drift
Politiske styringsorganer

Regnskap

Rev budsjett

2 015

2 015

Avvik

407 000

-173 000

Stabs- og støttefunksjoner

15 324 000

15 310 000

580 000
14 000

Fagområde oppvekst

74 581 000

74 193 000

388 000

Fagområde helse/sosial

68 821 000

70 086 000

-1 265 000

Fagområde kultur

8 616 000

8 838 000

-222 000

Fagområde teknisk

26 254 000

27 201 000

-947 000

-12 067 000

-12 062 000

-5 000

18 809 000

20 223 000

-1 414 000

200 746 000

203 615 000

-2 869 000

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag
Midtre Namdal Samkommune
Sum fordeling drift (til skjema 1A)

Fagområdet oppvekst. Budsjettrammen på kr 74,2 millioner viser et samlet overforbruk på kr 388.000. Det vesentligste av
overforbruket knyttes til barnehage og styrket tilbud barnehage med kr 826.000. Grunnskole og skolefritidsordningen er det en
besparelse på kr 438.000.
Fagområdet helse / omsorg har en samlet besparelse på kr 1.265.000. Helse og familie og Hjemmetjenesten representerer den
vesentligste delen av besparelsene. Det er i hovedsak knyttes til vakanser i stillinger.
Fagområdet kultur, totalt besparelse på kr 223.000. Korrigerer en for flyktningetjenesten som er organisert under fagområdet, fremstår
området med en besparelse på kr 145.000. Besparelsen knyttes i det vesentligste til vakanse på kulturskolen.
Den delen av flyktningetjenesten som er organisert under fagsjef kultur viser en samlet besparelse på kr 78.000 og gjelder det ordinære
flyktningarbeidet og bofellesskap for enslige mindreårige.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Fagområdet for tekniske tjenester, besparelse på kr 844.000. Den vesentligste av besparelsen er innenfor samferdselsområdet på kr
718.000. Kommunal bygningsmasse viser en besparelse kr. 349.000. Selvkostområdene er samlet i balanse.
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag viser at regnskap og budsjett er i balanse.
Midtre Namdal samkommune. Samlet overføring viser en besparelse på kr 1,4 millioner som knyttes til besparelse innenfor flere av
tjenesteområdene. Her kan nevnes skatteoppkrever, info/service, Miljø og landbruk, og utviklingskontoret. Nav har en samlet
besparelse på kr 270.000 og barnevern en overforbruk på kr 90.000. Det er videre inntektsført finansinntekter på kr 498.000som gjelder
reduserte renteutgifter og premieavvik.

1.1 Frie disponible inntekter (1A)
Regnskapsskjema 1A - drift

Regnskap

Rev budsjett

2015

2015

Avvik

Regnskap
2014

Skatt på inntekt og formue

75 389 004

74 113 000

1 276 004

Innteksutjevning

17 930 546

17 867 000

63 546

72 890 694
15 640 753

Rammetilsudd

116 799 847

116 800 000

-153

111 919 000

Sum skatt og rammetilskudd

210 119 397

208 780 000

1 339 397

200 450 447

Eiendomsskatt verker og bruk

1 447 986

1 439 000

8 986

1 459 301

Skatt bolig/ fritidsbolig

4 960 347

4 919 000

41 347

4 904 043

Skatt på eiendom

6 408 333

6 358 000

50 333

6 363 345

391 203

388 844

2 359

391 203

1 276 451

1 276 000

Konsesjonsavgift
Veterinærordningen (Overhallas andel)
Ungdomsklubb
Boligtilskudd og bostøtte

6 951
-

451

-

-

6 951

234 679

-

100 000

Rentekompensasjon

1 498 213

1 532 000

-33 787

910 705

Integreringstilskudd

13 964 866

14 639 600

-674 734

10 386 775

16 746 481

17 447 600

-701 119

11 632 159

233 665 414

232 974 444

690 970

218 837 154

Sum andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Totalt er det mottatt kr 690.000 mer i frie disponible inntekter
enn revidert budsjettert. Samlet skatt- og rammetilskudd viser
en merinntekt på kr 1.400.000 og en merinntekt på
eiendomsskatt og konsesjonsavgift på kr 50.000. Det er mottatt
kr. 675.000 mindre i integreringstilskudd og kr 34.000 mer i
rentekompensasjon fra Husbanken.
Budsjettet for skatt og rammetilskudd er utarbeidet med
utgangspunkt i prognosemodell fra KS. Det er blitt foretatt
endringer tertialvis i henhold til endringer i modellen med til
sammen kr 973.000.
Nasjonalt ble kommunene kompensert for en mulig skattesvikt
på kr 1,2 milliarder. Så viste endelig skatteinngang en bedring
på 0,8 milliarder som førte til at den nasjonale skatteinngangen
ble kr 2 milliarder bedre enn opprinnelig anslag. Det foreligger
ingen god forståelse for hvorfor skatteveksten ble så mye
bedre, men har gitt kommunene bedre overskudd enn

prognosert.
Rammetilskuddet påvirkes blant annet av folketallet og sammensetning av
befolkningen med utgangspunkt i folketallet pr 1. juli året før budsjett-/regnskapsåret.
Overhalla hadde i en periode etter nittitallet en negativ befolkningsutvikling, før det
snudde til vekst igjen fra 2004. 2015 viser fortsatt økning er ved utgangen av året
3825 . Dette er en økning på 2 % og er den høyeste i Nord Trøndelag.
1

Tall fra SSB 2014 viste at
Overhalla disponerer mer i
frie inntekter (skatt/rammetilskudd) pr innbygger enn kostragruppe-1,
gjennomsnittet i Nord Trøndelag og landsgjennomsnittet.
Kostra’s definisjon av frie inntekter er skatt på inntekt/ formue og
rammetilskudd. For Overhalla økte den med 3% i forhold til 2014.

1.2 Netto finansinntekter / utgifter (1A)

Intern renteinntekter
Forsinkelsesrenter
Renteinntekter bankinnskudd
Renteinntekter Startlån
Renteutg. Kommunale lån
Renteutg Startlån
Andre renteutgifter

Regnskap

Rev budsjett

2 015

2 015

Netto finansinnt./utg.

1

Regnskap
2 014

100 434

-

100 434

64 398

-

64 398

69 094
86 960

1 375 349

1 339 245

36 104

1 909 731

726 499

740 000

-13 501

722 858

2 266 680

2 079 245

187 435

2 788 643

8 825 545

8 696 000

129 545

8 292 908

634 574

438 000

196 574

608 567

11 482
9 471 601

Avdrag på lån

Avvik

9 134 000

9 910 000

9 910 000

-17 114 921

-16 964 755

11 482

153 951

337 601

9 055 426

-150 166

7 853 375
-14 120 158

Renteinntektene viser en merinntekt på kr 187.000. Interne
renteinntekter består av renter knyttet til blant annet
selvkostfond.
Renteutgiftene viser et overforbruk på kr. 337.000. Påløpt
rentekostnader er blitt høyere enn budsjettert.
Avdrag på kommunale lån som er brukt til å finansiere av
investeringer, er utgiftsført i driftsregnskapet. Når det gjelder
lån til videre utlån (Startlån) er avdragene og utlån bokført i
investeringsregnskapet. Renteinntekter og utgifter til
Startlån bokført i driftsregnskapet. Det er for 2015 utgiftsført
minste tillatte avdragsbelastning på 9,9 millioner som er en
økning fra 2014 på kr 2 millioner.

Befolkning, kilde ssb 2015
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Kommunen har i 2015 hatt alle sine ledige likvider plassert på driftskontor hos DNB Nor hvor rentebetingelsen har vær 1 måneds Nibor
rente + 1,05 %.
Vann og avløpsområdene er i tillegg til ordinær avskrivning belastet med kalkulatorisk rente på kr 895.000. Dette er kr 219.000 under
budsjett. Kalkylerenten for 2015 var 1,94 %.
Kommuneloven har bestemmelser om hvor mye minste tillatte avdragsbelasting skal være. Overhalla har i 2015 betalt minimumsavdrag
på kr 9,9 millioner
Netto finans og avdragskostnader i forhold til brutto driftsinntekter viser at
Overhalla i 2015 brukte en større andel til renter og avdrag en året før.
Sammenlikner en brutto driftsresultat i forhold netto finansutgifter ser en
at handlingsrommet har blitt større i 2015. Differansen viser hvilke
muligheter en har for avsetting til fond eller overføres til
investeringsregnskapet. (Nettodriftsresultat)
Overhalla har siden 2008 hatt et slikt overskudd og kunne styrket
fondsbeholdningen. En fikk en tilbakegang i 2014, men økte i 2015.

1.3 Netto avsetninger (1A)
Netto driftsresultat viser hva en har disponibelt til avsettinger etter at
drifts og finanskostnader er dekket. Korrigert for øremerkede ordninger
og lånefinansiert momskompensasjon fra investeringer viser en positiv
utvikling. Korrigeringen gjør resultatet mer sammenlignbart mellom år.

2015
2014
2013
2012
2011
-15 804 314 -5 683 445 -9 286 414 -6 515 162 -3 370 411

Netto driftsresultat iht. årsregnskapet
For at netto driftsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan driften i
kommunen har vært siste år, må det korrigeres for følgende forhold:

- Bruk av bundne fond
+ Avsetning til bundne fond
- Underskudd/ overskudd VAR
+ Momskompensasjons fra investeringer
Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet

-336 984
-779 161 -2 033 517 -1 551 831 -1 997 209
1 869 545 1 426 371 2 284 735 1 263 539 2 233 778
-128 482
-40 236
30 665
572 680
-148 397
3 353 015 2 364 845 2 930 817
-14 400 235 -5 076 471 -5 651 516 -3 865 930
-351 421

En sammenlikning av nøkkeltallet netto driftsresultat i % av brutto
driftsinntekter viser at Overhalla for 2015 har et godt resultat. Resultatet er kr
3,4 millioner bedre enn budsjettert. En har pr d.d ikke sammenligningstall med
andre kommuner for 2015, men landsgjennomsnittet for 5 siste år er på 2,3.
2% er i hht til teknisk beregningsutvalgs anbefalinger for en årlig kommunal
avsetting til fond for å kunne møte uforutsette hendelser.
Nasjonalt ligger netto driftsresultat an til å bli over 3 % av driftsinntektene for
2015.

Disposisjonsfond bruk og avsetning er gjennomført i hht kommunestyrets vedtak. Opprinnelig var det budsjettert med en netto
avsetting på kr 6 millioner. Dette ble i løpet av året økt til kr 17 millioner. Kr 8,8 millioner av avsettingen gjelder integreringsordningen og
kr 6 millioner er overskuddet fra 2014 som ble avsatt.
Ved årsskifte er disposisjonsfondet kr 30 millioner, herav kr 13,7
millioner i «flyktningefond». I tillegg kan kommunestyret velge å avsette
regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjonsfondet. For 2016 er det
budsjettert med en samlet avsetting på kr 10 millioner.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Et nøkkeltall som kan benyttes ved vurdering av om disposisjonsfondet er disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter. Det
anbefales at beholdningen bør være mellom 5 og 10 %. For Overhalla er det 9,8 % ved utgangen av 2015.
Bundne driftsfond, bruk og avsetning gjelder øremerkede prosjekter og
selvkosttjenester. Fondene blir ofte brukt til å periodisere inntekter og utgifter
mellom årene i takt med framdriften i slike prosjekter. I all hovedsak påvirker ikke
slike prosjekter kommunens regnskapsresultat.
Bundne driftsfond er i 2015 netto styrket med kr 1,5 millioner og er totalt kr 6,3
millioner ved utgangen av året. Av dette utgjør selvkostfondene kr 5,2 millioner
Vannforsyning er det største. Avsettingen er bevist i forhold til vesentligste
investeringene i kommende år som
medfører økte kapitalkostnader.
2015

Vannforsyning
Avløp
Feiing
Avfallsbehandling
Sum selvkost

-2 652 439
-1 260 352
-920 405
-388 539
-5 221 734

Gebyret for slambehandling har de
siste år vært for lavt til å dekke kostnadene. En har sådan et fremførbart underskudd til
inndekning. Det er for 2015 dekket inn kr 164.000 og underskuddet er ved utgangen av
året kr 196.000.

1.4 Overføring til investeringsregnskapet (1A).
Det er ikke overført driftsmidler til investeringsregnskapet i 2015.

Netto regnskapsmessig mer-/mindreforbruk pr ansvar. (Tabellen må ikke forveksles med
regnskapsskjema 1B.)
Netto kostnad pr enhet er en summering av både tabell 1A og 1B. Tabellen brukes for øvrig som internregnskap. Den viser ikke samlet
tjenesteproduksjon da den presenteres med netto tall.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Buds(end)
1 326 822

Regnskap
1 907 004

Avvik
580 182

Rådmannen
IKT-ansvarlig
Servicesenteret
Administrasjon

9 539 949
1 770 527
2 378 223
13 688 699

9 542 356
1 807 148
2 288 523
13 638 027

2 407
36 621
-89 700
-50 672

Rektor Obus
Rektor Hunn skole
Styrer Ranemsletta barnehage
Styrer Skage barnehage
Styrer Moamarka barnehage
Fagsjef oppvekst
Oppvekst
Leder sosialkontor
Overhalla sykeheim
Hjemmetjenester
Helse og familie
Fagsjef helse
Helse og omsorg

28 097 143
11 098 814
9 279 396
9 368 320
5 916 862
9 500 875
73 261 410
25 642 116
14 526 366
26 641 665
1 661 177
68 471 324

28 133 628
11 262 514
9 464 637
9 646 814
6 014 987
9 153 578
73 676 158
66 478
25 828 007
13 922 141
25 790 676
1 881 325
67 488 627

36 485
163 700
185 241
278 494
98 125
-347 297
414 748
66 478
185 891
-604 225
-850 989
220 148
-982 697

4 889 962

4 660 487

-229 475

5 002 366
-52 329
-81 378
16 141 300
6 964 880
27 974 839
105 000
-217 302 844
7 361 788

5 003 167
-128 482
15 793 713
6 247 148
26 915 546
3 173
-217 788 992
10 675 898

801
52 329
81 378
-128 482
-347 587
-717 732
-1 059 293
-101 827
-486 148
3 314 110

20 223 000

18 824 070

-1 398 930

Styrings-/kontrollorganer

Kultursjefen
Teknisk sjef
Vannforsyning
Avløp
Slambehandling
Kommunal bygningsmasse
Samferdselsformål
Teknisk
Næringssjefen
Skatter, rammetilskudd
Renter, avdrag m.v.
Midtre Namdal Samkommune

For mer detaljert forklaring vises det til virksomhetsplan – årsrapport 2015.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt 1.5 Investeringsregnskapet (2A)
Investeringsregnskapet viser utgifter i forbindelse med investeringer, utlån, kjøp av aksjer, salg av tomter samt hvordan dette
finansieres.
Regnskapsskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

Regnskap

Rev budsjett

Budsjett

2 015

2 015

2 015

76 135 395
1 698 500
674 875
2 919 491
887 000
82 315 261

79 737 375
3 546 000
675 000
2 656 000
887 000
87 501 375

83 194 250
2 000 000
731 000
2 656 000
88 581 250

61 454 084
1 852 212
14 610 474
3 812 491
81 729 261
586 000
82 315 261

64 807 100
1 632 000
16 233 275
4 243 000
86 915 375
586 000
87 501 375

69 485 400
1 100 000
15 508 850
1 700 000
87 794 250
787 000
88 581 250

Årets finansieringsbehov viser at en totalt har hatt en
besparelse i forhold til budsjett på kr. 3,6 millioner. Framdriften
i investeringene avviker noe fra revidert plan (5 %).
Det er lånt ut kr 1,7 millioner i Startlån, som er kr 1,8 millioner
mindre enn rammen. Det er betalt kr 2,9 millioner i avdrag på
Startlån og mottatt det samme.
Av eksterne lån er det brukt kr 61 millioner som er kr 3,3
mindre enn budsjett.
I 2015 er det solgt tomter for kr 1,8 millioner, hvor kr 1,2
millioner gjelder festetomter.
Årets investeringsregnskap viste før saldering et overskudd
(udisponert) resultat på kr 1,5 som ble balansert ved å
redusere bruk av lån.
Det vesentligste av overskuddet knyttes til fremdriften på
investeringene ikke er i hht til budsjett. I tillegg til mindre
videreutlån og i tilskudd enn budsjettert.

Investeringer i anleggsmidler (2B og første linje 2A)
Regnskapsskjema 2B - investering

Regnskap

Rev budsjett

Budsjett

2 015

2 015

2 015

Universiell utforming kommunal bygningsmasse
36 027
36 000
Prosjektering Obus - ny barneskole
58 207 747
58 348 000
58 348 000
Reg.plan - Ny barnehage på Skage 2013
6 197
Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter
-41 541
på hovedledning
-67 000
Nytt varmeanlegg Hunn skole
5 971 685
6 087 000
2 600 000
Nødstrømmsagregat til sykeheimen
10 525
11 000
Resturering adm bygget - stedsutvikling
450 000
450 000
450 000
Kommunal vannledning Grandaunet
6 541
6 000
Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til 1
passivhus-standard
210 862
1 614
samarbeid
000
1 714 000
Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015)
39 400
50 000
300 000
Rehabilitering av eksisterende og etablering av flere garderober
456 157
til hjemmetjene
455 750
344 750
Omlegging høyspentlinje Skogmo industriområde
349 513
350 000
PC utstyr OBUS 2015
2 949 168
2 949 625
900 000
El bil 2015
500 000
500 000
500 000
Brannbil 2015
1 221 822
3 500 000
Forprosjekt brannstasjon
2 250
50 000
300 000
El tavle adm bygg 2015
728 674
728 500
687 500
Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015
606
500 000
Hms tiltak garderober svømmehall
650 000
Pumpestajoner Fuglår og Skydalen 2015
800 000
Overbygg 4 pumpestasjoner 2015
200 000
Høydebaseng Skage
22 953
200 000
Bunnplate høydebaseng Ryggahøda 2015
450 000
Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen - finansiering
511 615
av forprosjekt
100 000
Overvann, nye ledarmatur og asfalt samt ny vannkum Skageåsvegen
27 050
2 337 500
Kjøp bolig - Langlia 8 (2015)
1 693 285
Hildremsveien 10 A og B ombygging til passivhus
3 875 000
Strømaggregat distribusjon vann 2016
330 000
Resturering tak og enøk. Helsesenteret
41 756
Ny Skage barnehage (2013-2015)
1 657 174
1 450 000
10 750 000
Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013
75 930
76 000
76 137 411
79 739 390
83 196 265
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt 1.6 Balanseregnskapet
EIENDELER

EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM EIENDELER

Regnskap

Regnskap

2015

2014

Endring

736 435 863 657 906 823

78 529 040

376 447 731 317 075 625
8 483 135
6 095 624
26 603 096 27 753 513
7 929 210
6 953 437
316 972 691 300 028 624
93 105 369 109 171 837

59 372 106
2 387 511
-1 150 417
975 773
16 944 067
-16 066 468

Sum eiendeler har i 2015 hatt en økning på kr 62 millioner.
Kr 59 millioner gjelder fast eiendom, anleggsmidler og
utstyr. Aksjer og andeler har økt med kr. 975.000 som i all
hovedsak gjelder kapitaltilskudd til KLP. I tillegg er
eierandelen i Midtre Namdal avfallsselskap aktivert.
Startlån er redusert med kr 1,1 millioner.
Kontantbeholdningen er redusert med 14 millioner, hvorav
ubrukte lånemidler har gått ned med kr 22 millioner.

Pensjon Kommunens pensjonsordning er synliggjort via 3
elementer i balanseregnskapet. Under anleggsmidler
fremkommer pensjonsmidlene som er midler som er avsatt
24 788 018 20 773 567
4 014 451
til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Ved årets
10 877 558 16 782 523
-5 904 965
slutt er det avsatt kr 317 millioner som er en økning på 17
57 439 794 71 615 748
-14 175 954
millioner.
829 541 232 767 078 660
62 462 572
Pensjonsforpliktelsene som fremkommer under langsiktig
gjeld i balanseregnskapet er ved årsskifte kr 388 millioner.
Pensjonsforpliktelsen viser nåverdien av opptjent pensjon på balansedagen basert på lineær opptjening og hvor beregning av fremtidige
lønnsvekst er hensyntatt. Netto viser dette at forpliktelsen er kr 71 millioner større enn hva som er betalt inn og bokført som
pensjonsmidler.
Premieavvik er det tredje elementet og fremkommer under omløpsmidlene i
balanseregnskapet. Premieavviket viser forskjellen mellom det som er betalt
inn i pensjonspremie og det som skulle vært betalt inn. For Overhalla er det
betalt mer enn reell pensjonskostnad. Samlet premieavvik ved årets slutt kr
10 millioner.
Premieavviket skal amortifiseres/tilbakeføres i de kommende år og vil framstå
som en utgift i driftsregnskapet. Tabellen amortifisering premieavvik viser
tilbakeføringen av dagens samlede premieavvik.

Kortsiktige fordringer har i 2015 økt med kr 4 millioner og fordringer på kommunal tjenesteproduksjon er redusert med kr 490.000. Det
er i løpet av året bokført 530.000 i tap på krav av kortsiktige fordringer.
Fordringer sett i forhold til salgsinntektene viser at en har hatt en reduksjon 3 siste år. Midtre Namdal samkommune har overtatt
arbeidet med innfordring.
(tall i kr 1000)

Kommunale eiendomsavgift
Hjemmehjelpstjenest
Husleier
Barnehager/sfo
Kulturskole
Ordinære kommunale krav
Tilfelding fakturering
Sum fordringer
Salgsinntekter
Fordringer i forhold til inntekter

2015
1 366
432
984
1 273
23
4 079
782
4 861

2014
1 576
530
1 084
1 325
56
4 570
1207
5 777

40 749

39 273

12 %

15 %

2013
1683
587
1003
1469
65
4 807
1364
6 171
37350
17 %

2012
1355
242
1329
1719
80
4 725
1169
5 894
35957
16 %

2011
850
227
930
1574
62
3 643
678
4 321
33891
13 %
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt GJELD OG EGENKAPITAL
Langsiktig gjeld
Regnskap
EGENKAPITAL OG GJELD
2015
Egenkapital
72 048 392
Herav:
Disposisjonsfond
30 548 256
Bundne driftsfond
6 290 518
Ubundne investeringsfond
7 151 558
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
3 009 393
Kapitalkonto
28 068 787
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK
-3 020
Drift
118
Langsiktig gjeld
716 839 789
Herav:
Pensjonsforpliktelser
388 443 227
Andre lån
328 396 562
Kortsiktig gjeld
40 653 051
Herav:
Annen kortsiktig gjeld
40 537 020
Premieavvik
116 031
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
829 541 232

Regnskap

Endring

2014

36 237 004

35 811 389

13 154 910
4 757 956
6 850 558
6 130 986
8 362 711
-3 020 118
680 164 626

17 393 345
1 532 561
301 000
-3 121 593
19 706 075
36 675 162
10 083 372
26 591 790
-10 023 979
-10 140 010
116 031
62 462 572

378 359 855
301 804 771
50 677 030
50 677 030
767 078 660

Den langsiktige gjelden har økt med kr 36 millioner i løpte av siste
år og er ved utgangen av året kr 717 millioner, hvorav kr 388
millioner er kommunens pensjonsforpliktelser. En fordeling av den
langsiktige gjelden viser at kr 34 millioner gjelder vann og
avløpssektoren. Kr 22 millioner lån til videre utlån (Startlån) og kr 8
millioner er ubrukte lånemidler.
En mottar rentekompensasjon av kr 31 millioner. Resterende er
langsiktig gjeld som det ikke knytter seg inntekter/ refusjoner til.
Dette utgjør 234 millioner og 71 % av den totale lånegjelden.
Det er betalt kr 9,9 millioner i ordinær avdrag og kr 2,8 millioner i
avdrag på Startlån. Tabellen nedenfor viser gjeldsutviklingen til
kommunen fra 2004. Ser en på andel langsiktig gjeld i forhold til

brutto driftsinntekter ble gjelden større enn inntekten i 2014. Dette vil
vedvare i hele økonomiplanperioden (2016-2019).
Økonomiplanen viser at kommunen er forberedt på den økte
gjeldsbelastningen og at det er gjennomført effektivisering som gjør det
mulig å dekke økte finanskostnader i kommende år.
Det ble i 2015 budsjettert med en låneopptak på 69 millioner. Ved utgangen av året var behovet redusert til kr 61 millioner.
Egenkapitalen er styrket med kr 35 millioner i løpet av 2015. Av dette har fondsbeholdningen økt med kr 19 millioner og
regnskapsmessig mindreforbruk redusert med 3 millioner. Styrking av fondsbeholdningen har vært en bevisst satsing i senere år. Dette
er viktig for å kunne møte svingninger i økonomien og for å kunne ha en tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser på kort sikt.
Disposisjonsfondet er på kr 30 millioner hvorav kr 13 millioner knyttes til
flyktningefondet. Midlene er avsatt med utgangspunkt i forventninger om at en vil få
kostnader innenfor tjenesten etter at tilskudd for integreringen er avsluttet.
Ser en på nøkkeltallet
disposisjonsfond i prosent av brutto
driftsinntekter viser den en bedring
senere år. Overhalla er på 9,8 % ved
utgangen av 2015. Det anbefales at
fondet bør være mellom 5 og 10 %
av driftsinntektene.

Likviditet
Utviklingen i arbeidskapitalen viser endringen i kommunens betalingsevne. Nøkkeltallet krever en nærmere analyse for å kunne si noe
om den reelle betalingsevnen har blitt bedre eller dårligere over en lengre periode. Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler
og kortsiktig gjeld.
For å fremskaffe den reelle betalingsevnen har en korrigert omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden for premieavvik, ubrukte
lånemidler og “ikke finansierte investeringer”. I tillegg har kommunen hatt ubrukte lånemidler som skal brukes til finansiering av
prosjekter og en har ”udekka i investeringsregnskapet” som gjelder forskuttering av prosjekter som ikke er finansiering.
Bundne fond som er øremerkede midler er fortrinnsvis tenkt brukt i påfølgende år. For å fremskaffe sammenlignbare tall mellom årene
har en i tillegg korrigert for dette.
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- positiv, frisk og framsynt Omløpsmidler eks premieavvik
Kortsiktig gjeld eks premieavvik og udekka investering
Udekka i investeringsregnskapet
Ubrukte lånemidler
Arbeidskapital korrigert for ubrukte lånemidler
Bundne fond / øremerkede ordninger
Arbeidskapital korrigert for ub lån og bundne fond

11
42 000 000
33 913 000
-5 934 613
15 185 000
-1 163 387
5 418 000
-6 581 387

12
41 000 000
42 124 000
-3 871 095
7 761 000
-5 013 905
3 856 000
-8 869 905

13
44 000 000
36 175 000
4 488 000
3 337 000
4 108 000
-771 000

14
15
92389000 82 227 812
50677000 40 537 020
30505000 8 472 712
11 207 000 33 218 080
4758000 6 290 518
6 449 000 26 927 562

Likviditeten har bedret seg vesentlig i 2015. Fra en anstrengt likviditet har den blitt
tilfredsstillende. I tillegg til å gi utrykk for likviditeten viser også utviklingen i
arbeidskapital soliditeten i kommunens økonomi. Tabellen under viser hvordan
kommunens økonomi har utviklet seg siste tiåret med stramme rammer og
organisatoriske/ politiske grep som er foretatt.

Likviditetsgrad 1 som viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet har
hatt en fin økning fra 2012 og fram til 2015. Det anbefales at nøkkeltallet bør være
over 100 %.
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- positiv, frisk og framsynt 2 FAGOMRÅDET OPPVEKST
2.1 Grunnskole
Nøkkeltall for virksomheten
Grunnskolen (tall fra SSB 2015)

Antall elever i Overhallas grunnskole har i senere år hatt
en vesentlig nedgang. I 1986 var det 591 innbyggere i
alderen 6-15 år. Nedgangen snudde i 2012. Ved
utgangen av 2015 var det 510 elever i grunnskolen.
Prognose fra SSB viser at veksten vil vedvare.
Framskriving av veksten viser at det i 2040 vil være 630
elever i grunnskolen. En slik vekst krever tilpassinger og
planlegging av den fremtidige driften.

Til tross for økt antall elever er assistent og lærerårsverkene
blitt redusert noe. En del av nedgangen knyttes til reduksjon i
spesialundervisningen som har vært forholdsvis høy i
Overhalla i en periode. Det er jobbet systematisk for å
redusere behovet for slik undervisning, noe som har gitt
resultat. (Pr 1. oktober 2015 hadde 7,6 % av elevene spesialundervisning)

Gruppestørrelse (antall elever pr lærer stilling) har betydning
for kostnadseffektivten i grunnskolen. Tabellen under viser
en sammenstilling av gruppestørrelse og gjennomsnittlig
antall elever pr skole. Elever pr kommunal skole viser
omstruktureringen som ble foretatt i 2013. Gjennomsnittet
økte fra 156 til 242 elever pr skole. Til tross for dette har en
ikke oppnå effekt av gruppestørrelse før i 2015 hvor den ble
13,4.

Sammenlikner en nøkkeltallene for Overhalla for 2015
med KOSTRA- gruppe 2, gjennomsnittet i Nord
Trøndelag og landsgjennomsnittet uten Oslo viser at
andelen av elevene som får spesialundervisning er lavest i
Overhalla. En har den størst andelen med behov for
skoleskyss. Gjennomsnittlig elever pr skole er størst.
Gruppestørrelsen er på størrelse med landsgjennomsnittet
13,5 elever pr lærer.
Overhalla

Kostragr 2

NT

Landet eks
Oslo

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

7,6

8,9

9,1

7,9

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss

52,5

49,8

39,2

23,2

Elever per kommunal skole

255

137

178

217

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn

13,4

11,6

12,5

13,5

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

38,6

..

40,2

40,7
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- positiv, frisk og framsynt Grunnskolepoengene for avgangselevene i forhold til
gjennomsnittlig gruppestørrelse 3 siste år ved
ungdomsskolen viser at mindre elever pr lærer kan gi
bedre resultat. Men grafen viser også det motsatte. Det vil
derfor være vanskelig å konkluderer med at
gruppestørrelsen alene påvirker resultatet.
For 2015 er resultatet gått ned en del i forhold til året før,
men gjennomsnittlig gruppestørrelse tre siste år er den
samme.
Grunnskolepoengene må imidlertid brukes med
varsomhet, fordi det er kun 2 av karakterene i dette
grunnlaget som er basert på objektiv vurdering med
eksterne sensorer (muntlig og skriftlig eksamen). Overhalla har over år hatt bra samsvar mellom standpunktkarakterer
og eksamenskarakterer. Det er viktig at det ikke er for stor forskjell mellom disse karakterene.
Prioritering
Netto driftsutgifter til grunnskole i forhold til kommunens
totale driftsinntekter viser hvilke prioriteringer kommuner
har gjort i forhold til resursfordelingen mellom tjenestene. I
sammenlikningen bruker Overhalla den størse andelen til
grunnskole. Prioriterngen påvirkes av hvor stor andel av
befolkning som befinner seg i gruppen 6-15 år.
Fordeler en andelen på lokaler, skyss og Sfo viser
sammenlikningn at Overhalla er den som bruker mest på
skoleskyss. Dette henger sammen med at over 50 % av
elevene har et slik tilbud. Med ny barneskole på Obus vil
en bli den i sammenlikningen som bruker mest på
skolelokaler. Den regnskapsmessige effekten får en først i
2016 hvor avskrivningen starter.
Overhalla
Netto driftsutgifter til grunnskole

Kostragr 2

NT

Landet eks
Oslo

20,2

18,9

20

19,4

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud

0,3

0,3

0,3

0,3

Netto driftsutgifter til skolelokaler

4,3

3,7

4,1

4

1

0,9

0,6

0,5

Netto driftsutgifter til skoleskyss

Produktivitet / enhetskostnader
Enhetskostanden pr elev over år variert noe i fohold til
gjennomsnitten en sammenlikner seg med. Fra å vare
den dyreste i 2010 og 2011, er den nå kun
landsgjennomsnittet som er levere.
I 2015 er det bruk 110.000 pr elev til grunnskole
undervisning.
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- positiv, frisk og framsynt Skolefritidsordningen
Over 50% av innbyggerne i alderen 6-9 år har hatt plass
ved SFO i 2015. Det er kun landsgjennomsnittet som er
høyere. Når det gjelder prioritering av resurser til SFO
bruker alle i sammenlikningen 0,3 % av driftsinntektene

til SFO. Brukerne av tjenesten bidrar med en egenfinansering
som har dekket 73,1 % av kostnaden med SFO. En
langtidsplass på over 20 timer har i 2015 kostet 2472.
Elevtallsutvikling

Utvikling elevtall i Overhalla
400
300
200
100

44
361 42
40
287
288
38
38
36
36
155
149 34
140
32
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

Tall for 2015 viser at elevtallet øker på begge
skolene. Obus økte med 19 og Hunn 9.
Samlet elevtal er med det 510.

341

42

OBUS

Hunn

Øysletta

2.2 Barnehage
Deknikngsgrad

Alle rettighetsbarn har fått plass ved
barnehageopptaket i 2015. 91 % av alle barn i alderen
1-5 år har hatt plass i 2015. 87 % av disse har hatt
kommunal barnehageplass.

Sammenliknet med gjennomsnitttallen for 2015 er det kun Nord
Trøndelag som har hatt en større andel med barnehagplass.
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Enhetskostnaden for barnehageplasser har ikke økt
jevnt, men har variert noe fra år til år. Sammen setting
av grupper har en betydelig innvirking på
kostnadseffektiviteten. Sammenliknet med

gjennomsnittstallen for 2015 er Overhalla den biligste med
165.000 pr barnehageplass. Landsgjennomsnittet er på
178.000.

3 FAGOMRÅDET HELSE OG OMSROG
3.1 Drift 2015
Organisering/ledelse av Helse og omsorg
Helse og omsorg er organisert i 3 enheter som ledes av hver sin enhetsleder og fagleder innen hver tjeneste.
Sykeheimen har tre fagledere, en på hver avdeling/gruppe. Det er til sammen 10 fagledere innen helse og omsorg, som
har avsatt noe tid til fagledelse (ca. 1 dag pr uke).
Avvik
I 2015 hadde helse og omsorg til sammen 224 avvik i hht kvalitetsstandardene (sykeheimen=145, helse/familie=20,
hjemmetjenesten=59). Alle avvikene er lukket.
Kvalitetsstandardene ble evaluert og justert i 2015.
Det er gode rutiner for lukking av avvik med evalueringsrunde for å forbedre rutinene for å forebygge nye avvik.
Det ble sendt 4 avviksmeldinger til Helseforetaket fra helse og omsorg. Det ble ikke mottatt avviksmelding til
kommunen fra sykehusene (Namsos og Levanger).
Kommunal medfinansiering
Til tross for at ordningen ble avviklet i 2014, mottok kommunene et sluttregnskap og årsavregning for 2014 i desember
2015. Det betydde ei regning for Overhalla kommune på kr. 320 111,-.
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) og utskrivningsklare pasienter (USKP).
Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og
omsorgshjelp. Det har vært en stabil bruk av KØHD-tilbudet siden at akuttavdelingen ble åpnet i 2011.Det er naturlig at
innleggelsesstatistikken var lav første året, men etter det har tilbudet hatt en stabil drift på gjennomsnitt 44 pr. år, med
minst innlagte i 2015. Akuttavdelingen har et dagbehandlingstilbud som har hatt en stor utvikling med 70
konsultasjoner i 2015, nesten en fordobling fra 2014. Det er også en god utvikling på antall liggedøgn, årsaken til det
kan være at ansatte på akuttavdelingen har blitt flinkere for hvert år til å legge en god behandlingsplan og plan for
utskrivelse, der en sammen med hjemmetjenesten legger til rette for hjemkomst.
Det er svært interessant å se utviklingen på antall USKP (utskrivningsklare pasienter fra sykehus). Antallet er tredoblet
fra 2011 til 2015. Hva forteller denne utviklingen? Aktiviteten i helseforetaket er blitt mye større og mottaket i
kommunen fungerer utmerket. Kommunen hadde ingen USKP-døgn i sykehusene i 2015 og samarbeidet med
helseforetaket fungerer godt.
Hvis kommunen ikke hadde tatt imot pasientene til avtalt tid, ville kostnaden blitt kr 4300,- pr. døgn.
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USKP- innlagt
KØHD-innlagt
KØHD- dagbehandling
KØHD-liggedøgn

2011
24
12
8
15,9

2012
29
46
10
10,3

2013
52
44
26
9,5

2014
64
46
40
6,9

2015
73
40
70
5,5

Frisklivssentral
Samhandlingsreformen anbefaler kommunene sterkt å prioritere folkehelse og frisklivssatsing for å hjelpe innbyggerne
med livsstilsendring og dermed forebygge sykdom. Frisklivssentralen ble åpnet september 2013 med et tilbud til folk i
yrkesaktiv alder. Tilbudet ble videreutviklet i 2014 og inneholder både frisklivsresept (helsesamtale+ treningsgruppe),
bramat kurs, gruppetilbud diabetes, gruppetilbud lunge/kols, gruppetilbud til deprimerte(KID) og røykesluttkurs.
Ordningen ble evaluert og kommunestyret vedtok at tilbudet videreføres til drift fra 2016.
Koordinerende enhet (KE)
Et av målene i samhandlingsreformen var at alle kommuner skulle opprette koordinerende enhet (KE har ansvar for
tjenester til de som får langvarig og koordinerte tjenester).
KE i Overhalla har etter hvert funnet sin driftsform og gjennomførte 7 møter i 2015. Der ble det i hovedsak behandlet
søknader om IP-koordinator og oppnevnt koordinatorer. Saker på systemnivå er diskutert på prinsipielt grunnlag. Det
ble også gjennomført Workshops innen Sampro vår og høst.
Dagtilbud hjemmeboende demente
Hjemmetjenesten mottok også prosjektmidler for videreføring av dagtilbudet til hjemmeboende demente i 2015. I
tillegg til dagtilbudet har kommunen et team som har ansvar for diagnostisering, det arrangeres pårørendekaffe enkelte
fredager i året med godt oppmøte.
Midtre Namdal har et demensnettverk der kommunene inspirerer hverandre til utvikling av demensomsorgen.

3.2 Prosjekter i 2015
Prosjekt hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
Prosjektet hverdagsmestring/rehabilitering hadde oppstart senhøsten 2014. Hjemmetjenesten og Tjeneste for
funksjonshemmet var deltagere. Prosjektgruppen deltok i et ks-nettverk med samme tema og nettverket bidro til
motivasjon, kompetanse og god fremdrift i prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i 2015 og la et godt grunnlag for det
videre arbeidet med å få tilpasset hverdagsmestring og hverdagrehabilitering i hele helse og omsorg. Det skal være
fokus på mestring, kursing av hjemmetrenere, nye rutinene som tilslutt er basis for vår fremtidige omsorgskultur.
Oppsummert var prosjektet vellykket.
Sertifisering som Livsgledesykeheim (9 livsgledekriterier)
Overhalla sykeheim ble sertifisert som livsgledesykehjem den 23.09.2105, og kunne med dette bruke tittelen
Livsgledesykehjem.
Viser nedenfor til konklusjonen fra sertifisøren:
«Overhalla sykeheim ble sertifisert raskt, og mye at dette kan nok tilskrives det gode arbeidet gjort i forkant (for
eksempel utarbeidelsen av 13 kvalitetsstandarder), samt en solid forankring i ledelse på alle nivå i kommunen. De
ansatte beskriver også et tydelig eierskap til livsglede, samt en enestående kultur for å tenke løsning og ha positivt
fokus.
Enheten viser innsikt i styrker og svakheter, og er lydhøre og tydelige på hva de ønsker å forbedre. Ansatte beskriver at
arbeidsdagen har fått et nytt innhold, der man ser mennesket og ikke sykdommen, det er fokus på beboers ressurser,
ansatte jobber systematisk for å gi beboerne en meningsfull hverdag og ser på livsgledearbeidet som kvalitetsarbeid».
SLT/ kommunalt rusarbeid
Kommunen mottok prosjektmidler til både SLT (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og
kriminalitet) og forebyggende rusarbeid i 2015. Det er ansatt prosjektleder i 100 % stilling som koordinerer arbeidet. I
SLT-prosjektet samarbeider Overhalla med Namsos kommune.
I 2015 ble det jobbet med generell rusforebygging skole/ungdom/foreldre, 5 ruskontrakter, div arrangement og
Handlingsplanen «vold i nære relasjoner».
Prosjekt “nye rutiner for en helhetlig svangerskapsomsorg” (JFR. Plan for en helhetlig svangerskapsomsorg)
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- positiv, frisk og framsynt Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord Trøndelag, Verdal, Nærøy og Overhalla kommune. Prosjektet ble
avsluttet i 2015 og har bidratt til å finne nye rutiner innen svangerskapsomsorgen i hht planen og tjenesteavtale 8.
Rutinene skal implementeres til de andre kommunene i NT.
Barn/unge med overvekt- verktøy for begeistring.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olav, Sintef og Overhalla kommune (helsestasjonen). Målet er å finne et
verktøy som kan motivere ungdom til å gjøre gode livsstilvalg. Sintef gjennomførte intervju med helsepersonell,
foreldre og ungdom i sykehus og kommune i 2014. I 2015 ble disse data vurdert av fagfolkene (sykehus, kommune og
Sintef) og ble presentert for utvalgte leverandører i en workshop. Dette forprosjektet blir brukt som grunnlag for et
hovedprosjekt som Sintef og St. Olav søker om prosjektmidler til for å gjennomføre.
Opplæringsmodell for dokumentasjon i helse og omsorg.
For dette innovasjonsprosjektet mottok kommunen kr 500 000 fra fylkesmannen i 2015. Hensikten med
innovasjonsprosjektet er å utvikle, prøve ut og evaluere en opplæringsmodell for helsepersonell med fokus på
dokumentasjon i elektronisk pasientjournal.
Opplæringsmodellen utvikles av Senter for omsorgsforskning (SOF) i samarbeid med Overhalla kommune. Prosjektet
hadde oppstart mai 2015 og fortsetter ut 2016. Prosjektet fikk en noe tung start, men tiden ble brukt godt fra
kommunens side til å finne en god struktur på dokumentasjonspraksisen.
Anskaffelse av nytt pasientvarslingssystem innen helse og omsorg
I oppstarten (mars) av prosjektet arrangerte kommunen en erfaringskonferanse i samarbeid med NHO, Nasjonalt
program for leverandørutvikling, Helsedirektoratet og EINA. Til erfaringskonferansen inviterte vi bredt alle
leverandører og kommuner på landsbasis. Her fikk kommunen presentere sitt behov for
pasientvarslingssystem/velferdsteknologi, både i institusjon og hjemmetjeneste/omsorgsboliger.
Kommunen fikk god respons og oppmøte på konferansen. Etter dette kom Fosnes med et ønske om å delta i
anskaffelsesprosessen, da de også hadde samme behovet.
Opprettet deretter ei tverretatlig prosjektgruppe for begge kommunene noe som fungerte svært godt. Utlyste og inviterte
deretter til «en til en»-møter med interesserte leverandører og fortsatte prosessen med behovskartleggingen og skriving
av konkurransegrunnlag.

3.3 Kostratall
Dekningsgrad
Mottakere av hjemmetjeneste over 80 år har i flere
år hatt en tilbakegang, men økt i 2015 som de
under 80 år.
Sammenliknet med gjennomsnitt i kostragruppe 2
og Nord Trøndelag har Overhalla en tilnærmet
tjenesteyting til de over 80 år (370). Men i
aldersgruppen 67-79 år har Overhalla vært noe
over i 2015 med 111. I den yngste gruppen ligger
kommunen noe lavere.

Antall plasser i institusjon har vært uendret i flere
år. Dekningsgraden for institusjonsplasser, her vist
med plasser i institusjon i prosent av alle
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- positiv, frisk og framsynt innbyggere over 80 år, viser at en har en størst andel slike plasser i Overhalla.

Produktivitet/ enhetskostnad
Det er stor forskjell på kostnaden for institusjonsplass
hjemmebasert tjenester. For 2015 er differansen over
700.000 pr plass. Det er en reduksjon i
enhetskostnaden for både institusjon og
hjemmebaserte tjenester i 2015. Sammenlikningen
under viser at Overhalla har lavere enhetskostnader en
øvrige i sammenlikningen.

og

de
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Andelen av mottaker av pleie og omsorgstjenester som har
institusjonsplass har vært økende. Økning knyttes til
reduksjon i antall brukere av hjemmetjenesten.
Sammenliknet med andre kommuner er det en større andel
av brukerne av pleie og omsorg som har institusjonsplass i
Overhalla en de øvrige i sammenlikningen.

Av kommunens totale inntekter har Overhalla brukt en
mindre andel av inntektene til pleie og omsorg senere år.
For 2015 er den 28,2 % og er den laveste i
sammenlikningen. Prioriteringen kan knyttes til at
Overhalla har en forholdsvis ung befolkning.

4 FAGOMRÅDET KULTUR
2,2 % av kommunens netto driftsutgifter er brukt til kultursektoren i 2015. Dette er en nedgang fra 2014 med 2 %
poeng. Snittet i NT og landet er på henholdsvis 3,6 og 3,8 %.
Pr innbygger har Overhalla lave utgifter på kultursektoren. Det er
for 2015 brukt kr 1201 som er en nedgang fra året før. Dette er
lavere enn de vi har valgt å sammenlikne oss med.
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4.1 Tjenester
(tall i kr 1000)
Aktivisering av innbyggere
Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Andre kulturaktiviteter
Annet barne- og ungdomsarbeid
Annet kulturvern
Folkebibliotek
Friluftsliv
Grendehus og kulturlokaler
Idrett
Info/Service
Kommunale kulturbygg
Kulturminnevern
Kulturskole
Kunstformidling
Museer
Tilskudd kulturarbeid
Ungdomsklubb
Voksenopplæring
Sosial rådgivning flyktninger
Flyktningemottak mindreårige Skage boas

2010
0
27
587
46
71
0
0
172
930
0
0
168
1305
60
0
58
451
3875
0
0
0
3875

2011
0
27
607
44
77
0
50
172
325
0
0
-29
1294
57
0
54
598
3276
0
0
0
3276

2012
0
30
631
47
84
0
122
166
361
0
0
-217
1476
54
111
43
502
3410
0
0
0
3410

2013
0
35
653
60
81
794
163
165
349
0
2
220
1419
43
86
40
568
4678
99
467
-1811
3433

2014
-35
-16
724
2
13
720
186
53
323
3
15
2
1640
62
87
86
435
4300
0
-1908
3127
5519

2015
94
25
876
51
56
722
153
52
362
0
0
2
1552
60
92
49
476
4622
-593
1938
-1308
4659

4.2 Folkebibliotek
Pr innbygger er det i 2015 brukt kr 193 til folkebibliotek som
er det samme som året før. Sammenliknet med gjennomsnittet i
NT, landet og kostragruppe 2 brukes det minst i Overhalla.
Bokutlånet har vært det sammen i 2015 som året før. Ved
nedleggelse av filialen på Skage i 2013 fikk en tilbakegang i

utlånet som følge av at en da ikke lenger skulle tell
utlånet ved skolebiblioteket.

4.3 Ungdomstiltak, idrett, m.m.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Overhalla brukte kr 99 pr innbygger til idrett i 2015. Dette er en
økning i forhold til året før. Sammenliknet med gjennomsnittene i
sammenlikningen er dette under Kostragruppe 2, Nord Trøndelag
og landet.
Det er brukt kr 753 til aktivisering av barn og unge per innbygger
i alderen 6-15 år i 2015. Dette er litt under de en har valgt å
sammenligne seg med.

4.4 Kommunale musikk- og kulturskoler
Netto driftskostnader pr innbygger i alderen 6-15 år ble
redusert i 2015. Andelen som benytter seg av kommunes
musikk- og kulturskole gikk ned fra 37 til 32 %. Dette er
høyere enn gjennomsnittet til de en har valgt å
sammenlikne seg med. Dette gjenspeiles i
gjennomsnittskostnaden pr elev som for Overhalla var kr
13.000 i 2015.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt 4.5 Flyktningetjenesten.
Regnskap
2010

Regnskap
2011

Regnskap
2012

Regnskap
2013

Regnskap
2014

Regnskap
2015

3 784 871

5 740 721
1 773 730
1 051 756
102 565
790 531
804 698

5 868 266
1 807 465
1 368 035
397 974
1 353 529
1 089 011

7 396 338
1 841 724
2 315 416
123 973
1 040 175
1 103 389
15 000

6 659 506
2 051 895
2104093,57
349 337
1 138 000
1 225 707
41 342

13 836 015

13 569 881

Introduksjonsstønad

102 997

Varer og tjenester

595 987
370 231
9 974
481 008

5 149 734
1 317 614
1 037 118
264 087
762 739
794 016

5 345 068

9 325 308

10 264 001

11 884 280

Integreringstilskudd

(18 456)
(2 826 526)
(3 855 250)

(35 303)
(5 973 427)
(6 028 141)

(135 731)
(4 870 542)
(7 004 160)

(75 000)
(186 000)
(351 901)
(4 772 337) (3 426 297) (7 253 596)
(7 899 225) (10 386 775) (14 291 327)

Sum tilskudd/ inntekter

(6 700 232)

(12 036 871)

(12 010 433)

(12 746 562)

(13 999 072)

(21 896 824)

Årlig overskudd

(1 355 164)

(2 711 563)

(1 746 432)

(862 282)

(163 057)

(8 326 943)

1 995 630

3 173 467

Lønn og sosiale kostnader

Inventar og utstyr
Kjøp av tjenester tolk og opplæring
Økonomisk bidrag livsopphold og overføring andre kommuner
Avskrivnign
Sum utgifter
Husleieinntekter
Refusjon

Disposisjonsfond ingegreringsordningen (korrigert)

851 857

4 020 085

4 882 367

13 209 310

5 FAGOMRÅDET TEKNISK ETAT
5.1 Eiendomsforvaltning
Dekningsgraden for formålsbygg i m² per innbygger viser at Overhalla disponerer forholdsvis store arealer på
bygningssiden. Med en målsetting om mer energieffektive
bygg bør en forsøke å redusere antall m² i kommende år. En
ser at fra 2014 til 2015 er areal pr innbygger redusert fra 6,5
til 5,7. Noe kan knyttes til økt folketall, men ser en på totale
kvadratmeter formålsbygg er den siste år redusert med 2579
m². Ny barneskole er det som har hatt den største
innvirkningen. Gjennomsnitte for landet og Nord Trøndelag
er lavere med henholdsvis 4,9 og 5,4 m² pr innbygger.

Produktiviteten per m² viser at stort areal, gamle nedskrevne
bygg har gitt en leverer driftskostnad pr kvadratmeter. Siste år
økte kostnaden pr kvadratmeter til kr 845 pr m². Total er det
brukt kr 18 millioner til formålet i 2015 som er en økning på 4
% fra året før.

Redusert energiforbruk har vært et av kommunens
overordnede mål i de senere år. Energikostnad pr m² har vist
at en har hatt en positiv reduksjon i senere år. Men tallen for
2015 viser en økning pr m².
Totalt strømforbruk
(kWh) viser at en fikk
en nedgang siste år.
Totalt strømforbruk
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt påvirkes av alternativ oppvarming og utetemperatur.
En sammenligning mellom vedlikeholdskostnader, lønn til vaktmester og avskrivning viser at en har et etterslep på
anslagsvis kr 3 millioner pr år. En har vurdert at 30 % av vaktmesters oppgaver brukes til vedlikehold.

Kommunale bygg
Vedlikeholdsutgifter (art 123/125)
Lønn og sosiale (vaktmester 30%)
Stipulert vedlikeholdskostnad
Avskrivning
Avvik
Avvik i %

2012
1 987 000
850 000
2 837 000
5 811 000
-2 974 000
51 %

2013
2 024 000
840 098
2 864 098
6 037 000
-3 172 902
53 %

2014
2 192 000
831 169
3 023 169
6 130 000
-3 106 831
51 %

2015
2 523 000
763 000
3 286 000
6 569 000
-3 283 000
50 %

5.2 Kommuneplanens arealdel / kartverk / leke og rekreasjonsareal
Kostratallene viser at kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er 8 år.
Overhalla har innsynsmulighet i kartverk via kommunens Internettside. Overhalla har en høy andel når det gjelder leke
og rekreasjonsareal.

5.3 Avfall og renovasjon
Overhalla har hatt en selvkostgrad på 100 % i 2015. Årsgebyret har økt
i 2015 og er høyere enn de vi har sammenliknet oss med. Det er leveres
mindre husholdningsavfall pr innbygger i senere år. Det er for 2015
brukt kr 158.000 av selvkostfondet for renovasjon og ved utgangen på
kr 388.000. Det er i budsjett for 2016 forutsatt at en skal bruke kr
118.000 av fondet.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt 5.4 Vann og avløp
Årsavgiftene for vann og avløp har for Overhalla vært stabile i senere år. For vann er gebyret lavere enn hos
gjennomsnittene en har valgt å sammenlikne seg med. For avløp er Overhalla dyrere.
Selvkostfond for vann og avløp var i en periode meget lave
og oppbrukt. En valgte å øke gebyrene slik at en fikk bygd
opp fondene. Det planlegges en del større investeringer i
kommende år. Med opparbeidet fondsbeholdning mener en
at en skal kunne holde gebyret på tilnærmet samme nivå som
dagens.

5.5
Samferdse
l
Overhalla er den i sammenlikning som har den høyeste nettokostnaden pr
km kommunal vei på kr 79.000,-. Dette er en økning fra året før. Når det
gjelder avskrivningen av kommunal veg har Overhalla den laveste
kostanden.
Dette viser at
en er den som
har foretatt
minst investeringer innenfor området. Endelig regnskap for
samferdsel viser en vesentlig besparelse i forhold til budsjett,
noe som gjenspeiler seg i km kostnaden.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt 6 SYKEFRAVÆR
Sykefraværsprosent 2009-2015
2009
Overhalla kommune
Gj.nitt norske kommuner

8,3
9,9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6,9
9,2

6.9
9,7

6,9
9,8

7,4
9,8

7,8
9,8

8,7
9,9

Sykefravær fordelt på egenmelding og sykemelding av ulik varighet
Overhalla kommune
Egen- Sykem. Sykem. Sykem. Sykem.
melding 1-3 dg 4-16 dg 17-56 dg > 56dg
2014
0,9
0,4
0,7
1,7
4,1
2015
1,1
0,1
0,7
1,3
5,5

Totalt
7,8
8,7

Sykefravær turnuspersonale i %
Overhalla kommune
Gj.nitt norske kommuner
Sykefravær etter kjønn i %
Overhalla kommune
Kvinner
Menn

2009
12,6

2009
9,2
4,8

2010
9,3

2010
7,8
3,9

2011
7,6

2012
10

2011
7,8
3,2

2012
7,8
3,3

2013
11,2

2013
8,3
3,2

2014
8,5

2014
8,7
3,6

2015
10,4
12,1
2015
9,6
5,1

Sykefravær i Overhalla har økt det siste året og relativt mest hhv. innenfor turnuspersonalet og for langtidssykemeldte.
Av store tjenesteområder er det ellers først og fremst renholdstjenestene og barnehageområdet som trekker opp. (Disse
tre av hovedområder har for så vidt normalt høyest sykefravær i kommunesektoren.) Overhalla har økt mer enn
kommunesnittet i Norge det siste året - selv om Overhalla fortsatt ligger lavere. Det er vanskelig å peke på noen bestemt
grunn til denne økningen. Årsakssammenhengene er komplekse og arbeidsgiver skal normalt heller ikke ha tilgang til
ansattes diagnoser – av diagnoser er det generelt normalt mest av muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser.
For uføreandel pr. årsverk har Overhalla fine tall og ligger vesentlig under gjennomsnittet både i Nord-Trøndelag og
landet for øvrig (jf. figur ovenfor).
Sykefravær / arbeidsmiljø har generelt høy fokus i organisasjonen og blir tett fulgt med tiltak / prosjekt både innenfor
enkeltenheter og fellestiltak for kommunen der det er naturlig (det er eksempelvis nå under forberedelse et
arbeidsmiljøprosjekt innenfor barnehageområdet i Overhalla rettet mot muskel- og skjelettplager / mulige stressfaktorer
med oppstart høsten 2016 (budsjettert til ca. 1 mill., størstedelen ekstern finansiering)).
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt 7 HANDLINGSPLAN FOR MILJØARBEID

.

Delmål 3.1
Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk
Naturmangfoldog god tilgjengelighet
Indikator
Ambisjon
Status/måling
og tiltak
3.1.1 Antall
besøk
registrert i
utvalgte
turbøker

1 Tiltak:
a) Det lages
en oversikt
over hvem
som har flest
besøk på den
enkelte turbok
for hvert
kalenderår
b) Denne
oversikten
bekjentgjøres
med oppslag
eller lignende
ved turboka

Delmål 3.3
Naturmangfold
Indikator
3.3.1 Avgang
prosent av
kommunens
areal
inngrepsfrie
områder
(Villmarksprege
de områder >5
km fra tekniske
inngrep)
3.3.2 Antall
dispensasjoner
fra arealplan

Turbok/Antall besøk
Fallvegen (Skogmo)
Himovatnet (Sletta)
Tømmersjøen(Øysl.)
Tetlivattan(Øyesvold)
Namsenløypa(Skage)
Koltjønnhytta(Skage)
Totalt

2007

2009

2010

2011

2012

2013

833
1980
888
3423
2622
8000
17746

714
1584
742
1724
5210
10250
20224

685
1828
714
2610
4450
9068
19355

500
1329
741
2438
4328
10679
20015

455
1196
910
2425
4646
10419
20051

782
3590
1015
2888
4677
9417
22369

594
3748
1333
3610
4168
13500
26953

2015
*
4004
880
3551
3940
13053
25428

*Mangler tall pga ødelagt bok

Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og artsrikdom bevares
for framtiden
Ambisjon og tiltak
Status/måling
1 Null avgang
villmarkspregede områder

2008: 0
2009: 0
2010: 0
2011: 0
2012: 1% (0,3 km2) (Adkomstvei hytter Tømmersjøen)
2013: 0
2014: 0
2015: 0

2 Ambisjon: Maks 5
dispensasjoner pr. år

2008: 4
2009: 5
2010: 2
2011: 9
2012: 500m2 (4 dispensasjoner)
2013: 6900m2 (10 dispensasjoner)
2014: 2400m2 (9 dispensasjoner)
2015: 1000m2 (8 dispensasjoner)

Indikator endret
f.o.m. 2012:
Antall m2
dyrket og
dyrkbar mark
omregulert ved
dispensasjon fra
arealplan

Ambisjon endret fom 2012
Ambisjon 2012:
Maks 3000 m2

Delmål 3.4
Avfall
Indikator

I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs

3.4.1
Tjenesteenheter
i org.kartet
sertifisert som
miljøfyrtårn
3.4.2
Antall

2014

Ambisjon og tiltak

Status/måling (se statistikk fra SSB under delmål 3.6)

1 Alle tjenesteenheter
skal være sertifisert

Status 31.12.2015 Alle tjenesteenheter er sertifisert Miljøfyrtårn (*)
(10 sertifikat)
(*) Kultur inngår som del av Overhalla barne- og ungdomsskole etter
flytting av kulturskole og folkebibliotek.

2 Å være blant de 3 beste
kommuner i Norge

Status 15.02.16 Overhalla er nr. 7 (Til sammen 13 Miljøfyrtårn i
Overhalla)
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt miljøfyrtårn pr.
innbygger
3.4.2 Mengde
klimagassutslip
p fra
avfallshåndterin
g.

3 Mer miljøvennlig
avfallshåndtering
v/MNA
MNA har deltatt i
nasjonalt prosjekt
vedrørende modell for å
beregne klimautslipp
Steg 1: Lage modell
Steg 2: Anvende modell
Steg 3: Iverksette tiltak

Steg 1 og 2 er gjennomført og tiltaksplan for MNA er utarbeidet og
gjennomføring av tiltak er påbegynt
Status MNAs klimapåvirkning av innsamling og behandling fra
husholdninger:
2009: 3190 tonn CO2-ekvivalenter
2010: 1499 tonn CO2-ekvivalenter
2012: 2394 tonn CO2-ekvivalenter
2013: 1521 tonn CO2-ekvivalenter
2014: 2208 tonn CO2-ekvivalenter
2015: 2283 tonn CO2-ekvivalenter
Økning 2013 til 2014 skyldes økning i avfallsmengdene.
Økning 2010 til 2012 skyldtes først og fremst at sammensetningen
av restavfallet i 2012 var slik at det var mye plast i restavfallet.
Forbrenning av restavfall med mye plast – gir et høyere utslipp av
CO2 enn hvis all plast var tatt ut av restavfallet. (Korrigerende tiltak
er iverksatt med utvidet ordning for levering av plast for
husholdninger fra 1.1.14)

Ambisjon MNA:
Innsamling og
behandling av avfall fra
husholdninger skal
være klimanøytral.

Tabell: Klimaregnskap MNA 2015 Kildesortert (inkl. restavfall totalt).
Innsamling

Videretransport

Kildesortert - Papir

185,3

29,8

387,8

-1097,98

-495,08

Kildesortert - Plast

9,3

13,2

135,98

-241,01

-82,53

265,3

56,3

29,3

-127,14

223,76

7

12,5

27,88

-47,01

0,37

Kildesortert - Våtorganisk
Kildesortert - Drikkekartong
Kildesortert - Glass/Metall

Behandling (*)

Redusert

SUM 2015

33,9

43,9

111,17

-581,67

-392,7

Restavfall

704,2

182,1

3543,94

-1401,21

3029,03

SUM

1205

337,8

4236,07

-3496,02

2282,85

(*) Behandling omfatter utslipp fra forbrenning, materialgjenvinning eller biologisk behandling for de ulike avfallstypene.

.

Indikator

5

Ambisjon og tiltak

Status/måling

Mer miljøvennlig innkjøp
1.Å være deltaker /aktiv
bidragsyter i
samarbeidsprosjektet
Innovativ handling, bedre
off. anskaffelser i NT
2.Det skal utarbeides
innkjøpsstrategi/ styringsdokumenter for innkjøp.
3.Strategi/styringsdokume
nter skal implementeres
4. Kompetanseheving
Bl.a. å ta initiativ til felles
innkjøpskonferanse(r) for
innkjøpere og leverandører
i Namdalen.

1. Overhalla kommune deltok i 2014/2015
samarbeidsprosjektet Innovativ handling, bedre offentlige
anskaffelser i Nord-Trøndelag.
2. Dialogkonferanse offentlige anskaffelser med offentlige
og private virksomheter i Midtre Namdal gjennomført i
Overhalla 26.2.2015.
3. Kommunestyret vedtok i møte 23.11.15 i K-sak 77/15.
“Anskaffelsesstrategi for Overhalla kommune” og at dette
legges til grunn for kommunens samlede utvikling i
kommende periode.
Det ble i vedtaket samtidig forutsatt at
a) det skulle innarbeides retningslinjer mot sosial dumping i
byggeprosjekter hvor Overhalla kommune er byggherre.
b) Innkjøpsstrategien må reflektere at Overhalla er
realfagskommune som fortrinn i samarbeidet mellom
kommunen og næringslivet.
c) Forslag til innkjøpspolitikk utarbeides 1. halvår 2015
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Se ellers relevante indikatorer 3.4.1, 3.4.6, 3.4.10, 3.5.1, 3.5.3

3.4.6

6

Overhalla skal bli
Fairtradekommune

Overhalla fikk status som Fairtrade-kommune i mai 2015.

3.4.10
Godkjent
sertifikat

10

Overhalla storkjøkken skal
fortsattvære DEBIOgodkjent (sertifisering for
økologisk
produksjon/omsetning)
Ambisjon
2014:35% av maten som
lages ved kjøkkenet skal
være økologisk.
2015: Serveringsmerke i
sølv (krav: 50% økologisk)

Overhalla storkjøkken er DEBIO godkjent pr oktober 2009
2010: 12 %.
2011: 13-14 %
2012: 22 %
2013: 30%
2014: 35%
2015: 37% (ambisjon vil bli foreslått justert ved rullering av
handlingsprogrammet / økonomiplanen til 40% økologisk i 2016
og sølvmerke 50% i 2017)

3.4.11
Reduksjon av
kommunal
utskrift og
kopiering

Reduksjon med 90% innen
år 2019 sammenlignet
med 2014

Tabell: Antall utskrifter pr. kopimaskin
Status: Antall utskrifter redusert med ca. 2% fra 2014 til 2015
(viser antall “blink”, ikke sortert etter ensidig og tosidig)
Maskin
serienr.
Enhet/bygg
2 014
2015
A5C0021030925

Teknisk 3. etasje

38989

A00K020010903

Servicetorg

47 212

44908

A002E020008358

Adm avd 4. etasje

35 969

27488

A02E022026360

OBUS, østre(14), admin(15)

18 472

20180

A0P2021024989

OBUS, Ungdomstrinnet

A5C0021011145

OBUS, 2. etasje

A5C0021011221

OBUS, Arb.rom.1. etasje

A121021005025

Lærerrom, 2. etasje OBUS

A121021005182

Lærerrom, kjeller OBUS

20 000

A0ED021018135

Ranemsletta bhg

17 816 18631

A0ED023013353

Skage bhg

13 314

13379

A121021026376

Skage , bhg. Trollstua

2 868

7382

A121021046937

Moamarka bhg., Barlia

8 783

6294

A0P2021016128

Hunn skole

A121021004976

Hunn skole; lærerrom

A5C4021168739

Vaktrom Hjemmesykepl

A121021008773

Helse og familie

A121021009959

12

Å konsolidere eller øke
antall sertifikat ISO 14001 i
Overhalla mv.
Det skal gjennomføres en

128 926 102481
80 665

85864

107 976 158985
7 971

3937

112 256 110899
22 052
10 840

27340
5763

7 973

7348

Vaktrom sykeheim

13 976

13053

A4FJ021002817

Helsesenteret

78 677

70497

A121021005182

Vaktrom TFH

36435
774 735 760864

TOTALT

3.4.12
Antall
bedrifter
sertifisert
etter ISO

25256

Antallet sertifikat ISO 14001 er uendret i 2015.
Følgende bedrifter er sertifisert pr. 31.12.15:
 MNA
 Overhalla kommune
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- positiv, frisk og framsynt 14001

erfarings-/startkonferanse.
Målgruppe er sertifiserte
ISO 14001-bedrifter og
potensielle nye ISObedrifter (planlegges som
et samarbeidsprosjekt
mellom kommunen,
Skogmo Industripark og
MNS Utvikling).

Delmål 3.5
Energi
Indikator

I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.
Ambisjon og tiltak

.

3.5.1Fokusby
gg
(utvalgte
kommunale
bygg jf. egen
tabell):

 Overhalla Betongbygg
 Overhalla Hus AS
 Grannes VVS
 NAMAS Vekst
 Flasnes Transport AS
 Miljøutvikling AS
 Siktedukfabrikken
(Huurre – har redusert sin virksomhet i Namsos)

Status/måling

1
Ambisjon 2017:
Innsparingsmål 20%
sammenlignet med 2012
(daggrads-korrigert)

Energiforbruk
pr m2 pr
tjenesteenhet
i
organisasjon
skartet.

I perioden 2007-2012 var
: Innsparingsmål: 20%
Måleresultat: ca. 26%
(daggrads-korrigert)

Energiforbruk
betyr her
“eksternt
tilført energi”
dvs. all
energi som
må tilføres
bygget for å
dekke totalt
netto
energibehov.

Bygg:

Forbruk
kwh/
m2
2007

Forbruk
Kvh/
m2
2010

Forbruk
Kvh/
m2
2011

Forbruk
Kvh/
m2
2012

213
Admbygg
Helsesenter 373

157

176

160

279

344

330

Hunn skole

134

141

133

OBUS
266
6 leil.Grovin
leiSkage

150

186

172

Skage bhg
Trollstua

188

155

167

144

253

180

233

224

Ranemsl bhg 223

206

157X 138

180

197

159

Moama bhg 198
248

173

174

194

141

195

182

Nor
m
tall
(*)

Norm Endring

Forbruk
Kvh/
m2
2014

Forbruk
Kvh/
m2
2015

152 198
316 334

153

225 165

-4,3%

329

300 235

-0,3%

135 143
153 177

132

175 135
110 XX 202 135
169

-0,8%

146 161
236 252

162

198 150

+12%

239

150 150

+4,5%

130 159
199 242

169

240 150

+23%

213

198 150

+22%

153 178
168 196

149

-5%

167

-8%

121

Gimle
Totalt

Forbruk
Kvh/
m2
2013

tall
%
ny- 2012
bygg
-14
(**)

-36%

Tallene i tabellen er graddagskorrigert
*) Normtall fastsatt skjønnsmessig ift byggeår og daværende
**) Rammekrav i NS 3031:2007
x) Nye Ranemsletta barnehage, forbruk fra 01.01.11
xx) Ny barneskole åpnet høsten 2015

1

2

Overhalla kommune skal
til enhver tid ligge foran
teknisk forskrift.
Pt.: Kommunale nybygg
skal være passivhus eller
nullenergihus.
Rehabilitering etc. av
eksisterende kommunale
bygg skal skje i tråd med
tabeller /ambisjoner
ovenfor.

SD-anlegg og Energioppfølgingssystem (EOS) system er montert i
2012.
Ny barneskole OBUS åpnet høsten 2015, energikarakter A og
passivhus standard.
Ny Skage barnehage får energikarakter A og blir tilnærmet
nullenergibygg, planlagt ferdig juli 2017
Nytt varmeanlegg / ENØK-tiltak Hunn skole ferdig 2015 (pellets).
Ny vurdering av oppvarmingskarakter og energikarakter for Hunn skole
vil skje i forbindelse med forestående byggteknisk gjennomgang se
pkt. 3.5.3.3
Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhusstandard - samarbeidsprosjekt, planlagt ferdig juli 2016.

5

Stimulere næringsliv til å
lage mer energi-
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt /miljøvennlige bygg.
Aktuelle tiltak:
* Å gjennomføre et
samarbeidsprosjekt for
rehabilitering av ett
utvalgt eksisterende
kommunalt bygg (mulig
pilot-/forsknings/utviklingsprosjekt).

.

Indikator

3.5.2 Samlet
stasjonært
energiforbruk
i Overhalla
utenom
kommunale
fokusbygg

Pilot-/samarbeidsprosjekt gjennomføres 2014-16: Rehabilitering av
omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeidsprosjekt mellom Overhalla kommune, Olav Duun VGS,
Husbanken, Sintef Byggforsk, Opplæringskontoret for byggfag i
Namdalen m.fl..

Ambisjon og tiltak

Status/måling

Ambisjon: 5 % lavere
energiforbruk i 2017 enn
i 2012.
(daggradskorrigert)

Indikator 3.5.1.1 Samlet årlig forbruk kommunale bygg/anlegg

År

1) kWh/år
(totalt for
bygg inkl.
fokus
bygg)
(Kun el)

2005
2006

3 836 161 3 342 674

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

4 159 898
4 104 354
4 040 921
4 294 159
4 477 914
4 624 197
3 900 285
4 225 681
4 054 724

2) kWh/år
bygg
3) kWh/år 4) kWh/år
(fokus)
Gatelys/ Vann og
(Kun el)
Plasser
Avløp

3 626 790
3 580 865
3 636 338
3 853 556
3 646 606
3 866 733
3 501 056
3 980 226
3 645 752

5) kWh/år
Hoppbakk
e/
Sum 3), kWh/år Totalt
Lysløyper 4) og 5) forbruk

68 957
89 364

404 314
418 728

46 806 520 077
41 793 549 885

4 386 046

103 343
144 844
132 965
100 263
171 733
167 931
197 956
79 853
163 809

426 044
427 786
443 740
512 440
612 408
645 291
662 941
609 634
655 095

38 810
43 254
38 011
53 767
62 896
63 069
62 916
7 009
73 971

4 728095
4 720 238
4 655 637
4 960 629
5 324 951
5 500 488
4 824 098
4 922 177
4 948 598

568 197
615 884
614 716
666 470
847 037
876 291
923 813
696 496
893 875

Tallene i tabellen er ikke graddagskorrigert.
Hvis vi graddagskorrigerer, har samlet forbruk økt med ca. 14,5 % i
perioden 2007-2015
For kolonne 3) og 5): Årstallene kan være unøyaktig fordi det ikke foretas
avlesning periodisk for hvert år og forbruket periodevis stipuleres
Samlet energiforbruk i hele kommunen. Historiske reelle tall, samt
prognose fordelt på energibærere i Tabell 1 og på brukergrupper i Tabell
2. Etter endring i energiforskrift
Kilde: Lokal energiutredning fra NTE 2013 (siste energiutredning, det er
sannsynligvis marginale endringer)
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Tabell 1

2

.

Indikator

3

Kommunen skal være
miljøpådriver/samarbeids-partner
overfor bank-/
finansnæringen
(bankrente-betingelser,
veiledning mv.)

Tabell 2
Relevant avtale foreligger mellom Overhalla kommune og Sparebank 1
SMN for dette.

Ambisjon og tiltak

Status/måling

Det skal arbeides
systematisk med ENØK i
forhold til utendørs
belysning:

Ved siste gatelysprosjekter Skogmo (opp til Overhalla Betongbygg)
2014 og Skage opp til Hunnaåsen 2013 er brukt LED lys.
Kommunalt tilskudd til skifte til LED privat boligfelt Meosen i 2015 (50%
av kostnad / ca. kr. 17.000)
Det vurderes fortløpende utskifting av eksisterende og som neste
prosjekt blir gatelysene hele Skageåsveien skiftet til LED i
sammenheng med ny Skage barnehage.

4

5

6
7

Det skal arbeides
systematisk med ENØK /
energigjenvinning for
vannverk
/vannledningsnett og
avløp / renseanlegg.
Steg 1: Det skal
utarbeides en
mulighetsstudie (herunder
statusoversikt over hvor
hen forbruket fordeler
seg)
Skoler og barnehager skal
arbeide systematisk med
energispørsmål/ENØK
som tema.
Det skal være fast rutine å
ta opp energispørsmål i
plan- og bygningssaker
Når kommunen leier ut

Steg 1: Gjennomført. Det blir framlagt politisk sak med rapport /
konklusjoner / forslag våren 2016.

Gjennomføres som del av kunnskapsløftet, miljøfyrtårn etc. og jf.
styringskort
Gjøres fortløpende som del av Rutinehåndbok saksbehandling (teknisk
avdeling).


Ordning tilskudd pr. kommunal boligtomt ved oppfylt
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt eller selger eiendom skal
det alltid vurderes å sette
føringer eller krav med
hensyn til energiløsninger

lavenergikrav.
Tilskuddet økt til 50.000,- fra 01.01.2012 (K-sak 85/11).
1 tomt fikk tilskudd i 2015.


8

3.5.3
Kommunale
fokusbygg:
Oppvarmings
karakter

Det skal stimuleres til
ENØK i jordbruket.
Herunder:

Ambisjon: Gradvis å få
utfaset olje og el som
hovedenergikilde i
kommunale og andre
bygg i Overhalla. (når el
driver varmepumpe er
energikilden fornybar)
a) 50% av samlet arealet
innen 2011
b) 100% av samlet areal
innen 2019
Kommunestyret vedtok
tilpasning for
ambisjonsnivå og
tidsplan i k-sak 107/11
(se kolonne til høyre)

Ved salg / utleie av kommunal eiendom settes føringer og krav
til energiløsninger (er f.eks. gjort ved salg Kirkåkern Skage,
detaljregulering hhv. område festet av Overhalla hotell og
detaljregulering område E Ranemsletta sentrum).
Vedtak årsbudsjett 2016: “Tilskuddsramme avsatt til oppfylling av
målene vedrørende ENØK-tiltak i kyllingfjøs, omdisponeres til
tilskuddsordning for utarbeidelse av driftsplaner i landbruket for veivalg
på egen gård. Landbrukskontoret får ansvaret for utarbeidelse av
tildelingskriterier.
(Kr 100.000,- pr år jf. Økonomiplan 2016-19)”
Status p.t.:
Energi
karakter

Oppvarm
-ing

Målsetting:
Energi Oppvarming
Karakt
er

Fokusbygg

Innen:

1

Adm.bygget

E

5/Rød

D

3/Gul

2016

2

Helsesenteret

D

5/Rød

C

3/Gul

2016

3

Hunn skole

F

3/Gul

D

2/Lys grønn

2017

4

Moamarka bhg

E

4/Oransje D

2/Lys grønn

2016

5

OBUS

D

5/Rød

D

3/Gul

2016

6

OBUS barnesk

Ikke merket

5/Rød

A

1/Mørk grønn

2015

7

Skage barnehage

D

5/Rød

A

1/Mørk grønn

2016

8

Trollstua bhg

E

5/Rød

C

Gul

2018

9

Ranemsletta bhg

A

2/Lys grø

A

2/Lys grønn

10 Gimle
Energikarakter: Skala fra A til G.
Oppvarmingskarakter: 5-trinns skala fra grønn (1) til rød (5).
Gimle energimerkes når bygging OBUS er avklart

Forklaring oppvarmingskarakter (mer om energimerking står på
NVEs hjemmeside):
Oppvarmingskarakteren bestemmes ut i fra andelen av det totale
oppvarmingsbehovet som dekkes av strøm og/eller fossile energivarer.
Andelen el og fossilt må ligge under følgende verdier for å oppnå de
ulike fargekarakterene:
Oppvarmingskara
kter (etter farger)

30,0 % 47,5 % 65,0 %
82,5 % 100,0 %
Oppvarmingskarakteren tar utgangspunkt i det beregnede
energibehovet til oppvarming av rom og tappevann, og andelen det er
naturlig at de enkelte systemene kan dekke. F.eks. tas det for gitt at
fjernvarme kan dekke nær hele oppvarmingsbehovet.
Forklaring energikarakterskala:
Type
/karakter
Barnehager
Kontorbygg
Skolebygg
Sykehjem
Idrettsbygg

Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
A
B
C
D
E
F
G
90

135

180

228

276

414

Ingen grense

84
79
136
109

126
118
203
164

168
158
271
218

215
208
328
272

263
259
384
325

395
389
576
488

Ingen grense
Ingen grense
Ingen grense
Ingen grense
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt A=
oppvarmet del
av BRA [m2]

1

2

3

Kommunale nybygg bør
oppfylle beste
oppvarmingskarakter,
Mørk grønn.
Eksisterende oljekjeler i
kommunale bygg skal
erstattes med andre
supplerende / fornybare
energikilder så snart det
er hensiktsmessig
Valg av energikilder/systemer for fornybar
energi skal skje ut fra en
konkret vurdering i
forbindelse med hvert
enkelt nybygg- og
rehabiliteringsprosjekt mv.

Øvre grense for karakter C er basert på
nivå for TEK 2007. For boliger er denne
tilpasset NS 3031:2007 / A1:2010.

Oppvarmingskarakter ny barneskole OBUS: Mørkegrønn (ferdig 2015)
Oppvarmingskarakter ny Skage barnehage: Mørkegrønn (ferdig 2016)

Oljekjeler på OBUS og Hunn skole skiftet ut i 2015 (ved ny barneskole
OBUS og nytt varmeanlegg Hunn skole). Erstattet med biovarme
(pellets).
Nytt varmeanlegg Hunn skole dimensjonert også for oppvarming av ny
hall.

Side 35 av 39
-68-

Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Delmål 3.6
I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2-binding.
Klimagasssutslipp
(Omfatter ikke deponi som er behandlet under delmål 3.4. (avfall))
Indikator
Ambisjon og
Status/måling
tiltak

Transport
3.6.1
Mengde
klimagassutslipp fra
veitrafikk.

Klimautslipp fra
landbruk og
transport skal
reduseres vesentlig
innen 2020
(ambisjon
fastsettes nærmere
her når det
foreligger sikrere
målemetoder/
statistikk)

Utslipp av klimagasser i OVERHALLA kommune (tabell 1).

Kilde: SSB. Målemetode

fram til 2009. Usikre tall på kommunenivå

Millioner tonn CO2-ekv

1991 1995 2000 2005 2008 2009

Total

0,041 0,043 0,044 0,040 0,040 0,040

Mobil
Veitrafikk
forbrenning
Annen mob
forbre

0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009

Stasjonær

Industri og
bergv

0,001 0,001

Andre næringer

0,001 0,001 0,001 0,001

0 0,001

Husholdninger

0,001 0,001 0,001 0,001

0 0,001

Jordbruk

0,018 0,019 0,022 0,019 0,020 0,021

forbrenning

ProsessUtslipp

0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003
0 0,001 0,001 0,001

Avfallsdeponiga 0,009 0,009 0,009 0,006 0,005 0,005
ss

Utslipp av klimagasser i OVERHALLA kommune (tabell 2).
Kilde: SSB. Ny målemetode. Forbedret målemetode, fortsatt unøyaktighet knyttet til
tallene på kommunenivå.
(Metoden for hvordan de kommunefordelte utslippene er beregnet er nærmere
dokumentert i https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luftav-klimagasser-fordelt-pa-kommune)

Klimagasser i alt (Karbondioksid
(CO2)-ekv) 1000 tonn
Oppvarming i andre næringer og husholdninger
Veitrafikk - lette kjøretøy inkl. moped/motorsykkel
Veitrafikk - tunge kjøretøy
Dieseldrevne motorredskaper
Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel
Jordbruk - kunstgjødsel og annet jordbruk
Avfallsdeponigass
Avløp og avfall unntatt deponi
Totalt

200
9

201
1

201
3

0.9

0.7

0.8

6

6.1

6

2.8 2.9 2.7
2 1.9 2.3
15.9 16.1 16.8
5.7 6.2 6.4
5.9 5.2 4.3
0.1 0.1 0.2
39.3 39.2 39.5

Kilde: SSB
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Utbygging av gang- og
sykkelveier RV: Steg:
1. Himokorsen Fuglem
2. Barlia-korsen Øysvoll-korsen
3. Øysvollkorsen-Skage
4. Skage - Namsos
Øvrig veinett: Ranem
bru gis høy prioritet.

Totalt 100 elbiler i
Overhalla innen
2017
Ladeinfrastruktur og
tilrettelegging for
ladbare biler

3.6.3 Antall
elbiler i
Overhalla

Steg 1 er Fullført
Kommunestyret vedtok i møte 7.9.15 K-sak 48/15 Sykkelstrategi og gang/sykkelveg Overhalla - Namsos – oppstart planarbeid og finansiering av
forprosjekt:
“ Det utarbeides et forprosjekt for tiltaket: Gang- og sykkelveg mellom
Overhalla – Namsos. Forprosjektet framlegges kommunestyret før en
eventuell detaljplanlegging starter.
Forprosjektet utarbeides innenfor en ramme på kr. 300 000 inkl. mva.”
Pilotprosjekt utbygging av fleksiladestasjoner: Overhalla kommune
etablerte i 2015 en tilskuddsordning totalramme 165.000,- der det gis tilskudd
til virksomheter for å sette opp ladepunkt for offentlig bruk (pr. virksomhet
inntil kr. 25.000,- og maks 50% av totalkostnad).
Samarbeidsprosjekt / spleiselag: NTFK, MNS Utvikling og Overhalla
kommune.
Status pr. 31.12.15: I alt 5 bedrifter har søkt/ fått tilsagn, 1 av dem ar senere
trukket seg, de 4 andre er: Overhalla Betongbygg AS, Overhalla Hus AS,
Spar Overhalla og Spar Skage. Pr. februar 16 er 3 av stasjonene ferdig
montert og den 4. monteres våren 2016.

Reduksjon med
50% innen 2017
a)Revidere og fokus
på å få implementert
Grønne reiser –
retningslinjer for
Overhalla kommunes
reisevirksomhet.
b) Miljøvennlige biler
ved kjøp/leie/leasing
– elbiler når dette er
hensiktsmessig.
*80% elbil innen
2017
*100% elbil innen
2020

3.6.4 Samlet
CO2utslipp
fra den
kommunale
bilparken

Resterende av prosjektrammen, kr. 65.000,-, omdisponeres til
fleksiladestasjoner ved kommunale bygg (foran Administrasjonsbygget)
Status 31.12.14: 33 % av den kommunale bilparken er el., totalt 4 elbiler
(utrykningskjøretøy ikke medregnet)
Status 31.12.2015: 40% av den kommunale bilparken er el., totalt 6 elbiler
(utrykningskjøretøy ikke medregnet
Se tabell nedenfor.

Tabell: Kjørte kilometer pr. enhet/tjenesteområde 2015

105 646

17 547 12711

32 129
12 580
43 814
8 118
15 435
20 011

32884
14107
48973
7615
22317
23101

15
0
0
0
33
27
0
0
0
16

16
0
0
0
42
48
0
0
0
23

Fossilt 15 i %

60 268 94644

15
3
0,2
0,3
32
14
16
7
12

Fossilt 14i %

15

41386
15246
48973
15230
44635
206017

13
3
1
1
33
15
16
10
8

Andel i EL 15 i
%

13

57 401
23 545
43 814
16 236
30 870
199 873

61085
13270
532
614
133585
56484
66611
28233
51200
411614

Andel El 14i %

38 987 57268
14 194 27076

48 531
12 585
2 608
2 073
119 869
53 051
60 203
35 997
30 870
365 786

Snitt km pr. bil
15

3
3
1
2
2

10238
13270
532
614
34931
14162
17638
13003
6565
110533

Snitt km pr bil

3
3
1
2
2

13 437
12 585
2 608
2 073
23 481
15 312
16 389
19 761

Av totalt 15

40547

Av total 14 i %

28 007

Ant km totalt 15

7 087 10300

Ant km totalt 14

4

Ant km privat bil
15

2

Ant km privat bil
14

Ant km Diesel
15

Ant km diesel
14

Ant km EL15

Ant km El 14

Ant biler 15
Ant biler 14
Adm/polit
Skole
Barnehage
Sykeheim
Hjemmetj.
Helse&fam
Kultur
Teknisk
Vann/Avl

85
100
100
100
67
73
100
100
100
84

84
100
100
100
58
52
100
100
100
77
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Overhalla skal bli
sykkelkommune nr.
1 i Namdalen.

Landbru
k
3.6.5
Mengde
klimagassutslipp

1 Å stimulere til
tilstrekkelig
forekomst/
utnyttelse av
lagerkapasitet for
husdyrgjødsel
Steg 1: Å stimulere til
kartlegging av
behov/ledig kapasitet
og til samhandling
2 Å stimulere til
bedre grøfting av
dyrkamark



Tilskuddordning for kjøp av el-sykkel iverksatt 2015 (tilskudd 20% av
pris og maks kr 3.000,- pr. sykkel innenfor en ramme på kr 50.000,pr år i perioden 2015-2017.)
Hele rammen ble disponert og tilskudd gikk til i alt 19 el-sykler i 2015.



Sykkelstrategi for Overhalla kommune 2015-2020 vedtatt av
kommunestyret 21.12.2015 PS 102/15
“Vind i håret - sykkelstrategi Overhalla kommune 2015-2020”

Undersøkelser har avdekket:
 Kjellere som ikke har vært i bruk kan ha fått frostskader
 Bønder med for liten kapasitet har avtaler om bruk av overkapasitet
på gårder med drift
 Jordleieavtaler kan også inneholde avtale om bruk av gjødsellager






3 Å stimulere til et tiltak
som bidrar til på en
enklere måte og med
mindre transport kan
skaffe seg nødvendig
dyrefor
jordformidlingsordnin
g / jordbank etc.).
4 Å stimulere til ØKOkjøring i landbruket
(ØKO-kjørekurs etc.).




Miljø og landbruk bistår gårdbrukere med kompetanse.
Hydrotekniske anlegg: Midtre Namdal er den kommunen i N-Tr lag
som bruker størst andel av SMIL-midler tll hydrotekniske tiltak. Høy
aktivitet gir høy andel midler fra fylkespotten, som igjen genererer
aktivitet. Fagdager tidligere år har vært viktig stimulans.
Grøfting: Arrangert grøftedag 2014 med over 40 deltakere.
Grøfteplanleggingskurs vinter 2014/15 for at gårdbrukere skal kunne
lage egne grøfteplaner. Veiledet gårdbrukere i utarbeidelse av egne
grøfteplaner.
Prosjekt med kartlegging av potensiale foreligger:
http://namdal.nlr.no/media/ring/1232/Sluttrapport%20.pdf
NLR arbeider med søknad om midler til prosjekt med
jordformidlingsordning . Prosjektsøknad sommer/ høst 2016.

Det er i samarbeid med MNS Miljø & landbruk søkt til Fylkesmannen i NordTrøndelag om tilskudd til utviklingsrettet miljøtiltak /praktisk rettet kurs i
energieffektiv traktorkjøring i Overhalla i 2016.
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Årsmelding 2015
- positiv, frisk og framsynt Aktivitetsdata for skogbruket i Overhalla 2000-2015

3.6.6
Aktivitetsnivå
når det
gjelder
skogkultur og
tynning

År

Avvirkni
3
ng (m )

Utsatte
planter
(stk)

Planter
per m3
avvirket
1

Planter
3
per m
avvirket
2

Ungskog
pleie
(daa)

2000

14 979

167 045

11,2

1 024

2001

22 015

158 095

7,2

8,5

1 991

2002

21 152

175 405

8,3

8,1

2 350

2003

19 413

90 950

4,7

4,5

31

2004

12 611

79 175

6,3

4,9

1 641

2005

14 633

31 700

2,2

2,3

806

2006

16 839

72 400

4,3

4,6

1 561

2007

13 970

77 650

5,6

5,0

722

2008

22 467

82 725

3,7

4,5

566

2009

26 788

162 400

6,1

6,6

707

2010

18 400

112 200

6,1

5,0

519

2011

26 597

181 575

6,8

8,1

812

2012

7 078

66 450

9,4

3,9

912

2013

24 544

82 250

3,4

5,2

846

2014

46 278

216 150

4,7

6,1

944

2015

16 636

96 940

5,8

3,1

1 000

Kolonne 2: Avvirkningsmengde måles i volum med enheten m

3

Kolonne 3: Utsatte planter det enkelte år. Er det avvirket mye dette og foregående år
er det naturlig at aktiviteten blir høy. Utsatte planter er et uttrykk for aktiviteten i
skogbruket.
Kolonne 4: Uttrykk for planteaktiviteten uavhengig av hogstkvantum. Hvis hele
avvirkningen gjenplantes samme år
Kolonne 5: Uttrykk for planteaktiviteten uavhengig av hogstkvantum. Hvis plantingen
representerer halve hogsten for gjeldende år og halve hogsten for foregående år
Kolonne 6: Ungskogpleie er rydding av lauvskog og eventuelt "tynning" lenge før man
kan ta ut nyttbare dimensjoner, måles i dekar (daa)

10
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2016/668-3

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsregnskap 2015
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
41/16
35/16

Møtedato
10.05.2016
24.05.2016

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommunes årsregnskap for 2015 godkjennes med et regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) på kr 3.009.393,14.
2. Mindreforbruket avsettes til “Generelt disposisjonsfond”.
3. Overforbruket innenfor flyktningetjenesten på kr 521.415,52 dekkes med
«flyktningefondet” som overføres “Generelt disposisjonsfond”.
4. Følgende budsjettjustering gjennomføres:
Art
19310
15400
25950000
25600002
25600002
25600100

Ansvar
8100
8100

Tjeneste
89900
89900

Beløp
-3.009.393,14
3.009.393,14
3.009.393,14
-3.009.393,14
-521.415,52
521.415,52

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:
1. Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2015
2. Revisjonsberetning 2015
3. Årsregnskap 2015
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Saksopplysninger
Kommuneloven med tilhørende forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og
fylkeskommuner) gir føringer for hvordan kommuneregnskapet skal registreres, dokumenteres,
presenteres og behandles. I tillegg skal en forhold seg til god kommunal regnskapsskikk.
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske
oversikter og noteopplysninger.
Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt og
avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar i påfølgende år. Kontrollutvalget skal avgi
uttalelse til kommunestyret før årsregnskapet vedtas.
Driftsregnskapet
Regnskapsskjema 1A - drift

Regnskap
2 015

2 015

Skatt på inntekt og formue

75 389 004

74 113 000

1 276 004

Ordinært rammetilskudd

134 730 393

134 667 000

63 393

6 408 333

6 358 000

391 203

388 844

2 359

Andre generelle statstilskudd

16 746 481

17 447 600

-701 119

Sum frie disponible inntekter

233 665 414

232 974 444

690 970

2 266 681

2 079 245

187 436

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

9 471 601
-

Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger

9 134 000
-

9 910 000

9 910 000

-17 114 920

-16 964 755

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger

Rev budsjett

28 257 586
1 869 545

50 333

-150 165
0

1 743 307

126 238

6 130 986

6 130 986
10 864 241
611 000

0
-274 016

Netto avsetninger

-12 794 920

-12 394 666

Til fordeling drift

203 755 573

203 615 023

140 550

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

200 746 180

203 615 023

-2 868 843

Regnskapsmessig mindreforbruk

3 009 393

Overhalla kommunes årsregnskap for 2015 viser et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr
3.009.393,14 etter bruk og avsetninger av interne
finanstransaksjoner. Overskuddet viser besparelse i
forhold til revidert budsjett.

337 601

28 257 586

10 864 241
336 984

Avvik

-400 254

Årets mindreforbruk fremkommer som følge av kr
690.000 mer i frie inntekter, merforbruk netto
finansutgifter på kr 150.000. Samlet er det en
besparelse innenfor rammeområdene på kr
2.868.000.000. Det er avsatt kr 400.000 mer til
øremerkede fond enn vedtatt budsjett.

Besparelsen på rammeområdene fordeler seg som følgende:
Regnskapsskjema 1A - drift
Regnskap
Rev budsjett
Avvik
Fagområde helse, teknisk og Midtre
2 015
2 015
Namdal samkommune er de
Politiske styringsorganer
407 000
-173 000
580 000
Stabs- og støttefunksjoner
15 324 000
15 310 000
14 000
områdene med de vesentligste
Fagområde oppvekst
74 581 000
74 193 000
388 000
besparelsene. Innenfor helse har en
Fagområde helse/sosial
68 821 000
70 086 000
-1 265 000
Fagområde kultur
8 616 000
8 838 000
-222 000
mottatt ca kr 800.000 mer enn
Fagområde teknisk
26 254 000
27 201 000
-947 000
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag
-12 067 000
-12 062 000
-5 000
budsjettert i tilskudd til
Midtre Namdal Samkommune
18 809 000
20 223 000
-1 414 000
resurskrevende brukere. Ut over
Sum fordeling drift (til skjema 1A)
200 746 000
203 615 000
-2 869 000
dette er det vakanser i stillinger som
gir besparelsen. Innenfor tekniske tjenester knyttes besparelsen til samferdselsområdet. Mindre
vintervedlikehold enn budsjettert. I tillegg er det noe mindreforbruk innenfor
eiendomsforvaltningen.

Midtre Namdal samkommune med en samlet besparelse på kr 1,4 millioner fremkommer som
følge av besparelser innenfor flere av tjenestene. Her kan nevnes skatteoppkrever, info/service,
Miljø og landbruk, og utviklingskontoret. Nav har en samlet besparelse på kr 270.000 og
barnevern et overforbruk på kr 90.000. Det er videre inntektsført finansinntekter på kr 498.000
som gjelder reduserte renteutgifter og premieavvik.
Rammeområdet Politisk styringsorganer viser samlet overforbruk på kr 580.000. Posten for bruk
av premiefond og premieavvik utgjør det vesentligste av overforbruket. Samlet sett har
pensjonskostnadene vært på kr 20,9 millioner. I forhold til budsjett er det et merforbruk på kr
214.000.
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Budsjettrammen til fagområdet oppvekst på kr 74 millioner er overskredet med kr 388.000. Det
vesentligste av overforbruket knyttes til barnehage og styrket tilbud barnehage med kr 826.000.
Grunnskole og skolefritidsordningen viser en besparelse på kr 438.000.
Nasjonalt ble det i løpet av året beregnet at en ville få en skattesvikt. Staten kompenserte tapet
med kr 1,2 milliarder. Endelige skatteinngang viste en forbedring på kr 0,8 milliarder.
Overhalla mottok kr 1,2 millioner mer i skatt på inntekt og formue enn budsjett. Ser en samlet
på skatt og rammetilskudd har en mottatt kr 2.351.000 mer enn opprinnelig budsjett. Av dette er
kr 1 million «skjønnsmidler» som knyttes til en enkeltstående bruker flere år tilbake. Reelt har
en da en merinntekt på 1,3 millioner.
(tall i kr 1000)
Skatt på inntekt og formue
Inntektsutjevning
Rammetilskudd

Budsjett
73 140
19 452
115 175
207 767

Endring Rev budsjett Regnskap
973
74 113
75 389
-1 585
17 867
17 930
1 625
116 800
116 799
1 013
208 780
210 118

Avvik
1 276
63
-1
1 338 For

Flyktningetjenesten budsjetteres med balansering av inntekter og utgifter. Budsjetterte
integreringstilskudd som mottas blir avsatt til disposisjonsfond. Fondet skal videre brukes til å
dekke de utgifter en har med ordningen. Endelig regnskap for ordningen viser samlede
overforbruk på kr 521.415,52. Dette påvirker regnskapsresultatet negativt. Hadde en tidligere
hatt tilstrekkelig oversikt over endelige integreringstilskudd og refusjoner knyttet til
flyktningebosettingen i 2015, ville disse merinntektene gjennom en budsjettjustering blitt
foreslått avsatt til fond til bruk i senere år. Det vesentligste av overforbruket kan henføres til
mindre mottatt integreringstilskudd enn budsjettert.
Rådmannen anbefaler at kr 521.415,52 overføres fra “statstilskudd flyktninger” til “generelt
disposisjonsfond” (intern overføring).
Netto driftsresultat viser hva en har disponibelt til avsettinger etter at drifts- og finanskostnader
er dekket. Korrigert for øremerkede ordninger og lånefinansiert momskompensasjon fra
investeringer viser en positiv utvikling. Korrigeringen gjør resultatet mer sammenlignbart
mellom år og viser hvor mye av frie midler fra driften som er avsatt.
2011
2012
2013
2014
2015
-3 370 411 -6 515 162 -9 286 414 -5 683 445 -15 804 314

Netto driftsresultat iht. årsregnskapet
For at netto drif tsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan drif ten i
kommunen har vært siste år, må det korrigeres for følgende forhold:

- Bruk av bundne fond
+ Avsetning til bundne fond
- Underskudd/ overskudd VAR
+ Momskompensasjons fra investeringer
Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet

-1 997 209 -1 551 831 -2 033 517
-779 161
-336 984
2 233 778 1 263 539 2 284 735 1 426 371
1 869 545
-148 397
572 680
30 665
-40 236
-128 482
2 930 817 2 364 845 3 353 015
-351 421 -3 865 930 -5 651 516 -5 076 471 -14 400 235

Overhalla har for 2015 et bra netto driftsresultat på kr
15 millioner. Planlagt var kr 12 millioner og er bevist
i forhold til å kunne forberede seg på en perioder med
store investeringer og økte kapital kostander. 5% av
driftsinntektene er avsatt til fond. Det forventes at en i
kommende år vil redusere dette ned mot 2% som er
anbefalt avsetting for å sikre fremtidige svingninger i
økonomien.
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Investeringsregnskapet
Regnskapsskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

Regnskap

Rev budsjett

Budsjett

2 015

2 015

2 015

76 135 395
1 698 500
674 875
2 919 491
887 000
82 315 261

79 737 375
3 546 000
675 000
2 656 000
887 000
87 501 375

83 194 250
2 000 000
731 000
2 656 000
88 581 250

61 454 084
1 852 212
14 610 474
3 812 491
81 729 261
586 000
82 315 261

64 807 100
1 632 000
16 233 275
4 243 000
86 915 375
586 000
87 501 375

69 485 400
1 100 000
15 508 850
1 700 000
87 794 250
787 000
88 581 250

Årets finansieringsbehov viser en
besparelse i forhold til budsjett på kr. 3,6
millioner. Framdriften i investeringene
avviker noe fra revidert plan (5 %).
Det er lånt ut kr 1,7 millioner i Startlån,
som er kr 1,8 millioner mindre enn
rammen. Det er betalt kr 2,9 millioner i
avdrag på Startlån og mottatt det samme.
Av eksterne lån er det brukt kr 61
millioner som er kr 3,3 mindre enn
budsjett.

I 2015 er det solgt tomter for kr 1,8 millioner, hvor kr 1,2 millioner gjelder festetomter.
Årets investeringsregnskap viste før saldering et overskudd (udisponert) resultat på kr 1,5 som
ble balansert ved å redusere bruk av lån.
Det vesentligste av overskuddet knyttes til fremdriften på investeringene ikke er i hht til
budsjett. I tillegg mindre videreutlån og i tilskudd enn budsjettert.
Balanseregnskapet
Arbeidskapital er et begrep som blir bruk i forbindelse med vurdering av likviditeten, men viser
også soliditeten. Den har i flere år vært svak for Overhalla. Men i 2013 ble dette snudd. 2015
viser at forbedringen har fortsatt. Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og
kortsiktig gjeld. For å kunne vurdere likviditeten/ soliditeten på langsikt bør en korrigere for
premieavvik, ubrukte lånemidler, og bundne fond. Tabellen “korrigert arbeidskapital” viser et
bilde av kommunens historiske økonomiske
utvikling siden 2004. Med de premisser som er
lagt i økonomiplan 2016-2019 skal
arbeidskapitalene styrkes ytterligere.

Nøkkeltallet likviditetsgrad 1 som anbefales å
være over 100 % er ved årsskifte 150 % og
viser at likviditeten på kort sikt er
tilfredsstillende.
Fondsbeholdningen består av bundne og
ubundne drifts- og investeringsfond. Total har
kommunen en fondsbeholdning på kr 43,3
millioner, som er en samlet styrkning på kr 19
millioner. I opprinnelig budsjett var det vedtatt
en styrking av disposisjonsfondet på kr 6
millioner, som ble økt til kr 17 millioner. Det
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vesentligste av økningen knyttes til avsetting av overskudd 2014 på kr 6 millioner og økt
avsetting av integreringstilskudd. Disposisjonsfondet vil ved staren av 2016 være på kr 33,5
millioner med forbehold om at rådmannens forslag om avsetting av overskuddet blir gjort mot
fondet. Herav kr 13 millioner i «flyktningefondet».
Disposisjonsfondet i forhold til
driftsinntektene viser at en ved utgangen av
2015 var på 9,8 %. For at en skal kunne ha en
«sunn» økonomi anbefales det den bør være
mellom 5 og 10 %.
Kommunens langsiktig gjeld har økt betydelig
de siste årene. Samlet gjeld er på kr 328
millioner, hvorav kr 22 millioner er knyttet til
Startlån. Gjelden vil øke i de kommende år. I
hht til økonomiplanen 2016-2019 vil den være på
kr 433 millioner ved utgangen av 2019. I forhold
til 2015 vil dette innebære at netto finanskostnader
øker med 8 millioner.
I tillegg til langsiktig gjelde har kommunen som
arbeidsgiver fremtidige pensjonsforpliktelser. Ved
årsskifte har en kr 388 millioner i
pensjonsforpliktelser. Av dette er kr 316 millioner
dekket inn (pensjonsmidler). Netto er forpliktelsen
kr 72 millioner.
Ser en resultat over en 11 års periode kan en
se at Overhalla har gått med overskudd med
unntak av 2008. Overskudd viser at en har
hold seg innenfor tildelte rammer. Det vil
alltid være en god start på påfølgende år hvis
en slipper å dekke inn underskudd.
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SAK 008/16
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAP 2015
Saksgang
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
21.04.2016

Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr.
008/16

Arkiv
428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget tar Overhalla kommunes årsberetning for 2015 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret vedrørende Overhalla
kommunes årsregnskap for 2015.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen
av årsregnskapet.
Behandling
Økonomisjefen og revisor redegjorde for hhv. regnskap og revisjon.
Forslag i møtet:
Ingen
Avstemming:
Enstemmig
Endelig vedtak:
1. Kontrollutvalget tar Overhalla kommunes årsberetning for 2015 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret vedrørende Overhalla
kommunes årsregnskap for 2015.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen
av årsregnskapet.
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2015
Årsregnskapfor Overhallakommune

Rådmannensforslag
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DRIFTSRE
GNSKP2015
Regnskapsskjema
1A - drift

Regnskap Revbudsjett

Skattpå inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd

2 015

2 015

75 389 004

74 113 000

134 730 393 134 667 000

Skattpå eiendom
Andredirekte eller indirekte skatter
Andregenerellestatstilskudd
Sumfrie disponibleinntekter
Renteinntekterog utbytte

6 408 333

6 358 000

391 203

388 844

16 746 481

17 447 600

Renteutg.,provisjonerog andre fin.utg.
Tapfinansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdragpå lån
Netto finansinnt./utg.

2 015

Regnskap
2 014

73140000 72 890 694
134627000127 559 753
6278000 6 363 345
358844
391 203
15563600 12 327 029

233 665 414 232 974 444 229 967 444 219 532 024
2 266 681

Gevinstfinansielle instrumenter(omløpsmidler)

Budsjett

2 079 245

-

-

9 471 601

2 788 643

-

9 134 000

-

1 411 245

-

10 720 000

9 055 426

-

9 910 000

9 910 000

8 740 000

7 853 375

-17 114 920

-16 964 755

-18 048 755

-14 120 158

Til dekningav tidligere regnsk.m.merforbruk

-

-

Til ubundneavsetninger

28 257 586

28 257 586

16 302 600

13 890 452

Til bundneavsetninger

1 869 545

1 743 307

1 743 307

1 426 371

Bruk av tidligere regnsk.m.mindreforbruk

6 130 986

6 130 986

10 864 241

10 864 241

Bruk av ubundneavsetninger
Bruk av bundneavsetninger
Netto avsetninger
Overførttil investeringsregnskapet

-

706 093

10 241 241

14 279 111

336 984

611 000

211 000

779 161

-12 794 920

-12 394 666

-7 593 666

447 542

-

-

-

-

Til fordeling drift

203 755 573 203 615 023 204 325 023 205 859 407

Sumfordelt til drift (fra skjema1B)

200 746 180 203 615 023 204 325 023 199 728 421

Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk

3 009 393,14

Regnskapsskjema
1B- drift

-

-

Regnskap Revbudsjett

Fordelesslik:

6 130 985

Budsjett

Regnskap

2 015

2 015

2 015

2 014

406 994

-173 178

3 261 822

-2 173 574

Stabs-og støttefunksjoner

15 324 457

15 309 820

14 017 630

13 053 216

Fagområdeoppvekst

74 581 487

74 192 738

71 650 049

71 797 027

Fagområdehelse/sosial

68 820 846

70 085 582

68 312 102

74 076 871

Politiske styringsorganer

Fagområdekultur

8 615 972

8 838 496

12 099 496

12 420 738

26 254 368

27 200 532

24 535 305

22 773 174

0

0

0

4 719

Skatter,rammetilskudd,renter og avdrag

-12 066 824

-12 061 967

-10 141 381

-10 253 021

Midtre NamdalSamkommune

18 808 880

20 223 000

20 590 000

18 029 270

Fagområdeteknisk
Interkommunaltsamarbeid

Sumfordeling drift (til skjema1A)

200 746 180 203 615 023 204 325 023 199 728 421

3
Årsregnskap– Overhallakommune- 2015
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INVESTERIN
GSREGN
SKAP2015
Regnskapsskjema
2A- investering
Investeringeri anleggsmidler
Utlånogforskutteringer
Kjøpavaksjerogandeler
Avdragpålån
Dekningavtidligere årsudekket
Avsetninger
Åretsfinansieringsbehov
Finansiertslik:
Brukavlånemidler
Inntekter fra salgav anleggsmidler
Tilskuddtil investeringer
Kompensasjonfor merverdiavgift
Mottatte avdragpåutlån og refusjoner
Andreinntekter
Sumeksternfinansiering
Overført fra driftsregnskapet
Brukavtidligere årsudisponert
Brukavavsetninger
Sumfinansiering
Udekket/udisponert

Regnskap Revbudsjett

Budsjett

Regnskap

2 015

2 015

2 015

2 014

76135395
1698500
674875
2 919491
887000
82315261

79737375
3 546000
675000
2 656000
887000
87501375

83194250
2 000000
731000
2 656000
88581250

61666468
6 172000
646665
2 860572
7 084000
78429704

61454084
1852212
14610474
3 812491
81729261
586000
82315261
-

64807100
1 632000
16233275
4 243000
86915375
586000
87501375
-

69485400
1 100000
15508850
1 700000
87794250
787000
88581250
-

53942275
6 974811
10909877
4 640741
76467704
1 962000
78429704
-
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Regnskapsskjema 2B - investering

Regnskap

Rev budsjett

2 015

2 015

Budsjett

Regnskap

2 015

Erorsjonssikring Storøya
Universiell utforming kommunal bygningsmasse
36 027
36 000
Bygging av energieffektivt leilighetsbygg Skage
Utbygging Svarlia boligfelt 2012
Utbygging Skageåsen boligfelt 2012
Prosjektering Obus - ny barneskole
58 207 747
58 348 000
58 348 000
Industriområde Skogmo - utvidelse av areal 2012
Gansmo renseanlegg
Vegadressering
Utredning fornybar energikilder 2012
Veibelysning OCEM
Ny avløpsledning Øysletta 2013
Pumpestasjon Reinbakken
Gang/ sykkelveg mellom Skageåsen III og Skage Vest
Reg.plan - Ny barnehage på Skage 2013
6 197
Bytte av membraner I Rakdalåsen vannbehandlingsanl eggTrykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmåling-41
spunkter
541
på hovedledning
-67 000
Nytt brannalarmanlegg ved Helsesenteret/ Sykeheim etter- stormen november
2013
Innløsning av fastetomter (25300607)
Utbedring ras Steinvegen 2013
Nytt varmeanlegg Hunn skole
5 971 685
6 087 000
2 600 000
Nødstrømmsagregat til sykeheimen
10 525
11 000
Tankbil 2014
Carport helse 2014
Resturering adm bygget - stedsutvikling
450 000
450 000
450 000
Kommunal vannledning Grandaunet
6 541
6 000
G bygget Barlia
Vangen - Overhalla friv. sentral
Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til 1passivhus-standard
210 862
1 614
samarbeid
000
1 714 000
Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015)
39 400
50 000
300 000
Rehabilitering av eksisterende og etablering av fle re garderober
456 157
til hjemmetjene
455 750
344 750
Omlegging høyspentlinje Skogmo industriområde
349 513
350 000
PC utstyr OBUS2015
2 949 168
2 949 625
900 000
El bil 2015
500 000
500 000
500 000
Brannbil 2015
1 221 822
3 500 000
Forprosjekt brannstasjon
2 250
50 000
300 000
El tavle adm bygg 2015
728 674
728 500
687 500
Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015
606
500 000
Hms tiltak garderober svømmehall
650 000
Pumpestajoner Fuglår og Skydalen 2015
800 000
Overbygg 4 pumpestasjoner 2015
200 000
Høydebaseng Skage
22 953
200 000
Bunnplate høydebaseng Ryggahøda 2015
450 000
Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen - finan siering
511 615
av forprosjekt
100 000
Overvann, nye ledarmatur og asfalt samt ny vannkum Skageåsvegen
27 050
2 337 500
Kjøp bolig - Langlia 8 (2015)
1 693 285
Hildremsveien 10 A og B ombygging til passivhus
3 875 000
Strømaggregat distribusjon vann 2016
330 000
Resturering tak og enøk. Helsesenteret
41 756
"Mot" - prosjektet
Standardheving rv 17 - ocem av kommunal veg
Ny Skage barnehage (2013-2015)
1 657 174
1 450 000
10 750 000
Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt 2013
75 930
76 000
Salg Grovin 11 A - 11 D
76 135 396
79 737 375
83 194 250

2 014

134 822
82 419
5 000
6 250
46 873 103
176 753
16 695
68 555
9 500
376 573
13 746
92 963
344 500
50 000
1 025 179
774 216
58 580
12 501
802 691
23 611
1 877 237
826 992
181 386
477 792
902 382
2 100 611
1 300 000
1 045 848
30 000
5
964 763
476 285
499 690
35 823
61 666 471
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Økonomiske

oversikter - drift 2015
Regnskap

Rev budsjett

2 015

Budsjett

Regnskap

2 015

2 015

2 014

Andre direkte og indirekte skatter

13 950 312
13 567 100
26 798 289
25 744 260
37 421 720
21 533 173
134 730 393 134 667 000
16 746 481
17 447 600
1 266 470
559 000
75 389 004
74 113 000
6 408 333
6 358 000
391 203
388 844

13 429 100
25 562 260
18 347 173
134 627 000
15 563 600
250 000
73 140 000
6 278 000
358 844

13 109 778
26 163 172
31 981 329
127 559 753
12 327 029
55 811
72 890 694
6 363 345
391 203

Sum driftsinntekter

313 102 206

294 377 977

287 555 977

290 842 115

Fordelte utgifter

151 381 599 142 365 112
29 021 564
28 947 331
41 260 586
46 348 657
40 793 032
41 434 752
20 309 372
12 801 557
11 742 967
11 961 967
-2 498 950
-6 878 853

141 859 112
27 647 331
45 438 457
41 645 352
12 202 157
10 250 381
-6 878 853

142 624 055
28 799 875
41 598 402
41 217 702
23 635 489
10 917 011
-6 734 414

Sum driftsutgifter

292 010 169

276 980 523

272 163 937

282 058 121

21 092 037

17 397 454

15 392 040

8 783 994

2 266 681

2 079 245

1 411 245

2 788 644

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer

med krav til motytelse

Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle

instrumenter

(omløpsmidler)

Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

-

-

-

84 230

-

-

-

108 597

2 350 911

2 079 245

1 411 245

2 897 241

9 471 601

9 134 000

10 720 000

9 055 426

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle

instrumenter

(omløpsmidler)

-

-

9 910 000
-

Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner

9 910 000
-

-

8 740 000
-

-

7 853 375

19 381 601

19 044 000

19 460 000

16 908 801

-17 030 690

-16 964 755

-18 048 755

-14 011 560

Motpost avskrivninger

11 742 967

11 961 967

10 250 381

10 917 011

Netto driftsresultat

15 804 314

12 394 666

7 593 666

5 689 445

6 130 986
10 864 241
336 984

6 130 986
10 864 241
611 000

10 241 241
211 000

706 093
14 279 111
779 161

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve

-

-

-

-

Sum bruk av avsetninger

17 332 211

17 606 227

10 452 241

15 764 364

Overført til investeringsregnskapet

28 257 586
1 869 545

28 257 586
1 743 307

16 302 600
1 743 307

13 890 452
1 426 371

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

-

Sum avsetninger

30 127 132

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

3 009 393

30 000 893
-

18 045 907
-

15 316 823
6 136 986
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Økonomiskeoversikter investering2015
Regnskap

Revbudsjett

Budsjett

Regnskap

2015

2015

2015

2014

1 852 212

1 632 000

1 100 000

6 963 353

Inntekter
Salgav driftsmidler og fast eiendom
Andresalgsinntekter

-

Overføringermedkrav til motytelse
Kompensasjonfor merverdiavgift

-

-

-

893 000

2 243 000

200 000

1 780 169

14 610 474

16 233 275

15 508 850

10 909 877

Statligeoverføringer

-

-

-

-

Andreoverføringer

-

-

-

-

Renteinntekterog utbytte

-

Suminntekter

17 355 686

20 108 275

16 808 850

19 653 399

Utgifter
Lønnsutgifter

2 274

-

-

1 242

Sosialeutgifter

-

-

-

982

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenestersom erstatter tj.produksjon
Overføringer

61 522 647

77 292 950

14 610 474

2 444 425

83 194 250

50 619 545

-

134 822

-

10 909 877

Renteutgifterog omkostninger

-

-

-

-

Fordelteutgifter

-

-

-

-

Sumutgifter

76 135 395

79 737 375

83 194 250

61 666 468

Avdragpå lån

2 919 491

2 656 000

2 656 000

2 860 572

Utlån

1 698 500

3 546 000

2 000 000

6 172 000

674 875

675 000

731 000

646 665

Finanstransaksjoner

Kjøp av aksjer og andeler
Dekningav tidligere års udekket
Avsatttil ubundneinvesteringsfond
Avsatttil bundneinvesteringsfond
Sumfinansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov

887 000

887 000

-

-

-

7 084 000
-

6 179 866

7 764 000

5 387 000

16 763 237

64 959 575

67 393 100

71 772 400

58 776 305

61 454 084

64 807 100

69 485 400

53 942 275

Dekketslik:
Bruk av lån
Salgav aksjer og andeler

-

Mottatte avdrag på utlån

2 919 491

2 000 000

1 500 000

11 458
2 860 572

Overført fra driftsbudsjettet

-

-

-

-

Bruk av tidligere års udisponert

-

-

-

-

Bruk av disposisjonsfond

-

-

-

-

Bruk av bundnedriftsfond

-

-

-

-

Bruk av ubundneinvesteringsfond
Bruk av bundneinvesteringsfond
Bruk av likviditetsreserve
Sumfinansiering
Udekket/udisponert

586 000

586 000

-

-

64 959 575

67 393 100

-

-

787 000
71 772 400
-

1 962 000
58 776 305
-
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Balanseregnskap

2015
Regnskap

EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer
og anlegg
Utstyr,
maskiner
og transportmidler
Utlån
Konserninterne
langsiktige
fordringer
Aksjer
og andeler
Pensjonsmidler
Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige
fordringer
Konserninterne
kortsiktige
fordringer
Premieavvik
Aksjer
og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse,
postgiro,
bankinnskudd
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL
OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne
driftsfond
Ubundne
investeringsfond
Bundne
investeringsfond
Regnskapsmessig
mindreforbruk
Regnskapsmessig
merforbruk
Udisponert
i inv.regnskap
Udekket
i inv.regnskap
Kapitalkonto
Endring
i regnskapsprinsipp
som
Endring
i regnskapsprinsipp
som
Langsiktig
gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre
lån
Konsernintern
langsiktig
gjeld
Kortsiktig
gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen
kortsiktig
gjeld
Derivater
Konsernintern
kortsiktig
gjeld
Premieavvik
SUM EGENKAPITAL
OG GJELD

2015

påvirker
påvirker

AK Drift
AK Invest

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte
lånemidler
Ubrukte
konserninterne
lånemidler
Andre
memoriakonti
Motkonto
for memoriakontiene

Regnskap
2014

736 435 863

657 906 823

376 447 731
8 483 135
26 603 096
7 929 210
316 972 691
93 105 369

317 075 625
6 095 624
27 753 513
6 953 437
300 028 624
109 171 837

24 788 018
10 877 558
57 439 794
829 541 232

20 773 567
16 782 523
71 615 748
767 078 660

72 048 392

36 237 004

30 548 256
6 290 518
7 151 558
3 009 393
28 068 787
-3 020 118
716 839 789

13 154 910
4 757 956
6 850 558
6 130 986
8 362 711
-3 020 118
680 164 626

388 443 227
328 396 562
40 653 051

378 359 855
301 804 771
50 677 030

40 537 020
116 031
829 541 232

50 677 030
767 078 660

10 150 367

32 347 645

8 472 712
1 677 655
-10 150 367

30 505 515
1 842 131
-32 347 645
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Regnskapsprinsipper,

vurderingsregler

og organiseri ng

(jf. KRS nr. 6)

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i
løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten
de er betalt eller ikke.
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder
(KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt
løsning i KRS nr. 2.

Organisering av kommunens virksomhet
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak
av:

Typevirksomhet

Typeenhet

Kontor/vertskommune

Enhetersomavlegger
særregnskap

Midtre NamdalSamkommune

Barnevern,PPT,
Skatteoppkrever,
Lønn/regnskap
Næringsutvikling
Miljø og landbruk
Legevakt
Kommuneoverlege
Sentralbord
Samkommune

Andrerettssubjekter
MNA
MuseetMidt IKS
KomSek
KomRev

Avfall
Museum
Kontrollutvalg
Revisjon

IKS
IKS
IKS
IKS

Namsoskommune
Viknakommune
Steinkjerkommune

NamdalRehabiliteringIKS

Rehabilitering/
helse

IKS

Høylandetkommune

Namsosm.fl.
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Organisering av Overhalla kommune

Foryterligereinformasjonom organiseringviseren til kommunenshjemmeside:
http://www.overhalla.kommune.no/organisering.81373.
no.html
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Note 1 Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet :
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

31.12.2015 31.12.2014
93 105 369 109 171 837
40 653 051 50 677 030
52 452 318 58 494 807
Beløp

Endring

-6 042 490

Drifts- og investeringsregnskapet :
Anskaffelse av midler :
Inntekter driftsregnskap
Inntekter investeringsregnskap
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

313 102 206
17 355 686
66 724 486
397 182 377 397 182 377

Anvendelse av midler :
Utgifter driftsregnskap
Utgifter investeringsregnskap
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

280 267 202
76 135 395
24 674 466
381 077 064 381 077 064

Anskaffelse - anvendelse av midler

Sum

16 105 314

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregn skap

-22 032 803
-5 927 489

Endring arbeidskapital i balansen
Differanse (forklares nedenfor)

-6 042 490
115 000

Forklaring til differanse i arb.kapital :
Avsatt tap sosiallån 2014 overførtomløpsmidler 2015

Beløp
Sum
115 000
0
0
115 000
115 000

Note 2 Ytelser til ledende personer og revisor

Ytelser til ledende personer
Rådmannen
Ordfører

Lønn og
Godtgjørelse
annen
for andre
Tilleggsgodtgjørelse
verv
godtgjørelse
842 021
0
0
752 705
0
0

Naturalytelser
0
0

Godtgjørelse til revisor
Kommunens revisor er KomRev TrøndelagIKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 596.000. Av
dette gjelder kr 596.000 revisjon og kr 0 rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjonog diverse attestasjonsoppdrag.
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Note 3 Pensjoner
Generelt om pensjonsordningene

i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordningeri Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som
sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-,ektefelle-, barnepensjonsamt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon
med samlet pensjonsnivåpå 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondetkan bare brukes til fremtidig
premiebetaling. Premiefondet fremgårikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte
pensjonspremier.
2015
Inneståendepå premiefond01.01.
Tilførtpremiefondeti løpet av året
Bruk av premiefondeti løpet av året
Inneståendepå premiefond31.12.

2014
30842
3571103
3544341
57604

0
0
0
0

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i årsregnskapsforskriftenskal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige
forutsetningerom avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn
pensjonspremiensom betales til pensjonsordningen,og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik,og skal inntekts- eller utgiftsføres
i driftsregnskapet. Premieavvikettilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvikoppstått i 2014 eller senere, med 1/10
per år for premieavvikoppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvikoppstått fra 2002 til 2010.
Dersom kommunen har endret amortiseringsperiodei regnskapsåret, skal virkningen av denne endringenopplyses om.
Bestemmelsene innbærer også at beregnedepensjonsmidler og pensjonsforpliktelserer oppført i balansen som henholdsvis
anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Regnskapsføringenav pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggendeprinsippene for kommuneregnskapet. For 2015
innebærer dette at regnskapsførtepensjonsutgifter er kr. 3 526 000 høyere enn faktisk betalte pensjonspremier.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjons kostnaden
Forventetavkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventetårlig lønnsvekst
Forventetårlig G-regulering
Forventetpensjonsregulering

KLP
4,65 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvi k pensjonsforpliktelser

SPK
4,35 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,97 %
og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavv ik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
- Forventetavkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)
Betalt premie i året
Årets premieavvik
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og
akkumulert premieavvik
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.
Pensjonsmidler pr. 31.12.
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.
Årets premieavvik
Sum gjenstående premieavviktidligere år (pr. 01.01.)
Sum amortisert premieavvikdette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12

Andre

2015
18 733
14 868
-13 812
1 192
20 980
17 455
3 526
2015

2014

Arb.giveravg.

384 975
316 973
68 002
-3 526
15 945
-2 199
10 220

2014
18 713
14 422
-12 845
1 114
21 404
25 987
-4 583

Arb.giveravg.

3 468

374 559
300 029
74 530

3 801

521

4 583
12 906
-1 545
15 945

813

2015
2014
PensjonsPensjonsPensjonsPensjonsEstimatavvik og planendringer
midler
forpliktelser midler
forpliktelser
Årsregnskap– Overhallakommune2015
Estimatavvik 31.12. dette år
3 541
-13
594
-4 771
-5 264
Virkningen av planendr. etter § 13-3 bokstav C

0
-93-

0

0

0

12

Note 4 Anleggsmidler
EDB-utstyr,
kontormaskiner

Anleggsmaskiner
mv.

Brannbiler,
tekniske
anlegg

Boliger,
skoler,
veier

Adm.bygg,
sykehjem
mv.

Tomteområder

Anskaffelseskost 01.01

7 238 538

11 518 235

22 687 585 291 749 772 104 630 964

Årets tilgang

2 949 200

500 000

0

-424 783

Anskaffelseskost 31.12

10 187 738

11 593 453

Akk avskrivninger31.12

-7 032 608

-6 265 448 -12 908 464 -78 471 430 -33 620 711

1 244 800

68 780 000

Immaterielle
eiendeler

SUM
455 935 967

18110873

1 723 227

75 197 227

- herav overført fra egne KF

0

Årets avgang

-1 433 862

-1589643

-3 448 288

15 521 230

0 526 684 907

- herav overført til egne KF

0
23 932 385 359 095 910 106 354 191

-138 298 661

Netto akk. og rev. nedskrivninger

0

Akk. avskr. og nedskr. 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12

0
3 155 130

Herav finansielle leieavtaler

5 328 005

11 023 921 280 624 480

72 733 480

15 521 230

0 388 386 246

0

0

0

0

0

0

0

-292 209

-769 480

-794 421

-7 039 491

-1 952 366

0

0 -10 847 967

Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

0

Årets reversertenedskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

0

Tap ved salg av anleggsmidler
Gevinst ved salg av
anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Årets avskrivninger

0

0

0

0

0

5 år

10 år

20 år

40 år

50 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

0

Lineær Ingen avskr.

Note 5 Aksjer og andeler i varig eiendeler
Hen-visningEierandel i
selskapet
balansen

Selskapets navn

Eventuell
markedsverdi

Balanseført
verdi
Balanseført verdi
31.12.2015
31.12.2014
kr 7 204 070

kr

6 529 195

12 000 kr
36 000 kr

12 000 kr

12 000

36 000 kr

36 000

71 430 kr
300 898 kr

71 430 kr

71 430

300 898

1 000

kr

1 000

kr

1 000

6 500

kr

6 500

kr

6 500

22170009

kr

900

kr

900

kr

900

22170012

kr

140

kr

140

kr

140

kr

10 000 kr
50 000 kr

10 000 kr

10 000

50 000 kr

50 000

25 000 kr
8 000 kr

25 000 kr

25 000

kr

8 000

52 500 kr
50 000 kr

52 500 kr

52 500

50 000 kr

50 000

Kapitalinnskudd KLP

22141001

kr 6 529 195

KomSek TrøndelagIKS

22166001

kr

KomRevTrøndelagIKS

22166002

2,68 %

kr

IKS Rehabiliteringssenterdrift

22166004

7,4 %

kr

Eierandal MNA 2015 - 2018

22166005

10,0 %

kr

Kommunekraft AS

22170003

kr

22170004

kr

Norske Skogindustrier
Biblioteksentralen
NordelvaElveierlag
Norsk RevyfagligSenter

22170013

Overhallarealinvest AS

22170015

Namdal ArbeidssamvirkeAS

100 %

22170018

Midt-Norsk Komptansesenter

22170019

kr
kr
kr

Namdal Bomvegselskap AS

22170023

kr

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø

22170027

kr

Oi! TrønderskMat og Drikke AS
Rian-Galleri
NamNamdalenAS
Melamartnan SA
Andel frivillighetssentralen
Sum

22170028
22170029
22170030
22170033
22170034

kr
5 000
0 % kr
84 000
kr
10 572
kr
1 000
kr
200
kr 7 254 335

8 000

kr
5 000
kr
84 000
kr
10 572
kr
1 000
kr
200
kr 7 929 210

kr
kr
kr
kr
kr
kr

5 000
84 000
10 572
1 000
200
6 953 437
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Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler
Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av
salgsinntekten regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende
inntekt i driftsregnskapet.
Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2015

Note 7 Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:

31.12.2015

Gjeldsbrevslån/banklån

Gj.snittlig
gjenstående
31.12.2014 Nesteårs avdrag løpetid (år)

10839000
2655000

308844203 278708305

Startlån

22440839

Sum bokførtlangsiktig gjeld

18460000

331285042 297168305

24
23

13494000

Heravselvfinansierende
gjeld
34266286 36371271

Vannogavløpssektoren

189027

Låntil kirkeformål

21649

31614911 33017599

Rentekompensjasjon
Husbanken.

8 472712 30505515

Ubruktelånemidler

22440473 23299099

Starlån

96983409 123215133
Langs.gjeld

Gj.sn.
rente

Langsiktiggjeldmedfastrente:

31.12.2015
kr 240630000

Langsiktiggjeldmedflytenderente:

kr 90650000

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

Langsiktig

72,60%
27,40%

gjeld med fast rente
31.12.2015
Eff rente

NKB
NKB
NKB

Restgjeld
9,33
6,55

Bindingstid

Type

Startdato

Innløsning

4,29 % 15.12.2020 Fast
3,62 % 08.09.2016 Fast

19.12.2005
08.09.2008

15.12.2042
08.03.2052

19,40

3,67 % 22.12.2016 Fast

22.12.2008

22.06.2049

NKB

30,44

2,05 % 24.03.2020 Fast

24.03.2010

26.03.2040

NKB

18,62

3,96 % 07.09.2020 Fast

06.09.2010

06.09.2039

NKB

2,92

3,55 % 15.12.2016 Fast

15.12.2011

15.12.2031

NKB

17,93

13.01.2012

15.01.2052

NKB
NKB

73,96
28,92

3,39 % 13.01.2017 Fast
3,60 % 20.03.2024 Fast

20.03.2014
16.07.2015

20.03.2054
16.07.2036

Klp

20,94

Klp

7,64

Klp (Startlån)
Sum lån med fastrente
NKB

3,98
240,63
4,71

2,72 % 16.07.2025 Fast
2,15 % 15.04.2016 Fast
4,12 % 01.03.2018 Fast
4,15 % 21.04.2016 Fast

21.10.2014

15.04.2042

19.02.2009

19.02.2027

24.03.2006

06.02.2017

3,44 %

Klp

67,49

1,65 %
1,80 %

Pt
Pt

04.12.2007
08.06.2015

08.05.2034
08.06.2045

HB

3,46

2,19 %

Pt

01.03.2012

01.04.2042

HB

7,00

2,19 %

Pt

10.01.2013

01.02.2043

HB

4,00

2,19 %

13.05.2014

01.06.2044

HB
HB

2,00
2,00

2,19 %
2,19 %

Pt
Pt

11.11.2014
01.04.2015

01.12.2044
01.05.2045

Sum lån med p.t rente

90,65

2,06 %

Total lånegjeld

331,28

- herav startlån

22,44

Pt
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Note 8 Avdrag på lån
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidl er
Kommunen beregner minste tillatte avdragjf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å :
beregne minste tillatte avdragpå lån etter en forenklet formel. Avskrivningeneberegnes som sum langsiktig gjeld
dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivningeri driftsregnskapet.
Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger(kapitalslitet) på lånefinansierte
anleggsmidler.
Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag
Utgiftsførte avdragi driftsregnskapet

2015
9 910 000

2014
7 853 375

Bergnet minimumsavdrag

9 910 000

7 769 453

Avvik

-

83 922

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer
Mottatte avdragpå videreutlånog forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån.
Eventuelle mottatte avdragsom ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond(bundet

Mottatte avdragpå startlån

2015
2 919 491

2014
2 860 572

Utgiftsførte avdragi investeringsregnskapet

2 919 491

2 860 572

Avsetning til/bruk av avdragsfond

0

0

Saldo avdragsfond31.12.

0

0

Note 9 Kommunens garantiansvar
Beløp pr. 31.12.
Gitt overfor - navn

Garanti-ramme
kr
1 966 894

Midtre Namdal avfallselskap

2015
kr

Utløper
dato

2014
-

kr 1 238 362

Midtre Namdal kirkelige fellesråd

kr

456 090

kr

317 280 kr

356 940

17.07.2023

Namdal Rehabilitering Høylandet Eiendom

kr

10 071 433 kr

555 000 kr

585 000

01.06.2034

Namdal Rehabilitering Høylandet Drift

kr

2 000 000 kr

56 000 kr

56 000

30.12.2016

Namdal Rehabilitering Høylandet Eiendom

kr

18 108 500 kr 1 128 295 kr 1 156 155

01.06.2016

Namdal Rehabilitering Høylandet Eiendom

kr

18 090 500 kr 1 139 705 kr 1 167 845

01.06.2056

Namdal Rehabilitering Høylandet Eiendom

kr

2 500 000 kr

Overhalla idrettslag

kr

2 000 000 kr 2 000 000 kr

174 999 kr
96 000 kr

174 999

30.06.2016

-

10.07.2020

Husbanken (privat person)

kr

111 000

Sum garantiansvar

kr 5 467 279 kr 4 846 301

Note 10 Avsetning og bruk av fond
Beholdning
01.01.
Bundne driftsfond

kr

Bruk av fond i
Bruk av fond i
Beholdning
Avsetninger
driftsregnskapet
inv.regnskapet
31.12.
28 257 586 kr
10 864 241 kr
- kr
30 548 255
13154910 kr
4 757 956 kr
1 869 545 kr
336 984 kr
- kr
6 290 517

Ubundne investeringsfond

kr

6 850 558 kr

887 000

kr

586 000 kr

Bundne investeringsfond

kr

- kr

-

kr

- kr

-

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

kr

24 763 424 kr

11 201 225 kr

586 000 kr

43 990 331

Disposisjonsfond

31 014 132 kr

7 151 558
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Beholdning
01.01.

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet

Avsetninger

Beholdning
31.12.

Bruk av fond

Disposisjonsfond
Regnskapsskjema 1A
Disposisjonsfond

13 154 910 kr

28 257 586 kr

10 864 241 kr

Opprinnelig budsjett

kr

kr

16 302 600 kr

10 241 241

Justert budsjett

kr

28 257 586 kr

10 864 241

30 548 255

Bundne driftsfond
Regnskapsskjema 1A
Bundne driftsfond

4 757 956 kr

1 869 545 kr

336 984 kr

Opprinnelig budsjett

kr

kr

1 743 307 kr

400 000

Justert budsjett

kr

1 743 307 kr

611 000

Overføringtil investeringsregnskapet

kr

- kr

-

Opprinnelig budsjett

kr

- kr

-

Justert budsjett

kr

- kr

-

6 290 517

Overføring til investeringsregnskapet
Regnskapsskjema 1A

Beholdning
01.01.

Bundne fond

Avsetninger

Beholdning
31.12.

Bruk av fond

Bundne driftsfond
Selvkostfond

kr

3 660 309 kr

1 869 545 kr

308 120 kr

Øremerkede ordninger oppvekst

kr

49 009 kr

- kr

- kr

5 221 734
49 009

Gavefond

kr

496 742 kr

- kr

28 863 kr

467 879

Øremerkede ordninger miljø og landbruk

kr

20 371 kr

- kr

- kr

20 371

Øremerkede midler Husbanken

kr

227 774 kr

- kr

- kr

227 774

Øremerkded ordninger kultur

kr

303 751 kr

- kr

- kr

303 751

Sum

kr

4 757 956 kr

1 869 545 kr

336 984 kr

6 290 518

kr

- kr

- kr

- kr

-

kr

- kr

- kr

- kr

-

Bundne investeringsfond
Sum

Note 11 Endringer i regnskapsprinsipp
merforbruk

og regnskaps messig

Konto for endring av regnskapsprinsipp
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapspr insipp.
Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

År

Utgift

Inntekt

Utbetalte feriepenger

1993

1 655 696

Feriepengertil landbrukskontoret ved overtakelse
Påløpte renter

1994
2001

93 327
2 488 998

Varebeholdning

2001

Kompensasjon for mva

2001

0

370 903

Obligasjoner

2001

0

0

Innlemming av lærlingetilskudd

2003

0

Tilskudd til ressurskrevendebrukere

2008

0

847 000

Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp (alle tall i hele tusen)
4 238 021
Dette framkommer i balansen på følgende kontoer
Endring av regnskapsprinsipp som påvirkerAK (drift)

1 217 903

31.12.2014

31.12.2015

3 020 118

3 020 118
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Note 12 Kapitalkonto
D E BE T

KR E DIT

Saldo(kapital)
Debetposter

i året:

Kreditposter

Salgavfast eiendom,anlegg,utstyr,
maskinerogtransportmidler
Avskrivning:Eiendom,anlegg,
utstyr, maskinerogtransportmidler
Nedskrivning:Eiendom,anlegg,
utstyr, maskinerogtransportmidler
Salgaksjer/andeler
Nedskrivningaksjer/andeler
Avdragpåutlån - sosialeutlån
Avdragpåutlån - andreutlån
Avskrivningpåutlån - sosialeutlån
Avskrivningpåutlån - andreutlån
Bruk avlånemidler
Endringpensjonsforpliktelser(økning)
EndringpensjonsmidlerSPK
EndringpensjonsmidlerKLP
Endringpensjonsmidlerandreselskap
Urealisertkurstaputenlandslån
Balanse(kapital)

8 362711

i året:

Aktiveringfast eiendom,anlegg,utstyr,
1 852212,00maskinerogtransportmidler
Oppskrivningfast eiendom/anlegg
10847967,00

75197227
0

737431,00
- Kjøpavaksjer/andeler
- Oppskrivningavaksjer/andeler
84229,96Utlån- sosialeutlån
2 923490,81Utlån- andreutlån
77378,32Avdragpåeksternelån
0,71
61454084,13
Aktivert egenkapitalinnskuddKLP
10083372,00Endringpensjonsforpliktelser(reduksjon)
EndringpensjonsmidlerSPK
EndringpensjonsmidlerKLP
Endringpensjonsmidlerandreselskap
Urealisertkursgevinst utenl.lån
28068786,61

300 898
0
119967
1 699716
12829491

674875
664840
16279227

116 128 952,54

11 6 128 953

Note 13 Investeringprosjekter

Prosjekt

0391
0433
0440
0444
0446
0468
0469
0470
0471
0473
0483
0486
1454

RegnskapsVedtatt utgifts- ført tidligere Regnskapsramme
år
ført i år
Årets budsjett

ProsjekteringObus- ny barneskole
104000000 48 187 509 58207747
23 611 5 971685
Nytt varmeanleggHunnskole
6 087000
477 792
Restureringadmbygget- stedsutvikling
900000
450000
1 045
848 1 210862
RehabiliteringavomsorgsboligHildremsveien10til passivhus-standard
1 981000
samarbeid
Rehabiliteringaveksisterendeogetableringavflere garderobertil
446750 hjemmetjene 456156
OmlegginghøyspentlinjeSkogmoindustriområde
350000
349513
PCutstyr OBUS2015
2 949625
2 949168
Elbil 2015
500000
500000
Brannbil2015
3 700000
1 221822
30 000
Eltavle admbygg2015
728500
728674
Vurderingavnytt tomteområdei Hildresåsen- finansieringavforprosjekt
500000
511615
Kjøpbolig - Langlia8 (2015)
1 693285
1 657 174 1 079000
NySkagebarnehage(2013-2015)
53000000

Sum
regnskapsført

58 348 000

106 395 257

4 870 000

5 995 295

450 000

927 792

1 614 000

2 256 711

492 500

456 156

350 000

349 513

2 949 625

2 949 168

500 000
728 500
100 000
1 450 000

500 000
1 221 822
758 674
511 615
1 693 285
2 736 174
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Note 14 Selvkostområder
Inntekter

Renovasjon

5 758 044

Resultat 2015
Kostnader
Over(+)/
underskudd
(-)

Årets
dekningsgrad i % 1)

Vedtatt
dekningsgrad i %

5 916 164

-158 120

97,3 %

100,0 %

Balansen 2015
Avsetn(+)/
Dekningsbruk av (-) gradsfond/
deknings- fremførbart
gradsfond underskudd
pr. 31.12 2)
-158 120

388 539

Slam

699 300

570 818

128 482

122,5 %

100,0 %

0

-196 997

Vann

4 355 694

3 383 502

972 192

128,7 %

100,0 %

972 192

2 652 439

Avløp

5 742 561

5 109 360

633 201

112,4 %

100,0 %

633 201

1 260 352

Feiing

618 531

510 340

108 191

121,2 %

100,0 %

108 191

920 405

Kart og oppmåling

295 441

403 222

-107 782

73,3 %

0,0 %

0

0

Plan- og byggesak

390 829

270 430

120 399

144,5 %

0,0 %

0

0

1 919 186

2 624 472

-705 286

73,1 %

0,0 %

0

0

528 994

1 902 411

-1 373 417

27,8 %

0,0 %

0

0

0
SFO
Praktisk bistand i hjemmet

3)

Inntekter

Renovasjon

Resultat 2014
Kostnader
Over(+)/
underskudd
(-)

Årets
dekningsgrad i % 1)

Vedtatt
dekningsgrad i %

Balansen 2014
Avsetn(+)/
Dekningsbruk av (-) gradsfond/
deknings- fremførbart
gradsfond underskudd
pr. 31.12 2)

5 442 301

5 608 653

-166 352

97,0 %

100,0 %

713 011

546 659

Slam

676 516

659 379

17 138

102,6 %

100,0 %

0

-361 472

Vann

4 252 231

3 616 747

635 484

117,6 %

100,0 %

1 044 762

1 680 246

Avløp

5 580 178

4 935 889

644 288

113,1 %

100,0 %

0

621 190

Feiing

598 137

459 715

138 422

130,1 %

100,0 %

673 792

812 214

Kart og oppmåling

380 292

616 323

-236 030

61,7 %

0,0 %

0

0

Plan- og byggesak

427 599

300 362

127 237

142,4 %

0,0 %

0

0

1 554 652

2 323 899

-769 246

66,9 %

0,0 %

0

0

446 893

1 848 726

-1 401 832

24,2 %

0,0 %

0

0

0
SFO
Praktisk bistand i hjemmet

3)

1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.
2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende
selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller
hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha
fremførbartunderskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i
kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.
3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr 1136. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn
beregnet selvkost.
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Note 15 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid
og samkommune jf. kommuneloven § 27, kap. 5B og kap. 11
31.12. 2015
Kommunal virksomhet - navn:

Fordringer

31.12. 2014

Gjeld

Fordringe r

Gjeld

Kortsiktige poster
Midtre Namdal samkommune
Sum kortsiktige poster

kr
kr

- kr
- kr

406 504 kr
406 504 kr

- kr 1 955 151
- kr 1 955 151

Langsiktige poster
Midtre Namdal samkommune
Sum langsiktige poster

kr

kr 3 542 958 kr
- kr 3 542 958 kr

- kr 1 827 713
- kr 1 827 713

Note 16 Netto driftsresultat
2015
2014
2013
2012
2011
-15 804 314 -5 683 445 -9 286 414 -6 515 162 -3 370 411

Netto driftsresultat iht. årsregnskapet
For at netto driftsresultat skal gi økonomiskinformasjonom hvordan driften i
kommunenhar vært siste år, må det korrigeres for følgendeforhold:

- Bruk av bundne fond
+ Avsetningtil bundne fond
- Underskudd/overskudd VAR
+ Momskompensasjons fra investeringer
Korrigert netto driftsresultat til kommunens drifts aktivitet

-336 984
-779 161 -2 033 517 -1 551 831 -1 997 209
1 869 545 1 426 371 2 284 735 1 263 539 2 233 778
-128 482
-40 236
30 665
572 680
-148 397
3 353 015 2 364 845 2 930 817
-14 400 235 -5 076 471 -5 651 516 -3 865 930
-351 421

Korrigert netto driftsresultat i forhold til Sum driftsinntekter

4,6 %

1,7 %

1,93 %

1,40 %

0,14 %

Note 17 RegnskapMidtre Namdalsamkommune2015
Regnskap2015
Regnskap Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes
Sum
Likt
Skatteoppkrever
1 330044
850324
268245
138339
73136 1 330044
Utviklingsavdeling
1 927301
898679
430090
325511
273021 1 927301
Miljø oglandbruk
6 127451 1 978250 2 179509 1 526675
443017 6 127451
IT
3 522807 1 642646
786137
594984
499040 3 522807
Lønnogregnskap
6 785257 3 897678 1 423104
870836
593639 6 785257
Barnevernadm.
11745574 7 509181 2 368867 1 221667
645859 11745574
Barnevernstiltak,24400
3 365922 2 511251
343997
480993
29682 3 365922
Barnevernstiltak,25100
3 072434 2 436399
302004
316375
17655 3 072434
Barnevernstiltak,25200
23358807 15914210 3 509096 2 404162 1 531338 23358807
Legevakt
1 446821
737223
315100
220892
173606 1 446821
Kommuneoverlege
1 691558
861928
368401
258257
202973 1 691558
Politisk
482897
225169
107762
81559
68407
482897
Administrasjon
1 204033
561427
268688
203355
170563 1 204033
Sentralbord
850000
488268
178274
109091
74366
850000
Økonomisyst
964691
449825
215277
162931
136658
964691
Sak-/arkivsystem
427748
199454
95455
72245
60595
427748
PLO-system
1 037863
483944
231606
175290
147023 1 037863
Kartsamarbeid
478859
223287
106861
80877
67835
478859
NAVadministrasjon
7 550750 4 827346 1 522848
785360
415197 7 550750
NAVtiltak, 27600
1 978055 1 379167
598888
1 978055
NAVtiltak, 28100
6 269695 4 993353
902623
216806
156913 6 269695
NAVtiltak, 28300
Kalkrenter ogavskrivninger 1 555736
725422
347173
262756
220385 1 555736
Finans
-2 231432 -1040492
-497959
-376878
-316104 -2 231432
PPT
8 465941 5 541196 1 693103
835581
396062 8 465941
Sum
93408812 58295135 18065146 10967664 6 080867 93408812
Ordning

Fordelingsnøkkel
Innbygg
Andre
10%
90%
50%
50%
25%
75%
50%
50%
25%
75%
10%
90%
100%
100%
100%
40%
60%
40%
60%
50%
50%
50%
50%
25%
75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
10%
90%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
10%
90%
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Avvik i forhold til budsjett
Ordning
Skatteoppkrever

Utviklingsavdeling
Miljø oglandbruk
IT
Lønnogregnskap
Barnevernadm.
Barnevernstiltak,24400
Barnevernstiltak,25100
Barnevernstiltak,25200
Legevakt
Kommuneoverlege
Politisk
Administrasjon
Sentralbord
Økonomisyst
Sak-/arkivsystem
PLO-system
Kartsamarbeid
NAVadministrasjon
NAVtiltak, 27600
NAVtiltak, 28100
NAVtiltak, 28300
Kalkrenter ogavskrivning
Finans
PPT
Sum

Namsos Overhalla Namdalseid
-655914
-206917
-106711
-338385
-161944
-122567
-126412
-139272
-97556
-556
-266
-202
-549585
-200662
-122791
364779
115074
59346
1 211251
-156003
-19007
-863601
-97996
-150625
3 094210
122096
-248838
-64804
-27698
-19417
46144
19722
13826
-187496
-89732
-67913
-103501
-49533
-37489
-14648
-5348
-3273
-12268
-5871
-4443
25529
12217
9 247
402
193
146
19052
9 118
6 901
-374801
-118236
-60976
-592833
-305112
-185000
764353
-355377
-2 194
-50000
-30860
-14769
-11178
-1040492
-497959
-376878
-40619
-12411
-6 125
528945 -2 166687 -1 603717

Fosnes
-56415
-102802
-28309
-169
-83705
31374
-120318
-82345
81338
-15260
10866
-56962
-31444
-2231
-3727
7 756
122
5 788
-32236
-122000
-35087
-9 375
-316104
-2 903
-964148

Sum
-1025956
-725699
-391549
-1193
-956743
570574
915922
-1194566
3 048807
-127179
90558
-402103
-221967
-25500
-26309
54748
863
40859
-586250
-1 204945
371695
-50000
-66182
-2 231432
-62059
-4 205607
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Note 18 Detaljert bal anseregnskap
Regnskap2015

Regnskap2014

ANLEGGSMIDLER

736435 863

657906 823

Eiendommerog anlegg

376447 731

317 075625

22700001Brannbiler20 år

2 510 144

1 379 963

22700002Renseanlegg
kloakk

6 544050

7 028 634

839 533

927171

1 107 195

1 237 775

22700003Renseanlegg
vann20
22700004Kabling20 år
22700010Boliger40 år

29 486 713

27 451579

159 721464

98 617 805

22700012Barnehager40 år

31 706 242

31 000405

22700013Veger/bruer/gatelys

30 439 500

31 404561

22700014Ledningsnettkloakk

11 570565

11 978888

22700015Ledningsnettvann4

17 711725

18 419462

22700020Kommunalebygg50 å

2 025868

2 068 972

22700021Administrasjonsbygg

9 826 613

8 910 173

22700022Helse-og legesente

12 200 257

12 512380

22700023Sykeheim50 år

44 488 716

45 254211

22700011Skoler40 år

22700024Aldersheim50 år

184 089

188809

22700025Andrebygg50 år

563 825

583962

22799001Skageåsen
i

300 000

300000

22799002Skageåsen
ii

200000

200000

22799003Skageåsen
iii

2 220 000

2 486 000

180000

180000

22799004Grovin
22799005Øyesvold

460 000

460000

1 090 000

1 260 000

770 000

770000

22799008Skogmo

1 080 000

1 260 000

22799009Øysletta

140 000

140000

22799011Festetomterranem

143304

143304

22799100Skageindustriområd

958 000

1 459 115

85 000

1 557 528

22799006Svarlia
22799007Krabbstumarka

22799101Skogmoindustriområ
22799200Raneslettasentrum

5 455042

5 455 042

22799201Skagesentrum

1 752184

1 752 184

22799210Nybarnehageskage

246732

246732

22799211Krabbstumarkabarne

235 200

235200

205768

205768

Utstyr,maskiner,transport

22799610Skogmorenseanlegg

8 483135

6 095 624

22400002Edb-utstyr5 år

3 155 130

498139

22400010Inventar/utstyr10

1 992310

2 414 556

22400011Transportmidler10

2 913 041

2 720 296

22400012Maskiner10 år

142 800

142800

22400020Idrettsanlegg10 år

279 854

319833

Utlån

26 603096

27 753513
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22270001Haugummølleal

-

4 000

22275001Reskontroformidlin

26 275 860

27 495636

22275301Reskontrososiallån

327 236

368877

-

-115000

7 929 210

6 953437

7 204 070

6 529195

22166001Komsektrøndelagik

12 000

12 000

22166002Komrevtrøndelagik

36 000

36 000

22275302Tappåsosialelån
Aksjerog andeler
22141001Kapitalinnskuddklp

22166004Iksrehabiliterings

71 430

71 430

300 898

-

22170003Kommunekraftas

1 000

1 000

22170004Norskeskogindustri

6 500

6 500

22170009Biblioteksentralen

900

900

22170012Nordelvaelveierlag

140

140

22170013Norskrevyfagligse

10 000

10 000

22170015Overhallanæringsby

50 000

50 000

22170018Namdalarbeidssamvi

25 000

25 000

22170019Midt-norskkomptans

8 000

8 000

22170023Namdalbomvegselska

52 500

52 500

22170027Kunnskapssenter
for

50 000

50 000

22166005Eierandelmna2015-

22170028Oi! Trønderskmat o

5 000

5 000

22170029Rian-galleri

84 000

84 000

22170030Namnamdalenas

10 572

10 572

22170033Melamartnansa

1 000

1 000

22170034Andelfrivillighets

200

200

316972 691

300 028 624

22041708Pensjonsmidlerspk

46 846 240

46 181400

22041709Pensjonsmidlerklp

270126 451

253 847 224

OMLØPSMIDLER

93 105 369

109 171 837

Kortsiktigefordringer

Pensjonsmidler

24 788 018

20 773567

21310002Refusjonsyke-og f

2 525 293

2 005504

21310910Oppgjørskontomomsk

2 338 891

4 163215

21310950Periodiseringskonto

153 239

199863

21350001Refusjonfylke/komm

523 189

301500

-

419652

11 177941

-

21375001Lønns-og reisefors

29 657

42 535

21375002Lønns-og reisefors

81 077

95 300

21375003Forskuddlønnmedt

1 705

1 705

1 366 481

1 575778

431 826

529578

21350004Overf.Franamsosk
21350009Påløpteinntekter

21375901Kommunaleeiendomsa
21375905Hjemmehjelpstjenest
21375910Husleier

984 329

1 083622

21375911Tappåkravhusleie

-691 237

-940000

21375912Depositumflyktning

-

15 000

1 273335

1 325281

23 153

55 689

21375915Barnehager/sfo
21375920Kulturskole
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21375925Tilfeldigfaktureri

781 859

1 206500

21375970Restanseroverført

-77 383

-

-

-465

21399002Interimskontotermi
21399003Interimskontotermi

-2

-1

21399010Interimskontosyke-

-651 488

-63 460

21399045Intterimskontilege

-2 248

-30 360

21399099Overføringskonto

-

-66 513

21399100”kronekort” kassa

17 800

17 800

21399101”kronekort” flyktni

9 643

9 643

21399107Formyeutbetalt lø

33 607

38 908

4 456527

8 783656

824

3 637

21399602Mellomregn.Nesteå
21399703Innbetaltfra lindo
Premieavvik

10 877 558

16 782523

21914708Arbeidsgiveravgift

234893

-164532

21914709Arbeidsgiveravgift

-1 776621

1 002009

21941708Premieavvikspk

-2 998209

-3 255646

21941709Premieavvikklp

15 417495

19 200691

57 439 794

71 615748

26 424

27 216

3 863

1 194

900

2 017

21020001Dnbnor 1602.58.057

24 696 264

62 426034

21020005Dnbnor 1602.58.057

974 685

408204

21020010Dnbnor 1644.24.792

24 432 435

1 896539

21020015Dnbnor 1602.58.058

1 090 778

908333

Kasse/bank
21000001Kasse
21000002Kasselegekontoret
21000010Kasse”kryptus”

21020020Dnbnor 1604.06.999

14 758

4 240

21020025Dnbnor 1602.58.057

524 603

278333

21020035Dnbnor 1503.16.968

33 062

33 062

21020038Kontoerfor småvare

6 633

9 001

21020040Dnbnor 1503.07.877

15 123

3 672

21020045Dnbnor 1503.39.982

21 277

100060

21020050Sp.Bank1 midt-norg

5 604

-11

21020055Sp.Bank”kryptus” 4

1 916

1 314

21020065Dnbnor 1503.27.741

4 250

4 250

20 371

20 371

5 566 848

5 491921

SUMEIENDELER

829541 232

767 078 660

EGENKAPITAL

-72 048 392

-36 237004

Disposisjonsfond

-30 548 256

-13 154910

25600002Genereltdisposisjo

-16 792 410

-8 741056

25600100Statstilskuddflykt

-13 730 726

-4 388734

-22 472

-22 472

25600203Matpengermoamarka

-213

-213

25600204Matpengerranesmsle

-2 435

-2 435

-6 290 518

-4 757956

-126021

-126021

21063001Inneståendeavg.Pl.
21098001Dnbnor 1602.58.057

25600201Matpengerskagebar

Bundnedriftsfond
25100001Tapformidlingslån
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25100010Gaversykeheimen
25100012Gaverhjemmesykeple
25100014Gaverranemstunet
25100229Fysakoverhalla

-380141

-405630

-78 259

-81 633

-9 479

-9 479

-49 009

-49 009

25100500Bundnekulturmidler

-115 044

-115044

25100501Verneverdigebygnin

-12 499

-12 499

25100509Flammai natta

-35 387

-35 387

-103562

-103562

-16 971

-16 971

25100601Overskuddvannavgif

-2 652 439

-1 680246

25100602Overskuddavløp

-1 260 352

-621190

25100603Utbedringstilskudd

-101753

-101753

25100606Feiervesen

-920405

-812214

25100607Renovasjonsordninge

-388 539

-546659

25100650Skogfond

-20 371

-20 371

25100704Kjentmannsmerket

-20 289

-20 289

25100512Bertnumgravhauger
25100516Kryptus1415

Ubundneinvesteringsfond

-7 151 558

-6 850558

25300001Investeringsfond

-4 030 158

-4 616158

253006070431vedlikehold/ut

-3 121 400

-2 234400

3 020 118

3 020118

Endringi regnskapsprinsipper
25810001Endringi regnskaps

3 020 118

3 020118

Regnskapsmessig
mindreforbruk

-3 009 393

-6 130986

25950000Regnskapsmessig
min

-3 009 393

-6 130986

-28 068 787

-8 362711

-28 068 787

-20 232513

Kapitalkonto
25990001Kapitalkonto
25990008Egenkaptilskuddkl

-

-1 208949

25990011Brukavlånemidler

-

64 192665

25990014Salg/nedskrivingav

-

120180

25990015Kjøpav aksjerande

-

-200

25990016Avdragstartlån

-

5 670822

25990017Utlånt

-

-6 626340

25990018Kapitalkontososial

-

-110534

25990020Avskrevneformidlin

-

479707

25990021Avdragpå eksterne

-

-8 933037

25990411Avskriving/aktiveri

-

-42 157521

25990412Avskriving/aktiveri

-

443009

LANGSIKTIG GJE
LD

-716839 789

-680164 626

Pensjonsforpliktelse

-388443 227

-378359 855

-468 240

-911547

24014708Arb.G.Avgiftnto. P
24014709Arb.G.Avgiftnto. P

-2 999 882

-2 889492

24041708Pensjonsforpliktels

-56 027 426

-64 054876

24041709Pensjonsforpliktels

-328947679

-310503 940

-328396 562

-301804 771

24519007Husbanken633927/1/

-3 457 366

-3 662312

24519008Husbanken14633927

-7 000000

-7 000000

24519010Husbanken14635343

-6 000000

-6 000000

Andrelån
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24519011Husbanken14636237

-2 000000

-

24519251Kommunekreditt9656

-3 983473

-6 639099

24519999Ekstraavdrag

2 888481

204946

24531001Nkb077refinansier

-

-4 480430

24531002Nkb555diverseinv

-

-5 359210

24531003Nkb711diversefor

-9 328900

-9 674420

24531005Nkb562diversefor

-4 712010

-4 901010

24531006Nkb090sammenslåin

-

-26 988210

-6 550820

-6 730300

24531008Nkb728sammenslåin

-19 401 030

-19 980170

24531009Nkb174diversefor

-18 623380

-19 399360

24531010Nkb182diversefor

24531007Nkb379diversefor

-30 439651

-33 890000

24531011Nkb571gimleba

-

-2 640000

24531012Nkb572gimleba

-

-468000

24531013Nkb165diversefor

-

-7 659090

24531014Nkb684diversefor

-2 915950

-3 098210

24531015Nkb023diversefor

-17 930590

-18 421850

24531016Nkb028div formål

-

-8 500000

24531017Nkb153div formål

-73 960000

-73 960000

24531018Nkb343refinansier

-28 916100

-

24541001Klp030416571samle

-20 942849

-21 748343

24541002Klp030415791refin

-7 637923

-10 809703

24541003Klpkommunekreditt

-67 485000

-

KORTSIKTIG
GJELD

-40 653 051

-50 677030

Annenkortsiktiggjeld

-40 537 020

-50 677030

23214001Forskuddstrekk

-5 533771

-5 425434

23214002Påleggstrekkegenk

-

-18 562

23214003Påleggstrekkandre

-4 719

-5 855

23214004Arbeidsgiveravgift

-1 195756

-1 538144

23214005Arbeidsgiveravgift

-2 324

-2 324

342 190

590999

23214014Agaavferiepenger

68

-765715

23214015Agaavferiepenger

-816465

-

23219001Påløpterenter

-2 320492

-2 408994

23250001Ekstraordinæreavdr

-2 888481

-204946

23250009Påløpteutgifter

-2 099 422

-6 970002

23270900Uteståendeleverand

-9 946688

-16 981146

23214010Oppgjørskontomerve

23275004Avsattferiepenger

1 322

-15 014030

23275005Påløpteferiepenger

-16 017013

-7 862

23275108Kontigentnorskerg

660

-

23299005Interimskontibank

-24 054

-

23299026Negativnettolønn

42 926

30 135

23299602Mellomregn.Nesteå

-75 000

-

23299910I mellomregningmed

-

-1 955151

-116031

-

19 334

-

Premieavvik
23914708Arbeidsgiveravgift
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23914709Arbeidsgiveravgift

-135365

-

SUMGJELD

-757492 840

-730841 656

SUMEGENKAPITAL
OGGJELD

-829541 232

-767078 660

MEMORIAKONTI

10 150 367

32 347645

Ubruktelånemidler

8 472 712

30 505515

29100001Formidlingslån

743 296

441796

7 729 416

30 063719

196 997

361472

196 997

361472

1 480 658

1 480658

29299501Bygdebøker

475339

475339

29299502Ranemkirke800år

163430

163430

29299503Husmannsplasser
ska

29100662Ubruktelånemidler
Lånavudekkedemidler
29200611Underskuddslamtømm
Beholdningkommunalebøker

150 444

150444

29299504Seterbruketi overh

90 850

90 850

29299505Dehvite skyene

56 625

56 625

29299506Overhallavedokkup

95 370

95 370

29299507Deeldsteoverhalla

134 650

134650

29299508Gjenklang

313 950

313950

-10 150 367

-32 347645

29999291Ubruktelånemidler

-8 472 712

-30 505515

29999293Beholdningkommunal

-1 677 655

-1 842131

Motkonto for memoriakonto
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Note 19 Selvkostberegning
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
KOSTRA 23 - Tall i hele 1000

Midtre Namdal avfall ssel skap
2015

KOMMUNE

Etterkalkyl
Driftstilskudd
e

FLATANGE
R

4,25 %

3,44 %

7,25 %

1,70 %

4 078

955

7 729

0
2
19

0
2
15

0
4
33

0
1
8

0
8
62

Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon
Kalkulatoriske avskrivninger,internt til egne innbyggere

0
3 825

0
3 825

0
163

0
132

0
277

0
65

0
526

Kalkulatoriske avskrivninger,ekstern produksjon
Andre inntekter

0
1 613

0
1 613

0
69

0
56

0
117

0
27

0
222

Gebyrgrunnlag (A1+A2+B+C1+C2+D1+D2-E)
Gebyrinntekter

58 945
63 398

58 945
63 398

2 507
2 696

2 030
2 184

4 275
4 598

1 002
1 077

8 102
8 714

Årets selvkostresultat (G-F)
Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførtunderskudd
Bruk av selvkostfond og fremføringav underskudd

4 453
4 453
0

4 453
4 453
0

189
189
0

153
153
0

323
323
0

76
76
0

612
612
0

Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)
Saldo selvkostfondper 1.1. i rapporteringsåret
Alternativkostnadvedbundet kapital på selvkostfond eller fremføringav underskudd

0
1 033
63

0
1 033
63

0
44
3

0
36
2

0
75
5

0
18
1

0
142
9

Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)
Årets finansielle dekningsgradi % (G/F)*100

5 549
0

5 549
0

236
0

191
0

402
0

94
0

763
0

0

0

0

0

0

0

0

Husholdningsavfall
KOSTRA 23 - Tall i hele 1000
Direkte driftsutgifter, internt til egne innbyggere
Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon
Henførbareindirekte driftsutgifter
Kalkulatoriske rentekostnader, internt til egne innbyggere

OVERHALL
A
9,15 %

VIKNA

OVERHALL
A
5 143
0

VIKNA

FOSNES

11,11 %

LEKA

13,75 %

0
58
450

Husholdningsavfall

GRONG

NÆRØY

0
58
450

Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100

FLATANGE
R
2 391
1 937

LEKA

56 227

Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon
Henførbareindirekte driftsutgifter
Kalkulatoriske rentekostnader, internt til egne innbyggere

BINDAL

GRONG

Totalt
fordelt
56 227

Direkte driftsutgifter, internt til egne innbyggere

MNA IKS

BINDAL

HØYLANDE NAMDALSE
T
ID
3,30 %
4,45 %

NAMSOS

HØYLANDE NAMDALSE
T
ID
1 045
1 858
2 500
0
0
0

NAMSOS

1,86 %
FOSNES

6 244
0

NÆRØY

33,54 %

OSEN

ROAN

3,12 %
OSEN

3,08 %
ROAN

18 860
0

1 756
0

1 730
0

5
41

6
50

1
8

2
15

3
20

19
151

2
14

2
14

Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon
Kalkulatoriske avskrivninger,internt til egne innbyggere

0
350

0
425

0
71

0
126

0
170

0
1 283

0
119

0
118

Kalkulatoriske avskrivninger,ekstern produksjon
Andre inntekter

0
148

0
179

0
30

0
53

0
72

0
541

0
50

0
50

Gebyrgrunnlag (A1+A2+B+C1+C2+D1+D2-E)
Gebyrinntekter

5 392
5 800

6 546
7 041

1 096
1 179

1 947
2 094

2 621
2 819

19 772
21 265

1 841
1 980

1 814
1 951

407
407
0

495
495
0

83
83
0

147
147
0

198
198
0

1 494
1 494
0

139
139
0

137
137
0

0
94
6

0
115
7

0
19
1

0
34
2

0
46
3

0
346
21

0
32
2

0
32
2

508
0

616
0

103
0

183
0

247
0

1 861
0

173
0

171
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Årets selvkostresultat (G-F)
Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførtunderskudd
Bruk av selvkostfond og fremføringav underskudd
Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)
Saldo selvkostfondper 1.1. i rapporteringsåret
Alternativkostnadvedbundet kapital på selvkostfond eller fremføringav underskudd
Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)
Årets finansielle dekningsgradi % (G/F)*100
Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2016/761-9

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Skatteoppkreverfunksjonen 2015
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
36/16

Møtedato
24.05.2016

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller. For øvrig tas
Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Overhalla kommune til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.

Vedlegg:
1. Årsrapport 2015 fra Skatteoppkreveren i Overhalla kommune
2. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 21.4.16 – sak 009/16
Saksopplysninger
Skatteoppkreverfunksjonen 2015 ble behandlet i kontrollutvalget som sak 009/16 den 21.4.16
og Kontrollutvalgets vedtak fremmes som innstilling i saken.
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SAKSPROTOKOLL
SAK 009/16
SIQATTEOPPKREVERFUNKSJONEN
Saksgang
Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato
21.04.2015

2015

Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr.
009/16

Arkiv
428-1744-5.3

Endelig vedtak:
1. Kontrollutvalget merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller.

Forøvrig tas

Skatteoppkreverensårsrapport2015 Overhallakommunetil orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
I.
Kommunestyret merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller.
Forøvrig tas Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Overhalla kommune til
orientering.

2.

Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.
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SAKSBEHANDLING/

SAKSGAN G

Saksbehandlers forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller.
Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Overhalla kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende

Forøvrig tas

skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller.

Forøvrig tas

Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Overhalla kommune til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.

Behandling

Forslag i møtet:
Ingen
Avstemming:
Enstemmig
Endelig vedtak:
1. Kontrollutvalget merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller.
Forøvrig tas Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Overhalla kommune til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende
skatteoppkreverfimksjonen i Overhalla kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller.
Forøvrig tas Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Overhalla kommune til
orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering.

Vedlegg
1. Brev til kommunestyret i Overhalla kommune, datert 15.02.16, fra Skatt Midt-Norge

”Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonenfor Overhallakommune”
2. Årsrapport 2015 fra Skatteoppkreveren i Overhalla kommune
Ikke trykte vedlegg
1. Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene,

datert 01.02.2011.
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2. Brev av 21.2.2005 fra Skattedirektoratet til ”Kommune” v/rådmarmen - Kommunens
behandling av skatteregnskapene

etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten.

3. Brev av 2.7.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene —Overføring av
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

i sin helhetfra kommunene til Skatteetaten.

Saksopplysninger
Skatteonokreverens redegiørelse om kommunes skatterignskap for 2015

Den totale skatteinngangen for året 2015 til fordeling mellom skattekreditorene utgjorde kr.
328 192 477.-. Kommunens andel av den samlede skatteinngang utgjorde i 2015 kr. 75 389

004.- , mot kr. 72 890 694.- i 2014.
Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse.
Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunkgonen i Overhalla
kommune
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med Skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år en
kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til kontrollutvalget.
Grunnlaget er ”Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne” av 01.02.2011.
Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til

regelverket pâ disse områdene:
Intemkontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet

Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll
Skatt Midt-Norge finner at regnskapsføring og utførelsen av oppgavene, med et unntak for
arbeidsgiverkontrollen, ”i det alt vesentligste” er i samsvar med gjeldende regelverk.
Arbeidsgiverkontrollen har ikke vært utført i et tilstrekkelig omfang med 3,8%. Kravet er 5%
Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger gitt pålegg og anbefaling. Disse er
meddelt Skatteoppkreveren i rapport av 15.04.2015.
Vurdering
Skatteetatens kontrollrapporter og skatteoppkreverens årsrapporter har tidligere âr ut fra en
helhetsvurdering kunnet vært tatt til orientering. For 2015 bør kontrollutvalget, og i sin
innstilling til kommunestyret, merke seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller. For
øvrig anbefales det å ta årsrapportene til orientering

3
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Årsregnskap for Overhalla kommune 2015
Avlagt etter kontantprinsippet
Valgtår
Likvider

Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre

Inneståendemargin

23 112 250

-346 591

-468 392

-6 770

-9 024

-24 170 122

-22 634 832

-2

Udisponert resultat
Sum
Arbeidsgiveravgift

Upersonligeskatteytere
Renter
Innfordring
Sum

-2

0

0

—42123 330

-37 307 803

Kildeskatt mv - 100% stat
Personligeskatteytere

Forrigeår

24 523 486

0

0

-262 291 014

-252 676 296

-23 730 349

-26 574 588

-50 527

~39 168

2 743
-328 192 477

3 589
-316 594 266

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift

42 123 330

37 307 804

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgifi

79 141 013

76 053 861

Fordelt til Fylkeskommunen

16 871 693

16251 821

Fordelt til kommunen

75 389 004

72 890 694

114 664 279

114 086 843

Fordelt til Staten

0

-1

3 159

3 243

Krav som er ufordelt
Videresendingplassering mellom kommuner

328 192 477

316 594 266

0

0

Sum
totalt

Namsos 20. januar 2016

gèämäxádleea
re ha Ison Sjurse
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1.

Generelt om skatteoppkreverens

virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret
1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling
Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret

Årsverk
som kun er benyttet

til skatteoppkreverfunksjonenfignskapséret
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk

%-andel
fordelt

4

100 %

---------

Skatteregnskap

0,7

Innfordringfl skatt og arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiverkontroll
lnformasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige
og regnskapsførere/revisorer
Skatteutvalg
Administrasjon
(Andel fordelt skal være 100%)

1,2
1,8
0,1

0
0,2

Sum

-------

17,5

%

30
45
2,5

%
%
%

0

%
%
100 %

5

1.1.2 Organisering
Skatteoppkreverkontoreter organisert under Midtre Namdal Samkommunesom er en
samarbeidsordningmellom kommunene Namsos,Overhalla, Namdalseid, Fosnes.
Skatteoppkreverkontorethar i tillegg til de fire kommunene i sarnkommunenogså
skatteoppkreverfunksjonenefor kommunene Flatanger, Høylandet Lieme og Røyrvik.
Kontoret utfører innfordring, føring av skatteregnskapetog arbeidsgiverkontroll for
deltakerkommunene. Tabellen ovenfor viser hvordan ressurseneer fordelt pâ de forskjellige
oppgavene. Ressursfordeling gjelder for hele samarbeidsordningenog er ikke fordelt på hver
enkelt kommune.

1.1.3 Ressurser og kompetanse
Kontoret har 5 stillingshj emler, men på grunn av permisjon/oppsigelse har kontoret i 2015
vært bemannetmed 4 personer. Usikkerhet rundt statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen
har gjort at vi ikke har fått på plass ny person i den ledige stillingen før desember2015.
Kontoret har tilstrekkelige stillingshj emler til å utføre de oppgaver de er tillagt. Kontoret har
fokus på kompetanseheving,og deltar på fagkurs og konferanser, Ved nytilsettinger vektlegges
formell kompetansei større grad, og pr dato anservi at de ansattehar tilstrekkelig kompetanse
til å utføre oppgavene.

Årsrapport 20.01.2016
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1.2

Internkontroll

Det er utarbeidet rutinebeskrivelser på kontorets arbeidsoppgaver. Det er lagt vekt på at
rutinene skal benyttes, og oppdateres fortløpende slik at den interne kontrollen fungerer på best

mulig måte. Rutinebeskrivelsene er inntatt i Virksomhetsplanfor 2015.

1.3

Vurdering

av skatteinngangen

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang

i regnskapsåret

Det er for 2015 totalt innbetalt etter marginavsetning kr 328 192 477i skatter, avgifter og
renter. Det blei 2014 innbetalt kr 316 594 266. Den totale Skatteinngangen har en økning på
kr 11 598 211, hvorav kr 9 614 718 gjelder personlige skatteytere.
Skatteinngangen fordeler seg på følgende skattearter:
0
0
o
I

Selskapsskatt
Personlige skatteytere
Arbeidsgiveravgift
Renter og gebyrer

kr 23 730 349
kr 262 291 014
kr 42 123 330
kr
47 784

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen

i regnskapsåret

Overhalla kommunes andel av Skatteinngangen er kr 75 389 004 mot kr 72 890 694 i 2014.
Dette gir en økning i kommunens andel på kr 2 498 310.

1.4 Skatteutvalg
Skatteoppkreverkontoret har i 2015 ikke mottatt søknader om lempin g av skatter.

2.

Skatteregnskapet

2.1

Avleggelse

Avleggelse

av skatteregnskapet

av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren i Overhalla kommune bekrefter at skatteregiskapet for 2015 er ført, avstemt
og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for
skatteoppkrevere § 3-1.
v

Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
Skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapet
oppkreveren.

for 2015 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-
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2.2

Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2014
Innestående margin for inntektsåret 2014, pr. 31.10.2015
Margínprosent
Prosentsats marginavsetning:

kr4l7 905

10 %.Gy1dig
fra: 01.01.2010

2.2.2 Margin for inntektsåret 2015
kr24 170 122

Marginavsetning for inntektsåret 2015, pr. 31.12. 2015

Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 Gyldig fra: 01.01.2010

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen
Overhalla kommune har avsatt tilstrekkelig til marginoppgjør.

3.

Innfordring av krav

3.1

Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser og berostilte krav
Restanse
31.12.2015

Herav
berostilt
restanse

Skatteart

31.12.2015

Sum restanse
pr. skatteart

Arbeidigiveragvgift
Artistskatt
Forsinkelsesrenter

Forskuddsskatt

4 083 387

0

4 268 846
41 605

0
275 013

0
244 835

0

Reduksjon (-)
Økniryü)
- 185 459

0

Forskuddsskatt
erson
Forskuddstrekk
Gebyr
lnnfordringsinntekter
Inntekt av summarisk
fellesggpgjør
Kildeskatt
Restskatt

1 303 681

1 060 562

157 443

210 931

0

0

26 123

29 703

0

0

0

0

800

1 200

Restskatt person
Sum restanse

2 303 242

2 680 010

Årsrapport20.01.2016

restanse

Endring i
berostilt
restanse

31 .12.2014

17 085

0

Endring i

Herav
berostilt
restanse

Restanse
31.12.2014

0
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- 24 520
0
+30 178
0
+243 119
—53488
0
-3 580
0
0
-400
-376 768

Reduksjon (-)
Økning (+)

0

6

Wiverse krav
Diverse krav
Sum restanse

pr. skatteart
inkl. diverse

4 083 387

0

0
4 268 846

-185 459

0

krav

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
Som en ser av tabellen ovenfor er det en nedgang i totale restanser på kr 185 459. Det er i
hovedsak restskatt for personlige skatteytere som har en nedgang.
Det er i 2015 totalt lempet eller utgiflsførte krav på kr 125 797. Av dette gjelder ca kr 12 000

krav som det ikke har værtrom for dekningsamtdødsbo. Ca kr 18 000 elder personersom er
flyttet ut av landet og innkreving har ikke vært mulig, og kr 67 000 gjelder ettergivelse iht
ligningsloven § 9-12. Resterende gjelder restanser i konkursbo som er avsluttet uten at det har
vært noe til fordeling til kreditorene.

3.1.3 Restanser

eldre år

lnntektsår

Sum restanse
(debet)

Herav skatteart
”Restskatt - person"

2013
2012
2011

777 075
475 076
267 074

414 756
333 983
183 346

2010—19xx

1 273 902

-----------------------------

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år
Antall aktører med forelda krav pr. 31.12.2015: 3
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2015: kr 16 819

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste —forelda krav”
t.o.m. 31.12.2014.
Kr 16 350 er foreldet på grunn av eier av enkeltmannsforetak har flyttet ut av landet og det har
ikke vært mulig å inndrive kravet. Resterende på kr 469 gjelder to aktører med små krav som
det ikke har vært hensiktsmessig å sikre.
Restanser eldre år blir fulgt opp på lik linje med nyere restanser, og alle innfordringstiltak blir
benyttet.

3.2 lnnfordringens effektivitet
3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2015
Det fastsettes hver år i samarbeid med Skatt Midt Norge en prosentsats som man forventer å
innkreve av totale restanser på de forskjellige skatte arter (resultatkrav).

Siste måling av innkrevdble foretatt31.12.2015
Årsrapport 20.01.2016
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rstyringspararneter
kRestskatt personlige
skatteytere

Resultat innkreving
96,24%

Resultatkrav
95%

Differanse
+ 1,2%

Arbeidsgiv eravgift

100%

99,9%

+0, 1%

Forskuddstrekk
Forskuddsskatt personlige
skatteytere

100%
99,07%

100%
99,2%

0%
-O,1%

Restskatt

100%

99,4%

+0,6%

100%

99,9%

+0,1%

upersonlige

skatteytere
Forskuddsskatt

upersonlige skatteytere

3.2.1 Vurdering

_]

av kontorets resultat pr. 31.12.2015

Resultatene i tabellen ovenfor viser at vi i 2015 har gode resultater for alle skattearter. Når det

gjelder restskatt så har vi innfordret 1,2 % over forventet.
3.2.2 Vurdering

av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Vi har iverksatt nødvendig tiltak, og vi mener det har stor betydning at det blir iverksatt tiltak
snarest mulig etter forfall. De tiltakene som oftest benyttes er utleggstrekk, utleggsforretning
og betalingsavtaler. En har erfart at ved varsel om utleggsforretning og utleggstrekk blir
mange av restansene betalt. Ved henvendelse fra skatteyter som ber om betalingsordning blir
det gjort oppmerksom på at det må leveres dokumentasjon over husstandens inntekter og
utgifier for å vurdere en eventuell betalingsordning. Dette har resultert i at mange velger å
betale kravet og ikke søkt om en betalingsordning.

I 2015 har følgende tvangstiltak blitt benyttet (alle kommuner):

Varsel
Utleggsforretning
Gjennomført utleggsforretning

Oppnådd

2015
356
243

158

pantesikkerhet
Ingen pantesikkerhet
Begjært tvangssalg

85
23

Gjennomført

6

tvangssalg
Konkursbegj æring

1

3.2.3 Omtale av spesielle forhold
Det er ingen spesielle forhold som ikke er nevnt i de øvrige punkter i denne rapporten.
Årsrapport 20.01.2016
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3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Kontoretbenytterseg fortløpendeav alle tilgjengeligetiltakfor å få en mest mulig effektiv
innfordring.

3.3

Særnamskompetanse

Kontoret foretar alle utleggsforretninger selv, og mener dette har stor betydning ved at det blir
fortløpende og raskere sikring av krav. Utleggsforretning medfører også at skyldner betaler

kravetraskere. Utleggsforretningbenyttesogså ved størrerestanserselv om det er nedlagt
utleggstrekk. Utleggsforretning foretas også med intet til utlegg og da med den hensikt å bryte
foreldelsesfrister samt ved eventuelle konkursbegjæringer.

4.

Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Fra 2004 ble kommunene Namsos, Namdalseid , Overhalla, Fosnes og Flatanger samordnet til

ett skatteoppkreverkontor.
Fraog med 2011 utføresogså skatteoppkreverfunksjonen
for
kommunene Høylandet, Lieme og Røyrvik, noe som også omfatter arbeidsgiverkontrollen.
Arbeidsgiverkontrollen er et prioritert område hvor kontoret etter hvert har opparbeidet seg en
god kompetanse og ett fagmiljø på området.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for 2015: 64
Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller 2015: 49
Som utgjør: 3,8 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.
Skatteetatens krav er at 5 % av kommunens arbeidsgivere blir kontrollert hver år. Tallene
ovenfor viser at kontroll er gjennomført med 3,8 %. Årsaken til at det er foretatt færre
kontroller enn tidligere er at det i 2015 er innført nytt saksbehandlingssystem for
arbeidsgiverkontrollen. Kontrollene har tatt lengre tid enn tidligere da vi har vært inne i en
opplæringsperiode. I tillegg har en person valgt å slutte, og på grunn av uroligheter rundt
statliggjøring av skatteoppkreverne har vi ikke fått ny person inn i stillingen før desember

2015.

Årsrapport 20.01.2016
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4.3 Resultater

fra arbeidsgiverkontrollen

I forbindelse med arbeidsgiverkontrollen er det avdekt at det er oppgitt kr 569 911 i for lite
inntekt, og kr 9 533 623 i for lite oppgitt arbeidsgiveravgiftsgrunnlag. I tillegg har flere
arbeidsgivere fått merknader på grunn av ikke opprettet skattetrekkskonto, manglende

innmelding i arbeidsgiver/arbeidstakerregistretetc. 43,8% av de kontrollerte har fått merknad.
Det er også under personallistekontroller avdekt forhold som har blitt gebyrbelagt

4.4 Vurdering av arbeídsgiverkontrollen
Aktiviteten ved arbeidsgiverkontrollen har i 2015 vært preget av innføring av KOSS samt

urolighetene rundt statliggjøring av skatteoppkrevenie. Vi antar at aktivitetsnivået blir normalt
i 2016.

4.5 Samarbeid

med andre

Det har ikke vært samarbeid

4.6 Gjennomførte

kontrollaktører

med andre kontrollaktører

i 2015.

informasjonstiltak

Det er sendt informasjon til 100 % av nye arbeidsgivere i kommunene. Vi har jevnlig kontakt
med regnskapskontorene og arbeidsgivere og orientert om evt. nye ”ting”. Det avholdes ikke
kurs for disse.

Namsos 20. januar 2016

éåatteoppkrever

i fidtre

Namdal

Vedlegg: Årsregnskapet for 2015 - signert av Skatteoppkreveren.
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Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen

i Overhalla

kommune
1.

Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverensansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksj onsmyndighet overfor skatteoppkrevernei saker som vedrører
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter åyte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen.
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "lnstruks for skattekontorenes
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014.
Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreveme" av 1. februar 2011.
Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgende områder:
0 Intern kontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll
Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetatenutfører oppgavenemed
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2.

Om skatteoppkreverkontoret

2.1

Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverensårsrapporter:
Antall

årsverk
4,0

2015

Antall

årsverk 2014

Antall

5,0

årsverk 2013
5,5

Postadresse

Besøksadresse

Postboks 2060

Se www.skatteetaten.no

800 80 000

6402 Molde

Org. nr: : 991733116

Telefaks

skatteetaten.no/sendepost
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Skatteoppkreveren har i sin årsrapport bemerket at kontoret har 5 stillingshjemler, men på grunn av
permisjon og oppsigelse har kontoret i 2015 vært bemannet av 4 personer. Skatteoppkreveren mener at
kontoret har tilstrekkelige stillingshj emler til å utføre oppgavene som de er tillagt.

2.2

Organisering

Skatteoppkreverkontoret er organisert under Midtre Namdal Samkommune som er en samarbeidsordning
mellom kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes. Skatteoppkreverkontoret har i tillegg til de
fire kommunene i samkommunen også skatteoppkreverfunksjonene for kommunene Flatanger, Høylandet
Lierne og Røyrvik.

3.

Måloppnåelse

3.1

Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Overhalla kommune viser per 31. desember 2015 en skatte- og avgiftsinngangl til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 328 192 477 og utestående
restanserz på kr 4 083 387. Skatteregnskapet er avlagt av kommunens Skatteoppkrever 20. januar 2016.

3.2

Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2015 for Overhalla kommune.
Resultatene viser følgende:
Totalt
innbetalt
iMNOK
Restskatt

personlige skattytere

2013

Arbeidsgiveravgift 2014
Forskuddsskatt

personlige skattytere

2014

Forskuddstrekk 2014
Forskuddsskatt

upersonlige

skattytere

2014

Restskatt upersonlige skattytere 2013

lnnbetalt av
sum krav
(i %)

Resultatkrav
(i %)

Innbetalt av
sum krav (i %)
forrige år

innbetalt av
sum krav (i %)
regionen

10,6

96,24 %

95,00 %

94,46 %

94,83 %

38,8

100,00 %

99,90 %

99,96 %

99,84 %

23,0

99,07 %

99,20 %

98,36 %

99,46 %

154,6

100,00 %

100,00 %

99,99 %

99,94 %

10,5

100,00 %

99,90 %

100,00 %

99,98 %

17,4

100,00 %

99,40 %

99,99 %

99,1 l %

Skatteoppkreveren har i sin årsrapport bemerket at det er gode resultater for alle skattearter, og at resultatet
for restskatt personlige skatteytere er 1,2 prosentpoeng over fastsatt krav.

1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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3.3

Arbeidsgíverkontroll

Resultater for den interkommunale kontrollordningen for Midtre Namdal per 31. desember 2015 viser
følgende iht. skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere

Antall utførte
Minstekrav
antall kontroller kontroller
2015
(5 %)
49

64

1 286

Utført
kontroll
2015 (i %)
3,8%

Utført
kontroll
2014 (i %)

Utført
kontroll
2013 (i %)

6,6 %

5,6 %

Utført
kontroll 2015
region (i %)
4,1 %

Skatteoppkreverenforklarer i sin årsrapport at årsaken til at det ble utførtfærre kontroller i 2015 er et nytt
saksbehandlingssystem som medførte en opplæringsperiode. I tillegg sluttet en kontrollør, og det ble ikke
ansatt en ny person i stillingen før i desember 2015.

4.

Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2015 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret
skatteregnskap og innkreving. Siste stedlige kontroll ble avholdt 25. mars 2015.

for områdene

Skattekontoret har i 2015 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
intern kontroll, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll.

5.
0

Resultat
Intern

av utført

kontroll

kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
0

Regnskapsføring,

rapportering

og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for Skatteinngangen i regnskapsåret.
0

Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
0

Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Arbeidsgiverkontrollen
arbeidsgiverkontrollen
utføres imidlertid ikke i et tilstrekkelig omfang da det er utført 3,8 % kontroller mot et krav på 5 %.
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Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2015 gitt pålegg og anbefaling som er meddelt
Skatteoppkreveren i rapport av 15. april 2015.
Skatteoppkreverkontoret

har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefaling som er gitt.

Vennlig hilsen

/

QM‘D/091,‘.
.g\
Rune Langsø Jo nsen
Avdelingsdirektør
Skatt Midt-Norge

Stein-Ove Hjo land

Kopi til:
0

Kontrollutvalget for Overhalla kommune

0

Skatteoppkreveren i Midtre Namdal

0

Riksrevisjonen
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2016/761-11

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
37/16

Møtedato
24.05.2016

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for
perioden 2016 – 2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike selskapskontroller i
uprioritert rekkefølge:
- Midtre Namdal Avfallsselskap AS (MNA)
- Museet Midt IKS
- Overhalla Realinvest
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer
i planen i planperioden.

Vedlegg:
1 Sak 11/16 - Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
2 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har behandlet saken i sitt møte 21.4.16 som sak 011/16.
Saken legges fram uten ytterligere saksopplysninger, viser for øvrig til vedlegg.
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Kontrollutvalget

KOIRSGK
M04818?
IKS
-sekretariat
forkontrollutualgeoe

SAKSPROTOKOLL
SAK 01 1/16
PLAN SELSKAPSKONTROLL
Saksgang
Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato
21.04.2016

2016 - 2019
Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr.
010/16

Arkiv
428- 1744-5.3

Kontrollutvalgets vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for
perioden 2016 ~ 2019.
2. Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019 oversendes
kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1) Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2019.
2) Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike
selskapskontroller i uprioritert rekkefølge:
- Midtre Namdal Avfallsselskap AS(MNA)
- Museet midt IKS
- Overhalla Realinvest
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioríteringer i planen i planperioden.
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SAKSBEHANDLING/

SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak:
1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for
perioden 2016 - 2019.
2) Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 —2019 oversendes
kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
I. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2016 —2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike selskapskontroller i
uprioritert rekkefølge:
- Midtre Namdal Avfallsselskap AS(MNA)
- Museet midt IKS
- Overhalla Realinvest
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.

Behandling

Forslag i møtet:
Avstemming:
Enstemmig
Endelig vedtak:
1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for
perioden 2016 - 2019.
2) Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019 oversendes
kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
I. Kommunestyret slutter seg til detfremlagteforslag
til plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike
selskapskontroller i uprioritert rekkefølge:
- Midtre Namdal Avfallsselskap AS(MNA)
- Museet midt IKS
- Overhalla Realinvest
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.
Vedlegg
KomRev Trøndelag IKS - Forslag til Plan for selskapskontroll

2016 - 2019, datert

11.04.2016
Ikke trykte vedlegg
l.
Kontrollutvalgets saker 015 og 021/15, samt 005/16
2
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2.
3.
4.

Plan selskapskontroll 2012 - 2015
Forskrift om kontrollutvalg
Kommuneloven

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper. Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i
andre lover enn kommuneloven, samt interkommunalt samarbeid etter kommunelovens kap. 5
som er eget rettssubjekt. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring
av selskapskontroll. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planen i planperioden. Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av
selskapskontroll (Kontrollutvalget skal påse ...). Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen
av en selskapskontroll (Selskapskontrollen kan også omfatte ...). Planen skal baseres på en
overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med
sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll. En viser her til planens kapittel 3.1. I
tillegg til plan for selskapskontroll, kan også plan for forvaltningsrevisjon ha innvirkning på

den totale tildelte tidsressurs. Revisor anbefaler at selskapskontroller også inneholder
forvaltningsrevisjon. Før et prosjekt igangsettes skal kontrollutvalget ha godkjent
prosj ektplanen. Av denne skal de utledede problemstillinger/revisjonskriterier
og
avgrensinger fremgå. Det samlede tidsestimatet til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i
Overhalla kommune er ca. 200 timer pr. år. Avhengig av omfanget på prosjektene, innebærer
dette ca. 4 prosjekter i planperioden, inklusive selskapskontroll. Det er gjennomført en
kontroll av kommunens eierskap i Namas Vekst AS med rapport i februar 2014. KomRev

Trøndelag IKS har med utgangspunkt i OA utarbeidet et forslag til plan for selskapskontroll
hvor 15 selskap er vurdert, jfr. vedlegg. Revisors foreslåtte selskap til kontroll er:
- Midtre Namdal Avfallsselskap AS(MNA)
- Museet midt IKS
- Overhalla Realinvest

Vurdering
Det er kommunestyret som gjør det endelige vedtak mht. til aktuelle selskapskontroller og
evt. prioriteringsrekkefølge. Ut fra tilgjengelige ressurser er det ikke sikkert å få gjennomført
begge prosjektene i planperioden. Det kan gjøres mindre endringer og tilføyelser i
planforslaget. Hvis kontrollutvalget finner at de gjennomførte vurderinger av risiko og
vesentlighet ikke er tilstrekkelig ivaretatt, bør planforslaget sendes tilbake for en ny
gjennomgang. Det må tas høyde for at det vil kunne oppstå et endret behov for
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon på et eller flere områder. Det anbefales derfor at
kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen i planperioden.Saksbehandlers er enig i revisor sitt forslag og er av den oppfatning at
det er unødvendig å prioritere de 3 foreslåtte selskapene innbyrdes. Selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon i MNA vil høyst sannsynlig gjennomføres som et fellesprosjekt med
øvrige aktuelle eierkommuner. Det samme gjelder til en viss grad også Museet Midt IKS. For
gjennomføringen av prosjektene er det ressursmessig gunstig. Imidlertid kan selvfølgelig
kontrollutvalget og/eller kommunestyret angi prioriteringsrekkeføl ge hvis de finner det
hensiktsmessig.

3
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KomRev Trøndelag IKS

FORORD
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaperl. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for selskapskontroll.
Dette dokumentet inneholder forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019 med
prosjekter i prioritert rekkefølge.
Dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget i
Overhalla kommune i saken 21/15.

Steinkjer 05.04.16

l/iéiizfl;
\-

Unni Romstad (sign)

Vegard Wist

Oppdragsansvarligforvaltningsrevisor

Prosjektleder

l Kommuneloven

§ 77, 5. ledd

Plan for selskapskontroll 2016-2019 Overhalla kommune
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KomRev Trøndelag IKS

1.lNNLEDNlNG
Overhalla kommune har eierandeler i en rekke selskaper. Kommuneloven § 77, 5.
ledd sier at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens

interesser i selskaper.

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i
andre

lover

kommunelovens

enn

kommuneloven,

samt

interkommunalt

kap. 5 som er eget rettssubjekt.

Inkludert

samarbeid

etter

er dermed blant annet

interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper (AS), samvirkeforetak (SA)2 og
interkommunalt samarbeid etter kommunelovens kap. 5 (§ 27) som også er eget
rettssubjekt. Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er for eksempel kommunale
foretak (KF) organisert etter kommunelovens kap. 11 og interkommunalt samarbeid
etter kommunelovens kap. 5 som ikke er eget rettssubjekt. Heller ikke stiftelser
omfattes av regelverket om selskapskontroll, siden en stiftelse ikke har noen eiere.
Forskrift om kontrollutvalg § 13 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for
selskapskontroll

minst en gang i valgperioden.

Kommunestyret

skal ha denne til

behandling senest innen utgangen av året etter kommunevalget. Kommunestyret kan
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planen i planperioden.
Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av
eierskapets omfang eller av hvem som eventuelt er medeiere. Selskapskontrollens
innhold og omfang kan imidlertid påvirkes av dette. For eksempel vil rammene for
revisjonen bli påvirket av manglende innsynsrett etter kommunelovens § 80 i
selskaper som ikke fullt ut, direkte eller indirekte, er eid av kommuner. I slike
tilfeller må selskapskontroll med forvaltningsrevisjon basere seg på innsyn i åpne
kilder eller altemativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale med de øvrige eierne.
Dersom selskapet er 100 % offentlig eid kan kontrollutvalget og kommunens revisor
kreve alle de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre selskapskontrollen.
Det gjelder fra både styrende organer, daglig leder og selskapets valgte revisor.

2 Organisasjonsformen andelslag (A/L) er nå avviklet, omregistreres eventuelt til samvirkeforetak
(SA).
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2. FORMÅLET MED SELSKAPSKONTRQLL
Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter - eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon.
Eierskapskontroll
er den obligatoriske
delen av
selskapskontroll (Kontrollutvalget skal påse ...), jfr. forskrift om kontrollutvalg § 14
første ledd. Loven sier ikke noe bestemt om innholdet. Den omfatter kontroll med
forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som
utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger.
Undersøkelser
av eierskapsmeldinger,
folkevalgtopplæring,
vedtekter/selskapsavtale,
valg
av
representanter
til
generalforsamling/representantskap og tilsvarende, vil være relevante. Likedan vil
det være aktuelt med vurdering av selskapets status, økonomi og sentrale
driftsmessige forhold som organisering og ledelse.
Forvaltningsrevisjon
er den frivillige
delen
av en selskapskontroll
(Selskapskontrollen kan også omfatte ...), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 andre
ledd, og er nærmere omtalt både i lovverket og i kommunens Plan for
forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og
forutsetninger.
Eierskapskontrollen er altså obligatorisk og forholdsvis bundet i sin form, det vil si å
kontrollere hvordan kommunen som eier utøver sitt eierskap. Når det gjelder den
valgfrie forvaltningsrevisjonen i selskapet, står kontrollutvalget friere til å velge
problemstilling. Revisor er imidlertid avhengig av å finne revisjonskriterier som
selskapet kan vurderes opp mot. Alternativt kan revisor gi kontrollutvalget
informasjon i et beskrivende kapittel, som rent formelt ikke er en
forvaltningsrevisjon
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3. PLANLEGGING AV SELSKAPSKONTROLL
3.1

Om overordnet analyse

Plan for selskapskontroll bygger på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut
fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for
selskapskontroll

på de ulike sektorer og med de ulike selskapene.

egne vurderinger har vi imihentet synspunkter
kontrollutvalget og det sittende kontrollutvalget.

I tillegg til revisors

fra ordføreren,

det forrige

Vesentlighetsvurderingen er basert på følgende momenter:
0 Størrelsen på kommunens eierandel
0

Kommunens

aksjekapital

i selskapet

0
0

Utfører selskapet viktige samfunnsoppgaver
Politisk interesse for selskapet

0

Annet

Risikovurderingen er basert på følgende momenter:
0 Økonomisk utvikling i selskapet
0 Uklare mål for virksomheten eller uklar organisering av selskapet
0 Rollekonflikter
0

Problematisk

0

Annet

eierstyring

Dersom selskapets vesentlighet vurderes som lav, har vi ikke prioritert å
gjennomføre risikovurderinger knyttet til selskapet.

3.2

Oversikt over Overhalla

kommunes

eierskap

Oversikten over kommunens eierandeler i ulike selskaper er basert på
eierskapsmeldinga fra 2011 og note 5 i kommuneregnskapet fra 2014, med enkelte
korrigeringer. Formålsbeskrivelsen er hentet fra gjengivelsen av vedtektenes
formålsparagraf på purehelp.no.3
VSelskap

i Formål

Eierandel

KomRev Trøndelag IKS

Levere revisjonstjenester til eierkommunene

2,68%

KomSek Trøndelag IKS

Levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene

3,89%

Namdal Rehabilitering
IKS

Rehabiliteringssenter i Namdalen med sikte på
tilrettelegging for rehabilitering primært av eiemes
innbyggere.

7,69%

Museet Midt IKS

Ivareta og drive museal virksomhet i Namdalen. Dette
utføres gjennom felles drift av museene i de deltakende
kommuner samt annen virksomhet som naturlig hører til.

4,l7%

33I de fleste tilfeller har vi ikke gitt en fullstendig gjengivelse av fonnålsparagrafen.
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Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS

Ansvar for planlegging og gjennomføring av innsamling og
behandling av det avfall som omfattes av
medlemskommunenes renovasj onsforskrifler, samt etter de
krav som stilles til avfallsbehandling av lov og sentrale
myndigheter.

9,80%

Kommunekrafl

Formidle aksjeeiernes disponible krafl, herunder
konsesjonskrafl, og drive annen virksomhet tilknyttet slik
formidling.

0,3l%

AS

Namas Vekst AS

Skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som har
særlig vansker med å få arbeid i produksjon av
varer/tjenester for salg.

Norske Skogindustrier
ASA

Treforedlingsindustri samt virksomhet som står i
forbindelse med dette.

Nam Namdalen

Råvareprodusentenes, videreforedlingsbedriftenes og
reiselivsbedriflenes redskap for salg, distribusjon og
markedsføring av regional mat fra Namdalen og andre
tilhørende tjenester.

AS

20,00%

5,41%

Namdal Bomvegselskap
AS

l samarbeid med de berørte myndigheter å bistå med
finansiering av bygging og drift av ny bru og veiprosjekter i
namsområdet, gjennom opptak av lån, innkreving av
bompenger og nødvendig administrasjon i forbindelse med
dette.

Oi! Trøndersk Mat og
Drikke AS

Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. Basert på kunnskap
utvikler Oi! salgsarenaer, kompetanse og nettverk for
matnæringa.

0,22%

Overhalla

lnvestere i bygg, eiendommer og aksjer primært i MidtNorge, med det formål å skape positiv næringsutvikling i
Overhalla.

100,00%

realinvest

Biblioteksentralen

AS

SA

Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker.

Riangalleriet SA

Foretaket skal drive samling, forskning, forvaltning og
formidling av Johs. Rian sin billedkunst.

Melamaitnan

Gjennomføre Melamartnan, fortrinnsvis annethvert år i

SA

"første uke etter Mikkelsmess"

3.3

ll,l0%

Tidligere selskapskontroller

(første uke i oktober).

i Overhalla kommune

Overhalla gjennomførte en selskapskontroll i Namas Vekst AS i forrige valgperiode.
Rapport ble leven i februar 2014.
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3.4

Resultater fra overordnet analyse

Overhalla kommune har ei eierskapsmelding som ble vedtatt i kommunestyret i
2011. I selskapskontrollenfra 2014 vurderte revisor eierrneldinga til å være god,
forutsatt at kommunens eierstrategierble videreutviklet i de kommende versjonene.
Ansvaret for å utarbeide forslag til eierstrategierble i 2011 lagt til formannskapet,
dette arbeidet hadde ikke blitt gjennomført i 2014, og så vidt revisor kan se heller

ikke nå i 2016. At eierrneldingabrukes aktivt, er også en forutsetning for at den skal
kunne skapebevissthetom eierstyring. Revisor anbefaltei 2014 at den burde rulleres
årlig i kommunestyret,slik det ogsåvar lagt opp til i vedtaketfra 2011.
I sak 015/15 kom det forrige kontrollutvalget i Overhalla kommune med innspill til
den kommende plan for selskapskontroll. De trakk fram Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS og kommunens generelle eierstyring som aktuelle tema for en
selskapskontroll.
Det sittendekontrollutvalget ga i sak 005/16 sine innspill til arbeidetmed overordnet
analyseog plan for selskapskontroll2016-2019. Ordføreren var også til stedeunder
samme sak for å gi sine innspill. Kontrollutvalget fattet vedtak om en god del
områder som angår forvaltningsrevisjon, men ingen som angår Plan for
selskapskontroll.
Revisor vurderer det som lite aktuelt å gjennomføre selskapskontroll uten
forvaltningsrevisjon, det vil si rene eierskapskontroller,i denneplanperioden.Når det
gjelder kommunens generelle eierstyring, ble det allerede i Namas-rapporten fra
2014 satt fokus på at eierskapsmeldinga burde utbedres og oppdateres.
Kontrollutvalget kan vurdere om de ønskerå følge opp anbefalingenesom ble vedtatt
den gang.

Når det nærmer seg tidspunktet for oppstart av et prosjekt, vil kontrollutvalget få
mulighet til å komme med nærmere innspill til revisors utfonning av
problemstillingene til forvaltningsrevisjonsdelen i prosjektene som vil være mer
avgrensetog konkret enn det som foreslås i denneplanen.
Vi presenterer ikke alle våre vurderinger knyttet til den overordnede analysen i dette

dokumentet.Prioriteringen av selskaperbegrunnes,men selve risikovurderingen for
hvert enkelt selskap presenteres ikke. Disse vurderingene er dokumentert i revisors

arbeidspapirer. I og med at vi også analyserer selskaper som opererer i en
konkurransesituasjon,og med omsettelige andeler, kan det å gi en vurdering av
risikoforhold i enkelte tilfeller være med på å svekke verdien av kommunens
eierskapog dermed påvirke kommunens interessernegativt. Vurderingene kan også
være basert på opplysninger offentligheten ikke har innsyn i, og er dessuten ofte av

en usikker karakter.
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Forslag til selskapskontroll:
1. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Kommunen

eier 9,8 % av selskapet,

noe som for Overhallas

vedkommende

er en

relativt stor eierpost. Selskapet leverer samfunnsmessig viktige tjenester, og det
forrige kontrollutvalget signaliserte interesse for en selskapskontroll i selskapet. Det
samme gjelder for kontrollutvalgene i flere av de andre eierkommunene bak
selskapet, og revisor mener det kan være hensiktsmessig å samkjøre en
selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS på vegne av flere av
eierkommunene.
2. Museet Midt IKS
Overhalla kommune eier 4,17 % av Museet Midt IKS. Fylkeskommunen eier 33,33
% av selskapet. Både kontrollutvalget i NTFK og fylkesrådet har signalisert at det
kan være av interesse med selskapskontroll i dette og lignende selskap, og revisor
vurderer organiseringen

av de konsoliderte

museene etter museumsreforrnen

som en

mulig vinkling på en selskapskontroll. Overhalla kommune kan vurdere å involvere
seg i en evt. selskapskontroll.
3.

Overhalla

realinvest

AS

Selskapet er det eneste selskapet Overhalla kommune eier 100 % av. Revisor er ikke

kjent med særskilte risikofaktorer i selskapet.
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Kom

å?

Trøndelag IKS

Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer

Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 994 01 480
www.krt.n0
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Saksmappe: 2016/761-10

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
1/16

Møtedato
24.05.2016

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2016-2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike
forvaltningsrevisjonsprosjekter i uprioritert rekkefølge:
- Elevenes psykososiale miljø
- Prosessen rundt flytting av elever til OBUS
- Pleie og omsorg
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer
i planen i planperioden.

Vedlegg:
1 Sak 10/16 - Plan forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
2 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte den 21.4.16 som sak 010/16.
Saken legges fram uten ytterligere saksopplysninger, viser for øvrig til vedlegg.
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SAKSPROTOKOLL

SAK 010/16
PLAN FORVALTNINGSREVISJ ON 2016 - 2019
Saksgang
Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato
21.04.2016

Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr.
010/16

Arkiv
428-1744-5.3

Kontrollutvalgets
vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2016 - 2019.
2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 —2019 oversendes
kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1) Kommunestyret slutter seg til detfremlagteforslag
til plan for forvaltningsrevisjon
for perioden 2016 —2019.
2) Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike
forvaltningsrevisjonsprosjekter
i uprioritert rekkefølge:
0

Elevenes psykososiale miljø

0

Prosessen rundt flyttíng av elever til OBUS

0
Pleie og omsorg
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.
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SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2016 —2019.
2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 —2019 oversendes
kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
I. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2016 —2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike
forvaltningsrevisjonsprosjekter
i uprioritert rekkefølge:
- Elevenes psykososiale miljø
- Prosessen rundt flytting av elever til OB US
- Pleie og omsorg
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.

Behandling

Forslag i møtet:
Ingen

Avstemming:
Enstemmig
Endelig vedtak:
1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2016 —2019.
2) Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 —2019 oversendes
kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til detfremlagteforslag
til plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2016 —2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike
forvaltningsrevisjonsprosjekter
i uprioritert rekkefølge:
0 Elevenes psykososiale miljø
0 Prosessen rundt flytting av elever til OB US
0 Pleie og omsorg
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.

Vedlegg
KomRev Trøndelag IKS - Forslag til Plan for forvaltningsrevisjon

2016 —2019
2
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Ikke trykte vedlegg
1.
Kontrollutvalgets saker 015 og 020/ 15, samt 005/16
2.
Forskrift om kontrollutvalg
3.
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
4.
Kommuneloven

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal iht. kommunelovens § 77 4. ledd påse at det blir gjennomført
forvaltningsrevisjon i kommunen. Forvaltningsrevisjon er systematiske undersøkelser for å
avdekke hvorvidt, og i hvilken grad, lov og kommunale vedtak blir etterlevd. Evalueringer av
måloppnåelse, kommunens organisering og/eller hvor godt de tilgjengelige ressursene
utnyttes kan også gjennomføres som forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres etter en plan vedtatt av kommunestyre selv. Det vises
Kontrollutvalgsforskriftens §§ 9 og 10, sier noe om dette:
”Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv
som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden” og
”Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet utfra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identtfisere
behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. ”
Den overordnede analysen(OA) skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til,
og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Hensikten med den
overordnede analysen er å fremskaffe relevant infonnasj on om kommunens virksomhetsområder. Hvordan OA er gjennomført er nærmere beskrevet i planens kap. 3.1 til 3.3.
Revisor har gjennom arbeidet med planen foretatt en vurdering av hvilke områder det er
knyttet mest risiko og vesentlighet til, og med utgangspunkt i dette kommet frem til aktuelle
områder/temaer for forvaltningsrevisjon, med mulige vinklinger/problemstillinger. KomRev
Trøndelag IKS har med utgangspunkt i OA utarbeidet et forslag til plan for
forvaltningsrevisjon, jfr. vedlegg.
Foreslåtte temaer/områder ogmulige problemstillinger er for ordens skyld gjengitt nedenfor:
Offentlige anskaffelser
En generell gjennomgang der det kan ses på hvordan organisasjonen
dette området ivaretas på en tilfredsstillende måte:

har sikret seg at

U Kunnskap om regelverk
U Kunnskap om innkjøpsavtaler
U Oppfølging av imikjøpsstrategi
Elevenes psykososiale miljø
Et prosjekt om elevenes psykososiale

skolemilj ø vil kunne se nærmere på hvordan

skolen organiserer arbeidet, infonnasj on og involvering til og av elever og foresatte,
konfliktløsing osv.
Aktuelt tema i flere kommuner.

3
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Prosessen rundt flytting av elever til OBUS
Et slikt prosjekt bør se på hvordan den praktiske samkjøringen

av elever og ansatte

har skjedd, og også se på læringsperspektivet idet arbeidet som er gjort.
Folkehelse
Et prosjekt med dette temaet kan være aktuelt for å få oppmerksomhet rundt temaet,
det vil trolig komme ønske om dette i flere kommuner.

Vinkling vil kunne være
U Om lov og forskrift følges
U Hvordan det arbeides i kommunen
U Gjennomførte tiltak
U Erfaringer, effekt
Pleie og omsorg

U Kvalitet i tjenesten der også brukermedvirkning og kommunikasjon belyses
Flyktningetjenesten

U Gir kommunen lovpålagte tjenester, drives integreringsarbeidet tilfredsstillende.
U Språkopplæring til minoritetsspråklige
VAR
U Investeringer, fondsoppbygging, selvkost

Tidsestimatet til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i Overhalla kommune er satt til ca.
170 timer pr. år. Avhengig av omfanget på prosjektene, innebærer dette normalt 2 - 3
prosjekter i planperioden. I tillegg til plan for forvaltningsrevisjon, kan også plan for
selskapskontroll ha innvirkning på den totale tildelte tidsressurs.
Før et prosjekt igangsettes skal kontrollutvalget ha godkjent prosjektplanen. Av denne skal de
utledede problemstillinger/revisjonskriterier
og avgrensinger fremgå.
Vurdering
Det er kommunestyret som gjør det endelige vedtak mht. til aktuelle
forvaltningsrevisjonsprosjekter
og evt. prioriteringsrekkeføl ge. Ut fra tilgjengelige ressurser
vil det ikke være mulig å få gjennomført alle prosjektene i planperioden, og kontrollutvalget
må derfor foreta en prioritering før saken oversendes kommunestyret. Det kan gjøres mindre
endringer og tilføyelser i planforslaget. Hvis kontrollutvalget finner at de gjennomførte
vurderinger av risiko og vesentlighet ikke er tilstrekkelig ivaretatt, bør planforslaget sendes
tilbake for en ny gjennomgang.
Saksbehandler har ut fra en helhetsvurdering

følgende kommentarer til de foreslåtte temaer:

Elevenes psykososiale miljø
Mobbing og elevenes psykososiale miljø har blitt et sentralt tema i grunnskolen. Dette har
klar betydning for elevenes læringsutbytte og ellers i skolehverdagen. Sammen med de øvrige
faktorer som kommer frem for grunnskolen og øvrige sektorer i overordnet analyse, gjør at en
forvaltningsrevisjon av elevenes psykososiale miljø og forhold bør prioriteres høyt. For øvrig
har flere av MNS-kommunene temaet oppe på sine forvaltningsrevisjonsanalyser/-planer.
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Prosessen rundtflytting av elever til OB US
Overhalla har gjennomført en større flytting av elever mellom skoler i kommunen .Det er av

stor betydning å se på hvordan både elever, ansatte og organisasjonen for øvrig har taklet og
lært av dette. Prosjektet kan også sees i sammenheng med elevenes psykososiale miljø.
Prosjektet bør prioriteres.
F 0lkehelse
Folkehelseaspektet er tverrsektorielt og er en viktig del av samhandlingsreformen. Sett i
forhold til øvrige prosj ekter vil ikke saksbehandler anbefale området prioritert nå. En ber
kontrollutvalget gjør en nærmere vurdering av om temaet bør prioriteres, f. eks. kontra
flyktningetjenesten.
Pleie og omsorg
Kontrollutvalget har hatt fokus på tjenesten mht. avvik, sikkerhet for brukere og tjenester
filnksjonshemmede. Pleie- og omsorg bruker det vesentligste av midlene innenfor
helse/omsorg. Tjenesten bør således prioriteres.
Flyktningetjenesten
Området vil vokse i årene som kommer og vil stille kommunen på mangesidige utfordringer.
Saksbehandler ser ut overordnet analyse at temaet p.t. ikke er et risikoområde.
Kontrollutvalget bør allikevel vurdere teamet nærmere opp mot f. eks. folkehelse.
VAR

Tjenestene er selvfinansierte og det er av allmenn interesse hvordan midlene blir benyttet
mest mulig effektivt og formålstj enlig. Sett i forhold til øvrige prosjekter vil ikke
saksbehandler anbefale området prioritert nâ.
Det må tas høyde for at det vil kunne oppstå et endret behov for forvaltningsrevisjon på et
eller flere områder. Det anbefales derfor at kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til
å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.
Etter saksbehandlers oppfatning er det for Overhalla sin del unødvendig å prioritere de 3
anbefalte områdene innbyrdes. De foreslåtte prosjekt innen skole kan også sees i
sammenheng. For gjennomføringen av prosjektene er det ressursmessig gunstig. Imidlertid
kan selvfølgelig kontrollutvalget og/eller kommunestyret angi prioriteringsrekkefølge hvis
de finner det hensiktsmessig.
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FORORD
Kontrollutvalget

har ansvar for å påse at kommunens

virksomhet årlig blir gjenstand

for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret/fylkestinget er konstituert,
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på
en overordnet analyse av kommunens/ fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
innen de ulike sektorer og virksomheterl.
Dette dokumentet

viser hovedresultater

fra en overordnet

analyse

av Overhalla

kommunes virksomhet, og inneholder forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20162019 med prosjekter i uprioritert rekkefølge.
Dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalget i
Overhalla kommune i sak 20/15.
Sted, dato

Unni Romstad

Rikke Haave

Oppdragsansvarligforvaltningsrevisor

F orvalm in gsrevisor

l Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §§ 9 og 10
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1. INNLEDNING
Kontrollutvalget skal, i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner

§ 9, påse at kommunens

virksomhet

årlig blir gjenstand

for

forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens § 10, skal det minst én gang i løpet av
valgperioden,

og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret

er konstituert,

utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen, som skal
vedtas av kommunestyret, skal vaere bygget på en overordnet analyse av kommunens
virksomhet.
Analysen har som siktemål å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorene/områdene i kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Dette dokumentet

viser hovedresultater

fra en overordnet

analyse

av Overhalla

kommunes virksomhet, og inneholder forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20162019 med prosjekter i uprioritert rekkefølge. Kontrollutvalget skal foreta en
prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter før saken legges fram for behandling i
kommunestyret. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjennomføre
endringer i planen i løpet av planperioden.
Listen over forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter

inneholder flere prosjekter enn

hva som normalt vil kunne gjennomføres i løpet av 4-årsperioden. Basert på
erfaringstall fra tidligere år blir det lagt fram 2-3 rapporter for Overhalla kommune i
perioden, men antallet avhenger av de enkelte prosjektenes omfang.
Forvaltningsrevisjonsprosjekt i selskaper hvor kommunen har eierinteresser blir ikke
omtalt i dette dokumentet, men omtales i en egen plan for selskapskontroll.

2. FORMÅL MED FORVALTNINGSREVISJON
l følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§ 7) innebærer
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak og forutsetninger.

a) forvaltningen
kommunestyrets

Herunder om

bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
eller fylkestingets vedtak og forutsetninger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er
satt på området,
c) regelverket etterleves,

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
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e) beslutningsgiunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med
offentlige utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
Forvaltningsrevisjon blir satt i gang for å redusere risiko for avvik, peke på
utfordringer og eventuelt gi forslag til forbedringer på utvalgte områder.
Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra overordnede
risiko- og vesentlighetsanalyser
områdene, og kommunen

er viktig - slik at ressursene settes inn på de riktige

får prosjekter

som har god nytteverdi.

På den måten kan

forvaltningsrevisjon gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i
kommunen.

3. PLANLEGGING AV FORVALTNINGSREVISJON
3.1

Om overordnet

analyse

Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens
virksomhet, ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Selve begrepet overordnet
analyse indikerer at analysen tar utgangpunkt i kommunens virksomhet på et
overordnet plan. Hensikten er å identifisere områder der det er risiko for vesentlige
avvik når det gjelder måloppnåelse, produktivitet, økonomi og regelverk.
Eksempler på risiki kan være:

0 Risiko for at kvaliteten på en tjeneste ikke er god nok
0 Risiko for at kommunen på et område ikke tilfredsstiller lovpålagte krav
0 Risiko for at ressursene ikke utnyttes godt
0 Risiko for at kommunen ikke oppfyller mål fastsatt av kommunestyret
0 Risiko for at økonomistyringen ikke er tilfredsstillende
0 Risiko knyttet til kommunens omdømme

3.2

Hvordan analysen

er gjennomført-

datainnsamling

For å få informasjon om risikoområder i kommunen er den overordnede
basert på flere ulike hovedkilder til informasjon:

analysen

0

Sentrale kommunale dokumenter (bl.a. økonomiplan, budsjett, årsmelding) er
gjennomgått.

0

Vi har analysert kommunens nøkkeltall i KOSTRA-databasen og
sammenliknet disse med nøkkeltall for andre kommuner, samt utvikling over
tid. Vesentlige avvik i forhold til sammenliknbare kommuner eller store
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svingninger over tid, er faktorer vi tar hensyn til når vi anbefaler områder for
nærmere revisjon.
0

Vi har gjennomført samtale med rådmannen og økonomisjef om hvilke
utfordringer og mulige risiki kommunens virksomhet står overfor. Samtidig
er rådmannen gitt anledning til å komme med innspill til konkrete prosjekt.

0

Informasjon fra andre tilsynsmyndigheter (fylkesmannen).

0

Både det avtroppende og det nyvalgte kontrollutvalget er bedt om å komme
med innspill til prosjekt/områder vi bør se nærmere på.

0

Erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon ligger til
grunn for våre vurderinger om hvilke prosjekt som bør gjennomføres
fremover.

3.3

Vurdering

En risikovurdering

av risiko og vesentlighet

- SWOT-analyse

er sammensatt av to elementer:

0

Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren

inntreffer

0

Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer

I risikovurderingen tas det hensyn til eventuelle tiltak som kommunens ledelse har
satt i verk for å redusere muligheten for at risikofaktorene skal inntreffe, og redusere
virkningene dersom risikofaktoren likevel slår til.
Dersom vi vurderer risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som vi vet
at ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ
betydning dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som
vesentlig.

Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra
ulike perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser
situasjonen ut fra, herunder:
0 Økonomisk perspektiv
0 Politisk perspektiv
0

Brukerperspektiv

0

Medarbeiderperspektiv

0

Samfunns- og miljøperspektiv

En måte å foreta en slik risiko- og vesentlighetsanalyse på, er ved hjelp av en
SWOT-analyse. Siktemålet med en SWOT-analyse er å få en oversikt over indre og
ytre styrker og svakheter
forbokstavene

i en organisasjon.

i de engelske

De fire bokstavene

ordene Strengths

”SWOT”

står for

(sterke sider), Weaknessess

(svake
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sider), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). En slik analyse kan brukes for
å kartlegge og analysere kommunens stilling og kan være et nyttig verktøy for å
identifisere områder for forbedringz.
l en SWOT-analyse grupperes nøkkelinformasjon i to hovedkategorier - interne
faktorer og eksteme faktorer. De inteme faktorene omfatter kommunens sterke og
svake sider. De sterke sidene representerer kommunens positive egenskaper, det som
kommunen er god til og som gir trygghet intemt i organisasjonen i forhold til
måloppnåelse. Svakheter er det som den kommunale organisasjonen mangler eller
utfører dårlig i forhold til oppfylling av mål. De eksteme faktorene omfatter eksteme
muligheter og trusler. Eksterne muligheter er muligheter som ligger i omgivelsene og
som kommunen kan velge å utnytte. Eksterne trusler er trusler og hindringer som kan
motarbeide kommunens forsøk på å utnytte foreliggende muligheter.
I et forvaltningsrevisjonsperspektiv er det naturlig å fokusere på kommunens svake
sider for å vurdere på hvilke områder det kan være aktuelt å gjennomføre
forvaltningsrevisj on.
Figur 1. SVVOT-analyse

Styrker

Sva kheter

Muligheter

Trusler

0)

E
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U!
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Det er i vurderingene også tatt hensyn til at det er ønskelig med en viss fordeling
mellom ulike områder av kommunens virksomhet og at man prioriterer noen områder
der det har vært gjennomført lite forvaltningsrevisjon i tidligere år. Videre er det tatt
hensyn

til hvorvidt

forvaltningsrevisjon

anses å være et godt virkemiddel

til å

forbedre kvaliteten på området.

2 NKRF: Veileder i gjennomføring av overordnet analyse (2010).
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4. RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE
Dette

kapittelet

risikoområder

beskriver

sentrale

utfordringer,

innen de ulike tjenesteområdene

utviklingstrekk

i kommunen,

og

mulige

samt enkelte forhold

som går på tvers av tjenesteområder.

4.1

Innledning

Befolkningen

har økt, og var i 2015 i underkant av 4000 innbyggere. Det er en ung

alderssammensetning, noe som ofte gjenspeiler en kommune i vekst.
Figur 1 Kostnadsfordeling
Barnevern;

2,4

Administrasjon

Sosialtjenesten;

3,5

2014, netto driftsutgifter
og styring

.

'

; 9,8

Annet;
6,2

l
Kilde: KOSTRA

Kommuneplanen

2007 - 2018 ble vedtatt videreført gjennom planstrategi for 2012-

2015. Planen bygger på en SWOT-analyse peker på følgende som viktige områder
for kommunen:
Lokalsamfunn

0
0
0
0

Overhalla preges av etableringslyst og spennende arbeidsplasser hvor samarbeid og
utvikling vektlegges.
I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.
Flotte naturressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet.
Overhallingene preges av god folkehelse.

Brukere
0 Barn og unge er glade for å få utvikle seg i Overhalla.
0 Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester.
Medarbeidere
0

Kommunen

har kompetente

medarbeidere

som har arbeidsglede

og utviklingslyst

Økonomi
0 Overhalla kommune har god økonomistyring, effektiv ressursbruk og omstillingsevne
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Figur 2 Organisasjonskart Overhalla kommune
Fagsjef oppvekst
Rådmann

Fagsjef helse/sos.

Pådmanns-

_

funksjonen

Personalsjef
Økonomisjef

Stabs- og støttefunksjoner:
lT, økonomi. Servicesenter

Skage
barnehage

Ranemsletta
barnehage

Moamarka
barnehage

Hjemmetjenester

Teknisk

Tjeneste-

enheter
Hunn
skole

Overhalla barne- og
ungdomsskole

Overhalla
sykeheim

Helse og
familie

Kultur

Kommunen er organiserti 2 hovednivåer:rådmannsfunksjonenog tjenesteenheter.

Enhetslederne
har delegertmyndighetinnenfordrift, økonomiog personalsomgjør
det mulig å ha et fullstendig resultatansvar.

l tillegg deltar kommuneni det interkommunalesamarbeideti Midtre Namdal
samkommune(MNS). Følgendetjenesterer lagt til MNS:
0

Barnevem

0

PPT

0

Kommuneoverlege

0
0
0

Miljø- og landbruksforvaltning
Næringsavdeling/MNS
utvikling
Lønn-og regnskapskontor

0

Skatteoppkrever

0 NAV
l følge budsjettetfor 2015 har MNS oppgavenemed drift av fellesdatanettverkog
servere. De fleste fagprogrammenesom kommunendisponererer kjøpt inn i
fellesskapi samkommunen.

Fagsjef helse/sosialivaretar rollen som beredskapskoordinator.
Det er en egen
oversiktover beredskapsplaner
o.l. på kommunens
hjemmeside.Kommunenhar plan
for kommunal kiiseledelse. sist oppdatert i 2014. Ordfører har pekt på
krisehåndteringsom tema for forvaltningsrevisjon.
Oversikt over kommunensvedtatteplaner finnes på kommunenshjemmesiderfi

"`http://overhalla.cust0mpublish.c0m/plandokumenter.117I23.no.hIml
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4.2

Administrasjon

og Støttetjenester

Kommunen har egen personalsjef. Han er også ledelsens representant i forhold til
oppfølging av miljøarbeidet (miljøsertifiseringen). Det er også en IKT-seksjon,
økonomiseksjon og en seksjon for servicesenter.
4.2.1 Personal
Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert annet år. Det er bedring fra 2007 på
de fleste områdene og totalt.
Kompetanse

På området faglig og personlig utvikling har scoren oi medarbeiderundersøkelsen
bedret seg fra 2009. Det går fram av årsmeldingen for 2014 at det innen pleie og
omsorg er en vedtatt egen kompetanseplan,

og at det også innenfor innkjøpsområdet

er fokus på kompetanseheving.

Etikk
Det er en klar holdning at høy etisk standard skal prege alle organisasjonsnivå og
tjenesteområder av den kommunale virksomheten. Temaet er viet økende
oppmerksomhet de senere år både i form av konkrete tiltak som er planlagt/iverksatt
fra sentraladministrasjonen, og slike som er initiert og gjennomført innenfor de ulike
tjenesteområder og tjenesteenheter.
Tiltak
v Gjennomgang/repetisjon og refleksjoner
0 Etiske refleksjoner, bla. deltakelse KS prosjekt
0 Deltar i prosjekt om offentlige anskaffelser
0 Klima og miljøplan, bl.a. samfunnsansvar, bærekraftig utvikling og etisk
handel
Sykefravær

Sykefraværet økte fra 6.0 % i 2012 til 7,8 % i 2014. Landsgjennomsnittet har ligget
på 9,8 % i disse årene. Det er variasjon mellom enhetene.
Ufrivillig deltid

Det er gjennomført prosjekt ved Overhalla sykehjem som ble avsluttet i 2014. Fra
2011 - 2014 har antall heltidsansatte ved sykehjem økt fra 3 til 10, antall med
uønsket deltid er redusert fra 24 til 4. lnnføring av årsturnus angis som viktig bidrag
til dette resultatet.

4.2.2 Intern kontroll
Overhalla kommune har et eget kvalitetssystem for alle fagområdene og
avvikssystem som brukes til melding av eventuelle avvik. I tilknytning til at
Overhalla

er ISO

l400l-sertifisert,

har kommunen
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sikrer oppfølging og gjennoinføring
miljøprestasjoner følger målsettingene.

slik

at

standardkrav

og

kommunens

4.2.3 Anskaffelser
Kommunen har egen anskaffelsesstrategi 2015 ~ 2020 vedtatt av kommunestyret.
Verdiskapende, nytenkende og bærekraftige anskaffelser er målet, og målgruppene er
politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser i kommunen.
NTFK har signalisert at de trekker seg ut av deler av innkjøpssamarbeidet de hatt
med kommunene

i Namdalen.

Regnskapsrevisors sjekk av internkontroll ved innkjøp høsten 2015 viser at det stort
sett er greit, men følgende anbefalinger til forbedringer ble gitt.
0

Henvisning til avtaler, ordre mm:
F or faktura som ikke opplyser om ytelsens art og omfang, men som kun viser
til ordre, avtale eller lignede, anbefaler vi at del innføres rutine for
henvisning fra regnskapsbilaget,

for eksempel i notatfeltet, til arkivreferanse

for underdokumentaflonen.
0 Ncirfli personer er satt til å kontrollere fakturaene og innkjøpene. blir det
storre ansvar til den enkelte å sjekke at innkjøpet gjelder kommunen, at
fakturaene erformelt
samme personforetar

riktige og at de er korrekt registrert i systemet. Når
bestilling, mottak og attestasjon blir internkontrolleii

svekket.

4.2.4 Kommuneøkonomi
l KS sitt kommunebarometer for 2014 beskrives Overhallas økonomi som litt under
middels målt mot resten av Kommune-Norge.

Korrigert netto driftsresultat

viste en

drift som går litt i pluss. Målt over siste fireårsperiode har den underliggende driften
gått akkurat i pluss. Kommunen har et lite disposisjonsfond, som bør økes på sikt.
Kommunens årsmelding for 2014 viser til et regnskapsmessig mindreforbruk på 6
millioner kroner i 2014, og et netto driftsresultat på 2 %. Den største utgiftsposten er
lønn og sosiale utgifter som utgjorde 61 % i 2014.
Nytt økonomireglement fra 2013 legger grunnlaget for økonomisk internkontroll.
I budsjettforslaget for 2016 går det fram at Overhalla i de siste årene har hatt en
positiv

inntektsvekst

som

knyttes

til

innføring

av eiendomsskatt

og vekst

i

innbyggertallet. Driftsutgiftene har hatt en lavere vekst enn driftsinntektene.
Kommunens langsiktige gjeld har i perioden 2004 til 2015 økt med 75 %, og er ved
årsskifte

kr 302 millioner.
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Hovedrevisors
virksomhet.

inntrykk

er at Overhalla

IKS

kommune

har god kontroll

over

sin

4.2.5 Annet
KomRev Trøndelag

IKS gjennomfører

vinteren 2015/16 en forvaltningsrevisjon

på

omrâdet rundt arkivtjenesten, og får gjennom denne belyst hvordan kommunen
ivaretar sitt ansvar på dette området.
Ordfører har kommet med innspill om at arbeidet med kommunereformprosessen bør
evalueres.

4.2.6 Fra analysen
Overhalla kommune framstår som velorganisert, og som en kommune som har god
kontroll

på forhold

omkring

organisering,

forhold

omkring

personalarbeid

og

økonomi.

Det forrige kontrollutvalget var opptatt av om kommunen hadde kompetanse til å
overta mer av innkjøpsansvaret etter at NTFK har trukket seg ut. Også rådmannen
var nevnte

offentlige

anskaffelser

som mulig tema en forvaltningsrevisjon.

På

bakgrunn av disse innspillene vil vi sette temaet opp slik at kontrollutvalget kan ta
det med i sin prioritering.
Fra KU har det også kommet innspill om at varslingsrutiner bør være gjenstand for
forvaltningsrevisjon, men vi ser ikke noe i det øvrige materialet vi har gjennomgått
som tilser at dette bør prioriteres.
Vårt inntrykk er at forhold omkring krisehåndtering

er tilfredsstillende

ivaretatt, og

ser ikke behov for en nærmere gjennomgang av dette området. Vi ser heller ikke at
en gjennomgang av kommunerefonnprosessen er egnet som forvaltningsrevisjon.

4.3

Oppvekst og utdanning

4.3.1 Barnehage
Ifølge kommunal rapport sitt kommunebarometer er bemanningen i de kommunale
barnehagene under middels. Nesten alle styrere og pedagogiske ledere i kommunale
barnehager

har pedagogisk

utdanning.

Tre av fire øvrige

ansatte

i kommunale

barnehager har relevant utdanning.
l ârsrneldingen

for 2014 pekes det på at barnehagene

under gjennomsnittet

i Nord-Trøndelag

i Overhalla kommune

med hensyn til driftskostnader.

ligger

Kommunen

har fortsatt utfordringer knyttet til «stabil» barnehagedrift. Utbygging av Skage
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barnehage vil gi en mer stabil situasjon. Ulike midlertidige løsninger må fortsatt
benyttes for å oppfylle kommunens plikt med hensyn til barnehageplasser.
Kostra-tall

for bamehagesektoren

viser at netto driftsutgifter

per innbygger

1-5 år i

2014 var ca. 123 000 kroner i Overhalla, mens tilsvarende tall for Namsos og Frosta

var 127 500 kroner og 115 000 kroner. Landsgjennomsnittet var på 128 500 kroner.
l forslaget til økonomiplan for 2016-19 går det fram at Overhalla prioriterer
barnehage høyest, med 16,2 % av netto driftsutgifter, i forhold til en del andre
kommuner i samme kommunegruppe. Dette kan forklares med den høye andelen av
barn i aldersgruppen

0-5 år. 88,4 % av barn i alderen 1-5 år har barnehageplass

i

Overhalla. Flere barn har et tilbud i Namsos.
Enhetskostnad pr bamehagebarn er middels i forhold til de kommunen har valgt å
sammenligne seg med. Stadig flere har tilbud om en oppholdstid på over 32 timer pr
uke.

Rådmannen skirvier at «det er ønskelig at vi klarer å videreutvikle tilbudene i
barnehagene på en slik måle al vi hele liden klarer å ha fokus på tidlig innsats. Dette
krever god kompetanse hos persona/el for å kunne gi de barna det gjelder et godt
nok tilbud. Det er ønskelig å bygge opp el «innsatsteam» for barnehagene som vi
mener vil gi effekt på sikt».
KomRev Trøndelag lKS gjennomførte i 2014/14 en forvaltningsrevisjon med tema
samhandling mellom barnehage, skole og skolehelsetjeneste Følgende ble avdekket:
0 Skolene og bamehagene har ikke grundig kjennskap til hverandres opplegg
og planer for skolestarterne.

0 Målsettingen om at skolestarter skal få møte lærer i barnehagen er ikke
gjennomført fullt ut
0 Det gjennomføres ikke evalueringsmøter ved en av skolene
0 Overføringsmøter fra barneskole til ungdomsskole følges ikke opp fullt ut
0 Bruk av elevlogg er ikke implementert ved en skole

0 Tilbakemeldinger

fra ungdomsskole

til bameskole oppleves ikke som

tilfredsstillende.
4.3.2

Grunnskole

Kommunebarometeret

oppsummerte

tendensene om grunnskolen

slik på bakgrunn av

Kostra-tall i 2014: Avgangskarakterene på 10. trinn har vært omtrent middels de siste
årene. I fjor var avgangskarakterene midt på treet. Nivået på nasjonale prøver ligger
en god del lavere. Frafallet på videregående skole blant elever fra kommunen er litt
høyere enn snittet. Få lærere står uten godkjent utdanning, men de beste kommunene
har enda bedre tall her.
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for 2014 går det fram at elevtallet vid OBUS har gått opp, ved Hunn

skole noe ned, mens Øysletta skole er lagt ned. Kostnaden per elev i grunnskolen i
Overhalla er for 2014 kr 330,- høyere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag.
Det var forventet

en økning i elevtallet for skoleåret 2014/2015,

men flytting fra

kommunen har ført til at dette ikke har slått til. Det forventes imidlertid en økning i

elevtallet fra 2016, og det har også kommet signaler om at OBUS vil være full om 2
år.

Overhalla kommune har iverksatt en prosess med fokus på organiseringen av
undervisningen og det samarbeides tett med PPT. Gjennom dette har antall
spesialpedagogiske vedtak gått ned i løpet av 2014 (fra 14,9 % av elevene i 2013 til
8,9%i20l4).
I sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2016 -19 skriver rådmannen at kostnadene
for grunnskole har vært forholdsvis høye i senere år. Det er gjennomført
organisatoriske tiltak for å endre på dette. Kommunen brukte i 2014 25 % av netto
driftsutgifter til grunnskole. Dette er i øvre sikt i forhold til de en har valgt å
sammenlikne seg med. Enhetskostnaden fikk en tilbakegang i 2013 og økte med ea. 3
% i 2014 og er på kr 109.000 pr elev.

Gjennomsnittlig antall elever pr skole har økt i senere år. I 2012 var det 156 pr skole,
mens i 2014 var det 241. Dette har, i følge rådmannen, stor betydning for hvor godt
en klarer å fylle opp klassene. Sammenlikner med gjennomsnittet i Nord Trøndelag
og landsgjennomsnittet kan en se at de har færre elever pr skole, men flere i klassene.
Grunnskolepoengene

viser store variasjoner

fra år til. Etter en tilbakegang

i de to

foregående år, ble det en bedring i 2014. Det går fram av folkehelseprofilen for
Overhalla

2016

at omfanget

av elever

som på 5. trinn

som ligger

i laveste

mestringsgrad er signifikant dårligere enn landet som helhet, og også dårligere enn
gjennomsnitt

for fylket.

Overhalla kommune har siden 2008 brukt anti-mobbeprogrammet ZERO. Arbeidet
mot mobbing anses som særdeles viktig. Det går fram av økonomiplanen at det
allerede jobbes med ulike tiltak med bakgrunn i funn i elevundersøkelsen høsten
2015.
Fylkesmannen

gjennomførte

i 2015 et tilsyn med skolens

arbeid med elevenes

utbytte av opplæringen ved Overhalla barne- og ungdomsskole. Det ble sett på:
0 skolens arbeid med opplæring i fag
o undervisningsvurdering for å øke elevenes læringsutbytte
0

underveisvurdering

0

spesialundervisning
vurdering av behov for særskilt språkopplæring

som

grunnlag

for
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Fylkesmannen konkluderer med at kommunen ivaretar alle lovkrav på områdene som
er undersøkt.

Tabell 1 Utvalgte Kostra-tall
Overhalla
2013

for grunnskolesektoren
Overhalla
2014

Namsos
2013

Namsos
2014

Frosta
2013

Frosta
2014

Kostragr
2
2014

Landet
utenom

25,9

25,2

25,2

25,6

25,2

25,2

23,7

Oslo
2014
24,0

13

12,8

13,5

13,2

13,3

13,1

12,0

12,4

Andel elever med
sæsialundervisning

14,9

8,9

11,9

6,1

14,4

11,8

9,1

8,1

Andel timer su av

33,1

25,3

18,1

13,2

41,6

19,1

17,1

17,4

40,0

----

40,3

105
426

118648

105109

87991

93764

81129

13,6

11,81

13,6

Netto driftsutgifter

(202, 215, 222, 223)
i % av netto
driftsutgifter
Andel innbyggere
15 år

6«

antall læretimer
totalt

Antall timer s.u. pr
168
206
97
150
183
elev
GJ. snitt
38,6
41,1
39,1
38,9
43,1
grunnskolepoeng
Kostnad pr elev
104 135
107 351
96 944
98 451
102
202, 222, 223 i
309
kommunal skole
Netto driftsutgifter
84 068
87 546
81 374
84 593
82
til grunnskole 202 pr
167
innbygger 6-15
Gj. snitt gruppe10,3
10,7
12,4
11,4
12,6
størrelse 1-10
Avtalte årsverk pr
0,140
0,146
0,149
0,150
0,129
elev
*Kostrafunksjon 202: grunnskoleundervisning, 215: SFO. 222: skolelokaler, 223:

97

0,135
skoleskyss

4.3.3 Barnevern
Bamevemtjenesten drives av MN S. Rådmannen er opptatt av at det også skal drives
barnevern

i kommunen.

l følge økonomiplanen for 2016 -19 bruker Overhalla lite på barnevern. Kostra-tall
viser at kommunen brukte ca 5 500 kroner på barneverntjenesten per innbygger 0 17 år i 2014. Det er mindre enn kommunegruppe,

fylke og landsgjennomsnitt.

Det

samme gjelder utgiftene pr barn i barnevernet som var på ca 61 000 kroner i 2014.

4.3.4

Fra analysen

Etter utbygging av Skage barnehage forventes med stabil drift. Økning av antall barn

i alderen l-5 år kan gi utfordringer, men vi mener at det ikke er behov for å se
nærmere på bamehagesektoren i perioden.
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Vi har fått innspill på at en gjennomgang av overføring av elever fra Øysletta skole
til OBUS bør være gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Det går også fram at resultater fra elevundersøkelsen har ført til tiltak i forhold til
elevenes psykososiale miljø, blant annet gjennom en revitalisering av
antimobbeprogrammet Zero. Dette er begge viktige temaer som kan være gjenstand
for forvaltningsrevisjon.
Fonige KU ønsket å se på om kommunen får de bameverntjenestene

som skal

leveres. Vi mener dette vil kunne ivaretas gjennom et fellesprosjekt regi av KU i
MNS, noe vi vet flere kontrollutvalg har uttrykt ønske om.

4.4

Helse- og omsorgsområdet

Sektoren består av 3 enheter som ledes av hver sin enhetsleder og fagleder innen
hver tjeneste. Det er 10 fagledere som alle har avsatt ca. 1 dag i uken til ledelse.

8 ledere i helse- og omsorgssektoren tok utdanning innen endringsledelse i 201 3/ 14.
Kommunal øyeblikkelig

døgnopphold

(KØHD) startet opp i kommunen i 2014.

Det er gjennomført opplegg for å:
Styrke utøveren:
0 Introduksjonsprogram

F agutviklingspro gram
F orfl ytnin g
Ufrivillig deltid
Kompetanseheving
Styrke brukeren

0

Brukerundersøkelser

0

Involvering

0

Brukerråd på sykeheimen opprettet i 2015

4.4.1 Pleie- og omsorgstjenesten
I økonomiplanen for 2016 -19 går det fram at andelen av befolkningen som er over
67 år er 15 % og at Overhalla vil få en stor økning av i dette alderssegmentet fram
mot 2040. Kommunen brukte 30 % av netto driftsutgifter til pleie og omsorg i 2014.
47 % av dette gikk til institusjonsbasert omsorg. Det er en bevisst politikk å flytte
mer av tilbudet over på mot hjemmetjenester

33 % av dem over 80 mottar hjemmetjenester.
l følge kommunebarometeret er kommunen blant de beste i landet når det gjelder å
ha ansatte med fagutdanning i tjenesten i 2014. Det ble klart mindre tid med lege og
fysioterapeut ved sykehjemmet i 2014, men kommunen har god dekning av
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sykepleier innen geriatri. Korttidsopphold på sykehjemmet er av kort varighet, og
alle utskrivningsklare pasienter kom tilbake til kommunen uten ekstra liggetid.
Kommunen har gjennomført en brukerundersøkelse. Svarprosenten var dårlig, men
svarene viste relativt god score både for hjemmetjenesten og institusjon, men dårlig
for tjenester for filnksjonshemmede.
I 2014 ble det avdekket 276 avvik, alle er lukket. Kontrollutvalget er opptatt hvilken
kultur det er for avviksmeldinger og hvilken sikkerhetsrisiko dette utgjør for brukere.
Det er de siste årene gjennomført mange ulike prosjekter i enhetene.
Kostra-tall viser at netto driftsutgifter per innbygger over 67 år i Overhalla i 2014 var
ca. 110 800 kroner, tilsvarende tall i Namsos var ca. 114 400 kroner og i Frosta ca.

96 000 kroner. Landsgjennomsnittet var på ca. 113 200kroner. Overhalla ligger også
lavere enn dem vi har sammenlignet
av kommunale

med i korrigerte brutto driftsutgifter

pr bruker

tjenester.

Kontrollutvalget har kommet med innspill om prosjekt som skal se på hva som skjer
med forholdet

til, og sikkerheten

for brukere,

når tjenester

og kommunikasjon

digitaliseres.

4.4.2 Helse
Kommunebarometeret for 2014 viser at legedekningen var omtrent uendret, og at den
er noe dårligere enn landsgjenitoinsnittet.

Det er mye ledig plass på fastlegelisten

(35

prosent ledige plasser). Tilbudet av helsesøster er under middels, mens omfanget av
psykiatrisk sykepleie er meget godt.
KOSTRA-tall viser at Overhalla i 2014 hadde 56,8 årsverk helsesøster pr 1000
innbyggere 0-5 år, Frosta hadde 75,6 og Namsos hadde 82,6.
Folkehelsearbeid

er en viktig del av samhandlingsreforrnen.

MNS en folkehelseplan for 2011 årsmeldingen

for

2014,

men

Kommunen har i regi av

2014. Temaet berøres ikke spesifikt i
relaterte

tema

som

frisklivssentral,

habilitering/rehabilitering omtales. Temaet er viktig og ordfører og kontrollutvalg har
kommet med innspill om at dette bør tas med i vurderingene
overordnet analyse.

i forbindelse

med

4.4.3 Sosialhjelp
l økonomiplanene for 2016-19 går det fram at det har vært økning i mottakere av
sosialhjelp 2012/13 og at dette fortsatte i 2014. I kommunebarometeret går det fram
at stønadstiden for de yngste er litt lenger enn normalen, mens de eldre ligger på nivå
med landet for øvrig.
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4.4.4

Fra analysen

Kontrollutvalget

har, på bakgrunn av mange avviksmeldinger,

kommet med innspill

om at det er behov for en gjennomgang av brukernes sikkerhet. Vi vurderer at det
faktum at det skrives og lukkes avvik innenfor pleie og omsorg også kan være er et
tegn på at kommunen har et kvalitetssystem som fungerer, og at dette i seg selv ikke
indikerer et tydelig behov for en kontroll.
Digitalisering av tjenester og særlig hva det kan bety for brukere når det gjelder
kommunikasjon og sikkerhet kan oppfattes som en risiko. Konsekvensen av dårlige
rutiner på dette området kan bli store for den enkelte. Varierende score på enkelte
parametere i brukerundersøkelsen gjør at prosjekt om kvalitet i tjenesten vil kunne
være en generell innfallsvinkel for ett eller flere prosjekter på området.
En gjennomgang av folkehelsearbeidet opp mot sentrale føringer og vedtatt plan kan
være med å bidra til at dette viktige temaet får fomyet fokus.

4.5

Kultur

4.5.1 Kultur
2,4 % av netto driftsutgifter gikk til kulturi 20l4, en nedgang fra året før. Snittet i
Nord-Trøndelag og landet er henholdsvis 3,7 % og 3,8 %.
Netto driftskostnader til kulturskole pr innbygger i alderen 6-15 år har for 2014 økt
fra tidligere år. l forhold til de andre i sammenlikningen
kostnader. Andel bam som har kulturskoletilbud
alderen 6-15 år.

har Overhalla noe høyere

har gått opp i 2014 til 37 % av de i

4.5.2 Flyktningetjenesten
Siden ordningen ble etablert i 2010 viser tjenesten et samlet overskudd på kr 6,8
millioner kroner som er avsatt til disposisjonsfond. I årsmeldingen for 2014 går det
fram at det vil være viktig at en avsetter midler til fremtidige forpliktelser da
integreringstilskuddet

kun varer i 5 år for den enkelte bruker.

Tjenesten har for 2014 bestått av l8 enslige mindreårige og 17 ordinære flyktninger.
Voksne

flyktninger

bosettes

rundt

omkring

i kommunen

i egne leiligheter

og

husPersoner
mellom 18 og 55 år får tilbud om et toårig løp i
introduksjonsprogrammet. Formålet er å styrke den nyankomne innvandrers mulighet
for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
Opplæringen foregår i hovedsak i Namsos.
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4.5.3 Fra analysen
Innenfor denne sektoren mener vi det kan være interessant å se på ulike aspekter av
integreringsarbeidet overfor flyktninger, selv om det ikke er forhold som peker på at
det er et risikoområde pr i dag. Kan det at kommunen har hatt et mindreforbruk på
området ha ført til at tjenestene ikke er så gode som de burde være?

4.6

Teknisk sektor

Teknisk avdeling består av administrasjon, uteavdelinger, feier og brannmannskap.
Totalt er det 43 personer som budsjettmessig tilhører avdelinga. Dette utgjør 24
årsverk utenom deltids brannmannskaper.
4.6.1 Vann og avløp
Gebyrgrunnlaget for Overhalla viser at det for vann er på samme nivå som
gjennomsnittet

i Nord Trøndelag,

avløp er gebyrgrunnlaget

men noe høyere enn landsgjennomsnittet.

For

noe høyere.

Overhalla

er den i sammenlikning

som har den høyeste

kommunal

vei på kr 74.000,-. Dette er kr 27000,-

nettokostnaden

over KOSTRA-gruppe

pr km
l og kr

20000,- mer enn Nord Trøndelag. Ellers er en på samme nivå som Nord Trøndelag
og under landsgjennomsnittet.
Vannforsyningen er sårbar pga strømbrudd, og kommunen har hatt prosess på dette.
l årsmeldingen for 2014 går det fram at det er satt av forholdsvis stor andel av
gebyret (28 % og 30 %) til selvkostfond som følge av at en har hatt behov for å
styrke fondsbeholdningen. Det er i økonomiplanperioden planlagt en del større
investeringer. Til tross for dette er det planlagt at dagens gebyrnivå skal videreføres
ved at en reduserer avsetting til selvkostfond.

Kommunen har beredskapsplan for vannforsyning fra 2009 (basert på ROS-analyse).
4.6.2 Eiendomsforvaltning
Kommunen disponerer forholdsvis store arealer på bygningssiden, det bør reduseres
med utgangspunkt i målsetting om mer energieffektive bygg. Produktiviteten per
kvm viser at kommunen har lavere utgift enn dem det sammenlignes med.
Det er beregnet et etterslep på vedlikehold

på ca. 3 millioner kroner pr år. 30 % av

vaktmesters oppgaver går til vedlikehold.
4.6.3

Byggesak og planlegging

Kommuneplanenes

areal del er fra 2007, ogi gjeldende planstrategi er det ikke lagt

opp til rullering. Kontrollutvalget har kommet med innspill til å se på kommunens
planarbeid med fokus på forenkling og effektivisering.
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4.6.4 Miljøforvaltning
Miljøarbeid er i fokus i Overhalla kommune, og er fremhevet i kommuneplanen.
Som en av få kommuner i landet ble Overhalla høsten 2007 miljøsertifisert

til ISO-standarden
miljøarbeidet

i henhold

14001. Dette dokumenterer at kommunen har innarbeidet
sentrale

i sitt

styringssystem,

noe

som

sikrer

en

konkret

og

kvalitetsmessig god oppfølging av de mål og tiltak som er satt på miljøområdet.
Klima- og miljøplan er revidert, og ble vedtatt av kommunestyret ijuni 2014.
Kommunenes

oppgaver knyttes i hovedsak til rollen som eier og driver av bygg og

ansvaret for lokal og regional arealplanlegging. Kommunen har også et ansvar for
miljø- og klimahensyn i byggesaker, og skal føre tilsyn som sikrer at miljøkravet blir
i varetatt.

4.6.5 Fra analysen
Kommunen har gjennom flere år hatt et stort engasjement for miljøaspektet i sitt
arbeid, og vi mener at dette ikke er naturlig tema for forvaltningsrevisjon i perioden.
Det er tatt tak for å forbedre vannforsyningssituasjonen, og kommunen synes å være
klar over utfordringer med eiendomsforvaltningen.
Innen VAR-området

kan det være aktuelt å se på gjennomføring

av investeringer,

opp mot fondsoppbygging og selvkostprisnippet.
Vi ser ikke åpenbare temaer innfor teknisk sektor som aktuelle tema for
forvaltningsrevisjon.

5. OPPSUMMERINGZ FORSLAG TIL
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Tema

Offentlige anskaffelser
En generell gjennomgang der det kan ses på hvordan organisasjonen har sikret seg
at dette området ivaretas på en tilfredsstillende måte:
0 Kunnskap om regelverk
0 Kunnskap om innkjøpsavtaler
0 Oppfølging av innkjøpsstrategi
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Tema
Elevenes psykososiale

miljø

Et prosjektom elevenes psykososiale skolemiljø vil kunne se nærmerepå hvordan
skolen organiserer arbeidet, informasjon og involvering til og av elever og foresatte,

konfliktløsing osv.
Aktuelt tema i flere kommuner.

Tema

Prosessen rundt flytting av lever til OBUS
Et slikt prosjekt bør se på hvordan den praktiske samkjøringenav elever og ansatte
har skjedd. og også se på læringsperspektiveti det arbeidet som er gjort.
Tema
Folkehelse

Et prosjekt med dette temaet kan være aktuelt for å få oppmerksomhet rundt temaet.

det vil trolig komme ønske om dette i flere kommuner.
Vinkling vil kunne være
0 Om lov og forskrift følges
Hvordan det arbeides i kommunen

Gjennomførtetiltak
Erfaringer,effekt
Tema
Pleie og omsorg
0

Kvalitet i tjenesten der også brukermedvirkningog kommunikasjonbelyses

Tema

Flyktningetjenesten
0

Gir kommunen lovpålagte tjenester. drives integreringsarbeidet
tilfredsstillende.

0

Språkopplæring til minoritetsspråklige

Tema

VAR
0 Investeringer, fondsoppbygging, selvkost

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Overhalla kommune
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Overhalla
Overhalla
Overhalla
Overhalla

kommune 2015: Økonomiplan 2016 - 19
kommune 2014: Kortversjon sluttrapport for prosjektet Heltid Deltid
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kommune 2007 Kommuneplan~ samfunnsdelen 2007 - 2019
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2016: Folkehelseprofil
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med elevenes utbytte av opplæringen.
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2010 Følge byggeprosjekt

2012 Økonomistyring
2014 Samhandling bamehage, skole og helsetjeneste
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/3652-24

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Johan Grongstad

Saksframlegg

Utbygging av Hildresåsen bolig område
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
43/16
38/16

Møtedato
10.05.2016
24.05.2016

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret vedtar utbygging av Hildresåsen tomteområde i tråd med
saksfremstillingen.
2. Samlet utbyggingskostnad kr 33 884 000 eks mva finansieres med låneopptak. Av dette
knytter kr. 8.625.000 seg til selvkostområdene vann og avløp.
3. Følgende finansiering foretas:
Art
02300
02300
02300

Ansvar
6010
6020
6000

Tjeneste
34500
35301
31500

Prosjekt
0504
0504
0483

04290
09100
07290

6000
8100
8100

31500
88000
85010

0483
0906
0906

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016
Behandlet.
Formannskapet var på befaring i Hildresåsen.
Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Beløp
4 313 000
4 312 000
25 259 000

Tekst
Vann
Avløp
Tomteområde og
infrastruktur
6 315 000 Betalt mva
-33 884 000 Bruk av lån
-6 315 000 Mva
kompensasjon

Dokumenter i saken

x
I
U
U
I
I
S
X
X
X
X
X
X

29.05.2015 Kort møtereferat etter møte med
grunneiere
04.02.2016 Tilbakemelding fra møter
08.02.2016 Boligområde i Hildresåsen
08.02.2016 Hildresåsen boligområde
04.02.2016 Tilbakemelding fra møter
04.04.2016 Ang. foreslåtte veivalg til
Hildresåsen boligområde
28.04.2016 Utbygging av Hildresåsen
boligområde
02.05.2016 Eiendomsinfo Hildresåsen
02.05.2016 Animasjon forprosjekt
02.05.2016 Forprosjekt
02.05.2016 Forprosjekt kalkyle fra ASAS
02.05.2016 Forprosjekt rapport Multiconsult
02.05.2016 Forprosjekt prosjekt manual

Grunneiere Hildresåsen
Arne Henry Amdal
Rune Petter Stene
Grunneiere Hildresåsen
Jon Terje Gartland/Merete
Fossland
Johan Grongstad
Johan Grongstad
Johan Grongstad
Johan Grongstad
Johan Grongstad
Johan Grongstad

Vedlegg:
1 Kort møtereferat fra møter med grunneiere
2 Tilbakemelding fra møter
3 Ang. foreslåtte veivalg til Hildresåsen boligområde
4 Eiendomsinfo Hildresåsen
5 Animasjon forprosjekt
6 Forprosjekt

Saksopplysninger
17.05.2015 ble det vedtatt et forprosjekt som skulle se på et nytt boligområde i Hildresåsen.
Dette har siden vedtaket vært en krevende og interessant prosess med tanke på de utfordringene
man har støtt på.
For å bistå med gjennomføringen ble det leid inn et rådgivningsfirma som hadde god
kompetanse på slike utbygginger. Forprosjektet ble lagt ut som en offentlig avskaffelse på
Doffin, de som vant konkurransen var ASAS arkitekter som har kontorer i Oslo, Hamar og på
Fosen.
Det kan sies at samarbeidet har vært svært godt og det er levert et godt produkt ut fra de
forutsetningene som dannet grunnlaget. Prosessen ble startet ved at tre representanter fra ASAS
kom opp til Overhalla på ei befaring/oppstartsmøte. Under befaringen ble hele Hildresåsen
befart svært grundig.
Det var under hele befaringen stort fokus på å finne gode løsninger for veitraseer, da det tidlig
ble kjent at det var adkomsten som ville by på den største utfordringen for at prosjektet skulle
være gjennomførbart.
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Det var helt fra begynnelsen klart at Hildresåsen ville bli et attraktivt område hvis vi bare klarte
å finne en god veitrase inn til bolig området. Derfor har også de største ressursene blitt brukt på
å finne en god adkomst til området.
Videre i prosessen har det vært avholdt fire prosjektmøter der de utfordringene som har dukket
opp har vært diskutert.
Til slutt ble prosjektet presentert ved at ASAS kom og hadde en gjennomgang av det ferdige
produktet fra deres side. Dette arbeidet ga oss et meget godt utgangspunkt å gå videre med.
I etterkant av dette er det brukt mye tid på å finne gode og gjennomførbare tekniske løsninger på
de forskjellige utfordringene.
Det ble tidlig kjent at de veialternativene som ble jobbet fram som de «beste» fra rådgiveren var
noe omstridt mht. den mest berørte grunneieren. Dette er forståelig ut fra at de planene som ble
fremlagt gjorde at man fikk trafikkarealer som ville «ta» dyrka mark og gi noen andre
utfordringer på en fra før veldrevet virksom gård.
At foreslåtte løsninger til adkomst også tok i bruk til dels store arealer med dyrka mark til
trafikkarealer var heller ikke heldig. Av den grunn ble det i etterkant av forprosjektet med ASAS
gått flere befaringer der grunneiere og landbruk også var deltakere, og der man etter beste evne
forsøkte å finne en adkomst som både var kortere og ville gi mindre inngrep mht. dyrkamark.
ASAS ga oss relativt tidlig signal om at adkomster fra sør øst og sør var svært krevende og til
dels umulig pga. stigningsforhold. Dette var også noe man erfarte ved de
feltarbeidene/befaringene man var ute på. Tanken var at ingenting er umulig før alt er forsøkt.
Å ha adkomst via øst/sørøst kan vi konkludere med ikke er gjennomførbart mht. en
totalvurdering som går på økonomi og praktisk veiføring.
Som nevnt tidligere var adkomst svært så viktig for prosjektet realisme og en vurdering av disse
finnes under her.
Totalt er det utredet åtte forskjellige alternativer for adkomst. Det er fordeler og ulemper med
alle. Under er alle alternativene beskrevet, og det er forsøkt å gi en forklaring på hver enkelt.
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Oversiktsbilde

Adkomst:
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Alternativ A-D: Dette er de alternativene som arkitekten har dratt frem som de som er mest
aktuelle. Disse alternativene ble tatt med inn i samtaler med grunneierne i uke 4, 2016. På disse
møtene ble det lagt frem en intensjonsavtale til hver grunneier. Det vises her til vedlegg 1 der
tilbakemeldingene fra grunneierne er entydige på at de veialternativene som her ble presentert
ikke var å leve med.
Det ble med utgangspunkt i vedlegg 1 avholdt befaring med grunneierne for å se på andre
løsninger. Det ble gått opp to traseer på denne befaringen som grunneierne mente kunne være
brukbare alternativer. Dette er på fremsiden av åsen og det er de som senere er beskrevet som
alternativ E og F. Det har senere kommet en uttalelse fra Jon Terje Gartland og Merete Fossland
angående de veialternativene som har vært skissert, se vedlegg 2.
Vi kommer ikke til å kommentere hvert enkelt punkt i dette brevet, men kan bekrefte at alle
punkter er nøye vurdert.
Ser man på attraktiviteten og nærheten til avkjøring er det alternativ D som er det nest beste
alternativet totalt sett. Dette er det alternativet som vil gi minst trafikksikkerhetsutfordringer, og
det er samtidig det alternativet som «tar» mest dyrkamark, i tillegg vil det gi noe visuell
negativitet til grunneieren som blir berørt. Grunneier har også påpekt at det vil gi utfordringer
knyttet til drift.

Alternativ E-G: Alt. E, F og G ble vurdert sammen med arkitektene i forprosjektet. Disse ble
tidlig lagt bort på grunn av stigningsforhold og grunnforhold. I alternativ G er det også et
moment med avstand til sentrum som taler imot dette.
Konklusjonen fra landskapsarkitektene er at dette ikke vil være en heldig løsning hverken for
det visuelle sett fra fremsiden av åsen, mulighetene til å få til gode veier, eller for økonomien i
en eventuell utbygging.
Alternativ H: Dette er den løsningen vi har sett på som kan/vil gjøre prosjektet gjennomførbart.
Starten på denne vegen vil være ca. 380 meter vest for gårdstunet Svalivegen 196.
Ulempene med dette er at man må kjøre på «baksiden» av åsen før man tar seg frem til tomtene.
Dette vil gjøre at det rent psykologisk vil føles som «noe langt» fra sentrum.
Avstanden fra Ranemsletta vil være ca 3440 meter og avstanden til OBUS vil bli ca 3840 meter.
Dette vil gjøre at man ikke trenger skoleskyss til barn etter første klasse.
Veiføring inn til avkjøring er en kommunal vei, men man ser at det vil være noen ulemper i
forhold til gårdsbruket som ligger i Svalivegen 196 (47/1) som vil få en større trafikkmengde
over Svalivegen. Dette vil bli forsøkt dempet med trafikksikkerhetstiltak, men dette vil ikke
avhjelpe at det for dette gårdstunet vil medføre større ulemper med trafikkavviklingen enn det
som er pr i dag.
Fordelene med denne løsningen er at det ikke kommer til å gå med dyrkamark, slik som det vil
gjøre for endel av de andre alternativene.
Stigningsforholdene gjør at det vil være overkommelig å bygge en vei opp i denne traseen. Man

-177-

slipper de store inngrepene på fremsiden av åsen som ville blitt meget sjenerende for hele
området.
Oppgradering av eksisterende kommunal vei nesten frem til parkeringen inne i Svalia.
Geoteknisk er dette et område som er forholdsvis greit å bygge infrastruktur i. Det må til noen
sikringstiltak som er diskutert med geotekniker, men disse er overkommelige. Det kan her være
snakk om noen mot fyllinger med tanke på forbedret rassikkerhet.
Vi vil poengtere at alle forslag som har kommet på alternative vegtraseer er nøye vurdert.
Traseene er gått opp ute i felt med GPS for å få verifisert stigningsforhold, grunnforhold og
eventuelt andre utfordringer.
Trafikkavvikling
Vi har gjennomgått strekningen fra jernbanesporet og opp til Svalia med tanke på økt trafikk
som følge av tiltaket. Det er foreslått høyreprioritert kjøring i to kryss, samt en ny rundkjøring i
eksisterende kryss inn til barnehagen.
Trafikkavviklingen over gårdstun 47/1 (Svalivegen) er tenkt løst med gang-/sykkelveg, nedsatt
fartsgrense og god skilting. Kostnaden for dette er lagt inn kalkylene.
Ved en eventuell godkjenning av prosjektet vil trafikksikkerhetsutvalget bli koblet på saken for
å kvalitetssikre vurderingene å se om det trengs ytterligere tiltak ved gården 47/1.
Universell utforming (UU)
Alle veier og gang- og sykkelstier er lagt slik at de lever opp til krav til UU. Krav til vei er maks
6-7 % stigning. Alle tun vil også tilfredsstille krav om tilgjengelighet. Vurdering av universell
utforming må tas underveis i den videre prosessen parallelt med prosjekteringen. Det legges
ikke inn ekstra utgifter til UU-løsninger da disse integreres i detalj prosjekteringen.
Vann og avløp
Hildresåsen har ikke vann og avløpsnett i dag, dette må bygges ut. Påkoblingspunkt for dette vil
være naturlig å ha i Brannanvegen.
Ledningstraseen er tenkt lagt i Svalivegen frem til avkjørsel fra denne, da denne skal
oppgraderes med ny gang-/sykkelveg og asfalt. De eksakte løsningene for vann og avløp med
tanke på plassering av pumpestasjon, vil komme i en eventuell detaljprosjektering.
Kostnadene for dette er beregnet men ikke tatt med i kalkylene da dette skal være selvfinansiert
gjennom avgiften som blir belastet abonnentene.
Det er i økonomiplanen satt av 6 mill. til vann og avløp i Hildresåsen i 2016. Som kalkylene
viser vil dette ikke være tilstrekkelig. Utgiftene til denne utbyggingen vil komme opp i ca. 8
mill.
Med utgangspunkt i de investeringene man kjenner i dag vil likevel ikke dette påvirke gebyrene
til sluttbruker. Dette kan forklares med at med det har vært drevet med overskudd de siste årene
innen vann og avløp. Dette medfører at man kan holde seg på dagens avgiftsnivå ved å tære litt
på det akkumulerte overskuddet.

Elektrisitet
For å kunne gi en tilfredsstillende leveringskvalitet på strømforsyningen til Hildresåsen må det
føres frem høyspenning (22 kV) distribusjonsnett. I nettstasjonen transformeres spenningen ned
til 400 V distribusjonsnett som videre går til den enkelte bolig.
NTE har angitt en mulighet for å tilknytte seg eksisterende høyspenningsnett nedenfor Svalia.
Ledningstraseen er tenkt lagt i vei sammen med vann og avløp der dette er hensiktsmessig.
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Renovasjon
Det er ønskelig med nedgravde avfallsanlegg både på grunn av estetikken, miljø og av praktiske
hensyn som lukt og plassbesparelser.
Nedgraving av avfallscontainer vil koste 250 000,- pr. enhet av 3 fraksjoner. I dette anlegget
legger vi opp til 2 avfallsstasjoner for de 50 første boligene. Kostnadene vedrørende dette er tatt
med i kalkylene.
Økonomi
Kalkulering av boligfeltet er noe det er brukt mye tid på. Dette er for å sikre oss at det er brukt
priser som er i samsvar med det prisnivået som er i Namdalen. Alle prisene som kalkylene
bygger på er sjekket oppimot lokale entreprenører.
Likevel ligger det en usikkerhet i dette med grunnforhold, sikringstiltak, osv.
Siden det, slik vi ser det, kun er alternativ H som er et reelt alternativ, er det denne kalkylen som
blir lagt frem her.
Potensialet for hele åsen kan dreie seg om så mye som 200 boligtomter. De kalkylene som her
blir lagt frem er for byggetrinn 1 som da er beregnet til ca 53 tomter. Det eksakte tallet vil
komme frem under reguleringsprosessen og i detaljprosjekteringen.
Antallet tomter som er beskrevet er tatt ut fra forprosjektets skisser over hvordan området er
tenkt oppbygget. Derfor vil det muligens i neste fase kunne komme noen mindre forandringer på
det eksakte antall tomter i hver utbyggingsfase.

Tomtekjøp
De grunnkjøpskostnadene som ligger til grunn for beregningene er 31 kr/m2. Dette er ut fra
erfaringspriser som er oppnådd både ved kjøp og salg av eiendom i kommunens regi tidligere.
Signalene fra noen av grunneierne er at dette beløpet er for lavt.
Det ligger derfor en usikkerhet i forhold til denne summen som er lagt inn i kalkylene. Man må i
det lengste prøve å komme til en enighet med de grunneierne som er berørt. Hvis dette ikke
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lykkes må man da vurdere om man skal gå til ekspropriasjon av aktuelle områder.
Ekspropriasjon betyr at noen, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot
erstatning. Det vanligste er ekspropriasjon av fast eiendom, som regel eksproprieres det til
offentlige formål.
Ved ekspropriasjon skjer et inngrep i privat eiendomsrett. Denne retten er gitt vern i grunnloven
ved at grunnloven § 105 fastslår at det skal gis full erstatning ved ekspropriasjon.
Det ligger også inne 500 000 kr for geotekniske undersøkelser og 300 000 kr til
reguleringsarbeid i denne kostnadsposten.
Grunneiere
Når det gjelder en detaljert oversikt over hvilke grunneiere som er berørt og i hvilken grad, er
dette beskrevet i vedlegg 4 «eiendomsinfo Hildresåsen». Det er forskjellig hvor mye hver
grunneier er berørt og hvor store konsekvenser dette vil ha for hver enkelt. Alle er kontaktet og
informert i forbindelse med forprosjektet.
De involverte er:
 Eier A: Merete Fossland og Jon Terje Gartland, Svalivegen 196.
 Eier B: Arne Henry Amdal
 Eier C og E: Lise Merete Ribe
 Eier D: Håvard Amdal
 Eier F: Rune Petter Stene

Under veikostnader er det tatt med oppgradering av eksisterende vei fra avkjørsel til
Brannanvegen og opp til avkjøring fra Svalivegen ca. 670 meter lengre opp. Her er det beregnet
oppgradering med gang-/sykkelveg inkludert asfalt.
På veien fra avkjøring på Svalivegen og opp til boligfeltet er det beregnet en 5,5m bred vei med
gang-/sykkelvei. Inne på boligfeltet er det beregnet en 4 meter bred vei.
Vi har tatt utgangspunkt i 53 tomter ved opparbeidelse av trinn en og en tomtekostnad til
«tomtekjøper» de tre første årene på kr 350 000. Vi foreslår at denne justeres opp til 450 000
etter år tre. Endelig fastsetting av konkrete tomtepriser gjøres i forbindelse med
reguleringsprosessen og detaljprosjekteringen.
Resultatet viser at man etter å ha solgt 53 tomter vil ha hatt en utgift på ca 3,5 mill. Vi har da
som nevnt kalkulert med 350 000kr /tomt de tre første årene og 450 000kr/tomt etter dette. Det
er da beregnet at vi skal selge 12 tomter per år de tre første årene.
At man har forslag om at man kjører med differensiert pris de første tre årene er for at feltet skal
«komme skikkelig i gang fra dag en». Kr 350 000 for en tomt er å anse som svært så rimelig i
bynære strøk, men noe mer normalt i landlige strøk.
Det er i økonomiplanen satt av totalt 16,1 mill til dette prosjektet. Da det viser seg at prosjektet
har betydelig større potensiale enn først antatt med tanke på antall tomter, vil man måtte se på
dette på nytt.
Hvis utbyggingen blir vedtatt i mai 2016 vil man ha et mål om oppstart regulering i august 2016.
Hvis det ikke kommer inn innsigelser eller at det kreves utfyllende undersøkelser vil man kunne
ha oppstart av opparbeiding tomteområde i mai 2017.
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Vurdering
Ut i fra SSB sine prognoser skal folketallet i Overhalla ved høy nasjonal vekst vokse fra dagens
3800 til ca 5350 i 2040. Dette er en økning på 1550 personer. I dag er det gjennomsnittlig 2,2
personer per husholdning. Hvis det viser seg at prognosene til SSB stemmer vil det føre til at
man trenger ca 700 nye boliger i Overhalla de neste 20-30 årene. Også i prognosen basert på
middels vekst spår SSB en kraftig økning i innbyggertallet i Overhalla. Så vurderingene ut fra
dette viser jo klart at det vil bli en stor etterspørsel etter nye boligtomter i årene som kommer.
Fordeler:
 Området har et meget stort potensiale for utbygging.
 Man vil ha en tomte område som vil oppfylle innbyggernes behov i mange år.
 Et naturskjønt område som vil tiltrekke seg folk i alle aldre.
 Meget fin utsikt.
 Topp solforhold fra alle sider på åsen.
 Forholdsvis grei tilkoblingsmuligheter for vann, avløp og EL.
 Kort avstand til skole og barnehage.
 Naturen helt innpå boligfeltet med mulighet for direkte tilkopling til skiløypenettet.
Ulemper:
 Avstand og fremføring av vei.
 Trafikkavvikling ved gårdstun 47/1.
 Kostnader/forskuttering for kommunen før første tomt er byggeklar.
Hvis kommunen ønsker vekst rundt sentrum på Overhalla er dette det alternativet som er mest
aktuelt. Man kan finne noen mindre områder i nærheten, men disse vil ikke dekke den
etterspørselen som kommer de neste 20-30 årene.
Ut fra en samlet vurdering innstiller Rådmannen på at utbygging av Hildresåsen boligområde
gjennomføres som beskrevet i saken. Utbyggingen vil innebære noe netto kostnader på
kommunens hånd, avhengig av utbyggingstakten. Deler av kostnadene med tilførselsvegen kan
knyttes til forlengelse av gang- og sykkelveg langs Svalivegen, noe som også vil komme flere
eksisterende beboere i området til gode, både for transport til skole/barnehage/sentrum og for
transport til utfartsområdet i Svalia.
Hildresåsen åpner for en betydelig videreutvikling av Overhalla som lokalsamfunn, både i første
byggetrinn og med de videre muligheter som åpner seg i området. Om befolkningsutviklingen i
Overhalla framover blir som prognosene nå tilsier, er det åpenbart at store deler av kommunens
tjenesteapparat også må skaleres opp etter hvert. Rådmannen ser på dette som en positiv og
spennende utfordring for kommunen, og som vi skal løse steg for steg. Hildresåsen er en viktig
første brikke i dette.
Miljømessig vurdering
Hildresåsen søkes utviklet til å bli et ambisiøst og framsynt utviklingskonsept i hht. kommunens
satsning på klima, miljø og innovasjon. For å få til det må man utnytte de lokale
energiressursene som blant annet varmepumpe basert på bergvarme eller jordvarme gir.
Man etablerer nedgravde fellesløsninger for avfall, dette gir de beste estetiske forutsetningene
og en god miljøvennlig sortering av avfall.
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Kommunen kan også stimulere til bruk av solenergi og vannbårent oppvarmingssystemer og
oppnå støtte og tilskudd fra feks. Enova og Husbanken.
Feltet kan også på en forholdsvis enkel måte og til en lav kostnad kunne knytte til en løypetrase
fra boligfeltet og over til eksisterende skiløype 600-650 meter unna. Dette er et godt
folkehelsetiltak og vil gjøre tomteområdet enda mer attraktivt.
Rådmannen vil gjøre en nærmere vurdering av mulige tiltak for området, basert på intensjoner
og satsinger i kommunens klima- og miljøplan. Det vil blant annet være aktuelt å endre
innretningen på nåværende støtteordning for passivhus når passivhus nå blir en del av ny teknisk
standard (TEK17). Støtte til nullenergibolig og ulike løsninger for fornybar energi kan være
aktuelt. Det bør også vurderes i reguleringsprosessen om det skal legges noen føringer på dette
med energisystem og miljø generelt. Forslag til kriterier og støtteordninger vil komme som en
egen sak i forbindelse med reguleringsprosessen.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt
Teknisk avdeling i Overhalla

Avdelingsingeniør

Notat
Til:

Fra:

Åse Ferstad

Referanse

Dato

2015/3652-4

29.05.2015

Kort møtereferat fra møter med grunneiere
Møte med Håvard Amdal 30.4.15
Til stede: Amdal, Johansen og Ferstad
TS orienterte om bakgrunn for planene og en evt. framdrift hvis kommunestyret fatter vedtak om
å utarbeide et forprosjekt.
Amdal positiv. Anbefaler kanskje adkomst lengre ned (mellom Fossland og Amdal). Verna
skog? Sjekkes nærmere med miljø- og landbruk. Jakt og turterreng.
Møte med Merete Fossland/Jon Terje Gartland 7.5.15
Til stede: Fossland, Gartland, Johansen og Ferstad
TS orienterte om bakgrunn for planene og en evt. framdrift hvis kommunestyret fatter vedtak om
å utarbeide et forprosjekt.
Mast i området (Norkring, nå Telenor-stråling?) Positiv, men med forbehold om hvor en
adkomstveg blir lagt. Jakt og turterreng.
Møte med Jørgen Riibe 7.5.15
TS orienterte om bakgrunn for planene og en evt. framdrift hvis kommunestyret fatter vedtak om
å utarbeide et forprosjekt.
Riibe: Eiendommen overdras til datter i årsskifte 15/16. Jaktområde / lite utmark. Ønsker
fordeler/ulemper i et forprosjekt (dagens bruk og ny bruk av området). Kommunens mulighet til
forkjøpsrett til evt. naboeiendommer?
E-post til Arne Henry Amdal 11.5.15, samt telefonsamtale 13.5.15
Amdal: Har ingen merknader nå, da han ikke vet om eller hvor mye han vil bli berørt.
Referent:
Åse Ferstad

Postadresse
Postmottak Administrasjonsbygget
7863 Overhalla
E-post:
postmottak@overhalla.kommune.no

Besøksadresse
Administrasjonsbygget
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Telefon
74280000
Telefaks

Kontonr
Bank: 1602.58.05775
Skatt:
Org.nr. 939.896.600

If/3552
Fra

Grunneiere Hildresåsen

Til

Overhalla kommune

Overhalla 04.02.2016

V/teknisk kontor
Svalivegen 2
7863 Overhalla
TILBAKEMELDINGFRAMØTERAVHOLDTONSDAGOG TORSDAG27-28/1-16 ANNGÃENDE
HILDRESÃSEN
BOLIGFELT.
Når det gjelder trassealterativene til Hildresåsen, kalt A,B,Cog D går de alle over dyrka mark. De går
alle gjennom flere landbruksteiger i drift, og i eksisterende veier og traktorveier som i dag i stor grad
brukes av landbruksmaskiner (flere gårdbrukere). Alle alternativene ødelegger adkomster til og fra
teiger og beiter. De går så tett på og rundt bebyggelsen til g/br. 47/1 at de vil være til hinder for
videre drift og bolyst av eiendommen.

Selv dagens biltrafikk over gårdstunet gir utfordringer

angående landbrukdsdriften, og mange trafikkfarlige situasjoner. Slik trassealternativene er per i dag,
vil det oppstå svært mange interessekonflikter mellom eksisterende landbruksdrift og adkomst/ økt
trafikk til et nytt, stort boligfelt. Vi ber derfor om at prosjekt stanses.

Hvis kommuneadministrasjonen,

gjerne i samarbeid med grunneierne,

vil se etter annet trassevalg ,

og enighet om dette oppnås, så kan prosjektet fortsatt være av interesse for grunneierne og
forhandlinger om evt. salg av eiendom til kommunen kan starte. Grunneierne har til teknisk avd.
tidlig i planprosessen kommet med innspill og forslag ang. mulige veivalg til Hildresåsen, uten at disse
er hensyntatt. Vi synes det er både merkelig og beklagelig at vi ikke blir tatt med i arbeidet om
trassevalg fra starten av. Det hadde vært både tids og kostnadsbesparende for alle parter.

Grunneier av 47/1 vil komme med nærmere detaljert begrunnelse for sine ulemper med dagens
trassealternativer i eget brev.

Med Vennlig Hilsen

i~
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HåvardA

Grunneier
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L¢Tz35S(a.c(’
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eGartland/Meretefossland

Grunneier

~ æ

Q1">‘R*bg”

Kristian Stene/Lise Riibe

Grunneier

Kopi sendes til: Per Olav Tyldum (ordfører) Lene Lervik Glømmen (varaordfører),Ragnar Prestvik
(leder AP), Jan Ståle Viken Flått (leder Frp), Jo Morten Aunet (H).
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JonTerjeGartlandl
MereteFossland
.
Svalivegen
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Mg. foreslåtte veivalg til Hildresåsenboligområde
Viser til brev datert 4/2-16 der vi sammen med de andre berørte grunneiereber prosjektet
Hildresåsenboligområdestanses inntil man finner et trassevalgtil feltet som ikke ødeleggerså mye
for gårdsdriftaoppi Svalia.Vi skriveri samme brev at grunneier av 47/1 vil komme med nærmere
detaljert begrunnelsefor de ulemper vi får med trassevalgA,B,C og D. Utbyggingav planlagte200
enheter i Hildresåsenvil på sikt gi en økt trafikk med minst 1000 passeringermed bil per døgn (5
passeringeri snitt per boenhet), og i tillegg stor anleggs/byggetrafikki mange tiår framover, evt. for
all framtid. Dette vil føre til store ulemper for videre drift av 47/1 med alle de fire foreslåtte veivalg.

Litt om gårdsdrifta vår:

Vi driver melk og kjøttproduksjonpå toppen iSvalia. Vi har 110- 120dyr både i eget fjøs, og i leid fjøs
av KaiErikSvarlienpå andre side av veien (se A og B på tegning).Sidenvi har fjøs,jorder, tre siloerog
lager på beggesider av veien/ bakketoppen(Iagringsplasser,
se C, D, E og R på tegning),fører dette til
utallige krysningerav vegen på bakketoppenbåde sommersog vinterstid. Bådeav dyr og traktor
med landbruksmaskiner.Vi driver med gressproduksjonpå åkrene, den type produksjonsom krever
størsttrafikk av landbruksmaskinerpå åkrer og langsmed veier i Svaliaang. våroinn, slått 1 og 2,
dynn-kjøring.Det kjøresf. eks. 350 lassdynn til og fra beggefjøsene, 250 silo-lasstil/ fra begge
fjøseneog 1000rundballerfraktes til beggefjøsene.Traktoren går 1000
timer i året med mye
krysningerav veien på bakketoppenunder sesongen,og langsdagensveier og på jorder. I tillegg
brukes vegen mye av andre bønder og deres landbruksmaskiner.
Ulemper med veivalg A og B:

-

-

Ang.veivalgA blir tre_teigerdyrkamarkdelt opp i mindre og urasjonelleteiger (teig F, G, H).
Flere små teiger fører til vanskeliggjøring
av adkomsttil teigene, og vanskeliggjørarbeid med
dagensstore landbruksmaskinerpå teigene. F. eks. blir teig H delt i tre biter, og sidendisse
blir så små og liggeri så bratt terreng blir det umulig å drifte de videre. Det vil bli en del
restarel som ikke kan brukeslengre.
Veivalg B fører til oppdelingav fire landbruksteiger(teig F, G, H og J), med samme ulemper
som nevnt ovenfor ang. problemer med adkomstog arbeide på teigene.
Trafikkfarlig bakketopp. Veivalg A og B vil gå 40 meter rett over vårt gårdstun. Siden

gårdstunetliggerpå en uoversikteligbakketopp,med bakker på beggesider,og et krysspå
toppen (se i på tegning)er toppen allerede i dag sværttrafikkfarlig.Gårdstunetvårt var på en
endevei fram til 1959. Da ble veien lagt fra gårdenvår inn til Svaliaunet,så de to gårdene der
fikk ny bilvei etter ras. I ettertid har trafikken økt med barnehageog utfartsområder,og
rundkjøringrundt Svalia/ Amdal. Hilderesåsensboligområdeøkte trafikk bør ikke planlegges
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over et gårdstun med en slik bakketopp, da framtidens trafikkmengde

ikke kan

sammenlignes med det som var når veien ble laget i 1959.
Snørydding. Vårt gårdstun har bygninger i tre retninger. Eneste deponeringsmulighet vi har
for snørydding om vinteren er å måke snøen over veien, og lagre på område D (se tegning).
Dette foregår også på bakketoppen. En ny vei/ fortau/ rekkverk vil ødelegge for vår eneste
mulighet for snøbrøyting på gården.
Økt trafikk over gårdstunet vil gi oss ulemper som støy, støv, lys, ristninger og vibrasjoner.
Trivsel og bolyst på gården vil forsvinne med over 1000 ekstra bilpasninger per døgn over
gårdstunet.
Stor verdiforringelse av gården med en slik økt trafikk over gårdstunet.
Den økte trafikken over gårdstunet vil vanskeliggjøre og forsinke trafikken vår med
Iandbruksmaskiner betrakelig. Vi må også benytte veiene til traktorer/ landbruksmaskiner i
stor grad sommerhalvåret

for å komme oss til/ fra åkrer. Det er mye leirjord i Svalia, og

traktorarbeidet vil føre med seg mye leire på veiene. Ser ingen fordel for hverken
gårdbrukere eller boligbyggere i Hildresåsen å blande sammen så mye traktortrafikk med
biltrafikken

til et stort boligfelt.

Vi har gjødselkum i tilknytning til fjøset vårt (se K på tegning), og det kjøres ut gjødsel fra
fjøset vi leier på andre siden av veien (se K). Veivalg B er planlagt midt i området som brukes
for å komme til og fra gjødselkommen med landbruksmaskinene.
Teig G, H og Q brukes i dag mye til rådyrjakt. Veivalg A og B vil spolere dette, både til egen
jakt og utleie jakt med inntektstap.
Utesilo pleier vi å legge på flateste åkeren, nært fjøset (se O på tegning). Veivalg B ødelegger

denne muligheten.
Veivalg A og B ødelegger tomt vi har omregulert til boligtomt (se tegning P).
Vi har kuslipp på våren fra utgang S i fjøset, til jorde J. Som regel løper kvigene gjennom
strømgjerder

og vidt omkring. Veivalg B, C og D vil komme midt oppi vårt eneste mulige

kuslippområde.

Veivalg C og D:

Veivalg C vil dele fem jordbruksteiger i mindre deler ( se F, G, H, J og L på tegning). Det er
som tidligere nevnt vanskeligere og mer tidkrevende

å jobbe på små teiger med store

landbruksmaskiner. Også med disse veivalg vil hele åker H bli umulig å drifte videre, også de
småbitene som blir igjen av de andre teigene. Mye dyrkamark går derfor bort.

Veivalg D vil også dele 5 åkrer for oss i mindre deler med de ulemper dette medfører.
Adkomster til åkrene vil vanskeliggjøres med ny bilvei som deler så mange teiger inn i mindre
teiger. Ny veig må også i framtiden i stor grad måtte brukes av traktorer med landbruksutsyr,
får ulempe med å blande så mye biltrafikk og traktor-trafikk.
Beiter. Vi har to innmarksbeiter; (se M på tegning), og et leid innmarksbeite (se N). Vi flytter
dyrene 7-8 ganger mellom disse beitene i sesongen mai- oktober. I tillegg beiter dyrene
vekselsvis på åker O, F, J, L seint på sesongen. Evt. veier må stenges når dyrene skal passere.
Evt. rekkverk vil også ødelegge for adkomsten til beiter. Beiteskifter kan ta tid, kyrne kan løpe
løpsk. Både veivalg C og D vil ødelegge adkomsten til begge beitene. Veivalg A, B, C og D vil
ødelegge vår bruk og adkomst av åker O, F,J og L som beite på høst.
Utsikt. Gårdstunet har en unik plassering med en unik utsikt. Det er absolutt ingen biltrafikk å
se/ høre nedenfor gården på 1,5 km avstand. En slik plassering er i dag mange villig til å
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-

betale mye ekstra for. Dette er en verdi som vår gård i dag har, og vil gå tapt hvis veivalg C og
D kommer nedenfor huset.
Støy. Veivalg C og D vil med den trafikken som følger et så stort boligområde, føre til at vi får
fra ingen bilstøy til stor bilstøy. Lys, støy, støv, ristninger, vibrasjoner.

-

Framtid. Skal vi utvide gårdsbruket

med redskapslager, nytt fjøs mm er område J og E de

-

mest aktuelle områder. Vei C og D vil komme i konflikt med våre framtidsplaner.
Egen og utleid rådyrjakt som nevnt under veivalg A og B blir og ved veivalg CD spolert.
Ødelegger for kuslipp om våren, som nevnt også under veivalg AB.

Konklusjon:

Veivalg A, B, C og D vil føre til så store ulemper for vår gårdsdrift at vi kan ikke være med på det.
Enkelte veivalg gjør ting så vanskelig at videre drift vil være umulig. Alle veivalg ødelegger trivsel og
bolyst på gården. Alle veivalg vanskeliggjør/ delvis ødelegger videre gårdsdrift. Svalia er ei
landbruksgrend, med mye åker. Når det skal planlegges et framtidig stort boligområde, med flere
hundre boenheter, ser vi heller ingen fordel hverken for bønder eller boligeiere å blande biltrafikk
sammen med traktortrafikk/ dynnkjøring/ silokjøring på samme veier. Ny vei til Hildresåsen må
planlegges utenfor disse landbrukseiendommene. Dette er mulig.
Vi har kommet ved forslag på alternativ veitrasse som starter lengre ned, eller via Barlia. Dette vil gi
Overhalla kommune noen hundre meter lengre ny vei å bygge i forhold til de foreslåtte veitrasseene.
Dette bør kommunen akseptere, når det skal investeres i et boligområde som vil sikre Overhalla nye
boligtomter i all overskuelig framtid, med en slik stor trafikk feltet vil gi. Da ødelegges ikke
landbrukseiendommer og drift av disse. I tillegg vil et slikt veivalg føre til at veien fra Hildresåsen til
sentrum blir kortere i km for boligbyggerne. Er ikke kommunen villig til å bruker penger på fornuftig
infrastruktur til Hildresåsen, har kommunen mulighet til å utvide eksisterende felt flere steder i
kommunen der infrastruktur allerede eksisterer. Kommunen vil også da kunne tilby tomter i
framtida, men ikke i Hildresåsen.
Enighet om vei til Hildresåsen må som tidligere sagt foreligge før vi evt. sammen med de andre
grunneierne ønsker å starte forhandlinger om en evt. avtale ang. salg av areal til boligområdet.
MVH

Merete Fosslandog Jon Terje Gartland
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Eiendomsinfo Hildresåsen
Vider her til ASAS Tomteanalyse del 1 s. 3. Har gått ut fra oversiktskart over eiendomsgrenser der
eierne er benevnt fra eier A-G.

Eier A

-188-

Eier B
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Eier C.
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Eier D.
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Eier E.
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Eier F.
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Eier G.

-194-

-195-

HILDRESÅSEN
BOLIGOMRÅDE
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Hildresåsen sett fra øst

OMRÅDEANALYSE

3

Overhalla på kartet
Overhalla ligger i nord-trøndelag
og er en del av midtre namdals
region.

-199Overhalla

4

Hildresåsen beliggenhet
Sentrum i Overhalla er lokalisert
på Ranemsletta

ong
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m

hildresåsen
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Ekvidistanse
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Kartmålestokk:

1:1000 m

5

Eiendomsgrenser
Oversikt over eierforhold. Boligområdene utvikles i utgangspunkt uavhengigt av eiendomsgrensene. Innen
for hver utbyggingsetape forsøkes
antallet av involverte grunneiere dog
minimert.

eier B

skala 1:10.000
eier A

eier C

eier D

eier C

-201-

eier E

6

eier C

Hildresåsen og omegn

SVALIA

Eksisterende bebyggelse i
nærheten av Hildresåsen.
Nytt boligområde skal ha
kort vei til Ranemsletta og
skolen i Svenningmoen.

ny ranemsletta
barnehage

skala 1:10.000

idrettspark
barne/ungdomsskole

HILDRESÅSEN
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SVENNINGMOEN

RANEMSLETTA

helsesenter

bebyggelse
offentlige
anlegg

7

Infrastruktur
Kobling mellom Hildresåsen
og eksisterende infrastruktur.
Kollektiv trafikkforbindelse
til Namsos er skal styrkes
og dermed også forbindelse
mellom bolig og busstopp
Det er viktig at skoleveien blir
kort, sikker og farbar året
rundt.
skala 1:10.000
sykkel/gangsti
traktorspor

-203busstopp

vei
gaOHTZLLFMTUJ

8

Bebyggelse og infrastruktur

SVALIA

Området er i dag ikke tilgjengelig
for bil og sykkel. Flere alternative
påkoblingspunkt unnersøkes.
Viktige mål er:

ny ranemsletta
barnehage

Påkobling til kollektiv trafikk,
utvid sykkelnett.
Forbinde til skole, barnehage og
job.
skala 1:10.000

sykkel/gangsti

HILDRESÅSEN

idrettspark
barne/ungdomsskole
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SVENNINGMOEN

busstopp

RANEMSLETTA

bebyggelse
offentlige
anlegg
helsesenter

vei
HBOHTZLLFMTUJ

9

Terrengforhold og mulige tomter
Skravert område er enten vått, bratt eller
utsiktspunkt, de gjenstående hvite områdene egner seg til utbygging.

myr

Også forholdene på nordsiden av åsen er
av en slik karakter at det prinsipielt går an
å bebygge.
Deler av området er oppdelt i ulike platauer
med store høydespring i mellom, dette kan
skape unikke tunmiljøer
skala 1:10.000

høyderygg

bratt terreng

-205myr/vann
bratt terreng
høyderygg

Namsen

10

Naturresurser
Oversikt over viktige naturresurser
De grønne sonene med lavlandsmyr og
viktig bakkedrag er begge karakterisert
som svært viktig, sonen med rikbarkstrær er nøkkelbiotop. Her vernes og ungås
bebyggelse.
Tomten ligger i all hovedsak på skrint og
tynt jord-humusdekke på fjell og er derfor
godt egnet til byggeformål. Det er imidlertid noe berøring med marine avsetninger og myr perifert på tomten. Nærmere
undersøkelser av dette er nødvendig for å
treffe beslutninger om områder som trenger særlig geoteknisk utredning.

lavlandsmyr

tynn hav/strandavsetning

tynn humus-torvdekke

riksbarktræer
skala 1:10.000

tynn hav/strandavsetning

-206viktig bakkedrag

riksbarkstrær
tynn hummus/
torvdekke
tynn
havavsetning
viktig
bakkedrag

11

Eier og terrengforhold
Samlet oversikt over muligheter
og begrænsninger for
utbygging av arealer.
skala 1:10.000

eiendoms
grenser
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vei
gBOHTZLLFMTUJ
myr/vann
bebyggelse
riksbarkstrær
offentlige
anlegg
bratt terreng
bakkedrag
lavlandsmyr
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Dyrket jord
tilleggsunderlag med
visning av eksisterende
arealbruk.
skala 1:10.000

eiendoms
grenser
-208-

vei
gBOHTZLLFMTUJ
myr/vann
bebyggelse
riksbarkstrær
dyrka mark
skog
bakkedrag
lavlandsmyr

13

Skoleskyss
Avstanden til barneskole overstiger de 2km som skiller mellom
fri eller egenbetalt skoleskyss
for barna på første trinn. For
elever mellom 2-10. trinn går
det an å anlegge sykkel/gangsti
under 4km.
En slik sykkel/gangsti opparbeidet til helårsbruk vil både bidra
til kommunens klima og miljøambisjoner om tilgjengelighet til
naturen og offensiv satsning på
sykkeltransport.

-209-

Avstander målt fra skole til bolig
etappe 1:
via veg A: 3891m
via veg B: 3708m
via veg C: 3665m
via veg D: 3600m
Kontrollmål for
vegalternativ A:
til boligetappe 2: 3780m
til boligetappe 3: 3510m

veg A
veg B

veg C
veg D
potensiell snarvei

boligetape 1

boligetape 2
boligetape 3

2 km i luftlinje
alternativ tursti

Alternativ tursti: 3517
skala 1:10.000

bebyggelse
offentlig
tilbud
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Traséalternativ A og B: Alternativ A løper langs bakken i forgrunnen mens Alternativ B følger det eksisterende traktor spor på fotoet

-210Traséealternativ C og D: løper langs skråningen på motsatt side ca. hvor grensen mellom skygge og sol møtes

TRASÉEALTERNATIVER
15

47/5

Adkomst Nord Øst (trasée A og B)

47/2

Med hensyn på topografi - høydeforskjeller synes dette å
være det mest gunstige området for trasé til ny adkomstvei.
Eksisterende jordbruks-skogsbilvei gir en god indikasjon på
terrengets egnethet for framtidig adkomst til området.

46/

Ø = 640500
N = 7156900

47/60
46/138
47/28

47/17

46/106
47/6

46/111

47/5

alternativ A
Vegalternativ A går gjennom en kvikkleiresone (sone 168
Klabbdalsmyra) som er klassifisert med faregrad «middels». Sonen er ikke utredet. I senere planfase må stabiliteten utredes. Ut fra det vi vet i dag, bør vegen trolig legges på
lav fylling gjennom området for ikke å utfordre stabiliteten.

46/119
46/115

+80m

46/93

46/146
46/147

47/16

47/5

46/107

47/7

46/96

47/53

46/145

47/68

46/91
46/9

alternativ B

47/12

47/14

47/25

47/66

47/45
46/94
47/23

+100m

alternativ C
47/11

+90m

47/62

47/4

47/4

46/90

47/65

47/57

+85m

46/89

47/64

46

47/10
47/61

47/49

47/56
47/63
47/29

+80m

Vegalternativ B går utenfor kartlagte kvikkleiresoner og traseen ligger i et lavbrekk i terrenget. Terrenget er dessuten
relativt flatt i området. Ut fra dagens kjennskap til området
og grunnforholdene, forventes ikke vesentlige geotekniske
problemer med alternativ B. Dessuten er dette det alternativet som medfører kortest strekning med ny veg.

47/51

46/86

47/18

alternativ D
47/4

+80m

+63m
+90m

+70m

47/67

47/3
47/44

47/36

+80m

47/32

+60m

+72m
+70m

Adkomst Øst (trasée C og D)

47/33

47/42

46/4

47/38

46/128

46/

47/40

+80m

+80m

+80m

-211-

Med hensyn på topografi - høydeforskjeller synes dette å
være mer problematisk. Først og fremst fordi passeringen
rett syd for tunet vil medføre større terrenginngrep på toppen av den naturlige skrenten. Dette vil vøre uheldig rent
visuelt, og sansynligvis også mer problematisk med hensyn
til stabilitet.

47/30

47/41

46/156
47/4 9

+50m
+87m +90m

46/77

47/19

46/79
46/113
46/118

46/4
46/76

46/7

+85m

46/98
46/16

+50m

+100m

46/82

46/19

+40m
46/70

Vegalternativ C og D ligger også utenfor tidligere kartlagte
kvikkleiresoner, men begge traseene går langs toppen av
flere terrengrygger og i et ravinert landskap. Det utelukkes
ikke at stabiliteten i det ravinerte landskapet kan være
anstrengt, og eventuell oppfylling for ny veg vil være problematisk. Alternativ D er dessuten det alternativet som medfører lengst strekning med ny veg, og dersom det er behov for
geotekniske tiltak, kan dette bli omfattende og kostbart.

+30m
+110m

+25m

46/69

44/27 38 53

46/75

+120m

+130m

+110m
+120m
+100m

46/66

+90m

+70m
+80m

+60m

+50m

+20m
+40m +30m

46/127

46/27

Fremtidig
rundkjørsel

46/18

44/61

44/61
43/2

Det understrekes at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnundersøkelser pr. i dag til å konkludere på hvilket vegalternativ som er det beste med tanke på geoteknikk, men basert
på ovennevnte betraktninger vurderes veglinje B som det alternativet med minst risiko og trolig laveste kostnader (både
mhp. planlegging/grunnundersøkelser i senere planfase
samt byggekostnader, bl.a. pga lengde ny veg).
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44/49

44/57

46/64

46/68

46/74

skala 1:5.000

Traséealternativ A:

Traséealternativ B:

Veglengde fra punkt A-X: 670m
Avstand punkt X-Ranemsletta sentrum: 2905m
Dyrket jord omdannet til veg: 6430m2
Evt. veg omdannet til dyrket jord: 3590m2
Mistet dyrket jord, sum: 2840m2
Svaliavegen oppgraderes fra grus til asfalt: 641m

Veglengde fra punkt B-X: 663m
Avstand punkt X-Ranemsletta sentrum: 2714m
Dyrket jord til veg: 4616m2
Evt. veg til dyrket jord: 791m2
Mistet dyrket jord, sum: 3825m2
Svaliavegen oppgraderes fra grus til asfalt: 457m

47/5

47/5

Lengde grusveg: 641m

punkt A
47/5

47/5

Lengde grusveg: 457m

47/53

punkt B

47
47/45

dyrket jord

47/11

47/62

47/4

dyrket jord

47/4

47/4

47/53

47/49

47/11
47/4
47/49

47/56

47/56

47
47/29

47/29

Start grusveg

evt. veg til
dyrket jord

47/4

-212-

47/67

evt. veg til dyrket jord
47/44

Start grusveg

47/4 9

47/4 9

punkt X

skala 1:5.000

punkt X

skala 1:5.000
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Traséealternativ C:

Traséealternativ D:

Veglengde fra punkt C-X: 681m
Avstand punkt X-Ranemsletta sentrum: 2662m
Dyrket jord til veg: 5797m2
Evt. veg til dyrket jord: 2190m2
Mistet dyrket jord, sum: 3607m2
Svaliavegen oppgraderes fra grus til asfalt: 286m

Veglengde fra punkt D-X: 984m
Avstand punkt X-Ranemsletta sentrum: 2611m
Dyrket jord til veg: 7690m2
Evt. veg til dyrket jord: 2218m2
Mistet dyrket jord, sum: 5472m2
Svaliavegen oppgraderes fra grus til asfalt: 32m

47/5
47/5

47/5
47/5
47/53
47/53

Lengde grusveg: 286m

dyrket jord

47/45

punkt C

47/4

dyrket jord

47/11
47/4
47/49

47/11
47/4
47/49

47/56
47/56
47/29

-213-

evt. veg til
dyrket jord

evt. veg til
dyrket jord

Start grusveg

47/29

punkt D
Lengde grusveg: 32m

Start grusveg

47/4 9
47/4 9

punkt X

skala 1:5.000
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punkt X

skala 1:5.000

Oversikt over traséealternativer
Alternativ::

Dyrket jord
omdannet
til veg m2:

V egformål
omdannet
til dyrket
jord m2::

Lengde ny
veg m::

Avstand til Oppgradere
e
sentrum fra Svaliavegen
punkt
grus til asfalt
X på kartet
m:
m:
2905
641

A:

4630

+ 3590

670

B:

+ 4616

791

+ 663

2714

457

C:

5797

2190

781

2662

286

D:

7642

2218

984

+ 2611

+ 32

Sykkel/gangsti

Adkomst sydvest

-214-

Eksisterende veg mot Balia ble tidlig vurdert som mulig kjørevei som
et fremtidig boligområde på Hildresåsen kan knyttes til. Den nederste
delen av tenkt adkomstvei vil imidlertid forsere et ravineområde som
vil gi større utfordringer mhp stabilitet i grunnen, og markante
terrenginngrep med hensyn til planering for den nye veiens hellingsgrad. Derfor er konklusjonen at denne løsningen ansees som uaktuell.

Tursti

Sykkel/gangsti
Det er blitt vurdert sykkel/gangsti via eksisterende traktorspor øst
for Hildresåsen. Dette med henblikk på kortest mulige veg mellom
nye boligområder og Ranemsletta/skole. Da terreng og jordforhold er
vurdert for usikkert, anbefales dette ikke. Ny sykkel/gangsti er derfor
lagt sammen med vegtraséene A, B, C og D.
Syd for Hildresåsen er det mulig å knytte sammen eksisterende traktorspor og veg til tursti.
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Ny infrastruktur

47/6

47/5

for delområde 1
47/5

Kobling mellom infrastruktur for Hildresåsen og
eksisterende infrastruktur.

47/53

47/12

47/14

47/25

47/45

47/23
47/57
47/11

47/62

Utgangspuntet er at kabling kan legges i samme
grøft i veiføringene, men dette må det regnes nøyere
på.

47/10

47/4

47/4

47/61

47/49

47/56
47/63
47/29
47/51

47/4

47/67

For El har vi et kjent påkoblingspunkt gitt av NTE.
For V/A knyttes det på eksisterende føringer ved
eksisterende vei.

47/3

47/44

47/30

Kummer er ikke tegnet inn i traseen, plasseringen
må detaljprosjekteres . En kum for hver 70 meter er
et overordnetforslag over ca. plassering av kummer.

47/4 9

47/19

skala 1:5000

-215Felles
avfallshåndtering
43/2
44/1

Koblingspunkt EL
Elektrisitet
Bredbånd
VA
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Ny infrastruktur

Oversikt vegtyper:

ulike vegtyper
for delområde 1

Eks. vei:

skala 1:5000

alt a:
alt b:
alt c:
alt d:
Oppgradere fra grus til asfalt

641m
457m
286m
32m

alt a: 670m
alt b: 663m
alt c: 681m
alt d: 984m
vegbredde 5,5m inkl.skulder 6 m
i tillegg gang- og sykkelvei 3m
grøfter 2x2m.

A

Samlevei med G/S:

B
C
D

Samlevei uten G/S:
808m
vegbredde 5,5m inkl.skulder 6 m
grøfter 2x2m

-216-

Adkomstvei:
74m
Vegredde 4m inkl.skulder 5m
grødter 2x2m
Gateun:
kjørefeltbredde 2m
opphold xm2
Renne 0,6m

656m

samlevei
med G/S
samlevei
uten G/S
adkomstvei
gatetun

21

Utsikt mot nord/øst fra eksisterende jakttårn.

-217Utsikt mot øst fra nordsiden av åsen. Dette område kan muligens benyttes p.g.a fine forhold en stor del av året.

BOLIG

22

Ecohousing i Kalmar, Sverige: consort architects
21 boliger, organisert i skogsområde.

Passivhus, Island: granda architects
Skagåsen boligområde:
-218-

Passivhus bygget i betong, Kan man tenke utviklingsprosjekt
med Overhalla betongbygg.

Reguleringsplanen indrager både skog og bolig.

Deltagerbyen til OL i Lillehammer:
lundhagem og divA
Organisering i grupper, landskapet får plass til å være et
dominerende element. Boliger har utsikt og fine lysforhold
blandede boligtyper med felles og private uterom
Materialer og konstruksjon er gjenkendelig fra norsk byggetradisjon.
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Byggbare delområder, muligheter, 1:2000

lavlandsmyr/
myr

E 8040m2

myr

B 8880m2
J 7000m2

43/2

C 6800m2

44/1

-219-

A 27700m2

eiendomsareal
inngår ikke i
prosjektet
I 11200m2
F 10300m2

D 22000m2

G 5100m2
H 6200m2
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Primære og sekundære delområder, 1:2000

lavlandsmyr/
myr

E 8040m2

myr

B 8880m2
J 7000m2

43/2

C 6800m2

44/1

-220-

A 27700m2

eiendomsareal
inngår ikke i
prosjektet
I 11200m2
F 10300m2

D 22000m2

G 5100m2
H 6200m2
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Delområder utvalgt , 1:2000

lavlandsmyr/
myr

myr

B 8880m2
43/2

C 6800m2

44/1

-221-

A 27700m2

eiendomsareal
inngår ikke i
prosjektet

D 22000m2
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Oversikt over delområder

Delområde:
Areal
A :27700m2
B : 8880m2

Hildresåsen og boligfelter

1 e nhet
pr dekar
28
9

2 enheter
pr dekar
55
17

-222-

C : 6800m2

2

4

D : 22000m2

22

44

E : 8040m2

8

16

F : 10300m2

10

20

G : 5100m2

5

10

Hildresåsen som boligområde er karakteristisk ved den øst/vest
vendte lia med bra solforhold og utsikt over Ranemsletta og fjellene mot syd. Ås-toppunktet ligger på kote +130m i den østlige del,
herfra er det en slak fall mot vest. Mot syd og syd øst er terrenget
mere bratt og det dannes en rekke avlange platåer. Formen og
størrelse på platåene skaper sammen med vegtrasé begrensende
boligfelter både mht. organisering og antall av boliger. På den annen side danner de en høydeforskjell som sikrer mulighet for bra
utsikt og solforhold.
Området vest og nord vest er på mange måter opplagt som utgangspunkt for oppstart av boligbygging på åsen. Det eneste minus
er at den vestligste delen ligger på tomteareal som ikke inngår i
prosjektet. Arealet er det slakeste på åsen og er det største sammenhengende areal på omkring 43daa altså svarende anbudsgrunnlagets ønske til første utbygging av 50 boligenheter. Det gir

C

7

14

Sum:

113

226
6

ut v
ikl
ing

u t vi

klin

g sf e

lt B

lt B

sf e

sf e

Sum delområder A - D:
1 enheter pr. dekar = 113
2 enheter pr dekar = 226

A

J : 7000m2

sf el t

22

A

kling

11

B

u t vi

I : 11200m2

A
ng
s f e l t t vikli
u

12

B

kling

6

Ved en slik utbygging starter man på toppen av åsen og
senere utbygginger vil ligge på platåer under. For å skape
gode forhold for ankomst for beboere og kjøring med store
kjøretøyer vil det bli aktuelt med minst en vegsløyfe, denne
kan enten anlegges med en gang eller følge utbyggingstempoet, dette vil vurderes utfra økonomi, behov for alternativ
sykkel/gangsti til sentrum og trafikkforhold på boligfeltet.

A

u t vi

H : 6200m2

B

også mulighet for plassering av evt. Fellesfunksjoner som
lekeplasser, fotballøkke, bilpool, skøytebane etc.som kan
bli med til å definere Hildresåsen som attraktivt boligområde. Senere utbygging kan etterfølgende knyttes til denne
identitet. Veg til området kan ta utgangspunkt i eksisterende
traktorspor, men for å vinne høydemeter og skape en bra
utnyttelse av vegen, plasseres lengere mot syd jo nærmere
man kommer mot vest.

lt C

Diagram: strategi for utbyggingsetape med
en vegsløyfe og stikkveger

Diagram: strategi for utbyggingsetape med
to sløyfer
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Illustrasjonsplan 1:2000

dyrket jord
lavlandsmyr/myr

Etappe 1
5700m2
Tun A

E

D
Fellesareal

C

myr

Hildrestoppen med utsiktspost

Etappe 1
18100m2
Tun D

B
Etappe 1
3100m2
Tun B

Etappe 2
7300m2
Tun C

Etappe 1
Tun E

43/2

-223-

areal som
ikke inngår
i prosjektet

44/1

A

Etappe 1
8700m2
Tun C

Etappe 2
13500m2
Tun B
Etappe 3
6200m2
Tun C
Etappe 2
6300m2
Tun A

areal som
ikke inngår
i prosjektet
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Etappe 3
5400m2
Tun A

Etappe 3
5500m2
Tun B

Eksisterende traktorspor

Etappe 3
5700m2
Tun D

Organisering rundt veg

Adkomstveg til boligområder

Som det fremgår av illustrasjonene: Delområder 1-3 på
side 24-26, vil boligområdene i forhold til veg, bli organisert
enten ved en adkomstveg som fører opp til et boligområde
fra fellesveg eller en fellesveg som kjører igjennom boligområdet. Det er i høy grad geografien som dikterer hvilken
organisering det enkelte område får.
De mellomrom mellom boligområdene som skapes av forholdene på hildresåsen bør betraktes som en kvalitet og en
lokalt særpræg. Det skaper naturlige grenser, privatsfære,
luft og utsikt mellom bebyggelsene, men også gi en samhørighet til den boligklynge man tilhører.

Fellesveg mellom boligområde

fellesveg fører igjennom boligområde:
dette kan enten både gi dobbelutnytting eller ensidig av
vegen
+løser landskapsutfordring med platåer
+skaper velkjente tomter
- gjennomkjøringsone
adkomstveg fører til boligområde fra fellesveg:
+egen veg skaper mindre trafikk på området
+tun
-plasskrevende for området
-mere veg

-224-

tosidig henvendelse til veg
Karakteristisk landskapssnitt med boligplateauer og grønne skrænter

konsept for boligområde adskilt fra fellesveg:
mulighet for fellesareal
boliger i flere rekker - det må sikres alle får best mulige
sol og utsiksforhold, eksempelvis kan sydligste boliger
ligge på tværs av koter, mens mordligste kan bygge i
høyden. differansere eierforhold etter dette prinsipp?

Ensidig henvendelse til veg

For å skape et trykkt miljø for barna og voksne, minske
følesen av å bo på en gjennomkjøringsveg og skape social interaksjon må det jobbes veggjennomføring. Dette
kan bli deling av veg og fellessone, lek, fartdemping
mm.
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Illustrasjonsplan etappe 1 1:1000

640
0

560
330

750

5700m2

6
600
680
0

490

210
0

580

600
Fellesareal
Fe
ellessar

Hildrestoppen
pen
nm
med ut

340
340
0
330

510

260

250
50

34
340
40
240
2
4

Etappe 1
335

2
240
24

18100m2
m2

320

380
0

6
620

-225-

Etappe 1
660

3100m2
3
3100
0m2
2

areal som
ikke inngår
ng
går
i prosjektet
sje

650
620

390
450
0

370
50
500

44/1

500

530

510

530
0

480
80
5
500

260
0
36
65

250

370

640

Etappe
pe 1
8700m2

600
00
0

600
380
38
80

230
0
360
360

350

280
23
30

30

Etape
pe 2
13500m2
0m2
2

Tomter og tomtestørrelser 1:1000

640

560
330

750

240
Etappe 1
5700m2

600

680

490

210

600

580

320
340

510

330

260

Hildrestoppen med utsiktspost

340

340
240 240

Fellesareal

250

Etappe 1
335

240

18100m2

320

390

360

380
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620

320

Etappe 1
3100m2

370

660

650

480

360

Etape 2

Etappe 1

620

7300m2

390

450
44/1

500

500

530

500

480

530

510

365 260 250
370

640

Etappe 1
8700m2
600
600
380
360

350

230
280

Etape 2
13500m2

230

Oversikt over tomtestørrelser i m2 pr. eiendom, for etappe 1 delområder a1-3, b, d, og c.
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Tun A, etappe 1

7,75°

4,02°

Tun B, etappe 1

Sti mot lavlandsmyr

Terrengsnitt AA, 1:1000

Samleveg

1,62°

Skogsareal mellom tun A og B

Etape 1, tun D

Sportsplass

11,79°

6,31°

-227-

Terrengsnitt BB, 1:1000

Samleveg med tun D, etape 1 i bakgrunnen

Terrengsnitt CC, 1:1000
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Tun C, etape 1

Tun A, etape 2

Skogsareal mot Tun A, etape 3

Tun C, etape 2

Skråning/skogsareal

Samleveg

skogsareal mot tun C, etape 3

10,00°

6,00°

3,51°

Hildrestoppen

Terrengsnitt DD, 1:1000

Tun E, etape 1

Ankomstveg til tun C, etape 2

Skråning/skogsareal

Tun B, etape 2

11,00°

8,46°

7,29°

-228Sportsplass

Tun A, etape 3

Terrengsnitt EE, 1:1000
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-229Utsikt mot øst fra nordsiden av åsen. Dette område kan muligens benyttes p.g.a fine forhold en stor del av året.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/9223-5

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Johan Grongstad

Saksframlegg

Finansiering brannstasjon
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
48/16
39/16

Møtedato
10.05.2016
24.05.2016

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre bygging av ny brannstasjon innenfor en netto
kostnadsramme på kr. 6.312.000 eks. mva. Nybygget oppføres i energieffektiv passivhus
standard og med framtidsrettede materialvalg og energiløsninger.
2. Lokalisering/tomtevalg for ny brannstasjon behandles i egen sak når dette er nærmere
utredet.
3. Eksisterende brannstasjonsbygg selges når ny brannstasjon står ferdig.
4. Følgende finansiering foretas:
Art
02300
02800
04290
06702
07290
09100

Ansvar
6000
6000
6000
6000
8000
8100

Tjeneste
33950
33950
33950
33950
85010
88000

Prosjekt
0472
0472
0472
0472
0906
0906

Beløp
6 949 600
262 500
1 737 400
-900 000
-1 737 400
-6 312 100

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Bygg
Grunnerverv
Betalt mva.
Salg av næringsbygg
Kompensasjon for mva.
Bruk av lån

Vedlegg:
1 Tegninger kylling fjøs
2 Tegninger nybygg
3 Tegninger eksisterende bygg
4 Uttalelsene fra Namdal brann og
redning

Saksopplysninger
Brannstasjonen i Overhalla er av eldre dato og bygningen er ikke tilpasset dagens krav. Det er
en rekke utfordringer knyttet til stasjonen blant annet innenfor HMS (helse, miljø og sikkerhet).
Siden stasjonen ble tatt i bruk har det skjedd mye rundt kravene til HMS og
brannberedskapsutstyr til mannskapet. Fagområdet brann har hatt samme utvikling som
samfunnet ellers. Det har også skjedd veldig mye innenfor det bygningstekniske, samt at
behovene til brannmannskaper har forandret seg mye.
Brannstasjonen er befart flere ganger og det er registrert flere hms-avvik.
Noen av de punktene som går igjen er dette med manglende garderobeløsninger og muligheten
til å vaske klær etter uttrykning. I dag skifter man klær i samme rom som brannbilene står, og
dusjmuligheter finnes ikke. Ved utrykking må mannskaper stå og skifte i dieselrøyken. Det er
heller ikke kjønnsdelte garderober og kravene til universell utforming er ikke oppfylt.
Behovet for en vaskeplass som kan brukes hele året til vasking av slanger og annet utstyr er også
noe som bør oppfylles.
Det har vært gjennomført et forprosjekt som har sett på de momentene som er nevnt tidligere.
Det er følgende fire alternativer som har vært utredet:
1. Renovering av eksisterende bygg: På dette forslaget blir det en massiv ombygging av
hele bygget for å tilfredsstille de tekniske kravene som er i dag. Her inngår isolering av
vegger og tak. Nye porter, påbygg av to nye vognhaller til brannbil og tankbil. Det
bygges nye garderober likt som for alternativ fire. Det bygges en vaskeplass med
overbygg på oversiden av de nye vognhallene.
2. Nybygg: Det bygget det laget en skisse av er i hht. til dagens krav både med tanke på
HMS og det bygningstekniske. Dette er et bygg som da i tråd med kommunens klima- og
miljøplan gjennomføres som passivhus standard. Dette vil føre til innsparinger med
tanke på driftskostnader og energiforbruk, og vil være en investering som har vesentlig
lengre levetid og bedre funksjonalitet enn rehabilitering eksisterende bygg.
3. Det ble i vedtaket til forprosjektet vedtatt at det skulle utredes bruk av et konkret
kyllingfjøs. Det ble derfor tidlig i prosessen tatt kontakt med aktuell byggeier av
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kyllingfjøs innenfor maksavstand mht. utrykningstid. Det er avholdt to befaringer på et
slikt bygg. Det er gjort kartlegging av bygningskroppen og de tekniske anleggene.
Fordelen med dette er jo at det er veldig stort og det ville da blitt meget god plass. Dette
er også en ulempe, da det vil bli meget dyrt å skulle oppgradere et slikt bygg opp til
dagens krav.
Viser her til kalkylene under som viser at dette ikke vil være et reelt alternativ. Med bruk
av dette fjøset vil det bli til dels svært store tilpasninger til bruken vi har. I tillegg vil det
bli et areal som er altfor stort mht. behovene vi har i dag.
4. Renovering av eksisterende bygg (det alternativet som ligger i økonomiplanen). Dette er
en minimumsløsning med ombygging av garderobeareal og grovgarderobe.
Fasadeoppgradering inngår i kalkylen. Det er ikke tatt med isolering av tak og vegger.
Det er ikke tatt med ny vaskeplass. Viser her til tegninger vedlegg 1.
Det har vært flere møter underveis i forprosjektet med representanter fra brannvesenet. Fokuset i
denne prosessen har vært å få kartlagt de behovene som brannmannskapene har, samt å se dette
opp i mot de kravene som ligger i lovverket.
Siden det er et samarbeid innen brann og redning gjennom Namdal brann og redningsvesen er
disse tatt med i prosessen. Viser her til eget vedlegg som er en uttalelse fra varabrannsjef Geir
Idar Freland.
Konklusjonen deres er at det ut fra deres ståsted vil være mest fornuftig å bygge ny
brannstasjon. Dette med tanke på plass og tilrettelegging for brannmannskaper i forbindelse med
ren og skitten sone. Som han beskriver vil det framover bli et stort fokus fra flere kanter når det
gjelder HMS for brannmannskapene. Det er også uttalt at arbeidstilsynet skal ha spesielt fokus
på dette i den nærmeste tiden som kommer.
Som kalkylene under viser så er det et stort energiforbruk knytte til dagens brannstasjon.
Brannbilene er avhengig av å ha godt oppvarmede lokaler vinterstid slik at vanntanker og utstyr
har en viss grunnvarme i tilfelle streng kulde ved utrykning.
Tomtealternativer
Det har vært gjort en jobb i forhold til å lokalisere en god tomt hvis det skulle bli aktuelt å bygge
ny brannstasjon. Mange alternativer har blitt drøftet. Når man vurderer plassering må man ta
hensyn til total utrykningstid til brannobjektet helsesenteret. Det skal være maks 10 minutter
utrykningstid til helsesenteret. Dette er da total utrykningstid og ikke bare kjøretid. Med slike
rammevilkår snevres alternativene ned ganske kraftig. Geoteknikk for tomt og enkelhet mht.
rask igangsetting er også vurdert.
Følgende fire tomtealternativer har da vært vurdert nøye.
1. Tomten på siden av den eksisterende brannstasjonen. Dette er et alternativ der
kommunen eier tomten. Fordelen med denne er at det er kommunen som eier tomten, og
derved blir kostnadene lavere enn ved kjøp av tomt. Ulempen er at denne ligger helt i
grensen mot en rødsone (kvikkleire) med tanke på grunnforhold og leirmasser.
Den ligger også plassert ved Reina som er ei rasutsatt elv, at den ligger ved ei elv gjør
den også flomutsatt.
Det anbefales derfor ikke å sette en ny brannstasjon på denne tomten. Hvis man velger
dette alternativet må det beregnes ganske store kostnader til geotekniske undersøkelser
og til mulige sikringstiltak.
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2. Det er et tomtealternativ ved siden av Statoilstasjonen. Det er ikke ført samtaler med
eierne om denne, da også denne ligger utsatt til nede ved elven reina. Flomsonekart for
200-årsflom viser at området vil kunne være utsatt for flom. De samme tiltakene som i
alternativ 1 må evt. settes i gang med tanke på geoteknikk og sikringstiltak.
3. Bak trafostasjonen på nordsiden av Øvermovegen er det et egnet område. Ulempen med
denne er at det da vil gå på bekostning av dyrket mark. Det er med denne begrunnelsen
valgt å se bort fra denne. Vi har heller ikke her vært i kontakt med grunneier, da
hensynet til jordvern veier tungt.
4. Det foreløpig siste og kanskje det beste alternativet som er utredet i denne prosessen er
ved innkjørselen til Skogmo bruk på Skogmo industriområde. Her har det vært ført
samtaler med grunneierne. Det har vært gjort en kartlegging i forhold til utrykningstid
opp imot de kravene som ligger i lovverket. Vi er innenfor med tanke på alle parameter
som skal vurderes. Fordelene med denne tomten er at den ligger nært et industriområde
som er i en veldig positiv utvikling. Å få en plassering her vil også gi fordeler til
industriparkens brannobjekter. Responstiden til innsatstyrkene hvis uhellet først skulle
være ute vil være meget kort hvis man går for dette alternativet.
Plassering av brannstasjon på denne tomten er noe som også blir anbefalt fra Namdal
brann og redning.
Det har etter samtaler med grunneier blitt stipulert en pris på 175kr/m2. Overhalla
kommune selger sine tomter for 120kr/m2 på samme industriområde.
Denne prisen vil føre til at vi får en tomte kostnad ved kjøp av 1500m2 på ca kr 262 500.
Tomtealternativ 4
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Vurdering
Hvis man går for å bygge ny brannstasjon vil man kunne selge den stasjonen man har i dag.
Vann og avløpsseksjonen disponerer noe areal i den gamle brannstasjonen i dag. Ved å
omdisponere noe av det andre arealet som kommunen har tilgjengelig, vil man på denne måten
tilfredsstille dette behovet. Hvilken pris man kan oppnå for den gamle stasjonen er det markedet
som bestemmer, men en rimelig antakelse kan være at man kan oppnå en pris på ca. kr. 900 000.
Hvis man vurderer livssykluskostnadene (dvs. summen av investeringskostnad og alle kostnader
til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av bygget, fratrukket restverdi ved
evt. avhending) på eksisterende bygg som evt. blir totalrenovert kontra å bygge nytt, så synes
det fornuftig å bygge ny brannstasjon i Overhalla. Man kan få en reduksjon i energibruken som
tilsvarer fra 30-40 000kwt/år og man får et bygg med vesentlig lengre levetid og bedre
funksjonalitet enn ved rehabilitering av eksisterende bygg.
Investeringen i nybygg vil kunne ha en levetid på for eksempel 40 år, mens rehabilitering av
eksisterende bygg (med et byggteknisk dårlig utgangspunkt) kan anslås å ha en levetid på f.eks.
15 år. Årlige kapitalkostnader for de to alternativene blir da relativt like, mens årlige kostnader
til drift/forvaltning/vedlikehold blir vesentlig lavere ved nybygg. Samlet sett blir årskostnadene
relativt like i de to alternativene, men nybygg gir en vesentlig mer hensiktsmessig løsning og vil
da være å foretrekke.
Ut fra en helhetlig vurdering av alternativene som er i saken tilråder rådmannen å finansiere
bygging av ny brannstasjon innenfor en netto kostnadsramme på kr 6,3 mill. kr. eks mva.
Eksisterende brannstasjonsbygg selges. Nybygget oppføres i energieffektiv passivhus standard
og med framtidsrettede materialvalg og energiløsninger.
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Hva gjelder lokalisering/tomtevalg for ny brannstasjon, ser rådmannen behov for at dette
vurderes nærmere etter at kommunestyret i denne saken avklarer utbyggingsalternativ og
kostnadsramme. Rådmannen vil derfor komme tilbake med egen sak om lokalisering av
brannstasjonen så snart dette er nærmere utredet.

Skisse på ny brannstasjon
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Miljømessig vurdering
Eksisterende bygg har veldig dårlig ENØK-løsning. Bygningen er dårlig isolert samt at det kun
er elektrisk oppvarming av hele bygget. Ved en eventuell total renovering av eksisterende bygg
eller ved å bygge nytt vil man forbedre ENØK løsningene betraktelig.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/1307-4

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Johan Grongstad

Saksframlegg

Finansiering reparasjon av eksisterende asfalt
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
47/16
40/16

Møtedato
10.05.2016
24.05.2016

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune vedtar å finansiere reparasjon av asfalt på kommunale veier. Dette
gjøres innenfor en kostnadsramme på 500 000 eks mva.
2. Følgende finansiering foretas:
Art
02300
04900
09100
07290

Ansvar
6040
6040
8100
8000

Tjeneste
33301
33301
88000
85010

Prosjekt

Beløp
0495
0495
0906
0906

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

X
S

09.11.2015 Vegplan 2016-2019
02.05.2016 Finansiering rep. av eksisterende
asfalt

Tittel

Adressat
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500 000
125 000
-500 000
-125 000

Saksopplysninger
Det er kommunale veier og plasser som har stort behov for ekstraordinært vedlikehold av asfalt.
Det er i vegplan 2016-2019 tatt med en oppgradering/reparasjon av eksisterende asfalt på kr
500 000. Dette står på prioriteringslisten som nummer to for gjennomføring i 2016.
Det er ikke satt opp noen prioritert liste eksakt hvor ressursene skal brukes, men det vil ved
positivt vedtak gjøres en detaljert kartlegging over all asfalt i kommunen for å finne ut hvor
behovet er størst.
Det må også tas en vurdering i forhold til trafikkbelastningen som er på de forskjellige stedene.
Det er viktig å prioritere de områdene der asfalten har begynt å få hull og skader. Disse skadene
vil eskalere fort når det først har gått hull på dekket.
Vurdering
Det vurderes som viktig å ta tak i disse utfordringene på et så tidlig stadium som mulig. Det
vurderes som ei god økonomisk investering å bruke penger på dette før etterslepet blir enda
større.
Det vurderes som viktig at det vi gjør, gjør vi på en god måte, dvs at vi legger en god overlapp
på eksisterende frisk asfalt og ikke kun lapper i hullene. Dette vil forlenge levetiden på asfalten
betraktelig, og redusere vedlikeholdsbehovet tilsvarende.
Med 500 000 får man ikke på langt nær tatt alle steder man burde. Til det er etterslepet altfor
stort. Likevel er dette en god start for å ta de mest prekære stedene.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2016/3898-2

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Søknad om nedjustert festeavgiftsnivå for Brøndbo Holding AS,
eiendommene 13/37/35 og 13/37/39
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
49/16
41/16

Møtedato
10.05.2016
24.05.2016

Rådmannens innstilling
1. Søknad om nedjustering av festeavgiftsnivået for eiendommene 13/37/35 og 39 på Skage
industriområde avslås.
 Søknaden avslås fordi festeforholdet er regulert ved signerte festekontrakter, med
akseptert festeavgift på inngåelsestidspunktet og akseptert regulering av festeavgiften.
 Signert festekontrakt regulerer “forretningsdriften” mellom grunneier og fester og er
ikke “utøvelse av offentlig myndighet” med tilhørende klagemulighet.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

I

27.04.2016 Søknad om varig nedjustert
festeavgift for Bnr:13/37/35 og
Bnr:13/37/39

Tittel

Adressat

-254-

Brøndbo Holding AS

Saksopplysninger
Brøndbo Holding AS har søkt om nedsatt festeavgift for sine to eiendommer på Skage
industriområde.
De ønsker å få vurdert prisnivået på nytt. De finner det meget urimelig og hemmende for sin
bedrift å skulle betale mange ganger den avgift de betaler på for eksempel Skogmo
industriområde.
De ser at det er store forskjeller i festeavgift, og at dette slår negativt ut for dem.
De søker om nedsatt festeavgift til kr. 1 500/da og år fordi det vil gi dem større mulighet til å
trygge eksisterende arbeidsplasser og legge til rette for ytterligere vekst. De mener at dagens
prising oppfattes som meget urimelig og ikke logisk.
Brøndbo Holding AS søkte om det samme i 2013 uten å få søknad innvilget, K-58/13 og
klagesak K-76/13.
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I samme sak, K-58/13, ble bortfesting og salg av kommunale tomter behandlet.
Som en permanent ordning og for å få forutsigbare eiendomsavgifter ble mulighet for innløsning
av tomtene vedtatt.
Det ble vedtatt at heretter skulle alle tomter selges til vedtatt pris, ikke bortfestes.
Samtidig ble det gitt tilbud om innløsning for de med eksisterende festeforhold til
innløsningspris på15 ganger gjeldende festeavgift på innløsningstidspunktet. Tomtefestelovens
regler er 25 ganger festeavgiften.
På Skogmo industriområde er det bare en tomt som ikke er innløst, mens det på Skage bare er
Allskog (Bioflis) som har innløst tomten.
Tomter som fortsatt bortfestes av Overhalla kommune:
Fester
Dato inngått Festetid Neste
regulering
Korpsservice Skage 1.9.2000
80 år
1.9.2020
13/37/41
Skage Landbruks2.7.1982
99 år
15.7.2015
Industriservice AS
13/37/36

Aktivitetspark
Namdal AS 13/37/40
(Tidligere crossbane)
Aktivitetspark
Namdal AS 13/37/40
(Tidligere crossbane)
Brøndbo Holding
AS 13/37/35
Brøndbo Holding
AS 13/37/39
Magne Strømhylden
63/35/37

Areal
m2
853

Festeavgift
2 688

Festeavgift
pr. da og år
3 151

7242

12 720

1.9.1999

10 år

18 379

0

1 756
Halvert
festeavgift
ved redusert
areal.
F-sak 125/04
0

1.1.2013

10 år

6 984

10 476

1 500

1.7.1980

99 år

1.7.2020

7421

25 661

3 458

4.9.1996

80 år

4.9.2016

2413

7492

3 104

1.7.2006

80 år

1.7.2016

5000

5000

1 000

Festeforhold har grunnlag i signerte festekontrakter, med akseptert festeavgift på
inngåelsestidspunktet og akseptert regulering av festeavgift.
Det er derfor ikke tvil om juridiske rett til å regulere festeavgiften.
Nivået på festeavgift er vurdert politisk flere ganger for å ha konkurransedyktig tomtetilbud til
etablerere i kommunen.
Som eksempel var festeavgiften på Skage 1 200/da og år i 1980 når feltet ble utbygd, senere
justert til 2 500/da og år og sist justert til 1 500/da og år i 2008.
På Skogmo var festeavgiften 200/da og år ved utbyggingen på slutten av 60-tallet. Den er senere
justert til 1000/da og år, 2 500/da og år og i 2012 til 4 000/da og år.
For Brøndbo Holding AS hadde avtalen fra 1980 en festeavgift på kr. 1 200/da og år.
Avtalen fra 1996 ble inngått med festeavgift på kr. 2 500/da og år.
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Ved forrige søknad om nedsettelse av festeavgift begrunnet de søknaden med at firmaet ønsker å
satse betydelig i åra som kommer med ambisjon om å vokse både i omsetning og antall ansatte.
For dem er det viktig i en ambisiøs periode å kunne disponere midlene til vekst og utvikling.
En festekontrakt er en tinglyst, privatrettslig avtale mellom Overhalla kommune som grunneier
og den aktuelle fester.
I tillegg til tinglyst festeavtale gjelder Lov om tomtefeste for et festeforhold.
Avtalene er inngått på ulike tidspunkt med på den tid gjeldende festeavgift.
Avtalene er i ettertid regulert i henhold til avtalen.
Over tid har dette resultert i ulike festeavgifter for tomter på samme område.
Vurdering
En festekontrakt er altså en tinglyst, privatrettslig avtale mellom Overhalla kommune som
grunneier og den aktuelle fester.
En signert festekontrakt regulerer “forretningsdriften” mellom grunneier og fester. Det er ikke
“utøvelse av offentlig myndighet”.
Med “utøving av offentlig myndighet”, menes først og fremst avgjørelser som i utgangspunktet
tilligger det offentlige å fatte. Avgjørelser som i prinsippet kan fattes også av private
rettssubjekter, anses ikke som vedtak med tilhørende klagemulighet. Dette gjelder for eksempel
inngåelse av avtaler, kjøp og salg, kommunens aktivitet i rollen som grunneier.
Kommunen utøver offentlig myndighet i forhold til tilrettelegging for næring: regulering,
utbygging og prispolitikk.
Når det kommer til kjøp og salg og avtaleinngåelse er dette stadiet passert.
Brøndbo Holding AS har inngått to festekontrakter, i 1980 og i 1996. Disse er siden regulert i
hht avtalen.
De har fått innvilget arealtilskudd (gjelder Skage industriområde) på kr 100/m2 for all
bygningsmasse.
Tilbud om innløsning ble ikke akseptert. Dette var en måte å få en fast eiendomskostnad på.
Det kan være forståelig at det kjennes urettferdig at etableringstidspunkt og ulik prispolitikk
medfører ulike betingelser, men det gjenspeiler skiftende tider og håndtering av det.
Rådmannen kan derfor ikke se det er grunnlag for å endre festekontraktene på grunn av høy
festeavgift. Kommunens tilbud om innløsning til betingelser langt bedre enn tomtefestelovens
bestemmelser var en måte å endre eiendomsutgiftene på.
Rådmannen anbefaler derfor at tinglyste festekontrakter for eiendommene 13/37/35 og 13/37/39
videreføres.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/8394-5

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Martin Lysberg

Saksframlegg

Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016- 2019
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
44/16
42/16

Møtedato
10.05.2016
24.05.2016

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune vedtar tiltaksplan for vann og avløp for årene 2015 - 2019 med en
kostnadsfordeling og prioritering som følger:
1.
2016

Avløp 2 stk. pumpestasjoner 2016
Overbygg pumpestasjoner
Utskifting automatikk og
implementere overvåk
Rehab av avløpsledning
Moan/Gansmo
Overvannsproblematikk på boliger
ved Øysletta

Vann

2017

kr

1 600 000

2018

2019

Sum i perioden

kr 1 600 000

kr 1 600 000

kr

4 800 000

kr

400 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

1 000 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

800 000

kr

900 000

kr

900 000

kr

250 000

kr

250 000

kr

230 000

Komtek Slam (spredte avløp )
Utredning nytt renseanlegg for
Ranem rens

kr

150 000

kr

200 000

kr

200 000

Nye vannmålerpunkt på nett
Oppkobling av eksisterende
vannmålere

kr

450 000

kr

450 000

kr

350 000

kr

350 000

Implementere vannmålere privat
Utskifting sluser sentrale punkt på
vannledning
Forventet innvestering
vanndistribuering
Vann og avløp Hildresåsen (forutsatt
vedtak i sak)

kr

433 333

kr

1 300 000

kr

250 000

kr

1 500 000

kr

kr

433 333

kr

kr

40 000

433 333

kr

500 000

kr

500 000

kr

500 000

kr

8 600 000

kr

8 600 000

kr

400 000

kr

400 000

10 600 000

ENØK VA MIDLER

kr 10 600 000
kr

kr

kr

40 000

250 000

Ny bil, vann og avløp
Høydebasseng Skage

kr

12 600 000

1 000 000

kr 1 000 000

kr 13 083 333

kr 2 973 333

TILTAK MERKET MED GRØNN,
DELFINANSIERES MED ENØK-MIDLER
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kr
kr 2 973 333

2 000 000

kr 31 630 000

2. Tiltakene tas som egne saker til politisk behandling før iverksetting.
3. Tiltaksplanen innarbeides i grunnlaget for økonomiplanen.
4. I tråd med kommunens klima- og miljøplan ble det i 2016 utarbeidet statusoversikt og en
mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruket innen vann- og avløpsområdet. Fremmes
som egen sak til politisk behandling. Grunnlaget for denne er tatt med i vurderingen av noen
av tiltakene i planen.

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:
1 Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016- 2019

Saksopplysninger
Tiltaksplanen for vann og avløp skal danne grunnlaget for gjennomføring av tiltak for å
opprettholde følgende målsetting:




Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig mengde
godkjent drikkevann.
I størst mulig grad føre avløpsvann fra bebyggelser frem til renseanlegg med mål å
unngå forurensing av omgivelsene og vassdrag.
Drifte vann- og avløpsanleggene slik at disse målene nås, og lengst mulig bevare
kvaliteten og verdien av disse anleggene.

Tiltaksplanen er en videreføring av eksisterende plan (2015-2016). Det er noe overlapping
mellom gammel og ny plan.
Tekniske anlegg for vann og avløp har en høy snittalder. Dette medfører periodevis en del avvik
i driften av anleggene. Dette er først og fremst knyttet til avløpsnettet med
avløpspumpestasjonene.
Muligheter for tiltak ved strømstans og beredskap er blitt forbedret med trykkøkningsstasjon
Øyesvollkorsen (ble etablert november 2014) for raskere fylling av høydebasseng.
Innenfor vannforsyningssektoren er det behov for tiltak i nær fremtid. Utarbeidet forprosjekt på
nytt høydebasseng på Hunnaåsen Skage er utført og finansiert. I den sammenheng er
overføringsledning over Namsen vurdert på nytt. Sett i sammenheng med nytt høydebasseng vil
denne ikke ha sin nytte slik den var tenkt og den er derfor tatt ut i denne tiltaksplanperioden.
Nødstrømsaggregat for bruk til vannlevering er bestilt og blir levert i juni 2016.
Tilknytningspunkt på trykkøkningsstasjoner er klargjort.
Tiltaksplanen beskriver historikk, teknisk tilstand, utstrekning og omfang.
Tiltak er satt opp i prioritert rekkefølge. Det må også påregnes at det ved større rørbrudd vil
kunne komme prosjekter som må finansieres med vedtak pga størrelse og omfang.
Vurdering
Vann og avløpsanlegg i Overhalla kommune ble bygget i en periode hvor det begynte å komme
nye materialer og utstyr. Krav til vannkvalitet og felles rensing av avløp var på full fart inn i
kommunene. Disse kravene skulle oppfylles på kort tid, og det gikk noe ut over både utførelsen
og materialkvaliteten.
Vi ser noen ettervirkninger av dette nå. Det er lett å tro at vi har anlegg som varer, men vi ser
etter hvert at dette ikke er tilfelle. Som følge av det er vi nå i gang med disse planene.
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Tiltaksplanen vil være et nødvendig verktøy for etter hvert å heve den tekniske standarden på
vann og avløpsanleggene i kommunen, samt å rette opp et etterslep av feil og mangler fra
tidligere tider.
Kostnadene i planen er kalkulert ut fra erfaringstall, og etter vedtak av planen, vil det lages
detaljplaner for anbudskonkurranse for de enkelte prosjektene. Dette blir så grunnlaget for egne
vedtak om finansiering og gjennomføring.
Det foreslås følgende prioriteringer for 2016 - 2019:
2016

Avløp 2 stk. pumpestasjoner 2016
Overbygg pumpestasjoner
Utskifting automatikk og
implementere overvåk
Rehab av avløpsledning
Moan/Gansmo
Overvannsproblematikk på boliger
ved Øysletta

Vann

2017

kr

1 600 000

2018

2019

Sum i perioden

kr 1 600 000

kr 1 600 000

kr

4 800 000

kr

400 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

1 000 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

800 000

kr

900 000

kr

900 000

kr

250 000

kr

250 000

kr

230 000

Komtek Slam (spredte avløp )
Utredning nytt renseanlegg for
Ranem rens

kr

150 000

kr

200 000

kr

200 000

Nye vannmålerpunkt på nett
Oppkobling av eksisterende
vannmålere

kr

450 000

kr

450 000

kr

350 000

kr

350 000

Implementere vannmålere privat
Utskifting sluser sentrale punkt på
vannledning
Forventet innvestering
vanndistribuering
Vann og avløp Hildresåsen (forutsatt
vedtak i sak)

kr

433 333

kr

1 300 000

kr

250 000

kr

1 500 000

kr

kr

433 333

kr

kr

40 000

433 333

kr

500 000

kr

500 000

kr

500 000

kr

8 600 000

kr

8 600 000

kr

400 000

kr

400 000

10 600 000

ENØK VA MIDLER

kr 10 600 000
kr

kr

kr

40 000

250 000

Ny bil, vann og avløp
Høydebasseng Skage

kr

12 600 000

1 000 000

kr 1 000 000

kr 13 083 333

kr 2 973 333

kr
kr 2 973 333

2 000 000

kr 31 630 000

TILTAK MERKET MED GRØNN,
DELFINANSIERES MED ENØK-MIDLER

Kommunale avgifter
De kommunale avgiftene innenfor fagområdet vann og avløp har de siste årene vært stabile og
det har i tillegg blitt satt av midler til fond.
Investeringstakten som skissert for perioden ut 2019 skal dekkes av kommunale avgifter.
Investeringene kan gjennomføres som planlagt uten at dette vil gi vesentlige utslag i forhold til
dagens avgiftsnivå. Men det vil ha en svak innvirkning på avsatt fond.
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Økonomiplan (tall
i kr 1000)

Fond
Vann
Avløp

2016
3 454
2 088

2019
3 461
3 427

Miljømessig vurdering
Opprusting av transportsystemet for avløpsvann har stor miljømessig betydning.
Overløp fra pumpestasjoner med defekte pumper vil være lite heldig i et miljøperspektiv.
Direkte utslipp i små resipienter har stor negativ virkning. Derfor vil oppgradering av
pumpestasjoner og overvåkning være viktige prioriteringer fremover.
Det å skaffe seg oversikt over private spredte avløp vil være aktuelt i tiden som kommer. Det
finnes mange små private anlegg som ikke holder dagens krav. Registrering og iverksetting av
tiltak bør skje i kommende periode.
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TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP
2016-2019

Dam i
Konovatnet
Foto: Martin Lysberg
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HOVEDMÅLSETTING FOR VANNVERKET
1. Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig mengde
godt/godkjent drikkevann.
2. I størst mulig grad føre avløpsvann fra bebyggelser frem til renseanlegg med mål å unngå forurensing
av omgivelsene og vassdrag.
3. Drifte vann- og avløpsanleggene slik at målene i punkt 1 og 2 nås, og lengst mulig bevare kvaliteten og
verdien av disse anleggene.
4. Sørge for å planlegge å iverksette tiltak som gjør det mulig å holde målsettinger og krav.

ANLEGGSHISTORIKK
Vann- og avløpsnettet i Overhalla kommune er hovedsakelig bygget fra ca. 1970 og i perioden frem til først i 80årene. Byggingen skjedde i takt med utbyggingen av boligområdene på Skage, Ranemsletta, Skogmo og
Øyesvoll.
Behovet for stabil og tilstrekkelig vannforsyning medførte byggingen av Konovatnet fellesvannverk i 1980.
Dette innebar også utbygging av hovedvannledning mot Skage både på sør og nord side av Namsen.
Vannrenseanlegget ble ombygget i 1994 til membranfiltrering, og helrenovert innenfor samme konseptet i 2004.
På grunn av økt behov for leveranse av vann ble vannrenseanlegget utbygd med ny rigg (B) i 2009.
Kravet til rensing av avløpsvannet medførte byggingen av renseanleggene på Øysletta, Ranemsletta, Gansmo og
Skage i løpet av 70-årene. Skogmo renseanlegg ble bygget i 1987.

TRANSPORT AV AVLØPSVANN
Topografien i Overhalla kommune vanskeliggjør selvfall på avløpsnettet, og derfor var det nødvendig å bygge
pumpestasjoner for å transportere avløpsvannet frem til renseanleggene.
Avløpssystemet er et separatsystem, noe som innebærer at kloakkvann og overflatevann føres i hver sin ledning.
ANLEGGSOVERSIKT
Vannledningsnettets utstrekning (lengde)

70km

Avløpsnettets utstrekning (lengde)

50km

Overvannsnettets utstrekning (lengde)

20km

Antall avløpspumpestasjoner

45 stk

Antall vann og avløpskummer

Ca. 1500

Avløpsrenseanlegg

6 stk: Ranem, Skage, Øysletta, Skogmo, Gansmo og Meosen

Vannrenseanlegg

1 stk: Konovatnet

Høydebasseng

1 stk: Ryggahøgda + (Hunnaåsen 2016/2017)

Trykkøkningsanlegg vann

8 stk: Grandaunet, Svarlia, Solem, Klabbdal, Blengslia,
Skageåsen og Tetlien
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BESKRIVELSE:
VANNPRODUKSJON
Det produseres Ca. 640.000 m3 drikkevann pr år. 21 % leveres til Bergsmo vannverk (Grong), og resten går til
Overhalla kommune. 80 % av innbyggerne i overhalla får vann fra vannverket. I tillegg leveres det vann til
Vassbotna i Høylandet kommune (avtale på maks 60 m3 pr. døgn).

VANNLEDNINGSNETTETS TILSTAND OG DRIFT
Avvik på ledningsnettet har ofte sammenheng med anleggets alder. Selve rørmaterialet svekkes med alderen.
Rørmaterialer som ble produsert i 70-årene har svakheter som vi har sett fører til ledningsbrudd.
Rørmaterialet blir med tiden sprøtt, og det har ført til tilfeller langsgående sprekker, noe også andre kommuner
opplever.
Det vil ikke være hensiktsmessig å systematisk skifte ut hele ledningsnettet på kort tid, men man bør tilstrebe å
ta fra skjøt til skjøt/kum til kum når det er mulig og lekkasjene først oppstår.
På vannledningsnettet er det et stort antall kummer med teknisk utstyr som sluser, vannmålere, brannuttak og
lufteklokker. Standard og krav til utførelse av disse var en helt annen i 70-årene enn nå, eldre sluser er vanskelig
å betjene og de tetter ikke helt. Dette er problematisk i forbindelse med arbeider som skal utføres, eller i
sammenheng med lekkasjesøk.
Lekkasjer er vanlig hos alle vannverk, men det må være et mål å kunne begrense dem og gjøre det enkelt å få
ordnet lekkasjer når de oppstår.

AVLØPSNETTETS TILSTAND OG DRIFT
Vi ser tendenser til samme utfordringene på avløpsrørene som på vannledningene. Rørene blir sprøe og de
sprekker på langs, eller at arbeider med om fylling har vært dårlig utført slik at vi får svanke på rørstrekkene.
Det registreres sjeldent ledningsbrudd på avløp, men tette rør er noe som inntreffer med jevne mellomrom.
Dersom tilstoppingen er gjentakende, har det som regel årsak i fysisk feil på rør, det kan f. eks skyldes setninger.
Ofte kan dette kobles opp imot arbeidet med leggingen og da som følger av at man ikke har vært grundig nok
under utførelsen/leggingen.
Grus og andre avsetninger samler seg i disse svankene, og resulterer da i tett rør. Ved slike tilstoppinger blir røret
spylt, og det blir kjørt videokamera på strekningen. Kamerakjøringen avslører som regel årsaken til tilstoppingen
avstand til punktene hvor det er svanker, sprekker eller brudd.
Der hvor man finner stor svanker, brudd eller brist må man vurdere hvilke tiltak som bør gjøres for å skifte ut
den delen som har feil.
Kummene på avløpsnettet er viktige, det er fra disse vi kan inspisere ledningene visuelt eller med kamera.
Stakepunktene i kummene blir brukt ved spyling, kamerakjøring og staking. Opprinnelig er ikke kummene
bygget etter dagens behov, og det er behov for en del utbedringer.
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KLOAKKRENSEANLEGG


Ranemsletta renseanlegg ble fornyet i 1994.



Skogmo renseanlegg bygget om til infiltrasjonsanlegg i 2005.



Skage renseanlegg bygget om til infiltrasjonsanlegg i 2007-08.



Øysletta renseanlegg nytt anlegg biologisk utført i 2010.



Gansmo renseanlegg nytt anlegg biologisk utført i 2012/2013.



Meosen renseanlegg nytt infiltrasjonsanlegg i 2006.

PUMPESTASJONER
Gjennomsnittsalder 25-35 år.
I forbindelse med den daglige drift ser vi stor mekanisk slitasje og aldringsslitasje på bygninger, sump, pumper
og tekniske installasjoner. Enkelte pumper er så gamle at det er vanskelig (kan ikke skaffes sannsynligvis) å
skaffe reservedeler til dem og reparasjon er som regel uforholdsmessig dyrt.
Arbeidsmiljøet i mange av stasjonene er også dårlig, noen har vanskelig tilkomst mens andre mangler overbygg.
I tillegg mangler en del varmt og kaldt vann for renhold i stasjonen samt personlig hygiene.
DIGITALISERING AV LEDNINGSKARTVERK
Arbeidene med digitalisering av ledningskartverket er stadig under utvikling. Det som gjenstår er noe
komplettering og korrigering i forbindelse med videre bruk av kartverket. Våren 2016 skal det prioriteres å
registrere mere data. Det er viktig at nye anlegg registreres fortløpende.
MULIGHETSSTUDIE ENØK VA
Det har i løpet av 2016 blitt utarbeidet en mulighetsstudie med tanke på ENØK-tiltak for vann og avløp. Denne
vil bli presentert som egen sak i et av de nærmeste kommunestyremøtene.
Vi har i tiltaksplanen som blir lagt fram tatt hensyn til de punkene som er mest aktuelle å ta tak i for avdelingen.

TILTAKSPLANEN SKAL FANGE FØLGENDE BEHOV


Tiltak som gradvis skal rette opp aldrings- og slitasjeskader på eksisterende anlegg.



Sanere rester av eldre anlegg/ ledningsstrekk, -etterslep fra” gamle dager”.



Nye tiltak som øker kvalitet og beredskap for vann og avløp.

Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge, og det vil være en kontinuerlig rullering med tilføying av nye tiltak
etter prioritering.
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TILTAKSPLANEN DEFINERER TILTAK FOR PERIODEN 2016 - 2019
Pumpestasjoner

Stasjoner er preget av lang fartstid.
Dårlig standard og må skiftes helt. Fuglår, Skydalen blir
skiftet i 2016. fortløpende blir det tatt en til to stasjoner i
året i perioden (prioriteres fortløpende).
Pris pr. stk. Ca. 800 000,- Inklusive overvåkning, og
overbygg i Tek10 standard,

Kr 4 800 000,-

Mangler overbygg som gjør at arbeidsforhold ikke er
optimale. Utsatt for ytre påvirkning. Stasjoner kartlegges
før de prioriteres i rekkefølge.
Pris pr. stk. 100 000,- To pr. år (prioriteres fortløpende)

Kr 1 000 000,-

Utskifting automatikk og integrere overvåkning 2 stk pr år.
Gamle styringsskap med elektronikk (prioriteres
fortløpende)
Avløpsledning

Kr 800 000,-

Rehabilitering av avløpsledning Moan/ Gansmo
Gammel betongledning som har stort innslepp av overvann.
Kjøring av kamera, for tilstandsrapport. Rehab.
Eksisterende ledning med strømpe eventuelt graving av ny
ledning. Pris avhengig av legging av ny eller rehab.
500 000- 1 000 000.

Overvann

Kr 900 000,-

Overvannsproblematikk Øysletta. Kamerakjøring spyling
og utskifting innmat i pumpestasjon på Øie-elva. Kartlegge
og forbedre for å hindre tilbakeslag på avløpsnettet

Private avløp

Kr 250 000,-

Registrering av private avløpsanlegg. Programvare som er
forenlig med Komtek. modul privat slam. Samt
implementering og registrering av anlegg.

Renseanlegg

Kr 230 000,-

Utredning av mulighet for nytt renseanlegg Ranem rens.
Anlegget er fra 1994 og vi må se framover. Vurdere
muligheter for lignende anlegg som på Skogmo og Skage

Ledningsnett vann

Kr 200 000,-

Sluser for avgrensing utestengning av områder på nettet.
Øysletta, Bertnem og Skogmo industriområde.

Kr 250 000,-

Vannmålerpunkt med for overvåkning av:
ledningsnett(lekkasjer). Med oppkobling mot data for
fjernavlesing.
Øysletta (Sørsia), Skogmo industriområde og Melamoen/
Storøya. 150 000,- pr. vannmålerpunkt inkludert data
kobling

Kr 450 000,-

Oppkobling av eksisterende vannmålere opp mot
overvåkning Skogmo, Kommunehuset og Skage-dalen.

Kr 350 000;-

Vannmålere for private boliger, pålegge alle abonnenter å

Kr 1 300 000,-
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montere vannmålere.
Snitt kostnad montering vannmåler 3000,Egenandel abonnenter

1500,-

Bidrag Overhalla kommune

1500,-

Abonnenter uten vannmåler ca. 811 stk
VA

Ny VA-bil med høy tilhengerkapasitet 1800KG

Vann

Forventet investering vanndistribuering, utbygging av
anlegg ved behov. Utvikling av nye områder.

Vann og avløp nytt

Kr 400 000,Kr 1 500 000,-

Hildresåsen (forutsatt vedtak i egen sak)

tomtefelt

Kr 8 600 000,-

Hva er gjennomført siste planperiode:


Mulighetsstudie Enøk VA (vil bli presentert i egen sak 2016)



Montering av kullfilter Ranem rens



Forprosjekt og saksfremlegg nytt høydebasseng Hunnaåsen, finansiert og klart for utlysning.



Anskaffelse av beredskapshenger med aggregat, leveres juni 2016. Skal benyttes i beredskap for
vannforsyning. Klargjort tilkobling på trykkøkningsstasjoner.



Forprosjekt og utlysning av reparasjon høydebasseng Ryggahøgda, innstilling forventes i juni
2016.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2016/4002-1

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Roger Johansen

Saksframlegg

Rehabilitering av garderober og inngangsparti svømmehall
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
46/16
43/16

Møtedato
10.05.2016
24.05.2016

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas å igangsette rehabilitering av garderober, gangarealer og dusjområde i
kommunens svømmehall.
2. Dette finansieres innenfor en ramme på 1 250 000 eks mva (1 562 500 inkl mva)
3. Prosjektet finansieres med låneopptak jf. tabell med følgende budsjettjustering:
Art
02300
04290
09100
07290

Ansvar
6030
6030
8100
8000

Tjeneste
38150
38150
88000
85010

Prosjekt
0475
0475
0906
0906

Beløp
1.250.000
312.500
-1250.000
-312.500

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

01.05.2016 Rehabilitering av garderober og
inngangsparti svømmehall

Tittel

Adressat
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Tekst
Hovedbeløp
Mva
Låneopptak
Mva-komp.

Saksopplysninger
Kommunens svømmehall er preget av elde og forfall, den trenger derfor sårt snarlig
rehabilitering for å fylle sin funksjon i det videre løp. I årsbudsjettet for 2016 ble det bevilget kr.
650.000 til tiltaket.
I hovedsak er det overflater og gammelt utstyr som dusjer og armaturer som er utslitt, men i
tillegg er det krav knyttet til universell utforming slik som adkomst og lysforhold.
Denne rehabiliteringen tar ikke tak i absolutt alle elementer som trenger vedlikehold, men er en
tilstrekkelig rehabilitering med kvaliteter som gjør at man kan bruke svømmehallen videre uten
særlig store vedlikeholdsbehov de nærmeste årene. Denne rehabiliteringen vil heller ikke være
til hinder for senere arbeider.
Saken er tidligere behandlet ved behandling av plan for kommunal bygningsmasse sak 2 punkt
G i møte 17.12.14. Det ble da angitt en ramme på 1,0 mill eks mva samlet til oppussing av både
garderober svømmehall og garderober hjemmesykepleien. Etter detaljkartlegging av behov ser
vi at vi bør gå noe ut over rammen i årsbudsjettet, noe vi mener er riktig mht. prosjektets
innhold og totalitet.
Det legges opp til en rehabilitering av blant annet følgende:
- Gutte-, jente- og lærergarderober der overflater blir flikket servanter, servant- og dusjbatteri
skiftes. Belysning (led) og himling skiftes samt dører skiftes.
- Trapp og trappenedganger males og flikkes, samt får nye lys (led) og himlinger (der det er løs
himling)
- Hovedinngang får ny ytterdør med elektrisk dørpumpe og trykknappåpning, alle innerdører
skiftes, alle overflater flikkes og males.
- Ny dør fra ungdomsskolebygget etableres med elektrisk dørpumpe.
- Handicapdusj flikkes opp på samme vis som de andre punktene. I tillegg etableres en
personheis.
- Andre tilstøtende rom og lager vil også få en «oppflikking» slik at vi får en helhet i
rehabiliteringen.
- Lys i bassengområde skiftes ut til led-belysning som gir bedre lys, mindre energibruk og
lengre levetid.
- Det etableres nytt låsesystem på alle nye dører.
- Automatikk i forbindelse med klorblanding skiftes ut.
- På gulv blir gulvbelegg skiftet der det er belegg i dag. For flisgulvene blir fugene fornyet.
Vi har over tid sett at bassenget forbruker mye energi gjennom året. I vår rehabilitering vil vi
også investere i frekvensstyrte pumper som gjør at vi kan sette sirkulasjonen lavere i tider av året
der bassenget ikke er i bruk. Dette vil redusere energibruken når bassenget ikke er i bruk
betraktelig. Dette innebærer også at vi ikke tapper ned bassenget på våren, men lar det stå med
vann i over sommeren. At det fra fagsjef oppvekst også signaliseres at det er et sterkt ønske om
lengre bruk av bassenget i skoleåret pga nye krav til svømmeundervisning, styrker vår
beslutning om å ikke tappe bassenget ned på sommeren.
Oppvarming av vannet skjer i dag gjennom pelletsanlegget som ble etablert i forbindelse med
byggingen av nye Obus barneskole, noe som fungerer godt.
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Vurdering
Inngangsparti med garderober er nå i en slik forfatning at vi bør pusse opp dette for at det skal
fremstå slik det bør gjøre i kommunens basseng. Det er også krav knyttet til universell
utforming som ikke er tilfredsstillende slik det er i dag.
Tiltakets omfang er å regne som tilstrekkelig mht. til å få en standard som er tilfredsstillende.
Når det gjelder fremdrift vil målet være forutsatt positivt vedtak politisk, en oppstart og
gjennomføring i løpet av den kommende sommeren. Dette er selvsagt under grunnlag av at alt
går etter planen og at vi klarer å få noen til å utføre oppdraget. At bassenget står klart til nytt
skoleår er et konkret mål vi vil gjøre vårt beste for å klare.
Det foreslås å gjennomføre tiltak innenfor en kostnadsramme på kr. 1.250.000, dvs. kr. 600.000
mer enn budsjettert i årsbudsjettet 2016. En oppussing som i denne saken bør etter rådmannens
syn gjøres helhetlig og slik at påkrevde utbedringer blir gjennomført i sammenheng. Alternativt
må utbedringene reduseres vesentlig for å holde seg innenfor vedtatt investeringsramme for
prosjektet. Svømmehall med tilhørende garderobeanlegg har generelt høye driftsutgifter i form
av energibehov, fuktproblematikk mv. I forslaget til tiltak har vi fokus på løsninger som kan
redusere årskostnadene, ikke minst hva angår energibruk.
Miljømessig vurdering
At det skiftes pumper til pumper med frekvensstyring, vil føre til redusert energiforbruk. At vi
ikke tapper ned bassenget fører til det samme. Det er stor forskjell å varme opp vann fra
romtemperatur kontra det å varme opp en slik vannmengde fra 4-6 grader som er temperaturen i
rørnettet. Det er store vannmengder og da kreves mye energi til oppvarming. Det er også
fornuftig mht. redusert vannforbruk.
Man kunne også med fordel sett på solenergiløsninger (solfangere) for bidrag til oppvarming,
men det har ikke vi vurdert i vår kartlegging nå. Dette er noe vi vil vurdere nærmere og
eventuelt gjennomføre senere. Denne rehabiliteringen vil ikke være til hinder for en slik mulig
integrasjon.

Bilde fra guttegarderobe som viser tilstand på en overflate.
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Bilde fra jentedusj som viser tilstand på en overflate.

Bilde fra guttedusj som viser tilstand på en overflate.
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Personheis som er planlagt montert
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2008/2559-87

- Positiv, frisk og framsynt

Saksbehandler:

Sentraladministrasjonen

Asle Lydersen

Saksframlegg

Etablering av sykkelparkering Hunn skole
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
42/16
44/16

Møtedato
10.05.2016
24.05.2016

Rådmannens innstilling
1. Det etableres i tråd med saksframlegget hensiktsmessig sykkelparkering ved Hunn skole
til skolestart høsten 2016 innenfor en kostnadsramme på kr. 160.000 eks. mva.
2. Finansieres med bruk av dispensasjonsfond.
3. Følgende budsjettjustering gjøres:
12500
14790
17290
19401

6030
6030
6030
6030

22252
22252
22252
22252

1548
1548
1548
1548

160.000 beløp eks mva
40.000 Mva
40.000 Mva-komp.
160.000 Bruk av disp.fond

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger
Overhalla kommune ønsker å redusere klimautslipp fra transport og å legge til rette for økt
hverdagsaktivitet for bedre folkehelse. En ambisjon i Klima- og miljøplan 2014-19 er at Overhalla skal
bli sykkelkommune nr. 1 i Namdalen. Kommunestyret vedtok i desember 2015 en egen sykkelstrategi
2015-2020 “Vind i håret” med tiltaksprogram.
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Overhalla kommune ønsker å øke hverdagssyklingen i kommunen. Sykkelstrategien m/ tiltaksprogram
skal medføre et systematisk arbeid for å få det til. Det står som uttrykt målsetting i strategien at
“Overhalla skal bli et sted hvor det er attraktivt og trygt å sykle til skole, arbeid og fritidsaktiviteter –
og for fornøyelsens skyld!”. Ett av tiltaksområdene i tiltaksprogrammet er “Godt tilgjengelig
sykkelparkering”, hvor ett av tiltakene er at det skal etableres hensiktsmessig sykkelparkering ved
kommunale arbeidsplasser / besøksbygg.
Etter tiltaksprogrammet skal dette tiltaket gjennomføres i løpet av 2016 og 2017. Statusen for
sykkelparkering ved kommunens arbeidsplasser / besøksbygg er nokså varierende. OBUS fikk ny,
hensiktsmessig løsning for elever, ansatte og besøkende i forbindelse med byggeprosjektet ny
barneskole. Ved Skage barnehage blir sykkelparkering løst i forbindelse med pågående byggeprosjekt.
Ved helsesenteret blir det i disse dager startet utarbeidelse av en helhetlig plan for videre
arealdisponering, og sykkelparkering vil inngå som del av dette.
Det er nylig kommet en henvendelse fra Hunn skole på vegne av elever og ansatte, med ønske om å få en
hensiktsmessig sykkelparkering der så snart som mulig, under henvisning til «Vind i håret». Det
uttrykkes fra skolen bl.a. et ønske om at enda flere både elever og ansatte skal sykle til skolen. Det pekes
samtidig på at det da må tilrettelegges bl.a. være mulig å låse sykkelen sin og gjerne med et tak/
overbygg (tilsvarende løsningen på OBUS). Ved Hunn skole er det i dag heller dårlig stelt med hensyn til
sykkelparkering.
Det legges i “Vind i håret” særlig vekt på å prioritere tilrettelegging for barn og unge. Å være fysisk
aktiv legger grunnlag for sunn vekst og utvikling hos barn og ungdom. Barn og unge som går eller sykler
til skolen har større forutsetninger for å velge sykkelen framfor bil i voksen alder. Fysisk inaktivitet er et
voksende samfunnsproblem og gode vaner må stimuleres i tidlig alder. Barn blir oppdratt til å bruke
sykkelen fra de er små og får sykkelopplæring i skolen som igjen vil bidra til god trafikantadferd. Den
enkleste måten å være fysisk aktiv på er å legge aktiviteten inn i daglige rutiner, for eksempel ved å sykle
til fra skole, jobb og fritidsaktiviteter.

Vurdering
Rådmannen mener generelt at satsing på sykkel er god folkehelse, god samfunnsøkonomi og en positiv
strategi for bærekraftig utvikling.
Rådmannen mener at det er viktig å komme i gang med gjennomføring av tiltak for sykkelparkering ved
eksisterende kommunale bygg i 2016. Hensiktsmessig sykkelparkering som er ordentlig, godt synlig og
innbydende å bruke er viktig tilrettelegging for økt sykkelbruk.
Overhalla kommune har i tråd med “Vind i håret” videre oppfordret private virksomheter til å etablere
godt synlig og hensiktsmessig sykkelparkering ved sine besøksbygg / store arbeidsplasser, bl.a. med en
egen tilskuddsordning for dette i 2016 innenfor bevilget ramme til folkehelsetiltak. Sykkelparkering ved
egne arbeidsplasser/besøksbygg er kommunen selv ansvarlig for og det vil være en fordel om kommunen
viser vei på dette området og går foran med et godt eksempel.
Det er i dag en god del sykling til skolene og det er en god del elever og ansatte som allerede bruker
sykkel som framkomstmiddel. Det er likevel utvilsomt et potensiale for vesentlig økning. Rådmannen
mener at det vil være riktig å prioritere tilrettelegging for barn og unge i denne sammenheng, og at det
etter en helhetlig vurdering vil være riktig å prioritere Hunn skole nå. Sykkelparkeringen plasseres slik at
den tar hensyn til framtidige bygningsmessige endringer.
Det er i tråd med rådmannens innstilling gjort en kostnadsberegning for løsning sykkelparkering på
bakgrunn av en behovs-/ kapasitetsvurdering i samråd med Hunn skole selv på ca. 50 plasser. Løsningen
er modulær og kan skaleres opp dersom det skulle vise seg å bli behov for det senere.
Rådmannen mener på bakgrunn av den henvendelsen som har kommet og ut fra en samlet vurdering at
det vil være riktig å få etablert en hensiktsmessig sykkelparkering ved Hunn skole før skolestart høsten
2016.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2016/3671-2

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

TV-aksjonen 2016 - Anmodning om å opprette kommunekomite
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
39/16
45/16

Møtedato
10.05.2016
24.05.2016

Rådmannens innstilling
Følgende oppnevnes til komiteen for årets TV-aksjon i Overhalla:

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016
Behandlet.
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte følgende forslag:
2 velges fra Overhalla Røde Kors, Lene Lervik Glømmen (SP) velges som leder, Jan Ståle V.
Flått (FRP) og Anne-Grete Sagmo (AP) velges som medlemmer. Torunn Grønnesby velges som
sekretær.
Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:
Ordfører sitt forslag til vedtak vedas, følgende oppnevnes til komiteen for årets TV-aksjon i
Overhalla:
Lene Lervik Glømmen, leder
Jan Ståle V. Flått
Anne-Grete Sagmo
2 velges fra Overhalla Røde Kors
Torunn Grønnesby velges som sekretær.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

I

18.04.2016 Anmodning om å opprette
kommunekomitè for TV-aksjonen
NRK 2016

Røde Kors

Saksopplysninger
Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 23. oktober, og er tildelt Røde Kors.
Pengene fra aksjonen skal gå til å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest
sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Røde Kors er mange steder den eneste
hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige
tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og
konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat.
Røde Kors vil også bruke 10 prosent av innsamlingsbeløpet i Norge på aktiviteter på
asylmottak, flyktningeguider og helsesentre for papirløse flyktninger.
Årets aksjon heter «De usynlige ofrene».
Vurdering
I og med at TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors er det naturlig at Røde Kors i Overhalla
inviteres til å delta i årets komite.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2016/3457-4

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
46/16

Møtedato
24.05.2016

Rådmannens innstilling
Følgende høringsuttalelse vedtas:
Forslag til sosialpolitisk plan for Midtre Namdal Samkommune 2016 – 2019 som er sendt ut på
høring gir et godt bilde av den historiske utviklingen og statusen i samkommunen, samtidig som
planen dokumenterer forventet utvikling og utfordringer knyttet til dette.
Gjennom forslaget til sosialpolitisk plan for Midtre Namdal Samkommune legger NAV Midtre
Namdal opp til en strategi for hva som er utfordringene og hvilke tiltak som bør iverksettes
felles i alle deltakerkommunene. Dette vil bidra til et mer likt tjenestetilbud for alle, uavhengig
av hvilken kommune vedkommende bor i.
Planen legger opp til at alle NAV-kontorene skal tilby et minimum av sosiale tjenester (kap.
2.3), jfr. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten.
Overhalla kommune mener samlet sett at planforslaget ikke er godt nok utredet. Innledende del
med statistikk er omfattende og lang, mens derimot tiltaksdelen blir lite konkret.
Tilrettelagte arbeidsplasser
Overhalla kommune mener planen mangler oppmerksomhet og omtale om innbyggere med
særskilte behov som står utenfor arbeidslivet, men som etterspør sysselsettingstilbud. Det bør i
sosialpolitisk plan i Midtre Namdal Samkommune fokuseres på denne gruppen av
vanskeligstilte i dagens velferdssamfunn og konkretiseres aktuelle tiltak i regi av NAV til denne
brukergruppen.
Selv om planen på side 42 inneholder en tabell over de tiltak NAV MNS kan benytte for å få
brukere i arbeid/beholde arbeid, mener Overhalla kommune at Sosialpolitisk plan i Midtre
Namdal Samkommune burde inneholde en oversikt over hvor mange plasser i ulike kategorier
(VTA, AB, AFT, APS m.fl.) som NAV har i MNS-kommunene. Likedan hvilke planer NAV
har for nåværende og fremtidige behov for slike plasser, utviklingen og fremtidig bruk av
vekstbedrifter i regionen og tiltak knyttet til tilrettelagte arbeidsplasser, herunder AB (arbeid
med bistand), AFT (arbeidsforberedende trening), APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
og VTA (varige tilrettelagte arbeidsplasser). Dette er områder som er viktig for de personene
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dette gjelder og det er viktige tiltak for kommunene for å kunne tilby aktivisering og
arbeidstrening for innbyggere med særskilte behov.
Bostedsløse er så vidt nevnt i innledende del kap. 2.3.2.Foreslår at denne gruppen også tas inn i
tiltaksdelen
Lokale sosialpolitiske mål og tiltak (kap. 5)
Lavinntektsfamilier, herunder fattige barn

Overhalla kommune mener at dette er et svært viktig område som bør inneholde flere og helst
konkrete tiltak.
Personer med gjeldsbyrde
Forslag til tiltak:
 Øke den sosial- og relasjonsfaglige kompetanse på NAV
 Redusere ventetid, da lang ventetid medfører enda større gjeldsbyrde
 Rus- og psykisk helsetjeneste bør inngå som en aktuell samhandlingspart
 Innkrevingsordningen/økonomi innen kommunene i MNS kan være en samhandlingspart
Ungdom under 25 år, s. 39
o Samhandling: for upresist med Oppvekstsektoren i hver kommune. Burde
kanskje stått Kontaktperson (OT) i hver kommune. Hvorfor bare Olav Duun
vgs?- det finnes flere videregående skoler. Helsestasjonen burde vært en
samhandlingsaktør her også.
Innvandrere s. 40
o Arbeidsinnvandrere oppleves som det største problemområdet, da det ikke finnes
noe opplegg rundt disse. Spes. vedr. manglende norsk språk oppleves dette
negativt og språkopplæring er ett av de viktigste tiltakene for å unngå
utenforskap.
Det vises til et tiltaksapparat, men en kan ikke finne noen forklaring på hva og hvem som inngår
der.
Samhandling (kap. 6)
Rådmannen mener at planen bør være tydeligere på hvordan NAV tenker å samarbeide med
kommunene, herunder de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder spesielt rus og
psykisk helsetjeneste, legetjeneste, helsestasjon, barnehager, skoler, omsorgstjenesten og
frivillige organisasjoner.
Det er viktig at planen også inneholder plan for rapportering til kommunene på overordnet nivå
(administrasjonen og politisk nivå).
Ungdom som ikke starter på videregående skole eller som tar et opphold eller slutter underveis
Under kolonne «hva og hvem» beskrives at ungdomskontakt fra Namsos er delaktig i
trekantsamtale med OT og NAV, fra bl.a. Overhalla deltar koordinator for rus- og forebyggende
arbeid.
For brukere med rus og psykisk helseproblematikk i alle kommunene
Her nevnes at en ikke har samhandling på systemnivå, men bare samhandling i enkeltsaker og
på brukernivå.
Rådmannen mener at dette ikke er tilfredsstillende og at det er ønskelig med forpliktende
samarbeid på systemnivå.
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Vedlegg:
1

Sosialpolitisk plan 2016 - 2019 - Forslag

Saksopplysninger
Kommunestyrene i kommunene i Midtre Namdal samkommune vedtok i 2010 en samkommunal
organisering av sosialtjenesten i arbeids- og velferdsforvaltningen. I den forbindelse er det også
inngått samarbeids- og driftsavtale mellom NAV Nord-Trøndelag og MNS.
En av hovedbegrunnelsene for en samkommunal organisering var at det ga en mulighet for å
utvikle en felles sosialpolitikk med felles målsettinger og prioriteringer med Midtre Namdal som
perspektiv.
Den kommunale sosialtjenesten er lovregulert i den nye Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen av 18.12.09. I formålsparagrafen står det:
”Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk
trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang
til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud.
Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer”.
Lovens § 12 pålegger kommunene (nå for kommunene i MNS, gjennom samkommunen)» å
gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved utviklingen
som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge
slike problemer. I tillegg skal kommunene legge til rette for å utvikle og styrke sosialt fellesskap
og solidaritet i nærmiljøet».
Samkommunestyret vedtok i 2011 Sosialpolitisk plan for MNS for perioden 2011 – 2014.
Planen ble revidert i 2012. Forslag til ny plan for 2016 – 2019 er nå utarbeidet og sendes nå ut
til høring til kommunene, faginstanser, involverte fagforeninger og andre interessenter.
Sosialpolitisk plan 2016 - 2019 skal:
•
analysere trekk i utviklingen i Midtre Namdal som kan skape eller opprettholde sosiale
problemer
•
foreslå tiltak og prioriteringer som kan:
o bedre levekårene for vanskeligstilte
o bidra til sosial integrering med vekt på likeverd og likestilling
o bidra til tiltak som legger til rette for aktiv deltakelse i samfunnet
o bidra til sosial og økonomisk trygghet for Midtre Namdals innbyggere
• foreslå et bedret samarbeid med sektorer og forvaltningsnivåer for å nå sosialpolitiske mål i
MNS og kommunene Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid.
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Sosialpolitisk plan har følgende funksjon:
•
Fremme fokusområder og retninger i videre arbeid
•
Legge til rette for bedre behandling av sosialpolitiske saker i samkommunen
•
Synliggjøre NAV sitt sosialpolitiske arbeid
•
Gi grunnlag for tilskudd til relevante prosjektmidler

Vurdering
Forslag til sosialpolitisk plan for Midtre Namdal Samkommune 2016 – 2019 som er sendt ut på
høring gir et godt bilde av den historiske utviklingen og statusen i samkommunen, samtidig som
planen dokumenterer forventet utvikling og utfordringer knyttet til dette.
Gjennom forslaget til sosialpolitisk plan for Midtre Namdal Samkommune legger NAV Midtre
Namdal opp til en strategi for hva som er utfordringene og hvilke tiltak som bør iverksettes
felles i alle deltakerkommunene. Dette vil bidra til et mer likt tjenestetilbud for alle, uavhengig
av hvilken kommune vedkommende bor i.
Planen legger opp til at alle NAV-kontorene skal tilby et minimum av sosiale tjenester (kap.
2.3), jfr. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten.
Rådmannen mener likevel planforslaget ikke er godt nok utredet. Innledende del med statistikk
er omfattende og lang, mens derimot tiltaksdelen blir lite konkret.
Tilrettelagte arbeidsplasser
Rådmannen mener planen mangler oppmerksomhet og omtale om innbyggere med særskilte
behov som står utenfor arbeidslivet, men som etterspør sysselsettingstilbud. Det bør i
sosialpolitisk plan i Midtre Namdal Samkommune fokuseres på denne gruppen av
vanskeligstilte i dagens velferdssamfunn og konkretiseres aktuelle tiltak i regi av NAV til denne
brukergruppen.
Selv om planen på side 42 inneholder en tabell over de tiltak NAV MNS kan benytte for å få
brukere i arbeid/beholde arbeid, mener rådmannen at Sosialpolitisk plan i Midtre Namdal
Samkommune burde inneholde en oversikt over hvor mange plasser i ulike kategorier (VTA,
AB, AFT, APS m.fl.) som NAV har i MNS-kommunene. Likedan hvilke planer NAV har for
nåværende og fremtidige behov for slike plasser, utviklingen og fremtidig bruk av vekstbedrifter
i regionen og tiltak knyttet til tilrettelagte arbeidsplasser, herunder AB (arbeid med bistand),
AFT (arbeidsforberedende trening), APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og VTA (varige
tilrettelagte arbeidsplasser). Dette er områder som er viktig for de personene dette gjelder og det
er viktige tiltak for kommunene for å kunne tilby aktivisering og arbeidstrening for innbyggere
med særskilte behov.
Bostedsløse er så vidt nevnt i innledende del kap. 2.3.2.Foreslår at denne gruppen også tas inn i
tiltaksdelen
Lokale sosialpolitiske mål og tiltak (kap. 5)
Lavinntektsfamilier, herunder fattige barn

Rådmannen mener at dette er et svært viktig område som bør inneholde flere og helst konkrete
tiltak.
Personer med gjeldsbyrde
Forslag til tiltak
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Øke den sosial- og relasjonsfaglige kompetanse på NAV
Redusere ventetid, da lang ventetid medfører enda større gjeldsbyrde
Rus- og psykisk helsetjeneste bør inngå som en aktuell samhandlingspart
Innkrevingsordningen/økonomi innen kommunene i MNS kan være en samhandlingspart

Ungdom under 25 år, s. 39
o Samhandling: for upresist med Oppvekstsektoren i hver kommune. Burde
kanskje stått Kontaktperson (OT) i hver kommune. Hvorfor bare Olav Duun
vgs?- det finnes flere videregående skoler. Helsestasjonen burde vært en
samhandlingsaktør her også.
Innvandrere s. 40
o Arbeidsinnvandrere oppleves som det største problemområdet, da det ikke finnes
noe opplegg rundt disse. Spes. vedr. manglende norsk språk oppleves dette
negativt og språkopplæring er ett av de viktigste tiltakene for å unngå
utenforskap.
Det vises til et tiltaksapparatet, men en kan ikke finne noen forklaring på hva og hvem som
inngår der.
Samhandling (kap. 6)
Rådmannen mener at planen bør være tydeligere på hvordan NAV tenker å samarbeide med
kommunene, herunder de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder spesielt rus og
psykisk helsetjeneste, legetjeneste, helsestasjon, barnehager, skoler, omsorgstjenesten og
frivillige organisasjoner.
Det er viktig at planen også inneholder plan for rapportering til kommunene på overordnet nivå
(administrasjonen og politisk nivå).
Ungdom som ikke starter på videregående skole eller som tar et opphold eller slutter underveis
Under kolonne «hva og hvem» beskrives at ungdomskontakt fra Namsos er delaktig i
trekantsamtale med OT og NAV, fra bl.a. Overhalla deltar koordinator for rus- og forebyggende
arbeid.
For brukere med rus og psykisk helseproblematikk i alle kommunene
Her nevnes at en ikke har samhandling på systemnivå, men bare samhandling i enkeltsaker og
på brukernivå.
Rådmannen mener at dette ikke er tilfredsstillende og at det er ønskelig med forpliktende
samarbeid på systemnivå.
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Sosialpolitisk plan 2016 - 2019

NAV Midtre Namdal

MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE
Elin Skage Knappe
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Sammendrag
Sosialpolitisk plan (SPL) for Midtre Namdal Samkommune NAV 2016 – 2019 er en rullering av
tilsvarende plan for 2011 – 2014. SPL framstår i tre deler: 1) bakgrunn og mandat, overordnede
føringer, organisering av NAV Midtre Namdal, samt oversikt over NAV sine kommunale og statlige
tjenester, 2) statistikk og faktaopplysninger i MNS, 3) nasjonale mål og strategier, lokale
prioriteringer, herunder lokale målsettinger, prioriterte grupper og tiltak.
Befolkningsutviklingen i Midtre Namdal Samkommune (MNS) har vært stabil og svakt positiv fra
2005 – 2016. Utdanningsnivået blant innbyggerne i Midtre Namdal Samkommune har endret seg og
flere velger å fullføre utdanning på universitets- og høgskolenivå.
I perioden fra 2010 til 2015 er det stadig færre som fullfører videregående utdanning. Antallet som
fullfører men som ikke oppnår grunnlag for vitnemål, er økende, og en mer voksende gruppe enn
gruppen «sluttere/dropouts».
Arbeidsmarkedssituasjonen viser et økende behov for personer med bestått videregående
utdanning. Etterspørselen etter fagarbeidere vil øke. Behovet for flere med utdanning innen helseog omsorgsyrker, innen fiskeoppdrett og havbruk, samt innen automatisering og IKT vil også øke.
De største brukergruppene til NAV MNS i 2015 er i alderen 25 – 44 år. NAV MNS har flest
sosialhjelpsmottakere i alderen 18 – 44 år. Aldersgruppen som har hatt størst økning siden 2013 er
18 – 24 år.
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom, og
siden 2011 har NAV Midtre Namdal kun hatt deltakere fra Namsos og Overhalla.
Fra 2010 – 2015 har Namsos hatt størst økning i antall helt arbeidsledige og Overhalla har hatt størst
økning i antall personer med nedsatt arbeidsevne.
Midtre Namdal Samkommune har hatt en økning av innbyggere med innvandrerbakgrunn i perioden
2010 – 2016. De neste to årene vil kommunene bosette 90 flyktninger pr år. Til sammen utgjorde
gruppen innvandrere om lag 1 400 personer i 2015 i MNS. Innvandrerbefolkningen er mer utsatt for å
falle ut av/ikke komme inn i arbeidslivet i økonomiske nedgangstider.
I hele MNS er gruppen som har lavere inntekt enn gjennomsnittsinntekten i Norge økende. Antall
personer med gjeldsbyrde i MNS har økt siden 2013.
3
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Antallet personer som av ulike årsaker befinner seg utenfor skole og ordinært arbeidsliv er i planen
omtalt som personer i “utenforskap”. Dette er personer/familier/grupper som befinner seg utenfor
arbeidsliv, skole og sosialt liv i samfunnet på grunn av psykiske helseproblemer, rus- og
alkoholproblemer, ensomhet (innestenging), lav inntekt/fattigdom eller generelt mangelfull
integrering. For å forebygge- og unngå «utenforskap», har denne planen i siste del fokus på hva NAV
kan gjøre for å bedre livssituasjonen til mennesker som befinner seg utenfor. NAV Midtre Namdal
har en ambisjon om å redusere «utenforskapet» ved å ha fokus på tiltak rettet mot ungdom,
innvandrere, lavinntektsfamilier og personer og husholdninger med gjeldsproblematikk.

4

-288-

SOSIALPOLITISK PLAN MNS NAV 2016-2019

1. Sosialpolitisk plan 2016 - 2019
Sosialpolitisk plan Midtre Namdal Samkommune (MNS) NAV 2016 - 2019 er en rullering av
Sosialpolitisk plan MNS NAV 2011 - 2014.
Planen framstår i 3 hoveddeler. Første del beskriver bakgrunn og mandat, overordnede føringer,
organisering av NAV Midtre Namdal, samt oversikt over NAV sine kommunale og statlige tjenester.
Andre del viser til statistikk og faktaopplysninger i MNS. NAV baserer sine sosialpolitiske
prioriteringer på disse.
Siste del presenterer nasjonale mål og strategier, lokale prioriteringer, herunder lokale målsettinger,
prioriterte grupper og tiltak.
Det sosialpolitiske arbeidet i kommunene fordrer tett samhandling mellom aktører i NAV sitt
samarbeidsnettverk som blant andre består av barnevern, politi, flyktningetjeneste, videregående
skole og flere av kommunens helsetjenester.
Avslutningsvis i planen vil eksisterende samarbeid og foreslåtte samarbeidsområder bli beskrevet.

1.1 Bakgrunn
Sosialpolitisk plan for MNS NAV 2016 - 2019 sees i sammenheng med Arbeids – og
Velferdsforvaltningens

forventninger

til

NAV-kontorenes

utvikling.

Disse

tydeliggjøres

i

kommunebrevet 2016 (vedlegg 1) på følgende måte:
«Arbeids- og velferdsforvaltningen skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Den skal også bidra til at utsatte barn og
unge, og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Arbeid er både et sentralt mål og
et virkemiddel i regjeringens innsats mot fattigdom. Regjeringens satsing på økt gjennomføring i
videregående opplæring er en del av denne satsingen».

5
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Sosialpolitisk plan for MNS NAV 2016 – 2019 må sees i sammenheng med følgende planer i MNS:

Kommune

Gjeldende planer

Overhalla

Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Overhalla
kommune 2016 - 2019
Boligsosial handlingsplan 2012-2020
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011-2015
Handlingsplan; vold i nære relasjoner 2016-2020

Namsos

Ruspolitisk handlingsplan 2009-2013
Boligsosial handlingsplan 2010-2014

Fosnes

Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Fosnes
kommune 2015-2019

Namdalseid

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011-2015
Boligsosial handlingsplan 2005-2015
Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Namdalseid
kommune (under utarbeidelse)

1.2 Mandat
Sosialpolitisk plan 2011 - 2014 ble vedtatt i Midtre Namdal samkommunestyre 17. 06. 2011. Planen
ble revidert i 2012, og endringer, justeringer og tilpasninger er tatt inn i det sosialpolitiske arbeidet
etter at planen ble vedtatt. Planen evalueres og rulleres hvert 4. år.
Sosialpolitisk plan MNS NAV 2016-2019 ble vedtatt i Samkommunestyret i Midtre Namdal
Samkommune ..................2016.

1.3 Prosjektorganisering
Rullering av Sosialpolitisk plan 2011 – 2014 er organisert som et prosjekt i Midtre Namdal
Samkommune. Elin Skage Knappe har ledet prosjektet, og følgende har sittet i prosjektgruppen:
Marthe Mosand Viken (leder NAV Midtre Namdal), Anne Theresia Gansmo (NAV), Margrethe Høilo
(NAV), Morten Sommer (Helse- og omsorgssjef Namsos kommune), Terje Dyngen (leder for
flyktningetjenesten i Namsos kommune), Ole Jørgen Dekkerhus (brukerrepresentant), og Astrid
Marie Bakken (brukerrepresentant). Arbeidet har foregått i perioden 1. oktober 2015 – 1. april 2016.
6

-290-

SOSIALPOLITISK PLAN MNS NAV 2016-2019

1.4 Målsetting og funksjon
Sosialpolitisk plan skal:


analysere trekk i utviklingen i Midtre Namdal som kan skape eller opprettholde sosiale
problemer





foreslå tiltak og prioriteringer som kan:
o

bedre levekårene for vanskeligstilte

o

bidra til sosial integrering med vekt på likeverd og likestilling

o

bidra til tiltak som legger til rette for aktiv deltakelse i samfunnet

o

bidra til sosial og økonomisk trygghet for Midtre Namdals innbyggere

foreslå et bedret samarbeid med sektorer og forvaltningsnivåer for å nå sosialpolitiske mål i
MNS og kommunene Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid.

Sosialpolitisk plan har følgende funksjon:


Fremme fokusområder og retninger i videre arbeid



Legge til rette for bedre behandling av sosialpolitiske saker i Samkommunen



Synliggjøre NAV sitt sosialpolitiske arbeid



Gi grunnlag for tilskudd på relevante prosjektmidler

1.5 Metode
Planprosessen har bestått av gjennomgang og evaluering av Sosialpolitisk plan for 2011 – 2014.
Vurdering av måloppnåelse i forrige plan er vedlagt (vedlegg 2). Behovskartleggingen har resultert i
innhenting av ny statistikk. For å få innspill til prioriteringer i den nye planen har prosjektgruppen
gjennomført en tverrfaglig arbeidssamling 18. februar 2016 som inneholdt innlegg og gruppearbeid.
Til stede var Politiet, Barnevern, Helse Nord – Trøndelag ved Avdeling for Rus- og avhengighet,
kommunenes helse- og omsorgsledere, representanter fra kommunenes rus- og psykisk
helsetjeneste, helsesøstertjenesten, representanter fra NAV samt oppvekstsjefer i kommunene samt
hele

prosjektgruppen.

Det

er

også

gjennomført

samtaler

med

enkeltaktører

i

samhandlingsnettverket til NAV.

7
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2.Tjenestetilbud i NAV
2.1 Innledning
Tjenestetilbudet ved NAV-kontorene er delt i kommunale og statlige tjenester. De kommunale og
statlige tjenestene ved NAV presenteres i kapitlene 2.3 og 2.4.
Overordnede føringer for de kommunale og statlige tjenester som tilbys ligger i følgende
styringsdokumenter:
Styrende dokumenter og lovverk for NAV

Beskrivelse
Gir føringer i forhold til hoved-

Mål og disponeringsbrev til fylkeskontorene – 2016

prioriteringer for inneværende år.

Kommunebrevet 2016

Både i forhold til interne prioriteringer
og prioriterte grupper.

Lov 16.06.2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen Overordnet og styrende lovverk for
(arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
hele NAV
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Overordnet og styrende lovverk for
(Lov 2009-12-18 nr 131)
kommunale tjenester i NAV

2.2 Organisering
NAV Midtre Namdal består av NAV-kontorene i de fire kommunene Overhalla, Fosnes, Namdalseid
og Namsos. Flatanger vil være inkludert i ulike statistikker utarbeidet av fylkeskontoret, men er ikke
med i samkommunen.

9
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Organisasjonskart - NAV Midtre Namdal 2016.

SYFO = sykefraværsoppfølging / AAP = arbeidsavklaringspenger
De kommunale tjenestene i NAV er plassert i avdeling for arbeid, velferd og oppfølging.
NAV Midtre Namdal ble 1. januar 2014 omorganisert fra fem kontorer til to avdelinger på tvers av
kommunene i Midtre Namdal. Dette ble gjort for å få en mer effektiv organisasjon og bedre
utnyttelse av de totale ressursene. Sju lederstillinger ble redusert til tre, og en frigjorde samtidig
ressurser til tjenesteproduksjonen og styrking av fagmiljøet.

2.3 NAV kommune
Kommunalt selvstyre gir kommunene stor frihet til å velge organisering, prioritering og utforming av
tilbudene innenfor de sosiale tjenestene i NAV. Det er derfor relativt store variasjoner fra kommune
til kommune hvordan de sosiale tjenestene er organisert. Alle NAV-kontor skal tilby et minimum av
sosiale tjenester, jfr «Lov om sosiale tjenester» i Arbeids – og velferdsetaten.
10
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Oversikt over Kommunale tjenester NAV Midtre Namdal.



Boliger til vanskeligstilte



Midlertidig botilbud



Husbankens bostøtteordning



Kvalifiseringsprogrammet



Økonomisk stønad



Opplysning, råd og veiledning



Gjeldsrådgiving



Krav om beredskap, hjelpeplikt og gjensidig bistand

I det følgende gis en enkel beskrivelse av de ulike kommunale innsatsområdene i NAV:
2.3.1 Boliger til vanskeligstilte
NAV skal etter «Lov om sosiale tjenester» i Arbeids- og velferdsetaten § 15 medvirke til å skaffe
boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette
arbeidet deler NAV med kommunenes forvaltningskontor (brukerkontor) samt kommunenes
flyktningetjeneste og rus – og psykiatritjenesten i kommunene.
2.3.2 Midlertidig botilbud
«Lov om sosiale tjenester» i Arbeids – og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne
midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for
eksempel ved brann, utkastelse, eller ved samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et botilbud som ikke
er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes
at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det kommende døgnet. NAV Midtre
Namdal bidrar til å finne løsninger ved behov for midlertidig botilbud.
2.3.3 Husbankens bostøtteordning
Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen (NAV). Bostøtte
kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav
til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd og målgruppene er barnefamilier, trygdede,
sosialt vanskeligstilte og personer med introduksjonsstøtte.

11
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2.3.4 Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er Regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Målet med
programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende
bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker.
Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært
begrensede ytelser til livsopphold kan søke om deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i
NAV. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om vedkommende vil kunne ha nytte av deltaking.
2.3.5 Økonomisk stønad
Sosialhjelp er velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har tilstrekkelige
midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre søkeren økonomisk
selvhjulpen. Dersom man oppfyller vilkårene i «Lov om sosiale tjenester» i Arbeids- og
velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge seg, har en krav på økonomisk
sosialhjelp. Før en kan få økonomisk stønad må alle andre muligheter til selvforsørgelse være
vurdert, som for eksempel lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av
formue eller reduksjon av utgifter. Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og
oppfølging søkeren kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov
vedkommende har. Nødhjelpen er et begrep som brukes når den økonomiske hjelpen ytes i en
krisesituasjon. Støtten begrenses til de aller mest nødvendige livsoppholdsutgiftene. Retten til
nødhjelp er uavhengig av årsaken til behovet, det er den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet
som vurderes.
2.3.6 Opplysning, råd og veiledning
I tillegg til plikt om å gi opplysninger, råd og veiledning om egen virksomhet som offentlig kontor, jfr.
Forvaltningslovens § 11, har NAV-kontoret i tillegg en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og
veiledning som ikke bare er begrenset til eget fagområde i henhold til sosialtjenesteloven. Hensikten
med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også å forebygge at
problemer oppstår.
2.3.7 Gjeldsrådgiving
NAV Midtre Namdal gir økonomisk rådgiving til de som har betalingsproblemer eller
gjeldsproblemer. Rådgivingen kan være:


Hjelp til å sette opp et realistisk budsjett



Forhandlinger med kreditorer



Hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale med Namsmannen

12
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2.4 NAV stat
De statlige oppgavene i NAV-tjenesten er lovpålagte. De gir mindre rom for å utøve skjønn enn de
kommunale tjenestene. Barnetrygd er et eksempel på en fast ytelse uavhengig av inntekt.
Arbeidsavklaringspenger er også en statlig tjeneste brukerne vurderes enkeltvis.
Oversikt over statlige tjenester i NAV:
Arbeidsavklaringspenger

Fastsettelse av farskap

Kontantstøtte

Arbeidsrettede tiltak/virkemidler

Foreldrepenger

Menerstatning

Barnebidrag

Frivillig yrkesskadetrygd

Omsorgspenger

Barnetrygd

Gravferdsstønad

Pleiepenger

Bidrag

Grunnstønad

Pensjon

Dagpenger

Hjelpestønad

Skademelding

Diverse ytelser til enslig forsørger

Hjelpemidler, herunder bil

Trekkhåndtering

13
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3.Statistikk Midtre Namdal samkommune
3.1 Befolkningsutvikling
Den totale folkemengden i Midtre Namdal Samkommune pr. 1. januar 2016 er 19 090 mennesker.
3.1.1 Befolkningen i MNS – status

Tabell 1: Befolkningen i Midtre Namdal samkommune fordelt etter aldersgrupper og kommuner. Andel av
befolkningen i ulike aldersgrupper av alle innbyggere og fordeling av innbyggere mellom kommunene i
samkommunen. Tall for januar 2016, i antall og prosent. Kilde SSB Befolkning
Antall innbyggere i ulike aldersgrupper
Kommune
Namsos
Namdalseid
Overhalla
Fosnes
Midtre Namdal
samkommune
Andel av befolkningen i
ulike aldersgrupper av
alle innbyggere

0-15 år
2628

16-18 år
572

19-34 år
2594

35-66 år
5200

67-74 år
1027

75 år og
eldre
989

I alt
13010

Andel
68,3 %

283

61

272

684

143

179

1622

8,5 %

835

150

768

1484

292

296

3825

20,1 %

92

26

90

270

70

85

633

3,3 %

3838

809

3724

7638

1532

1549

19090

20,1 %

4,2 %

19,5 %

40,1 %

8,0 %

8,1 %

3.1.2 Befolkningsutviklingen fra 2005 til og med 2015
Utviklingen i antall innbyggere i kommunene i MNS varierer over tid. Mens Namsos og Overhalla de
siste 10 årene har hatt positiv vekst, har Fosnes og Namdalseid hatt negativ utvikling. Samlet sett har
MNS hatt positiv befolkningsutvikling de siste 10 årene.
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Figur 1: Befolkningen i Midtre Namdal samkommune. Folketall for hver av kommunene
i samkommunen. Statistikk for periodene 2005 og 2016. Kilde SSB Befolkning
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3.1.3 Befolkningsframskriving/prognose (2015 – 2040)
Hvilken utvikling en kan forvente seg i forhold til antall innbyggere fordelt på aldersgrupper i
kommunene i årene som kommer presenteres nedenfor. Befolkningsutviklingen i MNS er fremstilt i
aldersgrupper, og tallene satt i forhold til forventet middels nasjonal vekst.
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Figur 2: Framskrevet befolkningsutvikling i samkommunen etter aldersgrupper. Forventning om
middels nasjonal vekst.

Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/320-328-335-336

3.2 Innbyggere med innvandrerbakgrunn
De fleste innvandrerne som bor i Norge og i MNS har kommet hit på grunn av arbeid,
familierelasjoner, flukt eller for å ta utdanning (www.imdi.no). I det følgende defineres disse
kategoriene nærmere.
Arbeidsinnvandring: Utvidelsen av EU på 2000-tallet, kombinert med etterspørsel etter arbeidskraft
de siste år, har medvirket til at arbeidsinnvandring har vært den vanligste grunnen til innvandring i
Norge siden 2007. Norge er for mange et attraktivt land å søke arbeid i.
Familierelasjoner: Siden 1990 har fire av ti ikke-nordiske innvandrere kommet til Norge på grunn av
familierelasjoner. Seks av ti av disse har kommet for å gjenforenes med familien, mens fire av ti har
kommet for å etablere en ny familie. Antall familiegjenforeninger har økt de siste årene.
16
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Flukt: Personer med flyktningebakgrunn utgjør 3,6 prosent av Norges befolkning og 28 prosent av
alle innvandrere. Flertallet av disse kommer fra Somalia, etterfulgt av Irak og Eritrea.


58 prosent av personer med flyktningebakgrunn har kommet til Norge på egen hånd og fikk
beskyttelse (asyl) her.



15 prosent har kommet direkte fra utlandet som overføringsflyktninger.



19 prosent har kommet gjennom familiegjenforening med en flyktning.



8 prosent har kommet for å etablere familie med en flyktning.

Det forventes en økning i antall personer som kommer til Norge på grunn av flukt. En stor andel av de
som søker asyl har reelt beskyttelsesbehov på grunn av krig og uroligheter. Syria, Afghanistan og Irak
står for den største andelen personer på flukt.
Utdanning: Enkelte utenlandsstudenter får midlertidig oppholdstillatelse for å studere, og noen som
au pair.

Tabell 2: Innbyggere med innvandrerbakgrunn fordelt etter vestlig og ikke-vestlig opprinnelse, samlet for
Midtre Namdal samkommune og for hver kommune. Tall for 2010 og 2015. Endring i antall og prosent. Kilde
SSB Innvandring
Innvandrere med

Endring, 2010 til

Innvandrere med

Endring, 2010 til

vestlig bakgrunn

2015

bakgrunn fra land

2015

utenfor vesten
Kommune

Kjønn

Midtre Namdal

Menn

195

357

162

45,4 %

210

333

123

36,9 %

samkommune

Kvinner

208

323

115

35,6 %

248

363

115

31,7 %

Namsos

Menn

143

216

73

33,8 %

202

290

88

30,3 %

Kvinner

158

213

55

25,8 %

211

314

103

32,8 %

Menn

14

21

7

33,3 %

0

4

4

100,0 %

Kvinner

13

24

11

45,8 %

18

13

-5

-38,5 %

Menn

30

95

65

68,4 %

8

36

28

77,8 %

Kvinner

25

66

41

62,1 %

16

28

12

42,9 %

8

25

17

68,0 %

0

3

3

100,0 %

12

20

8

40,0 %

3

8

5

62,5 %

Namdalseid

Overhalla

Fosnes

Menn
Kvinner

2010

2015

Antall

Prosent

2010

2015

Antall

Prosent
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I 2016 har kommunene i MNS vedtatt å bosette til sammen 94 flyktninger. Antallet pr kommune
varierer. Namsos kommune skal bosette 53, Fosnes 10, Overhalla 17 og Namdalseid 14 flyktninger.
Noe tilsvarende tall forventes for kommunene også i 2017.
Figur 3: Antall innvandrere med bosted i Midtre Namdal samkommune fordelt etter
vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. tall for 2010 og 2015. Kilde: SSB Befolkning.
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250
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Menn
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Figur 4: Antall innvandrere i Midtre Namdal samkommune fordelt etter
landbakgrunn. Tall for 2015, rangert etter totalt antall innvandrere i de 15 landene
med størst antall innvandrer til samkommunen. Antall. Kilde SSB Befolkning
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Figur 5 viser innvandring og innvandringsårsak fordelt på kvinner og menn i Midtre Namdal.
(www.imdi.no)

De fleste innvandrerkvinnene i Midtre Namdal er i regionen på grunn av familierelasjoner, og nesten
like mange innvandrerkvinner oppholder seg i regionen på grunn av flukt.

3.3 Utdanning
Andelen personer over 16 år i Norge som velger å starte på, og fullføre universitets- og
høgskoleutdanning har økt i løpet av de siste år (www.ssb.no). Dette er også tilfellet i MNS. Figur 6
viser hvor stor andel av befolkningen over 16 år i hver enkelt av MNS-kommunene som har enten
grunnskole, videregående skole eller universitets- og høgskoleutdanning som høyeste oppnådde
utdanningsnivå. Prosentandelen av de ulike gruppene presenteres nedenfor søylene. Tallene er hhv
fra 2009 og 2014, og viser utviklingstrekk.
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Figur 6: Utdanningsnivå blant innbyggerne over 16 år i Midtre Namdal samkommune
som har fullført minst grunnskole. Tall for 2009 og 2014. Prosent av innbyggere. Kilde
SSB Befolkning
100%

90%
Prosent av innbyggere

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2009

2014
Namsos

2009
2014
Namdalseid

2009
2014
Overhalla

2009

2014
Fosnes

Universitets- og høgskolenivå

24%

27%

17%

18%

21%

24%

16%

18%

Grunnskolenivå

30%

29%

35%

32%

30%

27%

37%

32%

Videregående skole-nivå

46%

44%

49%

50%

50%

49%

47%

50%

Figuren viser at færre personer har grunnskoleutdanning som høyeste oppnådde utdanningsnivå i
2014 enn i 2009. Figuren viser også at flere personer har universitets- og høgskoleutdanning som
høyeste oppnådde utdanningsnivå i 2014 enn i 2009. Antall personer i kommunene som har
videregående skole som sitt høyeste oppnådde utdanningsnivå i MNS har holdt seg nokså stabilt i
samme tidsperiode.
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3.3.1 Videregående skole
Unge mennesker som slutter eller på annet grunnlag ikke får et vitnemål for fullført videregående
utdanning, er en aktuell gruppe som NAV har hatt mye fokus på den siste tiden. Nedenfor er en
oversikt som viser hvilke videregående skoler i regionen som ungdom i MNS kan velge. Oversikten gir
også et bilde på antall elever ved hver skole, samt hvor mange av ungdommene i MNS som er elever
ved de forskjellige skolene:
Antall Antall elever fra
elever Namsos,
totalt Overhalla,
Namdalseid,
Fosnes og
Flatanger

Skole

Link til skolenes hjemmesider

Olav
Duun
Vgs

http://olavduun.vgs.no/utdanningsprogram/Sider/default.aspx

Ytre
Namdal
Vgs
Val vgs

http://ytrenamdal.vgs.no/utdanningsprogram/Sider/default.aspx
www.val.vgs.no

Grong
http://grong.vgs.no/utdanningsprogram/Sider/default.aspx
Vgs
Steinkjer http://steinkjer.vgs.no/Studietilbud/Sider/default.aspx
vgs

754 Namsos: 463
Overhalla: 121
Flatanger: 24
Namdalseid: 21
Fosnes: 20
304 8 (kun Namsos)

120 Namsos: 10
Overhalla: 3
Namdalseid: 1
Fosnes: 2
Flatanger: 5
286 Namsos: 10
Overhalla: 10
1 100 Namsos: 16
Namdalseid: 32
Flatanger: 5
Overhalla: 1
Fosnes: 1
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Tabell 3 er fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og viser prosentandel av alle videregående skoleelever i årene 2010 – 2015. Statistikken viser hvor mange som har fullført og bestått, fullført og ikke
bestått, gjennomført men mangler vurdering eller sluttet, og gjelder for elever fra Namsos,
Namdalseid, Fosnes og Overhalla.

Kommune

10-11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

Namsos
83,7 %

86,3 %

80,2 %

80,3 %

77,3 %

Fullført og ikke bestått

7,8 %

5,9 %

7,5 %

10,6 %

10,2 %

Gjennomført men mangler vurdering

4,7 %

4,4 %

8,5 %

5,1 %

8,2 %

Sluttet

3,8 %

3,4 %

3,8 %

4,0 %

4,3 %

90,9 %

92,9 %

93,5 %

88,7 %

88,3 %

Fullført og ikke bestått

3,6 %

3,6 %

4,8 %

1,6 %

5,0 %

Gjennomført men mangler vurdering

3,6 %

0

1,6 %

4,8 %

3,3 %

Sluttet

1,8 %

3,6 %

0

4,8 %

3,3 %

91,3 %

95 %

95,2 %

86,7 %

86,4 %

0

0

4,8 %

6,7 %

4,5 %

Gjennomført men mangler vurdering

4,3 %

5,0 %

0

6,7 %

9,1 %

Sluttet

4,3 %

0

0

0

0

Fullført og bestått

79,2 %

82,3 %

81,1 %

81, 9 %

78,1 %

Fullført og ikke bestått

13,6 %

11,3 %

7,1 %

11,8 %

10,9 %

Gjennomført men mangler vurdering

4,0 %

3,2 %

11,0 %

4,7 %

8,8 %

Sluttet

3,2 %

3,2 %

0,8 %

1,6 %

2,2 %

Fullført og bestått

Namdalseid
Fullført og bestått

Fosnes
Fullført og bestått
Fullført og ikke bestått

Overhalla

Andelen ungdommer som gjennomfører men mangler vurdering ser ut til å være en voksende gruppe
i tre av kommunene. Dette er ungdommer som ikke har tilstrekkelig grunnlag for å få vitnemål, men
som står registrert som elever ved skolen. De har altså ikke sluttet på videregående men har allikevel
ikke et grunnlag for å få karakterer eller vitnemål.
22
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3.4 Sysselsetting
Kapittel 3.4 beskriver sysselsetting i MNS, på kommunenivå. Kapittelet beskriver også behovet for
arbeidskraft på landsbasis. Statistikken har ikke tatt høyde for antall arbeidsledige som følge av
situasjonen i oljebransjen i Norge i 2016.
3.4.1 Andel sysselsatte

Figur 7: Andel sysselsatte per 4. kvartal i befolkningen for kommunene i midtre Namdal
samkommune. Kilde SSB Arbeid og lønn
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80%
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70% 69% 68%

67%

72%

73% 74% 73%

69%

66% 67%

63%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1703 Namsos

1725 Namdalseid
2006

2010

1744 Overhalla
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Figur 8 «Privat og offentlig sysselsetting» viser antall sysselsatte i offentlig og privat sektor i
kommunene i Midtre Namdal (inkludert Osen og Flatanger) i årene 20010, 2012 og 2014.

Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/320-328-335-336

Den offentlige sysselsettingen er i stor grad kommunal sektor med administrasjon, helse og
sosialtjenester og undervisning som de største sektorer. Namsos har i tillegg Nord universitet,
Sykehuset Namsos og Olav Duun Videregående skole som bidrar til den offentlige sysselsettingen.
24
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Fosnes som den minste av kommunene er den som har størst offentlig sysselsetting, og den har økt
fra 2010. Overhalla har minst andel av sysselsetting i offentlig sektor. Sysselsettinga i privat sektor er
motsatt i forhold til den offentlige, med Fosnes som den kommunen med lavest privat sysselsetting
og Overhalla med høyest.
3.4.2 Arbeidsmarkedsprognose
Hvilke bransjer og sektorer som i fremtiden vil ha størst behov for arbeidskraft, er i stor grad basert
på trender i befolkningsutviklingen i kommunene, næringslivets utvikling de siste år (vekstnæringer),
samt øvrige utviklingstrender i samfunnet. Figur 9 nedenfor viser tilbud og etterspørsel av
arbeidskraft i Norge frem mot 2030, og er inndelt etter graden av utdanning, fra grunnskolenivå og til
lang høyere utdanning.
Figur 9: Tilbud og etterspørsel av arbeidskraft frem mot 2030, inndelt etter høyeste fullførte utdanning. Tall for
Norge, 2010 til 2030. Antall personer. Kilde SSB Utdanning

Etterspørselen etter personer med videregående utdanning/fagarbeidere vil være større enn antall
personer som kan tilby denne kompetansen i årene fremover. Det vil bli mindre etterspørsel etter
helt ufaglært arbeidskraft i årene frem mot 2030.
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-309-

SOSIALPOLITISK PLAN MNS NAV 2016-2019

Interne analyser i NAV Nord-Trøndelag viser at det i Nord-Trøndelag vil være størst behov for
arbeidskraft innen helse- og omsorgsyrker, innen havbruk (blå sektor), samt innen automatisering og
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i årene som kommer.

3.5 NAV kommune – Brukere i MNS
Her presenteres statistikk fra NAV. Statistikken viser utviklingen i antall brukere av tjenestene, både
noen av de statlige tjenestene og samtidig de fleste kommunale tjenestene i NAV, som har størst
fokus i denne planen.
3.5.1 Klientstatistikk
Tabell 6 gir en oversikt over totalt antall brukere av kommunale NAV-tjenester i hver av MNS kommunene i 2015. Oversikten er inndelt etter kjønn, alder og viktigste kilde til livsopphold og
fokusområde (årsak til kontakt med NAV kommune).
Tabell 6: Klientstatistikk for kommunene i Midtre Namdal samkommune NAV i 2015. Kilde: NAV Namsos
Totalt antall klienter
Menn
Kvinner

Namsos
Overhalla
Namdalseid
Fosnes
Antall
Andel
Antall
Andel
Antall
Andel
Antall
Andel
345
114
8
6
215 62,3 %
62 54,4 %
6 75,0 %
2 33,3 %
130 37,7 %
52 45,6 %
2 25.0 %
4 66,7 %

Aldersfordeling
0-17 år
18-24 år
25-44
45-66
67 og over

0
68
176
91
10

0,0 %
19,7 %
51,0 %
26,4 %
2,9 %

0
28
56
27
3

0,0 %
24,6 %
49,1 %
23,7 %
2,6 %

0
1
2
4
1

0,0 %
12,5 %
25,0 %
50,0 %
12,5 %

0
0
4
2
0

0,0 %
0,0 %
66,7 %
33,3 %
0,0 %

Viktigste kilde til livsopphold
Arbeidsinntekt
Kursstønad/lønn i arbeidsmarkedstiltak
Trygd/pensjon
Stipend/lån
Sosialhjelp
Introduksjonsstønad
Ektefelle/samboers inntekt
Kvalifiseringsstønad
Annen inntekt

67
18
124
7
76
21
1
7
24

19,4 %
5,2 %
35,9 %
2,0 %
22,0 %
6,1 %
0,3 %
2,0 %
7,0 %

21
4
28
2
44
1
1
4
9

18,4 %
3,5 %
24,6 %
1,8 %
38,6 %
0,9 %
0,9 %
3,5 %
7,9 %

2
2
3
0
0
0
0
0
1

25,0 %
25,0 %
37,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
12,5 %

0
0
2
0
4
0
0
0
0

0,0 %
0,0 %
33,3 %
0,0 %
66,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

28
33
15
20
9
18
8
22
76

8,1 %
9,6 %
4,3 %
5,8 %
2,6 %
5,2 %
2,3 %
6,4 %
22,0 %

20
4
5
3
2
13
1
3
10

17,5 %
3,5 %
4,4 %
2,6 %
1,8 %
11,4 %
0,9 %
2,6 %
8,8 %

2
0
1
0
0
0
0
0
1

50,0 %
0,0 %
25,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
25,0 %

0
1
0
0
1
1
0
0
2

0,0 %
16,7 %
0,0 %
0,0 %
16,7 %
16,7 %
0,0 %
0,0 %
33,3 %

Fokusområde
Lav/ingen inntekt
Disponering av inntekt
Sysselsettingsproblem
Rusproblemer
Psykiske problemer
Sammensatte problemer
Husbankordninger
Kvalifisering stønad
Gjeld
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I de største kommunene (Namsos og Overhalla), er det flest brukere i aldersgruppene 18 – 24 år og
25 – 44 år. Det er gjennomgående flere menn enn kvinner som er brukere av NAV-tjenester, og
viktigste kilde til livsopphold ser ut til å være trygd/pensjon og sosialhjelp. NAV Midtre Namdal har
flest brukere innenfor fokusområdene gjeld, lav/ingen inntekt, disponering av inntekt, sammensatte
problemer og rusproblemer.
3.5.2 Ungdom 18 – 24 år
Tabell 7 viser utviklingen i aldersgruppen 15 – 29 år innenfor NAV – kategoriene Arbeidssøkere og
Personer med nedsatt arbeidsevne i tidsperioden 2010 – 2015. I den øverste delen av tabellen vises
gruppene samlet, og i den nederste er personer med nedsatt arbeidsevne i alderen 15 – 29 år skilt ut.
Tabell 7: Unge og unge voksene i NAV under 30 år. Kilde NAV Nord-Trøndelag
Personer meldt til NAV (15/16-29 år), antall

Endring,
fra 2010 til 2015

Arbeidssøkere og personer med

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antall

Prosent

nedsatt arbeidsevne
Namsos

223

238

197

225

254

255

32

12 %

Namdalseid

24

26

26

25

30

23

-1

-3 %

Overhalla

50

51

38

47

56

74

25

33 %

7

8

7

8

6

5

-2

-52 %

304

322

268

305

345

357

53

15 %

8,6 %

8,9 %

7,3 %

8,1 %

9,0 %

9,5 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antall

Prosent

105

120

98

98

106

131

26

19 %

Namdalseid

13

14

14

10

16

17

4

23 %

Overhalla

22

23

19

23

29

48

26

53 %

2

4

2

4

4

4

1

33 %

143

161

134

135

154

199

56

28 %

Fosnes
Midtre Namdal samkommune
i prosent av innbyggere
(15/16 -29 år)
Personer

med

nedsatt

arbeidsevne
Namsos

Fosnes
Midtre Namdal samkommune

Namsos og Overhalla har størst vekst i antall unge (15 – 29 år) arbeidssøkere og unge med nedsatt
arbeidsevne i perioden 2010 – 2015. Antallet er vesentlig høyere i 2015 enn i 2010.
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3.5.3 Deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Målet med
programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer
forpliktende bistand og oppfølging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker.
Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært
begrensede ytelser til livsopphold kan søke om deltakelse i programmet, jfr § 29 i Lov om sosiale
tjenester i NAV. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om vedkommende vil kunne ha nytte
av deltaking. Deltakere i kvalifiseringsprogrammet har krav på individuelt tilpasset oppfølging for å
komme i arbeid. Programmet er helårig og på full tid (37,5 timer i uken). Deltakere får lønn og ferie
mens de er i programmet. Deltakere med barn, får barnetillegg. Målet med deltakelse er å styrke
mulighetene til å komme i ordinært arbeid.
I perioden 2011 – 2015 er det Namsos og Overhalla som har hatt deltakere i programmet. Nedenfor
vises en oversikt over antall deltakere i perioden 2011 – 2015 (NAV Namsos).
År
Antall deltakere
Namsos og
Overhalla

2011

2012

2013

3

2014

12

2015

20

13

15

3.5.4 Sosialhjelpsmottakere
Tabell 8: Utvikling i antall sosialhjelpsmottakere for respektive kommuner i Midtre Namdal samkommune. Kilde
SSB Sosiale forhold og kriminalitet
Antall sosialhjelpsmottakere, 2010 til 2014
Kommune
Midtre Namdal samkommune

2010

2011

2012

Endring, 2010 til 2014

2013

2014

Antall

Prosent

406

428

391

421

434

28

6,5 %

272

279

256

289

313

41

13,1 %

Namdalseid

34

33

31

28

20

-14

-70,0 %

Overhalla

92

102

93

99

95

3

3,2 %

8

14

11

5

6

-2

-33,3 %

Namsos

Fosnes

Namsos kommune har hatt en økning i antall personer som mottar sosialhjelp i perioden. De andre
kommunene har enten opplevd en svak nedgang eller ingen endring.
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Figur 10: Andel sosialhjelpsmottakere (20-67 år) av alle innbygggere i alderen 20-67 år .
Kilde SSB Sosiale forhold og kriminalitet
Andel sosialhjelpsmottakere

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

2010

2011

2012

2013

2014

Midtre Namdal samkommune

3,4 %

3,9 %

3,4 %

3,1 %

3,1 %

Namsos

3,6 %

3,7 %

3,3 %

3,8 %

4,1 %

Namdalseid

3,5 %

3,4 %

3,2 %

2,9 %

2,1 %

Overhalla

4,3 %

4,8 %

4,3 %

4,5 %

4,4 %

Fosnes

2,2 %

3,6 %

2,8 %

1,3 %

1,7 %

Tabell 9: Aldersfordeling av klienter med utbetalt sosialhjelp i Midtre Namdal samkommune. Kilde: NAV Namsos
2013
Aldersgrupper

2014

Antall

Andel

av

2015

Antall

Andel

av

Antall

Andel

av

respektive

respektive

respektive

aldersgruppe

aldersgruppe

aldersgruppe

0-17 år

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

18-24 år

99

2,4 %

133

3,2 %

131

3,1 %

25-44 år

237

5,7 %

224

5,4 %

194

4,6 %

45-66 år

112

2,7 %

104

2,5 %

99

2,4 %

67-100 år

12

0,3 %

10

0,2 %

11

0,3 %

I alt

460

11,0 %

471

11,3 %

435

10,4 %

Unge mennesker i alderen 18 – 24 år er den mest voksende gruppen som mottar sosialhjelp i MNS,
med en økning fra 99 til 133 personer fra 2013 – 2014. I MNS har antallet sosialhjelpsmottakere gått
ned fra 2013 – 2015.
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3.5.5 Arbeidsledighet i Midtre Namdal samkommune
Kapittel 3.5.5 beskriver arbeidsledigheten blant innbyggerne i MNS, inkludert arbeidsledighet blant
innvandrere i MNS.
Tabell 10: Gjennomsnitt antall brukere fordelt etter helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, delvis ledige og
personer med nedsatt arbeidsevne. Kilde NAV Nord-Trøndelag
Antall

brukere

av

NAV,

Endring fra 2010 til 2015

gjennomsnitt
Kommune

Arbeidssøkerstatus/

nedsatt

2010

2015

Antall

Prosent

arbeidsevne
Namsos

Helt ledig

150

171

21

14 %

Arbeidssøkere på tiltak

34

31

-2

-7 %

Delvis ledige

89

93

5

5%

667

545

-122

-18 %

18

17

-1

-5 %

4

2

-3

-62 %

Delvis ledige

10

11

1

6%

Nedsatt arbeidsevne

76

76

0

0%

Helt ledig

42

34

-8

-19 %

7

7

0

4%

20

14

-6

-30 %

129

159

30

23 %

Helt ledig

4

4

-1

-15 %

Arbeidssøkere på tiltak

3

0

-3

-87 %

Delvis ledige

2

4

2

117 %

23

21

-2

-10 %

214

226

11

5%

48

40

-8

-16 %

Delvis ledige

121

122

2

1%

Nedsatt arbeidsevne

894

800

-95

-11 %

Nedsatt arbeidsevne
Namdalseid

Helt ledig
Arbeidssøkere på tiltak

Overhalla

Arbeidssøkere på tiltak
Delvis ledige
Nedsatt arbeidsevne
Fosnes

Nedsatt arbeidsevne
Midtre Namdal

Helt ledig

Samkommune

Arbeidssøkere på tiltak

Tabell 10 viser at antall helt arbeidsledige har økt i Namsos i perioden 2010 – 2015. Antall personer
med nedsatt arbeidsevne i Namsos har gått ned. I Overhalla kommune har antallet personer med
nedsatt arbeidsevne økt. I MNS har tallene holdt seg relativt stabile, og antall personer med nedsatt
arbeidsevne har samlet sett gått ned.
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Figur 11 viser utviklingen i andel helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 16 – 74 år i perioden
2010 – 2015 samlet for MNS og utviklingen i hver kommune.
Figur 11: Utvikling i andel personer registrert som helt ledige i prosent av
arbeidsstyrken (15/16-74 år). Kilde NAV Nord-Trøndelag

Arbeidsledighetsrate, prosent

3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Midtre Namdal samkommune

2,2 %

2,1 %

1,9 %

2,1 %

2,4 %

2,3 %

Namsos

2,3 %

2,2 %

2,1 %

2,3 %

2,6 %

2,6 %

Namdalseid

2,1 %

2,1 %

2,4 %

2,1 %

2,1 %

2,0 %

Overhalla

2,2 %

2,1 %

1,4 %

1,7 %

2,0 %

1,7 %

Fosnes

1,4 %

1,6 %

1,5 %

1,9 %

1,2 %

1,3 %

I Namsos har arbeidsledigheten økt fra 2010 til 2015. I de andre kommunene har utviklingen vært
relativt uendret Fosnes kommune hadde en arbeidsledighetstopp i 2013, men i 2015 var nivået
omtrent det samme som i 2010.
Tabell 11: Andel av alle helt ledige med annen bakgrunn enn norsk, innvandrere fra land innenfor OECD og fra
land som ikke er i OECD. Tall for 2010 til 2015. Prosent. Kilde NAV Nord-Trøndelag
Andel helt ledige innvandrere av alle helt ledige, 2010 til 2015
Kommune

Innvandrerbakgrunn

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Midtre Namdal

Ikke-OECD land

7,1 %

8,5 %

9,2 %

7,0 %

8,2 %

10,1 %

OECD land

5,5 %

8,5 %

6,7 %

8,6 %

11,8 %

11,0 %

Ikke-OECD land

9,5 %

10,3 %

10,6 %

8,0 %

8,7 %

10,1 %

OECD land

4,0 %

6,0 %

6,8 %

7,2 %

8,3 %

9,0 %

Ikke-OECD land

2,8 %

9,4 %

6,3 %

2,3 %

8,1 %

12,3 %

OECD land

3,1 %

3,5 %

0,0 %

4,7 %

3,4 %

4,7 %

Ikke-OECD land

0,9 %

3,0 %

5,7 %

6,4 %

6,8 %

8,3 %

10,1 %

17,8 %

8,8 %

15,9 %

29,0 %

24,5 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

11,9 %

25,0 %

20,0 %

20,0 %

16,7 %

32,6 %

10,8 %

Samkommune

Namsos

Namdalseid

Overhalla

OECD land
Fosnes

Ikke-OECD land
OECD land
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Tabell 12: Arbeidsmarkedet og innvandring. Utvikling i antall personer registrert som helt ledige etter
innvandrerbakgrunn og kommune. Kilde NAV Nord-Trøndelag
Antall arbeidsledige, 2010 til 2015
Kommune

Innvandrerbakgrunn

Midtre Namdal Samkommune

Ikke-vestlige land

15

18

17

15

19

23

Vestlige land

12

17

13

18

28

25

Ikke-vestlige land

14

15

15

12

15

17

Vestlige land

6

9

9

11

15

15

Ikke-vestlige land

1

2

1

0

1

2

Vestlige land

1

1

0

1

1

1

Ikke-vestlige land

0

1

2

2

3

3

Vestlige land

4

7

2

5

11

8

Ikke-vestlige land

0

0

0

0

0

1

Vestlige land

1

1

1

1

1

0

Namsos

Namdalseid

Overhalla

Fosnes

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Andelen helt arbeidsledige i den norske befolkningen i MNS er 2,3 %, mens den for
innvandrerbefolkningen er over 10 %. Prosentandelen arbeidsledige innvandrere har økt kraftig fra
2010 til 2015 jfr figur 11 og tabell 11.
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3.5.8 Husholdninger med lav inntekt i samkommunen
Antall personer/husholdninger med lav inntekt i MNS, samt antall personer som får gjeldsrådgiving i
MNS, er presentert i kapittel 3.5.8 og 3.5.9.
Figur 12: Utvikling i antall personer som bor i husholdninger med inntekt etter skatt per
forbruksenhet under 60 prosent av den nasjonale medianinntekten (478 700 nkr i
2014). Tall for 2010 til 2014. Prosent. Kilde SSB Inntekt og forbruk
18,0 %
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
2010

2011

2012

2013

2014

Periode (år)
Fosnes

Namdalseid

Namsos

Overhalla

3.5.9 Personer med gjeldsbyrde i samkommunen
Personer som av ulike årsaker har pådratt seg stor økonomisk gjeld som de selv ikke er i stand til å
håndtere, har fått økt oppmerksomhet i NAV de siste årene. Tabell 12 nedenfor presenterer noen
nøkkeltall fra NAV for årene 2013 – 2015.
Tabell 12: Antall åpne saker og utfall/resultat av gjeldsrådgiving fordelt på saker som har fått midlertidig løsning
og saker som er oversendt til namsmannen. Tall for MNS samlet for 2013,2014 og 2015. Kilde: NAV Namsos
«Midlertidig løsning» = Ingenting er helt avklart. Saken stilles i bero.
«Sendt til namsmannen» = Bruker søker offentlig gjeldsordning. Har ikke oppnådd utenomrettslig ordning.
Antall åpne saker = Når saken er åpen så er den enda ikke avklart, det er fortsatt pågående forhandling med
kreditorer.
2013
Utfall/resultat av

2014

Antall

Prosent

2015

Antall

Prosent

Antall

Prosent

rådgivning
Midlertidig løsning

16

21 %

4

4,7 %

15

23,1 %

Sendt til namsmannen

13

17 %

24

28,2 %

13

20,0 %

Antall åpne saker

90

129

145
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Antallet «åpne saker» i MNS NAV har økt betydelig fra 2013 til 2015. Dette betyr at flere saker for
hvert år siden 2013, kommer inn til NAV, og fremdeles er under pågående oppfølging/behandling
innen utgangen av 2015.

3.6 «Utenforskap» i Midtre Namdal samkommune
«Utenforskap» handler i denne sammenhengen om enkeltpersoner og/eller grupper som befinner
seg i en uønsket posisjon i forhold til ulike arenaer eller fellesskap. Dette gjelder for eksempel
personer som ikke deltar i skole- og arbeidsliv, som ikke er en del av eller har et svært begrenset
sosialt nettverk, som ikke opplever tilhørighet til storsamfunn og/eller lokalsamfunn eller som på
andre måter ikke deltar på det vi kan definere som alminnelige og dagligdagse arenaer
(Kommunesektorens organisasjon).
Det er som oftest flere faktorer som bidrar til, eller forsterker, utenforskap. Årsaker til, og
konsekvenser av, utenforskap, er i mange tilfeller det samme. De viktigste årsakene til utenforskap
er:


Psykiske helseproblemer



Ensomhet



Rus – og alkoholproblemer



Fattigdom



Manglende integrering

Tall på personer som står utenfor arbeidslivet i Nord-Trøndelag er beregnet for personer i alderen
16-66 år og presenteres nedenfor. Utenforskap som her presenteres omfatter gruppen av personer
som enten har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, nedsatt arbeidsevne og mottar
dagpenger, tiltakspenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP), sykemeldt, uføre (gradert 100 %) eller
er registrert som arbeidsledige (helt ledig).
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Figur 13: Utvikling i andel personer som står utenfor arbeidslivet i Nord-Trøndelag av
befolkningen i alder 18-66 år. Tall for 2010 til 2015. Prosent. Kilde: Nav Nord-Trøndelag
og SSB: Trygd og stønad
25%

20,4 %

19,9 %

19,9 %

20,2 %

20,5 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015
(estimat)

Sosialhjelp som hovedinntektskilde

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

1,8 %

Nedsatt arbeidsevne

5,9 %

5,5 %

4,9 %

4,7 %

4,8 %

4,9 %

Beregnet antall sykemeldte

3,1 %

3,0 %

3,0 %

2,9 %

2,9 %

3,0 %

Uførepensjon

8,4 %

8,7 %

8,9 %

8,9 %

8,8 %

8,7 %

Helt arbeidsledige

2,2 %

1,9 %

1,8 %

1,8 %

2,1 %

2,2 %

I alt

20,9 %

20,4 %

19,9 %

19,9 %

20,2 %

20,5 %

Personer (16-66 år)

20,9 %
20%

15%

10%

5%

0%

Rundt 20 % av innbyggerne i Nord-Trøndelag i alderen 18 – 66 år, står utenfor ordinært arbeidsliv.
Dette tilsvarer ca 18 000 personer av totalt 90 000 personer i samme aldersgruppe.

Figur 14: Utvikling i andel av befolkningen (18-66 år) i Midtre Namdal samkommune og
hver av kommunene i samkommunen som står utenfor arbeidslivet. Kilde: NAV NordTrøndelag og SSB Trygd og stønad
18%
16%
14%

Andel

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Midtre Namdal samkommune

12,7 %

13,0 %

12,8 %

13,1 %

12,8 %

12,8 %

Namsos

12,9 %

13,1 %

13,1 %

13,2 %

13,2 %

13,1 %

Namdalseid

14,2 %

13,7 %

13,7 %

15,4 %

14,0 %

14,2 %

Overhalla

11,3 %

11,9 %

11,2 %

11,6 %

11,0 %

11,3 %

Fosnes

12,2 %

14,8 %

13,3 %

12,9 %

11,9 %

11,8 %

35

-319-

SOSIALPOLITISK PLAN MNS NAV 2016-2019
Rundt 12 % av innbyggerne i Midtre Namdal Samkommune i alderen 18 – 66 år, står utenfor ordinært
arbeidsliv.

Figur 15: Utvikling i antall personer i alderen 18-66 år som står utenfor arbeidslivet i
Midtre Namdal samkommune og hver av kommunene i samkommunen. Kilde: NAV
Nord-Trøndelag og SSB Trygd og stønad
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Sosialhjelp som hovedinntektskilde

148

162

143

162

176

196

Nedsatt arbeidsevne med livsoppholdsytelse

257

291

258

282

215

213

Beregnet antall sykemeldte

455

436

421

440

403

404

Uførepensjon

1306

1364

1422

1404

1417

1401

Helt arbeidsledige

214

205

189

207

236

226

I alt

2380

2458

2433

2495

2446

2440

Det totale antallet personer i alderen 18-66 år som er i «utenforskap» i MNS har økt fra 2010-2015.
Antallet sosialhjelpsmottakere har også økt og det samme gjelder for antall helt arbeidsledige og
antall uførepensjonister.
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4.Overordnede sosialpolitiske mål og strategier
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de
delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor. Gjennom et likeverdig
samarbeid mellom kommune og stat, beskrevet i partnerskapsavtalen, er målet å få flere i arbeid og
aktivitet og færre på stønad.
På overordnet nasjonalt nivå er Regjeringen sitt mål med NAV:

ARBEID TIL ALLE
Målet om Arbeid til alle skal oppnås gjennom et godt samarbeid mellom stat og kommune. Både den
statlige og den kommunale delen av NAV tildeles årlig prioriteringer og føringer, og med det følger
det tilskuddsmidler som det enkelte NAV – kontor kan søke prosjektmidler gjennom.
Arbeids- og velferdsdirektoratet informerer årlig alle kommuner om nasjonale mål, regjeringens
satsingsområder og tilskuddsmidler innenfor sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har det nasjonale fag – og forvaltningsansvaret på området.
Gjennom Lov om sosiale tjenester har kommunen ansvar for viktige velferdstjenester som skal bedre
levekårene og sørge for arbeidsinkludering/økt sysselsetting. Det er disse tjenestene som har
hovedfokus i denne planen.
De 5 hovedmålene i regjeringens arbeids – og velferdspolitikk er:
1. Et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende
arbeidsliv
2. Sikre økonomisk trygghet
3. Et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem
4. Et sterkere sosialt sikkerhetsnett
5. Et brukerorientert, effektivt og helhetlig arbeids – og velferdssystem
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5.Lokale sosialpolitiske mål og tiltak
I kommunebrevet for 2016, som går ut årlig til samtlige NAV – kontor i kommunene, er den
kommunale tjenestedelen av NAV bedt om å ha mest fokus på ungdom (18 – 25 år) og flyktninger.
Disse to gruppene skal ha prioritet og NAV skal løse dette gjennom å få flere i arbeid, gjennomføre
bedre brukermøter, og gjennom økt kompetanse/opplæring internt. Å få flere i arbeid krever økt
kontakt med arbeidslivet. Ved å øke kontakten med arbeidslivet skal

den interne

markedskompetansen i NAV bedres, noe som i sin tur medfører økt rekruttering og bedre
inkludering. Økt kontakt innebærer også mer bistand til arbeidslivet.
Kommunebrevet for 2016 er i sin helhet lagt ved denne planen (vedlegg 1).

5.1 Lokale prioriteringer
Med bakgrunn i nasjonale mål og strategier, samt med innspill fra NAV sine nærmeste
samarbeidsparter, vil NAV Midtre Namdal i kommende periode prioritere følgende grupper, og
foreslår følgende egne tiltak/virkemidler (innenfor den delen av NAV som tilbyr kommunale
tjenester).
I de tilfeller hvor dette anses som fornuftig og til brukerens beste, har NAV tillatt seg og foreslå
aktuelle samhandlingsparter.
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Tabell 13. Prioriterte grupper og tiltak for MNS NAV i perioden 2016 – 2019
Gjennom følgende nasjonale målsettinger (1. – 4.), vil NAV MNS i kommende periode (2016 – 2019), prioritere nedenfor stående grupper, virkemidler, og
samhandlingsarenaer:
1.
2.
3.
4.

Et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv
Sikre økonomisk trygghet
Et sterkere sosialt sikkerhetsnett
Et brukerorientert, effektivt og helhetlig arbeids – og velferdssystem

Ungdom under 25 år:
Som ikke starter på vgs
Som slutter på vgs
Som står utenfor skole og
ordinært arbeidsliv
Som mottar sosialstønad

Lokal målsetting:
NAV MNS skal bidra til å forebygge utenforskap blant ungdom mellom 16 og 25 år
NAV MNS skal bistå slik at flere fullfører og består videregående skole
Ungdom som mottar sosial stønad skal i tiltak/ordinært arbeid så raskt som mulig
Tiltak/virkemidler:
Rask saksbehandling
Enda tettere samarbeid med OT- tjenesten
Styrking av Ungdomsteamet
Erfaringsinnhenting og intern kompetanseheving
Fortsatt, og økt, bruk av tiltak rettet mot ungdom
Utvikle samarbeid med frivilligheten
NAV – veileder i videregående skole
Krever samhandling med:
OT (oppfølgingstjenesten) ved Olav Duun videregående skole
Oppvekstsektoren i hver kommune
Rus – og psykisk helsetjeneste i kommunene
Tiltaksapparatet*
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Innvandrere:
Arbeidsledige
Flyktninger i
introduksjonsprogram
Familiegjenforente
Kvinner
Lavinntektsfamilier

Lavinntektsfamilier
Herunder fattige barn
sosialt og økonomisk
vanskeligstilte eller
marginaliserte
personer/familier

Lokal målsetting:
NAV MNS skal bidra til å forebygge utenforskap blant innvandrerne i Midtre Namdal
Innvandrere som mottar sosial stønad skal i tiltak/arbeid
Tiltak/virkemidler:
Rask saksbehandling
Tiltak for innvandrerkvinner skal prioriteres
Partnerskapsavtaler med Namsos Opplæringssenteret
Partnerskapsavtaler med kommunenes flyktningetjeneste
Opprette et innvandrer – team i NAV MNS
Krever samhandling med:
Namsos Opplæringssenter
Kommunenes flyktningetjeneste
Tiltaksapparatet
Lokale bedrifter/arbeidslivet
Internt
Frivilligheten
Lokal målsetting:
NAV MNS skal bidra til å forebygge utenforskap blant lavinntektsfamilier i Midtre Namdal
NAV MNS skal bidra til å sikre at barn og unge i lavinntektsfamilier/fattige familier, ikke blir skadelidende
Tiltak/virkemidler:
Styrket samarbeidet med barnevernet
For lavinntektsfamilier med barn/unge, skal NAV MNS søke løsninger som bidrar til sosial integrering av barna/unge
Krever samhandling med:
Barnevernet
Oppvekst
Rus- og psykisk helsetjeneste
Arbeidsmarkedet/næringslivet/private og offentlige virksomheter
Frivilligheten
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Personer med
gjeldsbyrde

Lokal målsetting:
NAV Midtre Namdal skal tilby rådgiving, veiledning og opplysning for å forebygge gjeldsproblematikk
NAV Midtre Namdal skal legge til rette slik at terskelen for å oppsøke råd og veiledning ved gjeldsproblemer blir lavere
NAV Midtre Namdal sitt tilbud om gjeldsrådgiving skal gjøres mer kjent i det offentlige rom
Ungdom og barnefamilier med gjeldsproblematikk skal prioriteres i NAV Midtre Namdal
Tiltak/virkemidler:
Muligheter for drop – in samtaler i publikums-mottaket
Arrangere/være med-arrangør for kurs i økonomi tilpasset brukerne, i tidlig fase
Aktuelt i forhold til: Hvordan håndtere hverdagsøkonomien
Arrangere økonomikurs rettet direkte mot ungdom, i samarbeid med oppvekst/skole og videregående skole

Krever samhandling med:
Oppvekst
Frivilligheten
Videregående skole
Tiltaksapparatet
Konkrete overordnede Konkrete målsettinger for MNS NAV i planperioden:
målsettinger:
Minimum 61 % av arbeidssøkere skal over i ordinært arbeid
Minimum 50 % av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne skal over i ordinært arbeid
Andel personer med sosialhjelp som hovedinntektskilde skal ikke overstige 1,5 %
Antall arbeidsledige innvandrere skal reduseres med 30 %
NAV Midtre Namdal skal rekruttere flere deltakere til Kvalifiseringsprogrammet. Lokalt måltall: Til sammen 20 deltakere i
programmet til enhver tid
NAV MNS skal bidra slik at antall personer under fattigdomsgrensen** i MNS reduseres
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*I nedenfor stående oversikt presenteres de tiltak som NAV MNS kan benytte for å få brukere i arbeid/beholde arbeid. I kolonnen til høyre beskrives hvilke
leverandører (samt hva tiltaket heter) som leverer tiltaket pr. i dag i de tilfeller det er gruppetiltak. Tiltakene til venstre er enkelt- tiltak som kan benyttes i
enkeltsaker.
Arbeidsforberedende trening (AFT)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeidstrening
Arbeidsrettet rehabilitering (dag)
Arbeidsrettet rehabilitering (døgn)
Avklaring
Avklaring i skjermet virksomhet
Midlertidig lønnstilskudd
Varig lønnstilskudd

MN Vekst, REKO

REKO

Folkeuniversitetet – Leverer «Jobbklubb»
Markedskompetanse – Leverer «Prosjekt Jobb»

Jobbklubb
Mentor
Oppfølging

Frisknett

2-årig opplæringstiltak
-Folkeuniversitetet leverer gruppetiltaket «Kulturpatruljen»
-SimSalaBim Second hand – leverer gruppetiltaket «Gjenbruksagentene»

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO)
AMO enkeltplass
Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO)
Utdanning
Varig vernet arbeid (VVA)
Inkluderingstilskudd
Bedrifts intern opplæring (BIO)

MN Vekst, NAMAS
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I tillegg har NAV MNS tiltaket «Arbeid for sosialhjelp» (Kommunalt). Her er det inngått samarbeidsavtale med Frivilligsentralen i Overhalla.
** Husholdninger med inntekt etter skatt pr forbruksenhet under 60 prosent av den nasjonale medianinntekten (478 700 NOK i 2014), dvs årlig inntekt
under 287 220 NOK.

6.Samhandling
6.1 Samhandlings- og utviklingsprosjekt som pågår
NAV Midtre Namdal samhandler i dag med flere aktører og på flere nivå. Det samhandles både med eksterne samarbeidspartnere og internt i NAV.
Nedenfor er en presentasjon av noen pågående samarbeid og hva de inneholder:
Målgruppe
Utsatte barnefamilier
Ungdom

Hva og hvem
Samarbeid med barnevernet
(forpliktende, fast)
På flere nivå

Ungdom som ikke starter på vgs eller som
tar et opphold eller slutter underveis

Samarbeid med Oppfølgingstjenesten ved
ODVS (OT)
Ungdomsteam (NAV) og OT
Direkte oppfølging/møter med ungdom
Trekantsamtaler med OT, NAV og
ungdomskontakt Namsos kommune

Flyktninger

Samarbeid med flyktningetjenesten

Kommentar/hvordan
Har samarbeidsavtale, som sier noe om faste møter, og hvem
som skal møtes etc
Mål på sikt: enda mer forpliktende samarbeid/utvikle
samarbeidet
Fylkeskommunen og NAV, grensesnitt, hvem som skal gjøre
hva etc. Ingen avtaler med andre utdanningsinstitusjoner
Tett kontakt med ungdommen

Samhandlingsavtale med flyktningetjenesten i Namsos
kommune
Ingen forpliktende samarbeidsavtaler med de andre
kommunene enda, men tett samhandling mellom NAV lokalt
og flyktningetjenesten i Overhalla.
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NAV imøteser samarbeid/samhandling med Fosnes og
Namdalseid i løpet av 2016 i forhold til flyktninger
For brukere med rus og psykisk
helseproblematikk i alle kommunene

Rus og psykisk helsetjenesten i
kommunene

Mangler forpliktende samhandlingsavtaler, men tett
samhandling i enkeltsaker/på brukernivå

Personer med helseproblematikk (psykisk og
somatisk)

Faste “brukermøter” med
behandlere/fastleger i MNS

Godt samarbeid med noen fastleger, mindre samarbeid med
andre

Ledelse og bruker - representanter
Personer med behov for kommunal bolig:
- Personer med rus og/eller psykiske
lidelser
- Flyktninger
- Personer med ulike
funksjonshemminger
Ungdom

Alle som har rus – relaterte problemer

SYFO (konferanse med fokus på
sykefraværsoppfølging)
Brukerutvalg MNS, sammen med andre
samkommunale tjenester
Jevnlige møter mellom NAV,
Brukerkontoret, rus- og psykisk
helsetjeneste og avdelingsledere (ved
behov) i Namsos kommune

RUPS: Samarbeid mellom Politi, NAV, rus –
og psykisk helsetjeneste i Namsos
kommune.
Overhalla: på- tvers møter mellom Politi,
NAV, rus – og psykisk helsetjeneste,
Folkehelsekoordinator, oppvekst og kultur
Samarbeid med ARA – Avdeling for Rus og
Avhengighet (spesialisthelsetjenesten)

NAV ønsker å bruke dette mer aktivt, blant annet til gjensidig
informasjonsutveksling/oppdatering
Møter hver 14. dag. Tett samarbeid.
Overhalla: NAV deltar i tildelingsmøter ved behov
For ytterlige informasjon vises til Boligsosial handlingsplan i
hver kommune
Tverrfaglige møter
Eksisterer for Namsos og Overhalla

Mangler forpliktende samarbeidsavtaler på strukturnivå
Kun individuell oppfølging av enkeltpersoner pr nå
NAV ønsker mer samarbeid i forhold til forebygging
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Alle som har behov for arbeidsutprøving

Personer som skal i aktivitet for sosialstønad

Samarbeid med tiltaksarrangører
(mellom NAV og tiltaksarrangører, både på
fylkesnivå og lokalt)

Samarbeid med Frivilligsentralene i
Overhalla og Namdalseid

Avtaler med hver enkelt tiltaksarrangør, som beskriver
innhold, tilbud og ansvar i forhold til oppfølging.
To ganger i året: kontraktsgjennomgang. NAV fylke som
arrangerer. NAV lokalt er med på gjennomgangen. Dette er et
viktig utgangspunkt for lokale forventningsavklaringer, som
kan utnyttes bedre.
NAV lokalt har fordelt ansvaret/kontakten med
tiltaksarrangørene blant sine saksbehandlere. Tett dialog
gjennom hele året.
Samarbeidsavtaler. Godt utgangspunkt for flere tilsvarende
samarbeidsavtaler med frivilligheten i kommunene.

6.2 Forslag til utviklende samarbeid
Gjennom dialog med NAV sine samhandlingsaktører underveis i planprosessen, er det uttrykt et behov for å styrke samhandlingen for å forebygge
utenforskap i Midtre Namdal. I det følgende presenteres en oppsummering av innkomne innspill:
Målgruppe
Ungdom, flyktninger og arbeidsledige som befinner seg utenfor
Utsatte barnefamilier og ungdom
Innvandrere
Ungdom i videregående skole
Personer med rus – og psykiske lidelser

Hva og med hvem
Utvikle tettere samarbeid med frivillige lag og foreninger, herunder
Frivilligsentraler i samtlige kommuner i MNS
Styrket samarbeid og mer forpliktende samhandlingsrutiner med
barnevernet, med fokus på forebygging og tidlig intervensjon
Styrket samarbeid og mer forpliktende samhandlingsrutiner med Namsos
Opplæringssenter
NAV – veileder i videregående skole (for åsstyrke samarbeidet med OT –
tjenesten)
Styrket samarbeid og mer forpliktende samhandlingsrutiner med kommunal
rus – og psykisk helsetjeneste, med fokus på forebygging og tidlig
intervensjon
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7.Evaluering og rullering av planen
Prioriteringer og tiltak i Sosialpolitisk plan for Midtre Namdal Samkommune NAV 2016 - 2019 vil bli
evaluert årlig.
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Kildeliste
Mål og disponeringsbrev til fylkeskontorene – 2016
Kommunebrevet 2016
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr 131)
Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og
velferdsforvaltningsloven)
Lov 16.06.2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
Ot.prp. nr. 2 (2006-2007) Om lov om endinger i folketrygdloven og i enkelte andre lover
(samleproposisjon høsten 2006)

Nettressurser:
http://www.nykommune.no/#!kommuner/320-328-335-336
www.imdi.no
http://www.ks.no/arrangementer/kommunalpolitisk-toppmote-2016/hva-er-utenforskap/
www.ssb.no
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Vedlegg 1 Kommunebrevet 2016
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Vedlegg 2 Evaluering av mål i sosialpolitisk plan for 2011 - 2014
Nasjonale
mål/mål
i Strategi
samkommunen
Nasjonale mål: 1. Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid
Mål i samkommunen pr. 2011:
1.1
a)
Antall personer under
Unngå at høyere ledighet fører til
fattigdomsgrensa i
langtidsledighet og utstøting.
samkommunen skal ikke
overstige
b)
landsgjennomsnittet.
Prioritere ungdom, innvandrere og
personer med nedsatt arbeidsevne.
1.2
Antall arbeidsledige med
c)
ikke – vestlig
Sikre økt yrkesdeltakelse for
innvandrerbakgrunn skal ikke grupper som i dag ikke deltar i
overstige
arbeidslivet (særskilt eldre og
landsgjennomsnittet.
uføre).
1.3
Antall attførte i arbeid er
flere enn
landsgjennomsnittet.

d)
Omprioritering av ytelser: fra
økonomisk sosialhjelp til
kvalifiseringsprogrammet.

1.4
Redusert langtidsfravær
relatert til psykisk helse.

Tiltak

Evaluering/måloppnåelse

1.
Gi brukerne informasjon og
veiledning om:
 Arbeids-, yrkes og
utdanningsmuligheter
 NAV sine virkemidler og
arbeidsmarkedstiltak

1.
Dette er alltid et fokusområde.
“Kanalstrategi” er tatt i bruk, noe som
innebærer at brukere som tar kontakt og er i
systemet, kanaliseres inn på rett vei.
NAV har bidratt til etablering av
Karrieresenteret, som har blitt et fast tilbud.
Karrieresenteret brukes aktivt, og
er et tilbud til alle.
Alle veiledere må vite om, og informere om,
hvilke arbeidsmarkedstiltak som til enhver tid
finnes.
Viktig å huske på at mange av brukerne ikke vet
noen ting om de tilbud som finnes.

2.
Etablere systematiske
gruppeaktiviteter i oppfølgingen av
arbeidssøkere.

2.
Gruppeoppfølging/gruppesamtaler er etablert
praksis. Her inviteres flere arbeidssøkere
samtidig til gruppesamtaler. Det har vært størst
fokus på arbeidssøkende ungdom.
Ungdomsteamet er etablert for å fokusere på
ungdom. Det har vært delvis lite oppmøte på
gruppesamtalene. Samtalene har foregått på
NAV.
De som ikke møter opp, risikerer å miste retten
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til stønad.
Kunne gjort mer ut av dette, med nye grupper:
eks innvandrere
Nå: jobb for personer med innvandrerbakgrunn
-> nytt prosjekt. Kjøpt av de som driver:
Prosjekt jobb.
Fremover: ta noen av gruppesamlingene selv.
3.
Delta i samarbeidsmøter der den
enkelte vurderes i forhold til arbeid
med et forsterket fokus på
utnyttelse av arbeidsevne. Spesielt
fokus på ungdom, innvandrere,
eldre og personer med nedsatt
arbeidsevne.

3.
Har deltatt og deltar i mange samarbeidsmøter
i flere sammenhenger, og flere av de prioriterte
gruppene får mye fokus. Skulle gjerne gjort
mere for flere av de prioriterte gruppene. Føles
ikke greit å måtte si nei til noe. Det har vært
mest fokus på ungdom de siste år fordi at dette
har vært en felles fokus – gruppe på flere
nivåer, mye på grunn av stort fokus på ungdom
som dropper ut fra videregående utdanning.

4.
Økt deltakelse i
kvalifiseringsprogrammet med 10 –
20 personer

4.
Utviklingen i antall deltakere over tid. Anne Th,
Marthe og Margrethe sjekker opp dette
Margrethe: 15 stk pr i dag. Sjekke utviklingen!!

5.
Skape flere og bredere muligheter
for sysselsetting

5.
Flere tiltak er satt i gang og videreført/etablert
siden 2011. NAV har gitt flere tiltak rom for å
“sette seg”.
Eksempler:
Prosjekt Jobb, samarbeid med næringshagen,
jobbmesser, sykefraværskonferansen
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Nasjonalt mål: 2. Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg
Mål i samkommunen pr. 2011:
Mål
Strategi
2.1
a)
Vi skal ha oversikt over
En særlig innsats rettet mot de
ungdom under 24 år som
som er avhengige av rusmidler og
faller utenom skole og/eller
deres pårørende.
arbeid.
b)
2.2
Økt fokus på samhandling og
Ungdom i samkommunen
samordning av lokale
som mottar kommunale
forebyggingstiltak.
tjenester skal være i aktivitet
og/eller arbeid.
c)
Følge opp individuell plan.
2.3
d)
Økt fokus på det
For å sikre aktivitet til
forebyggende arbeidet i hht.
sosialhjelpsmottakere, bør det
«sosial arv».
opprettes dagarbeidssentre i hver
kommune.
2.4
Sikre at barn og unge der
foreldre har gjeldsproblemer
ikke blir skadelidende.

Tiltak
1.
Øke kompetanse mht
barnefattigdom.

Evaluering/måloppnåelse
1.
Namsos og Overhalla, har vært noen
prosjektmidler og noe har gått til konkrete tiltak.
Barnefattigdom er alltid aktuelt.
Har økt opp noe egen kompetanse og bevissthet
internt omkring barnefattigdom. Det er tatt inn
som en naturlig del av samtaler. Kommet via
fylkesmannen.
Hvilke prosjekter og tiltak er prøvd? Sette opp
en oversikt.
Trengs mer langvarige tiltak over tid!!

2.
Funksjonsdeling med
spesialisering internt.

3.
Tett samarbeid med OT –
tjenesten ved Olav Duun vgs og
andre samarbeidspartnere.

2.
Det har vi gjort (NAV). Det har skjedd en
spesialisering i og på tvers av kommunene.
F.eks: ungdomsteam på tvers av kommunene.
Spesialisering. Kommunene har fått
spesialansvar.
3.
Godt og tett samarbeid med OT – tjenesten.
Randi Aglen og repr fra Olav Duun har tette
møter.
Øvrige samarbeidspartnere:
Samarbeid godt med noen, kunne samarbeidet
tettere med andre aktuelle partnere.
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4.
Oppdragsbank

4.
Nei, ikke fått til. Hadde et mål om å kartlegge
oppdrag, men ikke fått til dette. Oppdrag både i
kommunene (uløste oppgaver) og i arbeidslivet
for øvrig.
Har fått til samarbeid med Frivilligsentralen i
Skage og Overhalla.

5.
Danne grupper etter tema: bolig,
skole, gjeld, enslige forsørgere.

5.
Litt usikker på hva som menes. Tverrfaglighet?
Ikke gjort nok på dette. Dårlig formulert tiltak.
Marthe og Anne Th. Ser nærmere på dette. Hva
er gjort i kommunene?
De tiltak NAV setter i gang, de gjelder for alle
kommuner.
Noen prosjekter har vært for alle 4 kommuner,
og noen prosjekter for enkeltkommunene!!

6.
Danne målrettede ressursgrupper
etter behov.

6.
Ungdomsteamet, tidspress gjør sitt til at det er
lite rom for å jobbe i team, grupper. Håper dette
endrer seg nå, at det blir mer gruppe/team
arbeid.
Ta inn søknad om prosjektmidler som et eget
tiltak!
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7.
Etablering av kommunale
dagarbeidssentre.

7.
Ikke fått til dette noe sted, men ønsker å få til
dette. Har til nå brukt MN Vekst.
Krever samarbeid med frivilligsentraler og
liknende.
Så for seg en form på dette som ennå ikke er
oppnådd. For lite systematikk til nå. Tas videre
som et nytt tiltak.

Nasjonalt mål: 3. Å bedre levekårene for de vanskeligstilte
Mål i samkommunen pr. 2011:
Mål
Strategi
1.1 NAV har en
kontinuerlig oversikt
Bedre livsbetingelsene og
over de
mulighetene for den delen av
vanskeligstilte i
befolkningen som har de laveste
kommunen.
inntektene og de dårligste
levekårene med særlig vekt på
1.2 Øke fokus på effektiv barns behov.
oppfølging mht de
vanskeligstiltes
spesifikke behov.

Tiltak

Evaluering/måloppnåelse

1.
Videreføre arbeidet i sosialpolitisk
plan.

1.
Noe er gjort, noe er ikke prioritert. Brukes som
et styringsdokument, men bør kanskje tas til
vurdering, evaluering og brukes til å sette mål
for kommende år. Hva har en oppnådd i år?
Hva må prioriteres kommende år?
Kortsiktige og langsiktige mål.

2.
Årlige brukerundersøkelser.

2.
Ja, det har vi hvert år. Alle NAV – kontor. Nett.
Brukerundersøkelser. Alle som er innom NAV –
kontorene. God svarprosent!
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Generelle tiltak:
 Utvikle og ta i bruk mer enhetlig kartleggingsverktøy for raskere og bedre avklaringer i forhold til den enkelte bruker
 Gjennomføre systematisk bruk av kontaktperson, handlingsplaner, og individuell plan i oppfølgingsarbeidet
 Gjennomføre systematisk og tett samarbeid med arbeidslivet og andre samarbeidspartnere i Midtre Namdal for å oppnå målsettingene
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