Møteinnkalling

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
19.09.2016
Dato:
Tidspunkt: 12:00
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 97660648.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møte starter kl. 12.00 med en presentasjon v/asasarkitektur i forbindelse med behandling av sak
69/16 – Forprosjekt helsesentertomta – igangsetting av reguleringsendring og videre utbygging.

Per Olav Tyldum
Ordfører
Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær

-1-

-2-

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 69/16

Forprosjekt helsesentertomta - igangsetting av
reguleringsendring og videre utbygging

PS 70/16

Anskaffelse av pasientvarslingsanlegg og
trygghetsalarmer

PS 71/16

VV10897 Klykkbekken. Sikring mot erosjon og skred i
kvikkleire - Godkjenning av plan og finansiering av
distriktsandel

PS 72/16

Mulighetsstudie energieffektivisering vann og avløp

PS 73/16

AVLØPSPUMPESTASJONER FUGLÅR OG
SKYDALEN

PS 74/16

Høydebasseng Ryggahøgda - Reparasjon av bunnplater
revidert

PS 75/16

Skageåsen boligfelt. Utbygging av resterende regulerte
boligtomter

PS 76/16

Vurdering av planspørsmålet - Nytt boligområde i
Hunnaåsen, eiendommen 13/1

PS 77/16

Støtte til vedlikehold av veger til turområder

PS 78/16

Deltakelse i sykkelbynettverket

PS 79/16

Overhalla kommunes delegasjonsreglement - revidering

PS 80/16

Høringssvar -Strategi 2030 Helse Midt Norge

-3-

Saksmappe: 2015/4078-7
Saksbehandler:
Roger Johansen

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Forprosjekt helsesentertomta - igangsetting av reguleringsendring og videre
utbygging
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
74/16
69/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas igangsetting av reguleringsendring for helsesentertomta i tråd med foreslått
utomhusplan. Reguleringsarbeider gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr
150 000 eks mva som finansieres med låneopptak.
2. Prosjekt Hildremsveien 8 A og B (ombygging omsorgsbolig til passivhus) avsluttes som
følge av ny plan for området.
3. Det vedtas igangsatt et forprosjekt til byggetrinn 1 som beskrevet i saksframlegget
innenfor en kostnadsramme på kr 750 000 eks mva. Dette finansieres med låneopptak.
Forprosjektet skal avklare endelig løsning, kostnadsanslag og konkrete behov knyttet til
bygg og uteområde. Forprosjektet tar utgangspunkt i løsninger for energi- og miljøvalg i
tråd med vedtatt klima- og miljøplan.
4. Når forprosjektet for byggetrinn 1 er ferdig, får kommunestyret fremlagt sak for endelig
utbyggingsvedtak.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

X

20.05.2015 Særutskrift - kommunestyrets vedtak
i sak 105/12 den 19.11.2012
20.05.2015 Forprosjekt for utbygging av tomt til

S

Tittel

Adressat
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helseformål.

Saksopplysninger
Helt siden Ranemsletta barnehage ble flyttet til nybygg ved Krabbstumarka, har det pågått en
vurdering av hvordan man skulle utnytte mulighetene med tomta og samlet areal omkring
helsesenteret videre. Vurderinger knyttet til plasseringer av bygg og hvilke funksjoner de skulle
inneholde, har vært sentralt i disse vurderingene.
I politisk sak 17.6.15 ble det vedtatt følgende:
1. Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorgsformål igangsettes i tråd med
tidligere vedtak (gamle barnehagetomta i Hildremsveien).
2. Forprosjektet igangsettes med at man ser på hele det tilliggende området kommunen eier
i en helhetsvurdering.
3. Forprosjekt skal gjennomføres innenfor en ramme på kr 500 000. Finansieres med
låneopptak.
Disse punktene er nå gjennomført og i forprosjektet er det nå utarbeidet et forslag til en helhetlig
plan for området.
Forprosjektets punkter ble gjennomført med ekstern bistand fra asas arkitektur as.
I denne prosessen ble de fleste forhold behandlet, det er nå fremkommet en plan som ser
totaliteten i hele området (vedlagt saken). Dette dreier seg blant annet om trafikkavvikling,
utomhus med brukernes uteområder, funksjoner med plassering av bygg, forslag til etasjehøyder
og hvordan bygningskroppen kan se ut.
At man nå ser hele tomta under ett vil sette kommunen i stand til å ta bedre vurderinger mht.
beste utnyttelse av tomtas muligheter. Grunnlaget fra en slik vurdering vil være et godt
arbeidsverktøy i fremtiden.
Som følge av forslaget til ny utomhusplan foreslås det etter en samlet vurdering at prosjekt
Hildremsvegen 8 A og B (ombygging av omsorgsbolig til passivhus, jfr. K-sak 80/15) avsluttes.
Det foreslås nå at tomta bygningen står på i stedet blir en del av den totale planen som er
utarbeidet. Dette vil gi de beste forutsetningene for å finne beste totalløsning med nybygg
framover. Ombyggingsprosjektet er ikke igangsatt og det er derfor uproblematisk å avslutte
dette. Dette innebærer at tomannsboligen på litt lengre sikt blir revet når det er behov for tomta i
en annen sammenheng med nybygg. Hildremsveien 8 a og b har siste halvåret vært gjennom en
anbudsprosess som viste merkostnader i forhold til planlagt budsjett. Sett i sammenheng med
skissert løsning for området i forprosjektet for helsesentertomta, ble det vurdert at en bedre
løsning vil være å legge vekk prosjektet og heller inkludere tomten i en felles plan for beste
utnyttelse.
Hildremsveien 10 A og B som allerede er ferdig oppusset blir fortsatt en del av fremtidig
bygningsmasse. Boligen antas å ville passe godt inn i helhetsbildet innenfor omsorg.
Med en ny utomhusplan som er så ulik eksisterende reguleringsplan bør man gjennomføre en
reguleringsendring i tråd med lovverket rundt dette. Denne reguleringsendringen planlegges
gjennomført med innleie av ekstern bistand. Lovverket gir ikke et klart svar på om
reguleringsendring er nødvendig, men vi vurderer likevel at det er hensiktsmessig og riktig.
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Områdets karakterer med parkering, trafikale forhold, antall bygg, etasjer og etasjehøyder,
riving av bygg og større utnyttelse av tomt vil være en betydelig, noe som klart indikerer at
reguleringsendring bør gjennomføres.
Selv om formålet i dagens reguleringsplan ikke endrer seg og at det er samme type bruk vil det
forenkle kommende utbygginger at impliserte får uttale seg om slik vi tenker området benyttet i
fremtiden. En reguleringsendring vil også medføre at man får belyst helheten før man
igangsetter bygging.
Rådgiverne har laget skisser som viser hvordan de mener området bør utnyttes og ordnes med
funksjoner. Disse skissene er et resultat av befaringer og kartlegginger som er gjort i
forprosjektfasen. Helse og omsorg deltok aktivt i denne kartleggingsrunden for å belyse dagens
tilbud og fremtidens behov innen kommunens helsetjenester. Når det gjelder dagens tilbud ble
enkelte “vokseproblemer” innad i helsesenteret også belyst, som bl.a.:
 Legetjenesten har bare 3 legekontor og kan bl.a. ikke ta imot turnuslege eller
medisinstudenter hvis det blir aktuelt.
 Psykisk helsetjeneste trenger flere kontor. Et kontorfellesskap fungerer dårlig når
behovet er enerom til samtaler med brukere.
 Bo- og miljøtjenesten trenger vaktrom og møterom.
 Pleie og omsorg trenger flere grupperom/kontor
 Demensavdelingen fungerer periodevis ikke tilfredsstillende grunnet stort behov for
skjerming og stort arealbehov for urolige demente.
I tillegg til disse “vokseproblemene” har helse og omsorg behov for nye og flere omsorgsboliger
for både yngre og eldre brukere med ulike tjenestebehov. I tillegg er mange av våre eksisterende
boliger av dårlig standard og er lite tilpasset brukergruppene.
Dagens botilbud i Ranemstunet er særlig vurdert. Ranemstunet har i dag ti boenheter. Byggeår
er 1990 om er på ca 700m2. Bygningsteknisk er det behov for en totalrenovering. Bygget har
vært på- og ombygd over tid og fremstår i dag som lite framtidsrettet. Dagens leiligheter er ikke
tilpasset mennesker med hjelpemidler. Leilighetene er mangelfullt universelt utformet.
Leilighetene er heller ikke individuelt tilpasset og fungerer i dag slik at de gjør brukerne mer
hjelpetrengende enn nødvendig. En langsiktig boløsning for framtida må i langt større grad
legge til rette for at den enkelte beboer selv kan mestre hverdagen og oppnå økt selvstendighet.
Parallelt med forprosjektfasen vedrørende helsesentertomta er Overhalla kommune med i et
prosjektsamarbeid mellom 6 kommuner i Trøndelag og NTNU Samfunnsforskning, Nord
Universitet og NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Prosjektet har tittelen
«Omfattende tjenester i andres hjem: Brukeres, ansattes og kommuners perspektiv», også omtalt
som prosjektet «Andres hjem». Et sentralt mål i dette prosjektet er å bringe forskning, utdanning
og praksis innen velferdsfeltet nærmere sammen. Prosjektet startet i 2016 og skal vare ut 2018.
Hovedmålet for prosjektet er å undersøke og utvikle tjenestene for mennesker med omfattende
hjelpebehov i nært samarbeid mellom forskere, utdanning, brukere, fagfolk og kommunenes
faglige ledelse. Målet er nært knyttet til spørsmål om omsorgskvalitet og livskvalitet for
personer med hjelpebehov i en fase av livet der de fleste lever aktive og selvstendige liv.
Det kom fort til en felles enighet mellom forskerne og kommunen om å smelte prosjektet
«andres hjem» sammen med forprosjektfasen vedr helsesentertomta. Utforming og plassering av
boliger er et viktig utgangspunkt for å oppnå gode tjenester i «andres hjem».
Det ble derfor bestemt at prosjektet skulle foreta en kartlegging av hva brukerne, ansatte og
pårørende tenker om kommunens pågående prosesser. Kartleggingen hadde et tredelt fokus;
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1.
2.
3.

Fysisk utforming
Organisering av tjenesten
Faglig innhold i tjenesten

Kartleggingen er gjennomført av forskere og resultatet er presentert i en egen rapport som
vedlegges saken.
Når man ser på hele helsesentertomta under ett, vil det være naturlig å dele opp i flere
byggetrinn. Dette med tanke på planlegging og gjennomføring via økonomiplaner, budsjetter,
behov, fremtidige omsorgsløsninger, kompleksitet mm.
Pr dags dato ser vi konturene av byggetrinn 1 og innholdet man skal ha der. En prosess med
planlegging og gjennomføring av byggetrinn 1 vil lede videre inn i de neste byggetrinnene
etterhvert som behov og valg av løsninger trer tydeligere fram.
Vurdering
En god plan for å utnytte en tomt er alfa og omega for å få de beste løsningene mht. utnyttelse
og kvalitet i de forskjellige funksjonene. Planen og forslagene som asas arkitektur as har
utarbeidet i samråd med helse og teknisk er et veldig godt utgangspunkt for en fremsynt og god
utvikling av området.
Med dette planverket i bunn har man nå en «masterplan» som kan danne grunnlag i de
fremtidige utbyggingene innenfor helsesentertomta. Dette vil sikre at vi får optimale utnyttelser
og de beste kvalitetsløsningene videre.
For å komme videre med planene anbefales en reguleringsendring som man legger opp til skal
vedtas slik at man kan begynne med å planlegge innholdet videre. En slik reguleringsendring
antas å ta ca et halvt år og kan påbegynnes ved årsskiftet forutsatt positivt vedtak nå.
Forprosjektet for byggetrinn 1 (se nedenfor) tenkes å kunne gå parallelt med
reguleringsendringen.
Å avslutte prosjektet med Hildremsvegen 8 A og B slik at tomta bygningen står på blir en del av
den totale planen som er utarbeidet, vil da gi de beste forutsetningene for å finne beste
totalløsning. Prosjektet er ikke igangsatt og det er derfor uproblematisk å avslutte dette. Dette
innebærer at huset blir først revet når det er behov for tomten i en annen sammenheng.
Kommunestyret vil få framtidig sanering som eget punkt i et fremtidig utbyggingsvedtak.
Iverksetting av planen for helsesentertomta blir et omfattende prosjekt og må trolig tas i 3
etapper eller byggetrinn. Organisering av prosjektet før byggestart bør ledes av ei tverrfaglig
prosjektgruppe oppnevnt av rådmann. I tillegg til ei overordnet prosjektgruppe, bør det
oppnevnes arbeidsgrupper med bl.a. fagkompetanse innen de ulike byggetrinnene.
Brukergrupper bør være representert i både prosjektgruppe og i arbeidsgruppene.
Hvert byggetrinn krever et godt grunnarbeid for å finne gode fremtidige løsninger for både
brukere og ansatte. Bruk av velferdsteknologi skal være et sentralt element i alle byggetrinnene.
Miljøaspekter i prosjektet håndteres i tråd med intensjonene i klima- og miljøplanen.
Byggetrinn 1: uteområdet og inntil 2 bygg for omsorgsboliger primært til personer med
utviklingshemming
- Opparbeidelse av uteområde med parkering og trafikale løsninger.
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Bygging av ett eller to bygg med inntil 13 leiligheter totalt og primært med målgruppe
mennesker med funksjonshemning. I tilknytning til dette også inkludere løsninger for
bemanning/fellesarealer. Forprosjektet vil utrede den optimale løsningen bygningsmessig og driftsmessig om dette skal inn i ett eller to bygg. Nybygg tenkes å erstatte
eksisterende bygningsmasse i Ranemstunet og løse framtidige behov for samlet økt
kapasitet.
Her må det til en avklaring på angrepsmetodikk mht. plassering, men det er å anta at
bygg lengst mot vest samt bygg vis a vis hovedinngang vil bli angrepspunktet, alternativt
bygg rett bak. Dette kan det imidlertid komme forandringer på under sonderingene i
forprosjektet, men planen er inntil to bygg plassert så de fungerer i helheten mht. type
bruk, beboere og videre utbygging.
Forprosjektet tar utgangspunkt i at sanering av eksisterende bygg (Ranemstunet og
gammelt barnehagebygg) gjennomføres i byggetrinn 1. Forprosjektet vurderer også plan
for sanering av omsorgsboligene Hildremsvegen 8 A/B og 6 A/B.

Byggetrinn 1 tenkes gjennomført etter samme modell som Skage barnehage. Dette innebærer at
man hyrer inn ekstern bistand for å bistå i faglige spørsmål, utarbeidelse av anbudstegninger og
beskrivelser. Som for Skage barnehage tas det utgangspunkt i et tilnærmet nullenergibygg og
med svanemerking, i tråd med klima- og miljøplanen.
Prosjektgruppene må ha sterkt fokus i planleggingen slik at vi oppnår fleksible bygg som kan
tilpasses ulike behov og brukere. Dette vil gjøre bruken av byggene mer fleksible i fremtiden.
Prosjektgruppe i planleggingen er en lignende organisering som ble brukt med hell på Skage bh
planleggingen.
Selve byggeprosjektet tenkes gjennomført etter totalentreprisemodellen der totalentreprenør
overtar alt ansvar etter inngått kontrakt. Det utarbeides plantegninger, romskjema og tekniske
beskrivelser som grunnlag for totalentreprisen. Byggeledelse utføres deretter som det har vært
tradisjon for tidligere av teknisk sjef.
En tidshorisont på dette er vanskelig å angi pr dags dato før forprosjektet er gjennomført, men
man kan likevel anta at man tidligst kan ha forslag til utbyggingsvedtak våren 2017.
Forprosjektet deles opp i to deler der man i første del behandler behov og overordnete spørsmål.
I del to starter man å jobbe med detaljene samt innhenter bistand til anbudsgrunnlag.
I et anbudsgrunnlag vil følgende grunnlag utarbeides:
- Plantegninger (ikke prosjektering)
- Tekniske beskrivelser (ikke prosjektering)
- Energikonsept (ikke prosjektering)
- Kalkyler (som grunnlag for senere utbyggingsvedtak)
Byggetrinn 1 inkluderer også følgende plan for uteområdet. Det gjenstår å detaljplanlegge og
bestemme følgende:
1. Parkering sykkel og bil. Trafikkmønster bestemmes
2. Helsetorget planlegges og utformes
3. Utforming og plan for utsikt mot Namsen
4. Utforming og plassering av boliger.
5. Planlegge beplantning og aktivitetsområder
6. Prioriteringsplan
Dette er alle punkter man må behandle i forprosjektet som bes finansiert med dette
saksfremlegget.
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Byggetrinn 2: omsorgsboliger, aktivitetssenter og kontorløsninger
Det vil bli en fin overgang til byggetrinn 2. Samme arbeidsgruppe får i oppgave å utarbeide en
plan for dette byggetrinnet. Elementer som arbeidsgruppen må besvare er bl.a:
1. Antall boenheter og plassering av boligene
2. Størrelse og funksjon ulike boliger
3. Eie eller leie?
4. Kontorløsninger og garderober for ansatte
5. Aktivitetssenter
6. Prioriteringsplan
Dette er punkter man må behandle i forprosjektet som bes finansiert med dette saksfremlegget.
Byggetrinn 3: omsorgsboliger eldre
Planlegging av dette må også settes i gang omgående med en godt representert arbeidsgruppe.
Forprosjektet har allerede kartlagt og sagt noe om behov, men fremdeles mangler
detaljplanleggingen. Elementer som arbeidsgruppen må besvare er:
1. Antall omsorgsboliger for eldre, størrelser og plassering på tomta
2. Skal noen av boligene tilpasses demente eller skal en bygge fleksible boliger tilpasset
ulike brukergrupper.
3. Utforming av boligene inkludert uteområdet
4. Kan dagtilbud til hjemmeboende demente inkluderes i dette byggetrinnet? Kan
aktivitetssenteret ha en allfunksjon?
5. Helhetlig vurdering om tjenestene i helsesenteret fungerer optimalt, bør noe flyttes ut til
nye bygg og evt. hvor.
6. Prioriteringsplan
Dette er alle punkter man må behandle i forprosjektet, som bes finansiert med dette
saksfremlegget.
Byggetrinn to og tre vil komme når nødvendige avklaringer i punktene Omsorgsboliger ulike
brukergrupper er avklart. Dette er også byggetrinn som må tilpasses kommende økonomiplaner,
budsjett samt beslutninger rundt hvordan kommunen skal utøve omsorgstjenestene i fremtiden.
Miljømessig vurdering
Dette totalprosjektet vil ha mye å si for det miljømessige på helsesentertomta. Tenker man på
forslaget på utomhus området vil man med dette skape trygge, gode og fremtidsrettete bomiljøer
her. I dette inngår også trygg og tydelig tilrettelegging for gående og for sykling (jfr.
kommunens sykkelstrategi “Vind i håret”).
I prosjektet Skage barnehage har man lagt til grunn svanemerket som prinsipp i planlegging og
gjennomføring. Dette er en garanti for at man etterstreber de beste løsningene mht. produktvalg
og innemiljø for brukere og ansatte. Dette er noe man kommer tilbake til i et senere
utbyggingsvedtak, da har man også litt mer historikk fra prosjektet dette gjennomføres i nå.
At man legger til grunn svanemerket eller lignende miljømerker er en kvalitetsinvestering i
brukernes og ansattes hverdag. Som for Skage barnehage vil det være naturlig at forprosjektet
tar utgangspunkt i en tilnærmet nullenergistandard, i tråd med vedtatt klima- og miljøplan.
At man får nye bygninger som bygges etter miljøbaserte kriterier mht energi og produktvalg vil
være et pluss for miljøet og i tråd med gjeldende klima- og miljøplan.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/580-15
Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Anskaffelse av pasientvarslingsanlegg og trygghetsalarmer
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
67/16
70/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas å gå til anskaffelse av pasientvarslingsanlegg innenfor en kostnadsramme på
3 600 000 eks mva (kr. 4.500.000 inkl mva).
2. Dette finansieres med låneopptak og tilskudd på følgende vis:
Art
Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Beløp
02300
6030
19051
0474
3.600.000 Investering
04290
6030
19051
0474
900.000 Moms komp
07290
8000
85010
0906
-900.000 Moms komp
6030
19051
0474
-2.500.000 Tilskudd
09100
8100
88000
0906
-1.100.000 Bruk av lån

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
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Saksopplysninger
Kommunens pasientvarslingsanlegg og trygghetsalarmer er modne for utskifting.
Varslingsanleggene ble anskaffet og satt i drift februar 1998, mindre deler av anlegget ble
utskiftet i 2003 i forbindelse med ombygging på helsesenteret.
Laksvoll fikk samme år installert sitt anlegg. Med tanke på teknologisk utvikling har det skjedd
svært mye siden 1998/2003. Det har også vært store endringer i den omsorgsbaserte tjenesten
anleggene betjener.
Det har i en lengre tid nesten vært umulig å fremskaffe reservedeler til anleggene fra både 1998
og 2003. Kommunen er nå avhengig av internt dyktig personell for å holde anleggene i gang
frem til utskifting.
Trygghetsalarmene går i dag på analoge signaler og det er pålagt en overgang fra analog til fulldigitale løsninger innen utgangen av 2018.
Digitale varslingssystem vil gi nye muligheter og kan på en helt annen måte enn dagens analoge
alarmer gi trygghet når også pasienten ferdes utenfor hjemmet.
Det er ønskelig med enkle og fleksible løsninger som kan forenkle hverdagen i trygge
omgivelser, disse løsningene skal være i tråd med velferdsteknologiens krav om nasjonale
standarder for morgendagens omsorg og dermed de siste anbefalingene fra helsedirektoratet.
Økt levealder og endret alderssammensetting er en av de største omsorgsutfordringene vi står
overfor. Alder har stor betydning for utvikling av sykelighet, økt antall eldre og en økning i
levealder vil gi en økning i antall eldre som lever med en kronisk sykdom. Demenslidelse er en
kronisk sykdom der en forventer en fordobling av tilfellene i løpet av de kommende 35 årene. I
dag har generelt 80 % av pasientene i sykehjem en demenssykdom og i tillegg vet en at minst
halvparten av alle personer med demens bor i eget hjem. Det vil derfor være viktig at en
organiserer og dimensjonerer helsetjenesten slik at den er rustet til å håndtere morgendagens
utfordringer, noe som også vil kreve en offensiv innstilling til å ta i bruk ny teknologi.
Når kommunen skulle anskaffe nytt pasientvarslingsanlegg var det derfor viktig å tenke
innovativt og helhetlig og ikke bare anskaffe systemer for varslings- og lokaliseringsteknologi,
men også inkludere et adgangskontrollsystem i samme anskaffelsen.
Utskifting av anleggene ligger inne i kommunens økonomiplan. Siden starten på 2015 har det
foregått arbeider med å kartlegge og planlegge for et nytt anlegg.
Kommunens slagord positiv frisk og fremsynt har vært et mantra i denne kartleggingen, det å
anskaffe et anlegg basert på fremsynthet har vært et fokusområde som har vært sterkt prioritert.
Dette har preget anskaffelsen fra dag én og utfordringene rundt dette har vært mange for
hvordan man skulle være framsynt på et anlegg som omhandler pasientsentrert omsorg for de
som trenger hjelp og de som skal utføre denne hjelpen.
Anskaffelsen har fulgt en metodikk for innovative offentlige anskaffelser, med blant annet
gjennomføring av dialogkonferanse med markedet (leverandørsiden) og andre kommuner.
Anskaffelsens kartlegging har foregått med arbeidsgrupper bestående av en bred sammensetning
av deltakere innenfor alle de som er tilknyttet temaene som ble omhandlet.
Prosessen har foregått i kompaniskap med Fosnes kommune, der anskaffelsen var felles frem til
kontraktsinngåelse. Å samarbeide med en annen kommune med en noe annerledes inngang har
vært veldig lærerikt, nyttig og positivt for prosessen til Overhalla.
I mars 2016 ble anskaffelsen lagt på Doffin-portalen og anbudsrundene ble igangsatt, det ble
valgt å bruke modellen anskaffelse med forhandling.
Det kom inn seks tilbud som etter noe tid med presentasjoner og forhandlinger så ble skalert ned
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til to vi forhandlet videre med. I den påfølgende tiden ble det gjort befaringer på anlegg de to
resterende tilbyderne hadde levert, i tillegg fikk vi av den ene leverandøren montert en
demoversjon på helsesenteret.
I juli d.å. ble det valgt ut en leverandør for vår anskaffelse, dette med forutsetning av et positivt
politisk vedtak om finansiering. Anlegget planlegges utfra det montert høsten 2016.
Anskaffelsesprosessen var lang og tidkrevende for alle impliserte og alle lærte mye om hva et
pasientvarslingsanlegg må/bør og skal inneholde for å være fremtidsrettet.
Det er i økonomiplanen satt av 1,0 mill eks. mva til formålet. Kostnadssiden i prosjektet blir
kraftig overskredet av det som nå foreslås vedtatt, men samtidig har kommunen etter søknad fått
tilsagn om tilskudd fra Husbanken til dette nytenkende prosjektet. Samlet sett blir det dermed en
netto kostnad for kommunen omtrent på nivå med vedtatt ramme.
I utgangspunktet var det kun tenkt et varslingsanlegg med begrensede tilleggsfunksjoner. Da
hadde man imidlertid fått et svært lite fremtidsrettet anlegg som ville hatt store begrensinger og
blitt svært lite fleksibelt og tungvint i bruk med minimale muligheter for utvidelser.
Et fremtidsrettet anlegg som man nå har laget spesifikasjoner på, inneholder langt mer enn et
varslingsanlegg. Anlegget som nå er spesifisert inneholder også et integrert, komplett låssystem
for hele helsesenteret (adgangskontrollsystem). Et låssystem betyr at låsene er «intelligente» og
«snakker med» armbåndene (evt. andre sensorer) pasientene har på seg.
Pasientvarslingsanlegget er en kompleks anskaffelse med et utall av sensorer og utstyr, av
innhold som kan nevnes så består anskaffelsen av smykkesendere, rompaneler av forskjellige
typer tilpasset brukerne, posisjoneringsutstyr forskjellige sengesensorer, fallsensor, dør og
vindusvarslinger, trygghetsalarmer, epilepsi-sensorer og annet innen helsemonitorering m.fl. I
tillegg kommer serverpakken, tilkopling dataprogrammer, kabling, dokumentasjonsmuligheter,
loggføring m.m.
For adgangskontrollanlegget er innholdet nye låser og beslag i alle dører med tilhørende
automatikk, kabling og utskifting av de dørene som krever dette. Kortlesere, sentralutstyr
programvare kabling, tilkopling brannsentral mm.
Det ble vinteren 2016 utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon ned på detaljnivå med
utgangspunkt i en tidligere behovskartlegging med bred involvering av ansatte og brukere.
Denne fasen i tillegg til presentasjonen og forhandlingsmøtene med alle leverandørene viste oss
at pasientvarslingsanlegg som er fremtidsrettet inneholder adgangskontrollsystemer som
fungerer sømløst.
Vurdering
Med utgangspunkt i saksopplysninger er rådmannen av den mening at en investering som dette
er nødvendig og hensiktsmessig siden dagens anlegg er «utgått på dato» og det haster å få på
plass en løsning for framtida. Rådmannen vil gi ros til involverte medarbeidere i både Overhalla
og Fosnes for en grundig prosess med mye nyttig læring underveis.
At det med denne innstillingen legges opp til en totalinvestering av varslingsanlegg og
adgangskontrollsystem med én gang i stedet for stykkevis og delt, gjør også at man kan ta i bruk
alle fordelene med et slikt anlegg med en gang. Det vil også være rimeligere å anskaffe samlet
nå, samt at man er sikrere på at adgangskontrollanlegget fungerer sømløst med
varslingsanlegget.

-12-

Husbanken har etter søknad innvilget et tilskudd på 2,5 mill kr til investeringen og bidrar
dermed vesentlig at et slikt framtidsrettet prosjekt kan gjennomføres innenfor en fornuftig
økonomisk ramme. Overhalla og Fosnes bidrar gjennom prosjektet til å ta i bruk ny teknologi
som kan utvikle pleie- og omsorgstjenesten i våre kommuner, og som vil kunne gi nyttig
lærdom og spredning til andre kommuner med samme behov.
Kommunens helsetjeneste erfarer at antall diagnostiserte demente har økt de siste årene. Flere
demente generelt medfører også flere demente med en alvorlig demenssykdom. De pasientene
med en alvorligere demenssykdom vil være mer urolig og utagerende og trenger mer eller
mindre skjerming for inntrykk. Det er et generelt problem at urolig demente ofte går inn på
andres pasientrom, noe som gjør hverdagen utrygg for medpasientene som opplever dette. Helse
og omsorg anbefaler derfor at dørene inn til pasientrommene utstyres med en teknologi som gjør
at det kun er ansatte og den pasienten som bor på rommet som automatisk får adgang til
rommet. Dette vil være et vesentlig steg framover for å trygge hverdagen for pasientene. Det vil
også gjøre arbeidsdagen mer forutsigbar for ansatte. Det er spesielt betryggende for beboerne og
ansatte på nattvakt at de slipper å engste seg for at noen går inn på feil rom.
I tradisjonelle sykesignalanlegg kommer varsler fra pasientens rom og man har gjerne bare noen
få varslingsfunksjoner som: alarm, assistanse, ansatt tilstede og avstilling av alarm.
Kommunens krav til nytt pasientvarslingssystem er at varselet er pasientsentrert og ikke
rombasert. Varselet fra pasient kan være både aktivt varsel som pasienten bevisst utløser selv,
eller et passivt varsel fra ulike sensorer etter behov.
Det har også vært et viktig poeng i vår anskaffelse at varslingssystemet skal være likt og
gjenkjennbart for pasienter som bor i institusjon, omsorgsbolig eller i hjemmet, da mange
pasienter har tilbud både hjemme og i institusjon (avlastnings- og akuttopphold).
Hjemmeboende tildeles velferdsteknologi fra NAV/hjelpemiddelsentralen og det er helt
avgjørende at kommunens trygghetsalarm kommuniserer med ulike hjelpemidler fra NAV.
Aktiv varsling
Pasientene skal selv kunne aktivt varsle for å tilkalle assistanse. Pasientene må ha mulighet for å
varsle på en måte som er intuitivt og hensiktsmessig for dem. Varslingsutløsere må være fysisk
tilgjengelige og forståelige for alle pasienter. Varslingsutløsere må ta høyde for pasientenes
ulike fysiske og kognitive behov. Det er mulig å utløse varsel ved å bruke stemmeaktivering
eller andre metoder dersom pasienten ikke er i stand til å varsle på annen måte.
Varslingsutløseren er hos de fleste pasienter et smykke, klokke e.l. som pasienten bærer på seg
og kan utløse et varsel uavhengig av hvor vedkommende befinner seg i institusjonen eller
heimen, inne eller ute.
Passiv varsling
Med passiv varsling menes at pasient utløser varsel uten nødvendigvis selv å være klar over det.
Pasient er ikke alltid i stand til å forstå situasjonen og kan ikke selv aktivt utløse varsel eller be
om hjelp. Hensikten er å trygge pasienten og forebygge ulykker. Passiv varsling skal bidra til at
ansatte raskt kan bistå med assistanse. Hos pasienter med kognitiv svikt vil systemet måtte
kunne programmeres til å gi varsel ved nærmere angitte kriterier.
Passiv varsling ved hjelp av sensorer er mulig å tidsinnstilles og aktivere etter behov. Det er
muligheter for å koble til svært mange sensorer, som finnes i dag, men også nye sensorer som
dukker opp i fremtiden.
Sensorer og annen teknologi skal f.eks. kunne gi varsel om:
 Fravær fra seng
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Fuktighet i seng
Bevegelse
Fall
Epilepsi
Dørbevegelse
Vindusbevegelse
Nærhetssensor med bærbar enhet, f.eks. ved dør på rom, utgangsdør etc.
Lange opphold på toalett/bad
Varsel fra lokaliserings enhet når pasient forlater område (utendørs)
Aktivitetsmåling, søvnmønster, osv.
Overfallsalarm
Ulike sensorer som leveres av NAV/ hjelpemiddelsentralen (vannføler,
komfyrvakt, brann/varme, låsesystem, GPS-sporing, sengesensor m.m.)
Ulike sensorer/ app’er som finnes og kommer innen helseteknologi er det
ønskelig å integrere i pasientvarslingssystemet når kommunene ønsker å ta det i
bruk som f.eks. vektmåling, blodtrykksmåling, blodsukkermåling.

Ansatte
Ansatte skal alltid føle trygghet for pasientenes ve og vel, og skal kunne yte effektiv hjelp og
gode tjenester med hjelp av aktiv/passiv varsling fra pasientene. Det er viktig at ansatte opplever
en helhetlig og effektiv kommunikasjonsløsning.
Varsling til ansatte skal gjøres på en smarttelefon som hver ansatt på vakt bærer på seg. De
ansatte organiserer seg med ansvar for sine pasienter og får ditto varsler. Varslene blir også
organisert i et planlagt system, der varslet går videre til andre ansatte når ansvarlig pleier er
opptatt.
Hvis medarbeider har behov for assistanse og/eller er i en nødssituasjon er det mulig på en enkel
og hurtig måte å tilkalle hjelp.
Det er også mulig med nytt system å bruke tale mellom pleier og pasient, noe som kan
effektivisere jobben med at ansatt kan planlegge hjelpetiltaket på tur til pasient (for eksempel ta
med drikke, nødvendig utstyr). Avstilling av varslet kan gjøres på telefon eller pasientrommet.
Tjenesten kan også, etter nærmere retningslinjer, installere en løsning for videoovervåking på
rommet hvis pasienten krever digitalt tilsyn på natta, i stedet for at pleier kommer innom
rommet 2-3 ganger pr natt og kanskje vekker/uroer pasienten. Slike løsninger vurderes ut fra den
enkelte pasients behov.
Pasientvarslingssystemet har også et system for loggføring som er tilgjengelig hvis spørsmål
kommer opp om hvorfor/når pleierne har gitt hjelp, m.v..
Samlet sett vil nytt system innebære et stort steg framover med å utnytte teknologi i pleie- og
omsorgstjenesten. For brukere/pasienter vil systemet medføre økt trygghet og økte muligheter
for egen mestring, både i institusjon og ikke minst for hjemmeboende. For ansatte gir systemet
muligheter for bedre oppfølging av brukere/pasienter og forenklinger i arbeidshverdagen. Slik
sett er dette også organisasjonsutvikling med sikte på å møte framtidas behov på en bedre måte.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2013/9097-19
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

VV10897 Klykkbekken. Sikring mot erosjon og skred i kvikkleire Godkjenning av plan og finansiering av distriktandel
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
70/16
71/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune vedtar detaljplan for VV10897 Klykkbekken, datert 8.11.2013, sist revidert
9.6.2016.
For denne planen vedtas følgende kommunevedtak:
1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktandel etter fakturering fra NVE.
Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs
anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge
kostnadsoverslaget utgjør ca. 216.000,- (eks. mva.). Distriktsandelen kan kreves
innbetalt forskuddsvis. Distriktsandelen behandles som avgiftspliktig omsetning.
Kommunen tar selv ansvar for å videreføre det økonomiske ansvaret for hele eller deler
av distriktsandelen til grunneiere som har nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker
det.
2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og oppgavene
som dette innebærer følger av Forskrift av 17.juni 2005 nr. 655 om kommunalt tilsyn
med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.
3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver for tiltaket. Kommunen kan inngå avtale
med grunneier eller grunneierlag som har nytte av tiltaket, om at de skal ha rollen og
ansvar som tiltakshaver.
4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er avklart i forhold til bestemmelsene i
plan- og bygningsloven og forskrifter, arealplanbestemmelser og vedtak som er fattet
med hjemmel i lov.
5. Kommunen forplikter seg til å innhente avtaler med berørte grunneiere om adkomst og
bruk av nødvendige arealer under utførelse og evt. senere vedlikehold. Kommunen
forplikter seg videre til å skaffe opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner,
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kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og opplyse om
andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av tiltaket.
6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring
av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer av tiltaket når dette er
nødvendig eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, miljø eller andre interesser.
Kommunevedtaket signeres av en kommunal representant som har fullmakt til å forplikte
kommunen som beskrevet i punktene ovenfor, og returneres til NVE.


Det innhentes standard grunneiererklæringer som blir å tinglyse på den enkelte eiendom
som blir berørt av tiltaket (totalt kr. 525,-).



Aktuelle berørte parter som har anlegg og infrastruktur i området forespørres om å dekke
deler av distriktsandelen.



Kommunen har hermed ikke generelt akseptert 1/5 distriktandel i forbindelse med
sikringsanlegg.



Kommunen minner om aktsomhets- og varslingsplikten i forbindelse med kulturminner.
Dette skal av NVE formidles til de som skal forestå arbeidene.



Før oppstart av arbeidene skal NVE varsle og orientere berørte grunneiere.

Finansiering:
Distriktsandelen på kr. 270.000 inkl. mva. og tinglysningsgebyret på kr. 525,-, finansieres med
låneopptak, og det foretas følgende budsjettregulering:
03000.6000.36050.0510
kr. 270.525,09100.6000.36050.0510
kr. 270.525,-

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg: Detaljplan datert 30.5.13, sist revidert 9.6.16

Saksopplysninger
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fremmet en detaljplan for sikring mot erosjon
og skred i kvikkleire i VV10897 Klykkbekken, datert 30.5.13, sist revidert 9.6.16.

-17-

Planen er utarbeidet etter anmodning fra kommunen, som våren 2012 meldte inn om utglidning
mot kommunal veg i området. Det er allment kjent dårlige grunnforhold og kvikkleire i området.
Det foreslåtte tiltaket skal redusere faren for skred i kvikkleiresonene 243 Jonsenget og 244
Klykken. Begge sonene er klassifisert i risikoklasse 3 i rapport fra kartlegging av kvikkleire
(NGI 200010008-15). Et større skred kan true 2 gårdsanlegg, infrastruktur og 3 boliger i
utløpssonen. I tillegg skal det fjerne vandringshinder for fisk ved bekkens utløp mot Namsen.
Framlagt detaljplan er revidert siden den ble laget i 2013. Dette på grunn av at det har vært
erosjonsutvikling videre oppstrøms bekken. Det er derfor foreslått å forlenge sikringen i
hovedbekken til en total lende på 250 meter. I tillegg skal en sideravine sikres i en lengde på ca.
50 meter. Tiltaket omfatter en sikring i bunn og sider med fylling av sprengt stein. Bekkebunnen
skal heves 1 meter.

I tiltaket ligger også å legge til rette bekken som gyte- og oppvekstområde for fisk. Tiltaket for
vandringsmulighet for fisk ble utført 2. kvartal 2016, ved at det ble bygd ei fisketrapp ved det
eksisterende forbygningsanlegget mot Namsen.
Kommunen sendte planen på lokal høring november 2013. Innkomne uttalelser ble oversendt
via Fylkesmannen, til NVE for videre vurdering før endelig plan ble oversendt kommunen for
behandling.
Vassdraget er ikke vernet, men Klykkbekken ligger i Namsenvassdraget som er nasjonalt
laksevassdrag. Tiltaket tar sikte på å re-åpne bekken som gyte- og oppvekstområde for anadrom
fisk, i første rekke for sjøørret.
Tiltaket vil ikke være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i
vassdraget, og det krever derfor ikke tillatelse etter vannressursloven.
Tiltaket anses tilstrekkelig opplyst og avklart i forhold til naturmangfoldloven §§ 4- 12 og
Vannforskriften § 12.
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Kostnader, finansiering og framdrift:
Tiltaket er kostnadsberegnet til 1.350.000,- inkl. mva. Distriktsandelen er beregnet til kr.
270.000,- inkl. mva. (20%). I tillegg kommer et gebyr på kr. 525,- i forbindelse med tinglysning
av grunneiererklæring. Det er kun en grunneier som blir berørt av selve sikringstiltaket:
Tore Modolf Klykken – eiendommen Klykken 73/1.
NVE kan imidlertid endre planen eller omgjøre vedtaket om bistand dersom situasjonen på
stedet endrer seg, dersom tiltaket ikke kan prioriteres innenfor de midler statsbudsjettet gir til
denne type tiltak, eller dersom forhold tilsier at tiltaket ikke lenger er nødvendig eller
samfunnsmessig ønskelig.
Kommunen må gjennom kommunevedtaket garantere for distriktsandelen overfor NVE, men
kan selv kreve at kostnadene blir dekket av andre.
Gjennom kommunevedtaket forplikter kommunen seg til å stille som tiltakshaver i forhold til
plan- og bygningsloven. I saker som krever byggesaksbehandling og ansvarsrett vil NVE
imidlertid være ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for
prosjektering og utførelse. NVE vil stå for den praktiske tilretteleggingen med anbud, avtaler og
kontrakter.
Vurdering
Tiltaket ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-område.
Eksisterende og planlagte forbygninger langs elver og bekker er ikke gitt eget reguleringsformål
i kommunens overordna arealplan. Et sikringstiltak vil normalt ikke medføre noen vesentlig
endring av eksisterende arealformål, dette gjelder både ved reparasjon og bygging av nye
anlegg. Terrenget vil i de fleste tilfeller bli tilbakeført til LNFR-område, eller annet naturlig
reguleringsformål vedtatt i en reguleringsplan.
I og med at sikringsplanen blir behandlet politisk, anses det som unødvendig å underlegge
tiltaket ytterligere søknadsplikt i henhold til plan- og bygningsloven. Dette begrunnes også med
at NVE for denne type tiltak er både ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig
kontrollerende for prosjektering og utførelse.
I lokal høringsrunde ble NVE gjort oppmerksom på kommunens ledningsnett og Telenors kabler
i området, samt at vegvesenet ønsket å få en enkel plan som viser midlertidig adkomst til
anlegget. Dette er blitt hensyntatt av NVE i forbindelse med vannhindringstiltaket ved utløpet
mot Namsen i 2.kvartal 2016.
Når det gjelder en sikring nedstrøms kulvert fv.401 (innspill fra grunneier Sten Inge Hildrum
ved lokal høring), så har NVE vurdert at det ikke er erosjon av betydning i dette området, og det
er ikke behov for sikring nedstrøms kulvert.
Kommunen slutter seg til NVEs miljømessige vurderinger som baserer seg på en miljømessig
kartlegging av 3 bekkeraviner i Grong kommune (rapport-vannkvalitet, bunndyr, fisk,
vegetasjon og fugleliv i rasutsatte bekker i Grong kommune (2005). Undersøkelsene viser at
over tid er de negative virkningene på miljøet små etter slike sikringstiltak. Dette gjelder under
forutsetning av nytt bekkeløp utformes på god måte, samt at fyllingene tilføres masser egnet for
revegetering. NVE mener miljøforholdene i undersøkte bekker i Grong og Klykkbekken er så
like at den samme vurdering av miljøkonsekvenser kan legges til grunn.
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Den generelle ordningen med en distriktsandel på 20 % mener vi ikke er akseptabel. Dette er
blitt påpekt fra kommunen i alle forbygningssaker siden 1990-tallet. Fra kommunens side er det
blitt fastholdt at distriktsbidraget bør fjernes helt, evt. reduseres til 1/8-del som tidligere.
I tillegg til bolighus og gårdsbruk vurderes tiltaket til å sikre både fylkes- og kommunal veg,
ledningsnett tilhørende kommunen, kabler til Telenor og høyspentledning til NTE. Aktuelle
parter som kan ha nytte av sikringstiltaket forespørres derfor om å bidra med en del av
distriktsandelen.
Med hensyn til sikring av bebyggelse og infrastruktur, henstiller kommunen at tiltaket blir
prioritert og utført i løpet av 2017.
Distriktsandelen på kr. 270.000 inkl. mva. og tinglysningsgebyret på kr. 525,-, finansieres med
låneopptak, og det foretas følgende budsjettregulering:
03000.6000.36050.0510
kr. 270.525,09100.6000.36050.0510
kr. 270.525,-
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Mulighetsstudie energieffektivisering vann og avløp
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
73/16
72/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
1. Vedlagte mulighetsstudie tas til orientering.
2. Økonomisk sluttregnskap for mulighetsstudie godkjennes.
3. Rådmannen innstiller på en prioriteringsrekkefølge innenfor energieffektivisering på
vann- og avløpsområdet som følger:
1. Montering av 3 stk. vannmålere på sentrale punkter i hovedledningsnettet.
2. Oppgradering av pumpestasjoner opp mot TEK10 standard for bygningskroppen.
3. Montering av vannmålere for alle forbrukere i Overhalla kommune utredes
nærmere og behandles i egen sak.
4. Innføring av nye rutiner og kontroll i forbindelse med byggesaksbehandling jfr
norsk VA-norm.
5. Utarbeiding av en spesifikasjon for innkjøp og oppgradering av pumper i
pumpestasjonene med fokus på LCC (livsløpskostnadene).
6. Gjennomføre en total kartlegging av lekkasjer på vann- og avløpsledningene.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

X

21.01.2016 Rapport mulighetsstudie

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
I klima og miljøplan er det et eget punkt om at det skal utarbeides en statusoversikt og en
mulighetsstudie innenfor enøk, vann og avløp.
17.06.2015 vedtok kommunestyret at det skulle gjennomføres en mulighetsstudie for reduksjon
av energiforbruk innenfor vann og avløpsområdet.
For å håndtere dette ble det sendt ut en rettet forespørsel til flere tilbydere. De som ble valgt ut
til å bistå oss med dette var Sweco Norge AS i Steinkjer. Rapport ble utarbeidet av leverandør
og deretter bearbeidet videre i et samspill mellom leverandør og Overhalla kommune fram til vi
hadde et produkt vi kunne være fornøyde med.
Det er gjennomført flere møter og befaringer på de forskjellige anleggene for at alle involverte
parter skulle danne seg et godt bilde av de anleggene vi har i dag.
Målsetningen med studien var å få gjort en kartlegging av de faktiske forholdene, samt å få
energi effektivisere kommunens vann- og avløpsanlegg innenfor dagens avgiftsnivå.
Med denne studien som utgangspunkt og i tillegg være fokusert på konkrete elementer i den
daglige driften, vil dette bli en rettesnor for å velge riktig når produkter/løsninger skal vurderes.
Et sentralt punkt innenfor vannforsyningen vil generelt være å få redusert vannforbruket og ikke
minst redusere/fjerne lekkasjer. Dette vil over tid ha vesentlig innvirkning på både energibruk
og kostnader knyttet til det å levere rent drikkevann av høy kvalitet.
Forklaring til de forskjellige vedtakspunktene:
1. For å få en god oversikt over vannforbruket og eventuelle lekkasjer som er på de
forskjellige hovedledningene, må det monteres målere som viser forbruket. Hvis man
skulle få en større lekkasje på en ledning, vil man da lett kunne se hvor dette er og
registrere når denne har oppstått. Det blir her foreslått tre målere. Disse skal da settes på
strategiske koblingspunkter for best mulig oversikt. Dette vil være Øysletta, Skogmo,
Melamoen/Storøya. Kostnadene for dette er ca kr 150.000 pr punkt. Dette er midler som
skal brukes fra avsatte midler enøk V&A. Forslag til vedtak vil komme på et senere
tidspunkt.
2. Oppgradering av pumpestasjoner opp imot Tek10 standard innebærer at man vil redusere
strømforbruket til oppvarming om vinteren, samt at man vil bedre arbeidsmiljøet. I følge
enøk-rapporten er ikke dette isolert sett et økonomisk lønnsomt tiltak på eksisterende
stasjoner. Men nå er det slik at mange av stasjonene er i den forfatning at de må
oppgraderes uansett, så da vil standarden på disse bli løftet opp mot TEK10 standard når
de nå skal oppgraderes. Kostnadene for dette er beregnet til ca kr 25-50 000 pr stk og det
er beregnet oppgradert 4 stk i 2016. Dette finansieres gjennom Enøk V&A. Forslag til
vedtak vil komme på et senere tidspunkt.
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3. Montering av vannmålere til alle forbrukere i Overhalla kommune. Dette er det tiltaket
som vil være mest omfattende og som på sikt vil bidra til de største reduksjonene, både
på energiforbruket og på driftskostnadene. Det er allerede innført vannmålere på næring.
Ved å montere vannmålere hos alle forbrukere/husstander, vil man både oppnå at folk
blir mer bevisste på forbruket av produsert rent drikkevann, og vi vil få en veldig god
styring/kontroll på hvor vannet går ved en evt. lekkasje. Som enøk-rapporten sier så er
det gjort undersøkelser som sier at vi kan forvente en nedgang på vannforbruket på ca.
13 %, noe som utgjør ca kr 30.000 i året i redusert energiforbruk. Med befolkningsveksten som er stipulert av SSB for Overhalla i årene framover, så vil et redusert
vannforbruk kunne føre til at vi ikke trenger å utvide kapasiteten på vannforsyningene.
Dette innebærer i seg selv vesentlige fremtidige besparelser både i energibruk og i lavere
investerings- og driftskostnader. I tillegg vil et lavere vannforbruk gi gevinster i form av
forlenget levetid på produksjonsutstyret, hvilket er både miljømessig og økonomisk
fornuftig. Membranfilteret er et eksempel blant flere på det.
Det er i dag 811 abonnementer som ikke har montert vannmåler. Når lavere vannforbruk
gir gevinster i form av lengre levetid på produksjonsutstyr og økt kapasitet for å takle
flere abonnenter, vil dette over tid også bidra til å holde avgiftene til abonnentene nede.
Kostnadene for montering av vannmåler vil ligge på ca kr 3000 pr abonnement. Dette vil
utgjøre en kostnad på ca 2,4 mill kr. Før full overgang til vannmålere kan iverksettes, må
kommunens avgiftsregulativ tilpasses og en helhetlig håndtering av vannmålere må
planlegges.
Rådmannen vil derfor komme tilbake med egen sak om dette og endelig beslutning om
innføring av vannmålere, tidsplan m.v..
Det er totalt 1064 abonnementer på vann nettet, av disse har 122 private og 131
landbruk/næring montert vannmålere. Da gjenstår det å få montert 811 målere.
Rådmannen vil ta utgangspunkt i at kostnadene med innføringen av vannmålere dekkes
innenfor selvkostområdet, hvor også de nevnte gevinstene som følge av lavere
vannforbruk vil komme. Over tid vurderes det slik at innføring av vannmålere vil kunne
redusere avgiftsnivået. Vannmålere vil i tillegg gi kommunen bedre kontroll og styring
med vannforsyningen.
4. Innføring av nye rutiner og kontroll i forbindelse med byggesaksbehandling jfr norsk VA
norm vil føre til færre feilkoblinger og derved vil man få mindre innslipp av overvann på
spillvannsnettet. Måten dette kan løses mht. dokumentasjon er at det må innføres
fotodokumentasjon av lagte rørtraseer, også til private hus.
5. Utarbeiding av en spesifikasjon for innkjøp og oppgradering av pumpene i
pumpestasjonene med fokus på LCC (livsløpskostnadene). Undersøkelser viser at man
kan spare minst 20 % av de samlede energikostnadene ved å implementere energiriktig
prosjektering av nye anlegg. Som vist på side 19 i rapporten består innkjøpskostnadene
av ca 3 % av de totale kostnadene for en avløpspumpe, mens 52 % av kostnadene er
energiforbruk. Ved å utarbeide en god spesifikasjon og gjøre en god analyse av
produktene som fins på markedet, vil man derfor kunne spare betydelig på et livsløp kun
ved å ta riktige valg ved innkjøp.
Årsaken til at dette bør gjøres i forkant er at man da har en ferdig spesifikasjon man kan
bestille ut ifra når behovet er der. Man har sjelden tid og mulighet til å ta slike
vurderinger grundig nok når anlegg har havarert og det haster med å få anleggene i drift.
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6. Gjøre en kartlegging av lekkasjer på vann og avløpsledningene. For å finne lekkasjer på
vannforsyningen vil det være en stor fordel at målere er montert på hovednettet før dette
iverksettes. Denne kartleggingen bør starte med en kartlegging av avløpsnettet. De
største utfordringene som er på avløpsnettet er innslipp av overvann/regnvann. Man bør
gjøre en studie på de pumpestasjonene med de største mengdene og se om man kan finne
noen sammenheng mellom strømforbruk og nedbørsmengde.

Økonomi:
 Prosjektet ble finansiert av kommunestyret 17.06.2015 med kr 150 000 fra
selvkostfondet for vann og avløp.
 Sluttregnskap for utarbeidelse av mulighetsstudie er gjennomført med en totalkostnad på
kr. 129 205
 Besparelsen på kr. 20 795 føres tilbake til selvkostfondet for vann og avløp.

Vurdering
Ut fra de sammenligningene som er gjort opp imot andre kommuner, viser det seg at Overhalla
har relativt energieffektive vann- og avløpsanlegg.
Ut fra de prioriteringene som er gjort vil man anslå at man innen 3-5 år kan redusere
energiforbruket med 20-30 % innen nevnte sektor.
En samlet overgang til en forbruksbasert (via vannmåler) betaling for rent drikkevann, vil etter
rådmannens oppfatning være fornuftig. Det vil stimulere til en bevisstgjøring omkring forbruket,
slik erfaringer fra andre steder viser. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak som skal
konkretisere konsekvenser og gjennomføring som grunnlag for endelig beslutning.
Samtidig vil tiltakene i denne saken være en satsing på økt kvalitet i vannforsyningen og i
avløpshåndteringen generelt. Vann- og avløpsområdet er en viktig del av et velfungerende
lokalsamfunn. En helhetlig satsing på både energieffektivisering og utvikling av systematikk og
profesjonalitet innen fagområdet vil styrke tilbudet til innbyggerne, også i en
beredskapssammenheng.

Miljømessig vurdering
Denne gjennomgangen av hele vann- og avløpsområdet med fokus på energieffektivisering har
gitt et godt grunnlag for å kunne gjøre fornuftige energitiltak innenfor et sentralt, men
energimessig ofte oversett fagområde i kommunal sammenheng. Denne satsningen vil være med
på å komplettere kommunens mange klima- og miljøtiltak, og slik sett bidra til at arbeidet med
kontinuerlig forbedring av kommunens miljøprestasjoner fortsetter i tråd med ISO 14001 og
vedtatt klima- og miljøplan.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/6085-3
Saksbehandler:
Martin Lysberg

Saksframlegg

Avløpspumpestasjoner, Gansmo og Granheim samt merfinansiering av
stasjonene Fuglår og Skydalen.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
76/16
73/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas utskifting av 2 stk. avløpspumpestasjoner med beliggenhet i Gansmo og
Granheim. Vedtas utført til en sum på kr 1.600.000 eks mva. Dette er i samsvar med
hovedplan for vann og avløp med tilhørende tiltaksplan 2016/ 2019.
2. Merfinansiering:
Det vedtas merfinansiering med kr 800.000 eks mva på tidligere vedtak 2015/6085-1
(7.9.2015) i sak om pumpestasjoner på Fuglår og Skydalen. Samlet kostnadsramme blir
dermed kr 1.600.000 eks. mva for disse to stasjonene.
3. Finansieres ved låneopptak. Kostnaden inngår i grunnavgiften for kommunale avgifter
for kloakk.
4. Følgende finansiering foretas samlet av punkt 1 og 2 etter vedtak. (inklusive finansiering
fra vedtak 2015/6085-1 pr. 7.9.2015)
Art
Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Sum eks.
mva.
02300
6020
35302
0476
3 000 000
02300
6020
35302
0502
200 000
09100
8100
88000
0906
3 200 000
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S
X

20.08.2015 Utskifting 2 pumpestasjoner
08.02.2016 Særutskrift Utskifting 2
pumpestasjoner
16.08.2016 Avløpspumpestasjoner, Gansmo og
Granheim samt merfinansiering av
Fuglår, Skydalen,

S

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Overhalla kommune har et vann- og avløpsnett som i hovedsak har en tilfredsstillende standard,
men en del av våre kloakkpumpestasjoner begynner å bli utslitt og trenger nå til dels mye
vedlikehold.
Flere av pumpestasjonene er modne for utskifting. Dette på grunn av omfattende slitasje og til
dels store vanskeligheter med å skaffe reservedeler. I tillegg er det slik at det er noen av
pumpestasjonene som er blitt for små i forhold til antall abonnenter de betjener.
Avløpspumpestasjoner:
Avløpspumpestasjonene er plassert sentralt på avløpsnettet der det er behov for å løfte
avløpsvannet noen meter før det kan renne videre med selvfall til renseanlegg.
Vurdering
Drift:
For å få en sikker drift på våre pumpestasjoner kreves det en del vedlikeholdsarbeid på de ulike
stasjonene. Det som ofte er gjentakende vedlikeholdsbehov er feil på automatikk som medfører
ekstraarbeider med å resette denne, samt pumper med pumpehjul som blokkeres eller må skiftes
med jevne mellomrom.
Noen av pumpestasjonene har bare en pumpe som pumper avløpsvannet videre, noe som gjør
disse stasjonene ekstra sårbare for driftsstans.
Når en pumpestasjon med bare en pumpe får driftsstopp, går avløpsvann i overløp (forurensning
ut i bekk). Da får vi et avvik som må registreres. Dette er hendelser som er svært uønskede.
Har stasjonen to pumper, vil den ene pumpen fortsette å pumpe avløpsvannet videre i rørnettet
selv om den andre stopper opp. Det vil da gå en alarm ut til driftsoperatørene som rykker ut til
stasjonen og ordner pumpen med driftsstans.
Ved utskifting av stasjonene vil det bli prioritert å montere stasjoner med to pumper, som da er
vesentlig mer driftssikkert. I tillegg vil det prioriteres å etablere overvåkning som har såkalte
åpne dataprotokoller (gir mulighet for ulike leverandører til å levere overvåkningsprogram). At
man får integrert programvare som er åpen for alle leverandører, sikrer en fremtidsrettet
håndtering og et mer stabilt prisnivå over tid.
Overvåkning:

-26-

Overvåkning av Pumpestasjoner innebærer tilgang på tilstanden av driften i pumpestasjonen.
Dette skjer via data eller mobil og gir et oversiktsbilde som driftsoperatørene får tilgang på. Ved
eventuelle feil på pumpestasjonen kommer det alarm på SMS til driftsoperatørene i tillegg til at
feilmeldingen kommer opp på oversiktsbilde på dataprogrammet.
Det som overvåkes er mengde avløpsvann, antall timer som de ulike pumpene går, antall timer
med overløp (avløpsvann ut i bekk). I tillegg kan man betjene driften fra en datamaskin eller
mobiltelefon, bla.
Fjernstyring av start og stopp av pumper.
For selve driften av avløpsanleggene gir tilgang på dataene til avløpspumpestasjonene med et
overvåkningsprogram lettere tilgang på status, mindre tilsyn og mere oversikt.
God og tilstrekkelig overvåkning er fremtidsrettet og helt nødvendig for kostnadseffektiv drift.
God overvåkning og driftssystem gjør også at man har større leveringssikkerhet.
Det ble vinter/ vår gjennomført en ENØK rapport som skulle kartlegge energiforbruk hos vann
og avløp. Som følge av rapporten blir nå pumpestasjonene bygget opp mot TEK10 standard
(relevante elementer i TEK10, dvs. bedre isolering mm). I tillegg blir nye avløpspumper nå
heretter alltid vurdert opp imot de totale livsløpskostnader (LCC). Dette innebærer at man ofte
må ta en merkostnad i starten, men totalt sett vil en få et betydelig bedre livsløp og klart lavere
totalkostnad.
Oppgradering til avløpspumpestasjon med to pumper, dataovervåkning med åpne protokoller og
oppgradering bygningsstandard medfører ekstrakostnader. Vedtatt økonomiplan har satt av
midler til enøktiltak og merkostnader knyttet til dette momentet vil bli belastet der.
Fuglår og Skydalen:
Tidligere kalkyle og saksframlegg 2015/6085-1 (7/9-2015) viste oss et kostnadsbilde på
800 000,- for to stasjoner. Kartlegging i markedet i forbindelse med anbudsutlysning viser at
1 600 000,- er «riktig» pris. Derfor må man ha merfinansiering på kr 800 000. Årsak til dette
kan tilskrives feil i kalkulasjon som hovedgrunn, men også hensyn til styringssystemer og enøk
spiller inn. Uansett årsak er det svært beklagelig med feil i slike saker.
Korreksjon er inkludert oppgradering av overvåkning og bygningstekniske oppgradering.
Avløpspumpestasjonene på Fuglår og Skydalen ble vedtatt utført i kommunestyre 7/9-2015
SAK2015/6085-1. Utførelse av disse to stasjonene er ikke utført på grunn av en kombinasjon av
ressursmangel og at man valgte å avvente resultat fra enøk-gjennomgang i tilfelle det kom frem
noen «nye» kriterier der. Dette for at eventuelle tiltakspunker og innspill fra rapporten skulle
kunne inkluderes i stasjoner med levetid på 10 år +.
Prioriterte avløpspumpestasjoner:
Ut ifra prioriteringer foretatt i løpet av sommeren 2015/ 2016 ser vi at pumpestasjonene på
Skydalen og Granmo utmerker seg for utskifting. Dette i tillegg til tidligere vedtatte stasjoner på
Fuglår og Gansmo.
På Fuglår er stasjonen for liten i forhold til antall abonnenter. I tillegg så har den kun en pumpe.
Det samme gjelder pumpestasjonen på Skydalen, som i tillegg er en stasjon med svært stor
pumpemengde. Gansmo er gammel og med én pumpe. Den har ikke tilgang på reservedeler ved
driftsstans.
Granmo (ligger mellom Skilleås og Værnbuen) her er stasjonen sentral for videreføring av
avløpsvann fra flere tilførselsledninger. Denne har også én pumpe og ved driftsstans går overløp
ut i bekk (Myrelva).
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De gamle pumpestasjonene erstattes med nye med to pumper og overvåkning koblet opp imot
vårt dataovervåkningssystem. Gravearbeid og tilkoblinger er inkludert i totalkostnaden.
Gebyrvurdering
Avløpspumpestasjonene er tidligere lagt inn i hovedplan for vann og avløp (2015/ 2016 og
2016/ 2019) som igjen er inkludert i økonomi plan for kommunen. Denne investeringen vil ikke
gi noe utslag i forhold til kommunale avgifter.

Miljømessig vurdering
Utskiftinger vil gi miljømessig fordel ved mindre driftstimer pr. pumpe, mindre mulighet for
driftsstans som fører til overløp (forurensing) samt bedre forutsigbarhet.
Vurdering med hensyn på valg av pumper og bygningsmasse (tek10) er sett i sammenheng med
Enøkrapport som ble utført i 2016.
Dette vil sikre at vi får de beste forutsetningene med hensyn til kostnader til forvaltning, drift og
vedlikehold i ettertid.
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Saksmappe: 2015/6084-6
Saksbehandler:
Martin Lysberg

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Høydebasseng Ryggahøgda – økt finansiering reparasjon av høydebasseng.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
77/16
74/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas gjennomføring og økt finansiering av 2 stk. høydebasseng på Ryggahøgda
med kr. 550 000,- eks mva. (jfr. k-sak 54/14, 07.09.2015).
2. Finansiering foretas ved låneopptak og kostnaden inngår i grunnlaget for vannavgiften.
Dette vil gi en total finansieringsramme av prosjektet på kr. 1 mill eks mva (jfr. k-sak
54/14, 07.09.2015).
3. Følgende finansiering foretas etter at merfinansiering er inkludert.
Post

Ansvar

Tjeneste

Art

Prosjekt

Utgift
Lån

02300
09100

6010
8100

34552
88000

0479
0906

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

19.08.2015 Høydebasseng Rygahøgda -

Tittel

Adressat
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Sum eks.
mva.
1 000 000
1 000 000

X

08.02.2016

I
I
U

25.05.2016
27.05.2016
06.06.2016

S

16.08.2016

I
I

15.08.2016
22.08.2016

Reparasjon av bunnplater
Særutskrift Høydebasseng
Rygahøgda - Reparasjon av
bunnplater
Anbudsåpning
Tilbud
Avvising tilbud med bakgrunn i
overskridelse av tildelt bevilgning
Høydebasseng Ryggahøgda Merfinansiering reparasjon
bunnplate.
Anbudsåpning
Tilbud

Overhalla Kommune Multiflis AS
Multiflis

Teknisk avdeling
Protan

Saksopplysninger
Det har i mange år vært mistanke om lekkasje fra høydebassengene på Ryggahøgda. I løpet av
våren 2015 ble størrelsen på lekkasjen kartlagt med svinnmålinger. Høydebassenget på
Ryggahøgda har to kammer på 1200 m3, totalt 2400 m3. Lekkasjen er målt til 34m2 pr døgn på
de to bassengene. Dette er vann som går ut i grunnen og renner ut i bekk.
Vann fra bassenget renner ut i grunnen under bassengene. Her samles forhåpentligvis vannet
opp i pukk-laget og går ut i dreneneringen. Eventuelt lekkasjevann som ikke blir fanget opp av
dreneringen, kan finne seg andre veger ut i terrenget, noe som kan føre til uønsket graving på
fundament, skråninger som igjen kan føre til utglidninger.
Prosjektet ble først finansiert i k-sak 54/15, 07.09.2015, med en kostnadsramme på kr. 450 000
eks mva.
Kostnadsrammen ble da beregnet etter tidligere antatte løsningsmuligheter og kalkulasjoner.
Etter en lengre gjennomgang av mulige løsninger mht. egnethet og godkjente produkter jf.
Drikkevannsforskriften, ble saken lagt ut på doffinportalen 25.05.2016.
Det kom inn kun et tilbud som ikke svarte til utlysningsteksten. Tilbudet hadde en kostnad på kr.
1.3 mill. eks mva. Med grunnlag i skissert løsning og den forholdsvis høye kostnaden ble
anbudskonkurransen derfor kansellert. Nytt konkurransegrunnlag med mer spesifikke krav ble
da utarbeidet og ny anbudskonkurranse iverksatt.
Det kom inn kun ett tilbud i den andre runden også. Til forskjell var tilbudet denne gangen i
samsvar med utlysningsteksten og vil gi kommunen en sikker løsning på utbedring av
lekkasjene. Dog var det over vedtatt kostnad jf. k-sak 54/15, 07.09.2015.
Dette innebærer at totalkostnaden for utbedringen vil komme på kr. 1 mill. eks mva., og vil
kreve en merfinansiering før prosjektet kan iverksettes.

Vurdering
Det er en forholdsvis stor lekkasje som må utbedres. Det har vært en omfattende kartlegging
mht. løsninger. Membranduk er det som fremtrer som beste løsning i kommunens to basseng.
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Løsning:
Løsningen som er presentert er heldekkende membranduk (Protan 524) som legges på innsiden
av bassengene. Membranduken helsveises og rørgjennomføringer forsegles med mansjetter som
sveises sammen med membranduken. Valgte løsning vil gi et produkt som er raskt å legge, og
lett kontrollerbart. Utenpåliggende membran gir mulighet for visuell inspeksjon og enkle
reparasjoner senere.
Utførelse og framdrift:
På Ryggahøgda er det to uavhengige basseng på 1200m3 (total 2400m3) som kan tappes ned og
arbeides med, og samtidig ha beredskapsvann tilgjengelig.
Det vil bli kjørt en kontrollert nedsenkning av basseng 1 før flikkarbeid utføres, og så blir
membranduken lagt og gjennomføringer tettet.
Tiltak på basseng 2 vil bli utført med samme metode, men først etter at basseng 1 er fylt opp og
testet. Dette sikrer at vi har tilstrekkelig beredskapsvann tilgjengelig i forbindelse med
reparasjonsarbeidet.
Presentert løsning til gjennomføring vurderes å være en sikker løsning. I tillegg vil den være like
holdbar, økonomisk og tidsbesparende i forhold til alternative løsninger (f.eks. smøremembran
og Epoxy).
Estimert gjennomføringstid for prosjektet er 2 mnd. fra oppstart. Kontrahering vil bli iverksatt
snarlig etter et evt. vedtak. Oppstart utifra dette er da forventet igangsatt høsten 2016.
Økt kostnad:
Prosjektet ble først vedtatt finansiert med en økonomisk ramme på kr. 450 000 eks mva.
Grunnlaget for finansieringen var en kartlegging gjort for en lengre tid tilbake på samme vis
som vedtatt beløp har ligget i økonomiplan like lenge.
Det er beklagelig at det behøves merfinansiering men mer detaljvurdering og leting etter optimal
løsning har medført at man er av den oppfatning at innvendig membranduk er det «beste» for
vårt anlegg.
Etter to utlysningsrunder er beste pristilbud fra aktuell tilbyder på kr. 906 040 eks mva. I tillegg
vil det påløpe diverse kostnader for strøm, avfall og eventuelle tilpassinger i forbindelse med
arbeidet. De totale utbedringskostnadene er beregnet til kr. 1 mill. eks mva.
Mottatt tilbud er vurdert til å gjenspeile den reelle prisen i markedet, og det anbefales derfor til
vedtak en økt finansiering slik at man kan gjennomføre prosjektet i tråd med de siste planer.
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Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.

Prinsipp skisse

Gebyrvurdering:
Reparasjon av bunnplatene på høydebassengene er tidligere lagt inn i hovedplan for vann og
avløp med kr. 450 000,- eks mva. Prosjektet er i tillegg inkludert i økonomiplanen for
kommunen. Merfinansieringen vil dessverre komme i tillegg, men vil ikke gi noe utslag i
forhold til kommunale avgifter.
Miljømessig vurdering
Det er stor miljøgevinst i å begrense lekkasje av ferdig produsert og distribuert vann. Løsningen
som velges har lang levetid, er produsert i Norge og avfall fra montering gjenvinnes ved Protans
anlegg i Drammen. Firmaet som tilbyr utbedringen er ISO 9001- og 14001-sertifisert.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/6813-1
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Skageåsen boligfelt trinn 4. Utbygging av resterende regulerte boligtomter
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
71/16
75/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune vedtar oppstart av reguleringsendring av plan Skageåsen III, vedtatt
18.3.1996.
Reguleringsendringen omfatter regulert område som ikke er utbygd.
2. Overhalla kommune bygger ut resterende boligtomter i Skageåsen iht. vedtatt endret
reguleringsplan innenfor en kostnadsramme på 6,2 mill kr eks mva. Av dette knytter 1,4 mill
kr seg til vann/avløp, slik at utbyggingskostnadene for øvrig utgjør 4,8 mill kr eks mva.
3. Prosjektet finansieres med lån. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med
følgende budsjettering:
Art
Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Beløp
02700
6030
31500
0511
150.000
Reguleringsendring
02700
6030
31500
0511
450.000
Prosjektering
02700
6030
31500
0511
4.100.000
Utbygging
02700
6030
31500
0511
100.000
Prosjektledelse
04290
6030
31500
0511
1.200.000
Momskomp
02300
6010
34550
0511
700.000
Vann
02300
6020
35301
0511
700.000
Avløp
07290
8000
85010
0906
-1.200.000
Momskomp
09100
8100
88000
0906
-6.200.000
Bruk av lån
4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter og avtaler for å få arbeidet
gjennomført i henhold til vedtak.
5. Tomtepris vedtas senere etter inngåelse av utbyggingskontrakt.
Hjemmel for vedtaket er:
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Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

Vedtatt reguleringsplan:

Saksopplysninger
Siden 2009 er det bygd 23 eneboliger i Skageåsen. Det er nå 13 byggeklare tomter igjen, hvorav
fem tomter som pr. dags dato er håndgitt for en begrenset tidsperiode til Byggmester Bjørn
Sjaastad AS for markedsføring av boligprosjekt for unge etablerere.
I resten av boligfeltet som ikke er utbygd er det 18 tomter.
Fullført utbygging av feltet vil sikre gode tomtereserver på Skage en periode framover.
Det skal bygges nytt høydebasseng og kjøpes tilhørende tomt fra Gunnar Brattberg nord for
området som ikke er utbygd. I den forbindelse blir det bygd anleggsvei i regulert vegtrase nord
for bebyggelsen. Denne vegen er regulert med tanke på adkomst til eventuelle byggefelt lenger
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øst. Gunnar Brattberg har presentert kommunen utbyggingsplaner for mange boligtomter i
området øst/nordøst for kommunens tomt.
Tilførselsvegen i denne retningen har reguleringsbredde som ikke gir tilstrekkelig med plass for
gang/sykkelveg, noe som er en dårlig løsning i forhold til trafikksikkerhet.
Gjeldende plan bør derfor vurderes endret for å tilfredsstille en trafikksikker utbygging videre i
området slik at ikke adkomst blokkerer en eventuell videre utvikling av området. Slik utbygging
vil kreve ytterligere grunnerverv.
Skal reguleringsplanen endres må en se på planen totalt.
Tomteutforming og interne veger og gang-/sykkelveger kan vurderes for å få et attraktivt
boligfelt. Det bør være en målsetting å bevare antall tomter, men like viktig er god
tomteutforming. Noen av tomtene er for små og kan derfor være utfordrende å bygge ut slik de
er regulert nå. Siden gjeldende reguleringsplan ble utarbeidet har byggeskikken endret seg, og
boligbyggerne etterspør i dag tomter tilpasset dette. Skal tomtene vi tilbyr være attraktive i tiden
fremover, er det viktig å tilpasse seg nye byggeskikker og trender.
Settes en reguleringsendring i gang nå må man påregne at det tar minst et halvt år før man kan
gå videre med utbygging av tomtene. Aktuelle tomter kan da trolig være byggeklare om ca 8-10
måneder, dvs. omkring sommeren 2017.
Kommunestyret vedtok 20.6.16 i sak om økonomiplanen å sette av kr. 3.000.000 til
opparbeidelse av resterende del av kommunalt boligfelt. Som beskrevet nedenfor vil
utbyggingskostnadene ved en utbygging bli noe høyere enn dette beløpet.
Vurdering
Videre utbygging tilsier reguleringsendring før man setter i gang.
Utbyggingen er ikke avhengig av tilførselsvegen i nord, men vegen inngår i kommunens
reguleringsplan og bør endres til parallell veg og gang-/sykkelveg. Dette tilsier altså ytterligere
grunnerverv for å kunne realiseres.
Ved bygging av høydebassenget bygges veg av tilstrekkelig kvalitet for drifting av anlegget,
men ikke mer (grusdekke). Veien bygges med dimensjonering for toppdekke av asfalt og
mulighet for utvidelse ved en evt. senere anledning.
Nødvendig grunnerverv for etablering av gang- og sykkelvei kan samkjøres med utbygging når
videre boligbygging bortover i Hunnaåsen eventuelt blir aktuelt på et senere tidspunkt.
Erfaringsmessig er det vanskelig å selge alle tomtene i et boligfelt. For å unngå dette, bør
tomteutformingen vurderes. Er tomtene for små eller de ligger i svinger/ved snuhammer, vil
regulert byggelinje ta mye plass og vanskeliggjøre plassering av hus og garasje.
Det er bedre økonomi å gi hver tomt nok plass og se på plassering av lekeplasser og friområder,
enn å sitte igjen med ubebygde tomter som ofte blir skjemmende områder i boligfeltet.
Rådmannen anbefaler at det settes i gang ferdigstillelse av Skageåsen boligfelt for å kunne tilby
byggeklare kommunale boligtomter i Skageområdet.
Det tas utgangspunkt i oppstart av reguleringsendring i slutten av 2016, med påfølgende
prosjektering og utbygging. Prosjektering og utbygging omfatter veg, vann og avløp og
framføring av strøm og bredbånd til tomtegrense. Kostnadene til vann/avløp er samlet beregnet
til 1,4 mill kr og vil på vanlig vis bli en del av selvkostområdet. Øvrige kostnader er beregnet til
4,8 mill kr. En kan ut fra det foreløpig grovt stipulere kostnadene pr. tomt til ca kr. 260-300.000,
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avhengig av endelig antall tomter og endelige utbyggingskostnader. Rådmannen vil derfor tilrå
at endelige tomtepriser fastsettes når endelig utbyggingsløsning er avklart.
Samlet sett ligger det etter rådmannens oppfatning her godt til rette for å kunne oppnå flere
byggeklare tomter med en attraktiv utforming/beliggenhet og i et fornuftig prisleie.
Befolkningsutviklingen i Overhalla er positiv og prognosene tyder på vesentlig flere innbyggere
i årene som kommer. Utviklingen tilsier derfor at tomtetilbudene i kommunen bør utvikles
videre.
Reguleringsendring og utbygging av maksimalt 18 boligtomter gjennomføres innenfor en
kostnadsramme på med følgende budsjettering:
Art
Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Beløp
02700
6030
31500
0511
150.000
Reguleringsendring
02700
6030
31500
0511
450.000
Prosjektering
02700
6030
31500
0511
4.100.000
Utbygging
02700
6030
31500
0511
100.000
Prosjektledelse
04290
6030
31500
0511
1.200.000
Momskomp
02300
6010
34550
0511
700.000
Vann
02300
6020
35301
0511
700.000
Avløp
07290
8000
85010
0906
-1.200.000
Momskomp
09100
8100
88000
0906
-6.200.000
Bruk av lån
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Saksmappe: 2016/6309-6
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Vurdering av planspørsmålet - Nytt boligområde i Hunnaåsen, eiendommen
13/1
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
75/16
76/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas igangsetting av områderegulering for Hunnaåsen. Reguleringsplanen skal
utarbeides av privat forslagsstiller i samråd med kommunen.
2. Formelt oppstartsmøte skal avholdes før planoppstart.
3. Det skal inngås en egen avtale som regulerer kostnader og ansvarsfordeling med
reguleringen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Oversiktskart
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Aktuelt planområde

Saksopplysninger
Bakgrunn og begrunnelse
I februar 2016 mottok kommunen en konkret henvendelse fra grunneier av eiendommen 13/1,
om å vurdere muligheten for en framtidig boligutbygging av et areal i Hunnaåsen.
Det ble avholdt et orienteringsmøte 25.februar med representanter fra grunneier, konsulent,
miljø- og landbruksforvaltningen og teknisk avdeling til stede. Det ble gitt gjensidig
informasjon, henholdsvis om utbyggingsplanene og den kommunale planprosessen for denne
type saker, samt om forestående revisjon av kommuneplanens arealdel. I tillegg har grunneier og
representanter fra teknisk avdeling befart området.
Ultimo juni fikk kommunen oversendt et planutkast med bærende tanker for nytt boligområde,
og en redegjørelse for hvorfor planen ønskes behandlet før en revisjon av kommuneplanens
arealdel.
Redegjørelsen viser til at planområdet har vært inne i kommunens overordna planverk tidligere.
Hvis man ser på tidsfaktoren og det samfunnsmessige aspektet, så vil man ved å vente på
arealdelen miste 2-3 år med potensielle kjøpere og tilflytting. Både Namsos og Overhalla er i
vekst og en mangel på attraktive tomter kan ha konsekvenser for tilflyttingen.
Kort om framlagt planforslag
Foreslått boligområde er på ca. 200 daa, og vil gi anslagsvis 130-150 boenheter, fordelt på
primært eneboliger, noen flermannsboliger og eneboliger i rekke. Utbyggingsprosjektet vil være
naturlig å se i et 20-30-års perspektiv med en etappevis utbygging på 30-50 tomter. Det opplyses
at planområdet består av middels- og høybonitetsskog, med kalkglimmerskifter i veksling med
garbenskifer som underlag. Eksisterende lysløype/tursti som går gjennom planområdet søkes
innlemmet i planen, eventuelt legges om i ny trase. Det ønskes videre en avklaring med
kommunen om det ønskes avsatt areal til en ny framtidig barnehage og hvorvidt man bør søke
flere innfartsveger enn det som eksisterer i dag.

Kommunens arealplaner i området og historikk
Planområdet ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er formålsregulert til LNFRområde. Gjeldende arealplan er fra juni 2007, men er planlagt revidert i løpet av kommunestyreperioden. Oppstart av arealplandelarbeidet vil bli endelig fastlagt i forbindelse med utarbeidelse
og behandling av kommunens planstrategi for valgperioden 2016-2020. Målsetningen er å vedta
planstrategien inneværende år.
Kommunedelplan for Skage ble første gang vedtatt i desember 1988, og et større byggeområde i
Hunnaåsen ble tatt inn som et potensielt framtidig boligområde. Deler av framlagt forslag til nytt
boligområde i Hunnaåsen vil ligge innenfor dette området.
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I 2003 ble kommunedelplanen revidert, og framtidig utbyggingsområde i Hunnaåsen tatt ut etter
en ny vurdering med blant annet datidens prognose for framtidig befolkningsvekst og lavere
etterspørsel etter boligtomter. Tomtereserven innenfor allerede vedtatte reguleringsplan for
Skageåsen III (vedtatt mars 1996), ledige tomter i reguleringsplan for Skageåsen boligfelt
(vedtatt februar 1984) og Skagetunet (Grovin) var i tillegg vurdert til å kunne dekke et framtidig
tomtebehov/etterspørsel i flere tiår framover.
I 2012 startet en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Skage sentrum opp. Et av formålene
med planarbeidet var å se på områder for sentrumsnære utbyggingsområder for boligbygging.
Planarbeidet ble gjennomført som en områderegulering (utvidet planområde i forhold til
gjeldende reguleringsplan for Skage sentrum), og skulle erstatte kommunedelplanen fra 2003.
Ny reguleringsplan fikk benevnelsen Hunn, og ble vedtatt februar 2013. Kommunedelplan for
Skage ble opphevet samtidig da den innholdsmessig ikke omfattet flere nye framtidige
utbyggingstiltak.
Tomtereserven i Skageområdet
Tomtereserven innenfor gjeldende reguleringsplaner er per i dag, henholdsvis ca. 40-50
boenheter i sentrum (hovedsakelig kjerkåkeren og skivefabrikken) og i underkant av 30 tomter i
Skageåsen (inkl. ca. 18 tomter som ikke er opparbeidet). I sentrumsområdet er det imidlertid
krav om detaljregulering før utbygging av enkelte områder avsatt til utbygging kan iverksettes.
Det vil kreves et utbyggingsvedtak før opparbeidelse av siste utbyggingsetappe i Skageåsen III
kan iverksettes.
Lovgrunnlaget
Det framgår av plan- og bygningslovens kapittel 11 og 12 hvordan planer skal lages og hvilken
status de har. Kommuneplanen er overordna og førende for dette arbeidet.
(§11-5) Kommuneplanens arealdel skal blant annet angi hovedtrekkene i arealdisponeringen,
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke
viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.
(§12-2) Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det behov for å gi mer detaljert områdevis
avklaring av arealbruken. Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel
overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. For
områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder §§ 4-1
(Planprogram) og 4-2 andre ledd (Planbeskrivelse og konsekvensutredning).
(§12-3) Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter
krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring
av vedtatt reguleringsplan. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett
til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og
anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til
reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Private forslag må innholdsmessig
følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende
områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i §§ 4-1 og 4-2 andre ledd.
(§12-4 femte ledd) Rettsvirkning av reguleringsplan. «Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i
plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter §12-11, ikke satt i gang senest 10 år
etter at planen er vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggings-
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områder etter planen, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. Tiltakshaver er ansvarlig for
å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens vurdering.»
Tidligere gjaldt det en 5-års grense for igangsetting av bygge- og anleggstiltak for planer som
var fremmet av private. Ved en lovendring som trådte i kraft 1.1.2015 ble 5-årsregelen opphevet
og erstattet med et generelt krav om vurdering og oppdatering av plangrunnlag av planer som er
10 år eller mer. Kommunen har da mulighet til å vurdere om den gamle planen ivaretar
utfordringer og utviklingstrekk som gjør seg gjeldende i kommunen, for eksempel hensyn til
naturfare og at planen fortsatt gir grunnlag for gode løsninger i tråd med kommunens mål og
strategier.
Plan- og bygningslovens §12-11 angir hvordan kommunen skal behandle private reguleringsplanforslag. Kommunen kan enten avgjøre om framlagt forslag skal fremmes til behandling og
offentlig ettersyn, eventuelt samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet, eller å
ikke fremme forslaget. Hvis forslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller
områderegulering, kan forslagsstiller kreve planforslaget forelagt kommunestyret.
I kommentaren til denne paragrafen står det at områdeplaner skal utarbeides av kommunen, med
mindre kommunen inngår avtale med en privat eiendomsutvikler om å forestå arbeidet med en
områdeplan.
Vurdering
Privat forslagsstiller har ønsket å fremme saken for formannskapet. Dette for å få en avgjørelse
på om oppstart av planarbeidet kan startes allerede nå, eller om det vil bli krevd å fremme dette
som en del av forestående revisjon av kommuneplanens arealdel. Reguleringsspørsmålet
vurderes å være av prinsipiell betydning og fremmes til behandling i kommunestyret.
Med unntak av utbyggingsformålet i framlagt forslag til regulering, vil ikke innholdet i selve
planforslaget bli nærmere vurdert i denne omgang. Dette er forhold som skal avklares i et
formelt oppstartsmøte mellom partene. Det er selve reguleringsspørsmålet, og om en skal tilrå
en igangsetting av regulering eller ikke, som er det vesentlige i denne saken.
Kommunens prioritering av planoppgaver skal i hovedsak være i tråd med kommunens vedtatte
planstrategi, samt forholde seg til gjeldende kommuneplan. Dette skal gi forutsigbarhet i
planarbeidet for både kommunen og private forslagsstillere, da en planprosess vil være
ressurskrevende for begge parter. Plan- og bygningsloven har i tillegg lovfestede saksbehandlingsfrister for behandling av private planforslag, og i perioder med stor kommunal
reguleringsaktivitet så vil private planforslag som ikke er i tråd med overordna planer, legge
føringer for prioritering og ressursbruk av kommunens fagadministrasjon.
Framlagt forslag til reguleringsplan er vurdert til å være et innspill til detaljregulering (§12-3).
Når det mottas private planforslag/henvendelser som avviker vesentlig fra kommuneplanens
arealdel, så vil kommunens fagadministrasjon som oftest fraråde igangsetting av detaljregulering
(§ 12-11) og heller anbefale at tiltaket/planen fremmes i forbindelse med rullering/revisjon av
kommuneplanens arealdel (hvert 4. år). Dette gjelder spesielt for tiltak som omfatter forslag til
større boligutbygginger. Frarådingen begrunnes i hovedsak med at det er viktig for kommunen å
vurdere innspill til nye boligområder i en større sammenheng, blant annet med tanke på
ny/eksisterende infrastruktur, bosettingsmønster, skole, barnehage, landbruk, miljø med mer.
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Plan- og bygningsloven åpner imidlertid for at private har rett til å fremme private forslag til
detaljregulering, mens en områderegulering betinger at kommunen inngår en avtale med privat
aktører for utarbeidelse av en reguleringsplan.
Til sammenligning har kommunen selv startet en områderegulering av nytt boligområde i
Hildresåsen. Områderegulering er valgt som planform fordi at nytt byggeområde ikke er i tråd
med overordna arealplan og det planlegges en etappevis utbygging. I tillegg vil det være flere
forhold/tema som må avklares/utredes nærmere på et overordna nivå som en områderegulering
vil være.
Alternativt kan kommunen la forslagstiller fremme en detaljregulering, med den usikkerhet det
ligger i å fremme planforslag som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Før et
eventuelt komplett planforslag blir fremmet skal det avholdes et formelt oppstartsmøte hvor
rammer for reguleringen blir fastlagt.
Deler av framlagt planforslag til nytt boligområde i Hunnaåsen vil komme innenfor et område
som fram til 2003 var foreslått som et potensielt nytt utbyggingsområde for boligbebyggelse. I
forbindelse med områdereguleringen av Hunn, fikk kommunen anbefaling (faglig råd etter at
planforslaget hadde vært utlagt til offentlig ettersyn) fra Fylkesmannens landbruksavdeling, i
hovedsak ut fra jordvernhensyn, om å gjøre en helhetlig vurdering av alternative
utbyggingsområder for boliger i Skage med omland. Dette enten gjennom en revisjon av
kommunedelplan for Skage, eller gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel, sekundært at
plangrensen for områdereguleringen for Hunn ble utvidet til å omfatte et større omland som
muliggjorde etterspurt utredning og avveining. De mente at Hunnaåsen og Skageåsen var
områder som var mer i tråd med den utbyggingsstrategien som har ligget til grunn for
utviklingen av Skage den senere tid, og som naturlig burde inngå som en del av vurderingen av
alternativ lokalisering. Med bakgrunn i at planens begrensning hadde vært grundig vurdert tidlig
i planprosessen, var det lite aktuelt for kommunen å starte opp en ny prosess med å utrede
alternative boligområder som lå i Skageåsen/Hunnaåsen på daværende tidspunkt i områdereguleringen.
Tomtereserven i sentrumsområdet på Skage, og Skageåsen er per i dag henholdsvis 40-50
boenheter i sentrumsområdet og i underkant av ca. 30 tomter (utbyggingsklare + ikke
opparbeidet) i Skageåsen. Per 1.7.16 har kommunen 3847 innbyggere og prognosen ved høy
nasjonal vekst viser en økning i folketallet på omlag 1500 personer fram til 2040. Blir
befolkningsveksten slik som prognosene fra Statistisk sentralbyrå tilsier, så vil det være behov
for å vurdere og tilrettelegge for nye boligområder i nær framtid. Dette for å imøtekomme økt
etterspørsel og fortsatt vekst i kommunen.
Konklusjon og tilrådning
Det er kommunens ansvar å bestemme arealbruken i kommunen. Viktige spørsmål som blant
annet hvor en framtidig boligutbygging skal lokaliseres er ett av flere tema som i hovedregel bør
vurderes i forbindelse med kommunens overordna planlegging, og ikke ved en detaljregulering.
Dette tilsier at framlagt planforslag bør vurderes i forbindelse med revisjon av kommuneplanens
arealdel.
Private initiativ som sammen med kommunen kan bidra til å dekke en framtidig økt etterspørsel
etter boligtomter, er imidlertid positivt. I de senere årene (siste 10-året) har det vært fokus på
dekke etterspørselen etter sentrumsnære boenheter i kommunesenteret og på Skage. Per i dag
vurderes regulerte utbyggingsområder på disse stedene til å kunne dekke et framtidig behov i
flere 10-år framover. Fokuset framover vil være å se muligheter for nye boligområder i nær
tilknytning til sentrumsområdene. Det vil med en høy til moderat vekst i folketallet fram til 2040
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være viktig for kommunen å kunne møte forventet etterspørsel med attraktive byggeklare
tomter.
Tomtereserven i Skageåsen III per i dag vurderes til å kunne dekke etterspørselen etter
eneboligtomter i 4 – 6 år. Et nytt tomtetilbud i Hunnaåsen kan medføre at byggeklare tomter og
siste utbyggingsetappe på 18 tomter, ikke vil få den utbyggingstakten som er ønskelig etter å ha
lagt ned store grunnlagsinvesteringer.
Hunnaåsen utpeker seg som et svært aktuelt nytt utbyggingsområde og som vil være naturlig å
vurdere på nytt i forbindelse med forestående arealplanarbeid. Begrunnelsen er at området
tidligere har vært vurdert i overordna planer, samt faglige råd fra Fylkesmannens
landbruksavdeling i forbindelse med områdereguleringen for Hunn. Dette kan tale for å gi en
positiv tilbakemelding om oppstart av reguleringsarbeid før arealplanarbeidet starter.
Hvis det gis klarsignal for oppstart av reguleringsplanarbeid nå, så har kommunen lagt en klar
føring for lokalisering av nytt boligområde i forkant av arealplanprosessen.
En reguleringsplan på ca. 200 daa, tiltakets omfang og forslagsstillers signaler om en etappevis
utbygging, tilsier klart at reguleringen bør gjennomføres som en områderegulering og ikke en
detaljregulering. Hovedbegrunnelsen er at planforslaget avviker vesentlig fra kommuneplanens
arealdel og det vil være flere forhold som bør avklares i en overordna planform. Innenfor en
områderegulering er det mulig å variere detaljeringsgraden slik at de feltene som er nærmest
realisering kan vises så detaljert at det ikke er nødvendig med ytterligere planlegging før
gjennomføring. For øvrige utbyggingsetapper kan detaljeringsgraden være mindre, og supplert
med et krav om detaljregulering.
Planforslag som ikke er i tråd med overordna plan, skal omfatte utarbeidelse av planprogram og
konsekvensutredning og nødvendige undersøkelser. Dette uavhengig av hvilken planform en
velger.
Hvis kommunen overlater til private å utarbeide forslag til områderegulering, må det avklares i
en egen avtale om hvem som skal bære kostnadene med en regulering.
Ut fra ovennevnte vurderinger tilrår rådmannen at det blir igangsatt arbeid med en
områderegulering for Hunnaåsen. Formelt oppstartsmøte skal avholdes og det skal inngås en
egen avtale som regulerer kostnader og ansvarsfordeling med reguleringen. Rådmannen gis
fullmakt til å inngå nærmere avtale om en ansvars- og kostnadsfordeling.
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Saksmappe: 2016/7212-1
Saksbehandler:
Johan Grongstad

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Støtte til vedlikehold av veger til turområder
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
72/16
77/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune gir et engangstilskudd til opprusting av veg til
turområde/parkeringsplass på Reinbjør med kroner 50 000.
2. For vegen nevnt i punkt 1 dekker Overhalla kommune kostnader med brøyting og
strøing, samt høvling på vår og høst. Egne kontrakter blir inngått med grunneier og
kostnadene dekkes fra driftsbudsjettet.
3. Overhalla kommune gir en engangsstøtte til opprusting av veg fra bom til
turområde/parkering på Solem innenfor et rammebeløp på kroner 20 000 eks mva.
Opprusting og utførelse tas i samråd med grunneier.
4. For vegen nevnt i punkt 3 dekker Overhalla kommune kostnader med brøyting og
strøing, samt høvling på vår og høst. Egne kontrakter blir inngått med grunneier og
kostnadene dekkes fra driftsbudsjettet.
5. Følgende finansiering foretas for punkt 1 og 3 gjennom bruk av disposisjonsfond.
Art
14719
19401

Ansvar
6000
6000

Tjeneste
36053
36053

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Prosjekt
1554
1554

Beløp
70.000.-70.000.-

Saksopplysninger
Vei og parkering til turområde på Reinbjør
Grunneier Per Helge Haugdal har søkt kommunen om en engangsstøtte til opprusting av
skogsbilvegen fra Reinbjør og frem til parkeringsplassen på Reinbjør.
Dette er en veg med stor og økende utfart på grunn av adkomsten/tursti til Koltjønnhytta.
Adkomsten er først på ca. 460 meter privat gårdsveg og deretter ca. 1400 meter på privat
skogsbilveg. Vegene er ikke dimensjonert for så stor trafikk som er der i dag, og det er derfor
behov for en betydelig oppgradering.
Ettersom det i følge grunneier er utfartstrafikken som er hovedbruker av vegen, har grunneier
søkt om støtte til oppgradering. Oppgraderingskostnaden er anslått av grunneier til å bli 89 600,med følgende kalkyle.
Kostnadsoverslag
Vegetasjons rydding av vegkanter
Grøftrens og profilendring på vegkurvatur
Nytt toppdekke med grus
Sum kostnadsoverslag

Egeninnsats fra grunneier
14 000.75 600.89 600.-

Vei til parkering til turområde på Solem
Samme problemstilling er det på vegen fra bom til parkeringsplassen på Solem. I dag er det slik
at Overhalla kommune er fester av selve parkeringsarealet og bekoster vedlikehold av dette. For
å komme opp til parkeringsplassen er det en veistubb på 550 meter som Kjell Ivar Eidsmo er
grunneier av. Her har vi samme problematikk som veien opp til Reinbjør. Veien er tidvis i så
dårlig forfatning at den knapt er kjørbar.
Siden dette også er adkomsten til et svært mye brukt turområde som kommunen har vært med på
å legge til rette for, er det naturlig at det også gis noe støtte til opprusting av denne.
I dag er det slik at brøyting og strøing av denne veien bekostes av kommunen og er med i
brøytekontrakten kommunen har i området.
Overhalla kommune hadde frem til 1.1.2014 inntekter fra bomkassene på begge steder.
Avgiftsbetalingen ble da avviklet for å stimulere til økt aktivitet i et folkehelseperspektiv. Dette
innebærer at utgifter til brøyting og strøing nå belastes veibudsjettet i sin helhet.
Vurdering
Det er en kjent sak at utfarten til Koltjønnhytta og Solem - Himovatnet er betydelig og har vært
økende de senere år. I et folkeperspektiv er dette meget positivt. At Overhalla kommune har lagt
ekstra til rette med å fjerne parkeringsavgiften med virkning fra 1.1.2014 har trolig påvirket
bruken, man har lykkes med å få «folket ut på tur» i større grad enn før. Økt bruk er selvsagt
også knyttet til oppgraderinger av turstiene de senere år, noe kommunen også har gitt noe støtte
til.
Man er kjent med at disse vegene tidvis har og har hatt et stort behov for vedlikehold. Det har
vært mange henvendelser til teknisk kontor om vegstandarden.
At private grunneiere blir belastet fullt ut med vedlikehold på veger som er til stor nytte for
kommunens innbyggere, gjør at det ikke er unaturlig å vurdere om det skal medføre noe støtte
fra kommunen.
At grunneierne selv har nytte av veien til tømmerdrift, jakt og lignende er også et moment i
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dette, men denne bruken er betydelig mindre enn persontrafikken resten av året. Denne bruken
krever heller ikke samme vegstandard.
Hovedslitasjen er det privatbiler som forårsaker (utfart til turområder). Siden grunneierne også
har nytte av veiene vil det være naturlig å vurdere en viss kostnadsfordeling, om kommunen
kommer til at en vil gi noe økonomisk støtte.
Å vurdere eventuell støttesum er en utfordrende øvelse der man må se på helheten.
Utfartstrafikk til turområder, veglengde osv kan være parametere å vurdere. Grunneier på
skogsbilveien til Koltjønnhytta står selv for ryddingen langs veien, noe som kan betraktes som
egeninnsats og derfor ikke er tallfestet. Ut i fra en helhetsvurdering foreslås det innvilget et
engangstilskudd på kroner 50.000 for denne vegstrekningen.
Samme problemstilling er det på vegen opp til turområdet/parkeringsplassen på Solem. Ut fra
dette og med tanke på forfatning på denne vegen, vil det etter rådmannens oppfatning være
riktig å innvilge noe støtte til opprusting også her. Det har vært mange henvendelser til teknisk
kontor om vegstandarden også på denne. Denne vegen har ikke samme lengde som vegen opp til
Reinbjør, så det vil være naturlig å sette et stønadsbeløp noe lavere av den grunn.
Ut i fra en helhetsvurdering foreslås det støtte til opprusting av vegen inenfor en ramme på
kroner 20 000 eks mva. Opprusting og utførelse tas i samråd med grunneier.
Adkomst til disse to turområdene peker seg ut som de mest brukte i Overhalla. I et
folkehelseperspektiv er det viktig å sørge for god tilgjengelighet. Kommunens rolle er her å
bidra til at allmennheten får tilgang til de flotte turområdene vi har i Overhalla.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2008/2559-88
Saksbehandler:
Asle Lydersen

Saksframlegg

Innmelding i sykkelbynettverket
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
65/16
78/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
I tråd med intensjonene i Overhalla kommunes sykkelstrategi 2015-2020 “Vind i håret” melder
kommunen seg inn i Sykkelbynettverket. Dette med sikte på å utveksle og dra nytte av
kompetanse og erfaringer om utvikling av sykkelbruk i hverdagen.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Sykkelstrategi for Overhalla kommune 2015-2020 “Vind i håret” Sak 2015/9278-1
Saksopplysninger
Sykkelbynettverket er Statens vegvesens sykkelfaglige nettverk for ansatte i kommuner,
fylkeskommuner og Statens vegvesen. Sykkelbynettverket er åpent for alle kommuner og
fylkeskommuner som ønsker å være med. Sykkelbynettverket har for tiden i alt 101 medlemmer.
80 kommuner er med, 15 fylkeskommuner og alle de fem regionene i Statens vegvesen,
nettverket er organisert regionvis. Overhallas nettverk vil bestå av region Midt.
Mål for arbeidet i Sykkelbynettverket er å heve kompetansen i tilrettelegging for sykling blant
medlemmene, formidle erfaringer fra deltakerne og å skape arenaer for dialog, diskusjon og
informasjonsutveksling mellom medlemmene. Nettverkets arbeid retter seg mot
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beslutningstakere, planleggere og andre som arbeider med utbygging, drift og vedlikehold av
infrastruktur for syklende.
Medlemskap i Sykkelbynettverket gir tilgang til kurs, studieturer og nettverksamlinger, samt
annen informasjon for bedre å kunne legge til rette for sykling. Aktiviteter i nettverket er
 Nettverkssamlinger (regionvis)
 Temasamlinger (f.eks. temasamling om kommunikasjon)
 Grunnkurs i sykkelplanlegging
 Studieturer
 Kommunikasjon: nettsiden sykkelbynettverket.no, lukket Facebook-gruppe og Twitter.
Nettverkets formelle organisering består av Vegdirektoratet som prosjekteier, sekretariat og råd.
Norconsult er blitt engasjert til å være sekretariatsfunksjonen i inneværende periode. Rådet
består av representanter fra kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen,
Miljøverndepartementet og Helsedirektoratet.
Det er flere landkommuner som er allerede medlem i sykkelbynettverket og “by” er for så vidt
en noe misvisende betegnelse for nettverket. Medlemskap er gratis. For mer informasjon om
nettverket se http://www.sykkelbynettverket.no/om-nettverket/om-nettverket
Vurdering
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.
“Vind i håret” har et ambisiøst tiltaksprogram. For å nå ambisjonen er det behov for å heve
kommunens kompetanse i tilrettelegging for sykling og behov for å ha tilgang til arenaer for
dialog, diskusjon og informasjonsutveksling slik som sykkelbynettverket tilbyr. Medlemskap
medfører ellers lite kostnader for kommunen (gratis medlemskap og selve oppholdet/deltakelsen
ved regionsamlinger vil være gratis for medlemmene).
Rådmannen mener alt i alt at medlemskap / deltakelse i nettverket vil være positivt for
kommunens sykkelsatsing og foreslår derfor at Overhalla kommune melder seg inn i
sykkelbynettverket.
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Saksmappe: 2011/6696-9
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Rådmann i Overhalla

Saksframlegg

Overhalla kommunes delegasjonsreglement - revidering
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
66/16
79/16

Møtedato
06.09.2016
19.09.2016

Rådmannens innstilling
Overhalla kommunes delegasjonsreglement vedtas som foreslått i vedlagte forslag.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.09.2016
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.09.2016, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Forslag til revidert delegasjonsreglement.
Saksopplysninger
I tråd med Kommunelovens §39 nr. 2 skal kommunestyret vedta reglement for delegasjon innen
31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. Kommunens delegasjonsreglement ble
sist vedtatt samlet av kommunestyret 30.1.2012, med seneste mindre endring 30.10.2013.
I forbindelse med byggeprosjekt ny Skage barnehage vedtok kommunestyret 17.12.14 blant
annet at retningslinjer for byggekomiteen gjennomgås helhetlig ved kommende revidering av
kommunens delegasjonsreglement. Dette ble fulgt opp fra kommunestyrets side 17.06.15 i
samme prosjekt gjennom vedtak hvor rådmannen ble bedt om legge frem en egen sak som
nærmere avklarer roller og videre organisering av kommunens faste byggekomite.
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Rådmannen foreslår nå i denne saken en endret praksis i byggeprosjekter, og slik at
formannskapet gis en tydeligere rolle i overordnet styring av slike prosjekter. Tidligere mer
detaljerte bestemmelser om byggekomite foreslås tatt ut.
Forslaget til revidert delegasjonsreglement inneholder ellers få og små justeringer og
oppdateringer i forhold til endringer i lover og forskrifter.
Vurdering
Forslaget er i all hovedsak en videreføring av tidligere reglement og praksis. Reglementet er
oppdatert der en har sett behov for det.
I kommunale byggeprosjekter har en over tid sett behov for en tydeliggjøring av overordnet
styring og gjennomføring av slike prosjekter. I dette ligger også behov for en tydeligere
rolledeling mellom politisk og administrativt nivå. I tråd med tidligere drøftinger om dette i
relevante saker behandlet politisk, fremmer rådmannen nå i revidert delegasjonsreglement
forslag til en forenklet modell. Forslaget skal både tydeliggjøre rollefordelingen og styrke
formannskapets rolle i overordnet styring av kommunale byggeprosjekter.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/7259-2
Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Høringssvar -Strategi 2030 Helse Midt Norge
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
80/16

Møtedato
19.09.2016

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune har følgende uttalelse til Strategi 2030, besvart i forhold til høringsbrevet
og høringsnotatet fra 20.6.2016:
Til enkelte oppsummeringspunkt, bemerkes følgende:
1. Utfordrings- og mulighetsbildet er godt beskrevet på et overordnet nivå.
Kommunen har et sentralt krav og det er deltakelse når strategiene skal operasjonaliseres.
Det ligger et potensiale i velferdsteknologi, både i behandling, oppfølging, kommunikasjon,
veiledning og samhandling. Her kan bl.a. nevnes videokommunikasjon mellom både
helsepersonell, men også mellom pasient og lege/sykepleier.
2. Refleksjoner dilemmaer og mulige veivalg.
Dilemmaene som nevnes i strateginotatet er lett å kjenne igjen og være enige om. Mulighetene
for behandling har en enorm utvikling, mens utfordringen blir hvordan håndtere denne veksten
og økningen i ressursbruk. Derfor vil dette kreve svært mye i forhold til prioriteringer, men også
i forhold til hvordan det samhandles.
Høy grad av fragmentering er svært krevende for både pasient og helsevesen, alle overgangene
er krevende og belastende, spesielt for den multisyke pasienten.
Målet i denne sammenhengen bør være en kommunehelsetjeneste som utgjør en forskjell for
pasienten med å ta ansvar for helheten og kontinuiteten. Helsetjenesten bør derfor tilstrebe en
tydelig rolle- og oppgavefordeling og ikke ha en strategi med at kommunene skal opprette
såkalte 1,5- linjes tjeneste.
Rus og psykisk helse blant unge krever økt samhandling. Ungdom som faller utenfor
utdanningsløpet av ulike grunner og som ikke klarer seg i voksenlivet, fører til at mange får
psykiske problemer og rusproblematikk. Det er viktig med desentraliserte tilbud, spesielt fordi
det er flere involverte parter rundt barn og unge; familie, barnehage, skole, fritid og den
kommunale helsetjenesten.
3. Vi må sikre kompetanse og arbeidskraft.
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Kommunene kan bli den tapende part av ulike årsaker i kampen om fagpersonell. Vi ser det
allerede innenfor enkelte faggrupper som er nøkkelpersoner i kommunehelsetjenesten; lege,
fysioterapeut og sykepleiere spesielt. Det er viktig med godt samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene.
Omdømmet til kommunehelsetjenesten må høynes.
Nye oppgaver blir tildelt i hht til Samhandlingsformen og primærhelsemeldingen.
Det viser seg at kommunene har møtt utfordringene i Samhandlingsreformen godt, men
befolkningssammensetningen, oppgaveoverføringene og de drivkreftene som er i samfunnet mot
f.eks. kraftigere sentralisering, vil gi kommunene store utfordring hvis det ikke sikres kvalifisert
personell.
Økonomi blir et helt sentralt tema når nye oppgaver skal skyves over på kommunene.
Kommunene ønsker at det nedsettes en «økonomigruppe» som sammen kan gjøre felles
beregninger over kostnader som vil følge med oppgaveforskyvningen og hvilke økonomiske og
evt. andre insitamenter som ligger til grunn for oppgaveforskyvningen. Det innbefatter bl.a.
kostnader til medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og til nye ansatte.
4. Folkehelsearbeid, friskliv og mestring
Kommunene er innstilt på å forsterke arbeidet med folkehelsearbeidet og gjøre det som er mulig
for å dempe behovet for helsetjenester gjennom god planlegging av framtidssamfunnet.
Forebygging, friskliv og mestring er sentrale stikkord i denne sammenheng.
Dette betyr at både kommunene og spesialisthelsetjenesten har et folkehelseperspektiv og at
våre ulike fagmiljøer er engasjert i hva som kan gjøres for å fremme helse og forebygge behov
for helsetjenester på våre ulike områder. Spesialisthelsetjenesten bidrar til oppbygging av
kunnskap om bedre forebygging, behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene.
Helsefremmende og forebyggende arbeid skjer i samarbeid.
Det er utfordringer knyttet til mange flere flyktninger/innvandrere i kommunene. Hva er deres
helsestatus og hvordan takler helsevesenet deres helsemessige utfordringer fysisk og psykisk.
Hvordan påvirkes helsesituasjonen for befolkningen av sykdommer som kommer fra andre
verdensdeler (Aids, Ebola, Zika, tuberkulose, poliomyelitt etc)? Kommunene ser for seg et tett
samarbeid om smittevernet.
5. Kommunereformen går inn i avslutningsfasen i denne Stortingsperioden.
Trøndelagsfylkene blir til ett fylke fra 1. januar 2018. Etter sammenslåingen blir det to
helseforetak i Trøndelag. Skal HMN fortsette med to som i dag, evt. i en overgangsperiode, og
deretter smelte de to sammen til ett, og hvordan skal kommunene involveres i den prosessen?
Vi må bygge på avtaleverket og de samarbeidsavtaler som ligger til grunn for samhandlingen
og la det være grunnlaget for strategisk å sikre helhetlige tjenester, kommunikasjon og
informasjon på tvers av nivåene. Avtaleregimet skal gi likeverdige og aktive parter. Vi er
gjensidig avhengig av hverandre og den samhandling som skal være for å innfri pasientenes
helsetjeneste.
Hjemmel for vedtaket er:
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Saksopplysninger
Høringsnotatet redegjør for de tyngste drivkreftene som påvirker samfunnsutviklingen generelt
og helsetjenesten spesielt.
Utfordringsbildet er en voksende og aldrende befolkning, endret sykdomsbilde, et flyttemønster
som trekker de unge mot byene mens de eldre blir igjen i distriktene, mangel på personell, økt
kunnskap og en akselererende teknologisk utvikling som kan forandre hele samfunnet. Mangel
på helhetlig, koordinerte og sammenhengende tjenester er en stor utfordring i tillegg til at vi
hittil har møtt utfordringen med en vekststrategi med økt ressursbruk, noe som ikke vil være en
bærekraftig strategi for framtida.
Mulighetsbildet er et høyt kunnskapsnivå, andre måter å arbeide på, avansert teknologi og et
tettere samarbeid mellom sykehusene og mellom sykehus og kommuner, forsknings- og
utdanningsinstitusjoner. Det blir viktig å utnytte mulighetene som økt kunnskap, medisinsk
teknologiske utvikling og IKT gir oss.
Fragmentering er en problematikk, der spesialisering og oppdeling har lenge vært en viktig del
av det å oppnå bedre kvalitet på tjenestetilbudet. Pasienten kan oppleve tjenestene som
uoversiktlige og fragmenterte, og at det glipper i overgangene mellom dem. Det er i overgangen
fra den ene helsetjenesten til den andre at det er risiko for at kvaliteten svikter. Fragmenteringen
kan ramme de mest utsatte pasientgruppene, de med sammensatte og store problemer, som bl.a.
brukere med psykiske plager, rus - og avhengighetsproblemer og de mest sykdomsbelastede
eldste med flere sykdommer.
Dilemmaer oppstår lett når mulighetene for å gi fremragende helsetjenester også består i at en
må gjøre vanskelige prioriteringer, helsetjenesten kan ikke tilby «alt til alle» innen
ressurstilgangen som vi har til rådighet, både når det gjelder økonomi, men også tilgang på
arbeidskraft. Samfunnsperspektivet og likeverdig helsetilbud kan bli satt opp mot det
individuelle perspektivet, med muligheter til kostbar behandling til nytte for bare
enkeltpersoner.
Samhandling internt i foretaket og med andre deler av helsetjenesten blir enda viktigere i
framtida, for å oppnå en hensiktsmessig arbeids- og ansvarsdeling. God samhandling er
avgjørende for å sikre befolkningen trygge, effektive og likeverdige helsetjenester.
I høringsbrevet listes opp 4 strategiske mål:
1. Vi innfrir pasientenes helsetjenester
2. Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse
3. Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell
4. Vi er gode lagspiller
Høringsinnspillene skal være på et overordnet nivå utformet i tråd med følgende punkt:
1. Om beskrivelsen av drivkreftene
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2.
3.
4.
5.

Dilemmaer og mulige veivalg
Ambisjon og strategiske mål
Viktige områder som er utelatt
Eventuelt

Strategi 2030 vil, når den blir vedtatt, være rettesnor for utvikling og prioritering i årene som
kommer. Strategien er på overordnet nivå. Operasjonalisering av strategien vil skje gjennom
arbeid med utviklingsplaner og andre regionale fagplaner, samt videre arbeid med utvikling av
kultur, lederskap og medarbeidere i foretaksgruppa.

Vurdering
Overhalla kommune har følgende uttalelse til Strategi 2030, besvart i forhold til høringsbrevet
og høringsnotatet fra 20.6.2016:
Til enkelte oppsummeringspunkt, bemerkes følgende:
1. Utfordrings- og mulighetsbildet er godt beskrevet på et overordnet nivå.
Kommunen har et sentralt krav og det er deltakelse når strategiene skal operasjonaliseres.
Det ligger et potensiale i velferdsteknologi, både i behandling, oppfølging, kommunikasjon,
veiledning og samhandling. Her kan bl.a. nevnes videokommunikasjon mellom både
helsepersonell, men også mellom pasient og lege/sykepleier.
2. Refleksjoner dilemmaer og mulige veivalg.
Dilemmaene som nevnes i strateginotatet er lett å kjenne igjen og være enige om. Mulighetene
for behandling har en enorm utvikling, mens utfordringen blir hvordan håndtere denne veksten
og økningen i ressursbruk. Derfor vil dette kreve svært mye i forhold til prioriteringer, men også
i forhold til hvordan det samhandles.
Høy grad av fragmentering er svært krevende for både pasient og helsevesen, alle overgangene
er krevende og belastende, spesielt for den multisyke pasienten.
Målet i denne sammenhengen bør være en kommunehelsetjeneste som utgjør en forskjell for
pasienten med å ta ansvar for helheten og kontinuiteten. Helsetjenesten bør derfor ikke ha en
strategi med at kommunene skal opprette såkalte 1,5- linjes tjeneste.
Rus og psykisk helse blant unge krever økt samhandling. Ungdom som faller utenfor
utdanningsløpet av ulike grunner og som ikke klarer seg i voksenlivet, fører til at mange får
psykiske problemer og rusproblematikk. Det er viktig med desentraliserte tilbud, spesielt fordi
det er flere involverte parter rundt barn og unge; familie, barnehage, skole, fritid og den
kommunale helsetjenesten.
3. Vi må sikre kompetanse og arbeidskraft.
Kommunene kan bli den tapende part av ulike årsaker i kampen om fagpersonell. Vi ser det
allerede innenfor enkelte faggrupper som er nøkkelpersoner i kommunehelsetjenesten; lege,
fysioterapeut og sykepleiere spesielt. Det er viktig med godt samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene.
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Omdømmet til kommunehelsetjenesten må høynes.
Nye oppgaver blir tildelt i hht til Samhandlingsformen og primærhelsemeldingen.
Det viser seg at kommunene har møtt utfordringene i Samhandlingsreformen godt, men
befolkningssammensetningen, oppgaveoverføringene og de drivkreftene som er i samfunnet mot
f.eks. kraftigere sentralisering, vil gi kommunene store utfordring hvis det ikke sikres kvalifisert
personell.
Økonomi blir et helt sentralt tema når nye oppgaver skal skyves over på kommunene.
Kommunene ønsker at det nedsettes en «økonomigruppe» som sammen kan gjøre felles
beregninger over kostnader som vil følge med oppgaveforskyvningen og hvilke økonomiske og
evt. andre insitamenter som ligger til grunn for oppgaveforskyvningen. Det innbefatter bl.a.
kostnader til medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og til nye ansatte.
4. Folkehelsearbeid, friskliv og mestring
Kommunene er innstilt på å forsterke arbeidet med folkehelsearbeidet og gjøre det som er mulig
for å dempe behovet for helsetjenester gjennom god planlegging av framtidssamfunnet.
Forebygging, friskliv og mestring er sentrale stikkord i denne sammenheng.
Dette betyr at både kommunene og spesialisthelsetjenesten har et folkehelseperspektiv og at
våre ulike fagmiljøer er engasjert i hva som kan gjøres for å fremme helse og forebygge behov
for helsetjenester på våre ulike områder. Spesialisthelsetjenesten bidrar til oppbygging av
kunnskap om bedre forebygging, behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene.
Helsefremmende og forebyggende arbeid skjer i samarbeid.
Det er utfordringer knyttet til mange flere flyktninger/innvandrere i kommunene. Hva er deres
helsestatus og hvordan takler helsevesenet deres helsemessige utfordringer fysisk og psykisk.
Hvordan påvirkes helsesituasjonen for befolkningen av sykdommer som kommer fra andre
verdensdeler (Aids, Ebola, Zika, tuberkulose, poliomyelitt etc)? Kommunene ser for seg et tett
samarbeid om smittevernet.
5. Kommunereformen går inn i avslutningsfasen i denne Stortingsperioden.
Trøndelagsfylkene blir til ett fylke fra 1. januar 2018. Etter sammenslåingen blir det to
helseforetak i Trøndelag. Skal HMN fortsette med to som i dag, evt. i en overgangsperiode, og
deretter smelte de to sammen til ett, og hvordan skal kommunene involveres i den prosessen?
Vi må bygge på avtaleverket og de samarbeidsavtaler som ligger til grunn for samhandlingen
og la det være grunnlaget for strategisk å sikre helhetlige tjenester, kommunikasjon og
informasjon på tvers av nivåene. Avtaleregimet skal gi likeverdige og aktive parter. Vi er
gjensidig avhengig av hverandre og den samhandling som skal være for å innfri pasientenes
helsetjeneste.
Miljømessig vurdering
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