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1. Innledning
Rådmannen legger hvert år fram et forslag til handlings- og økonomiplan for de kommende fire år, der
det første året er årsbudsjettet. Bestemmelser for kommunal økonomiplan er hjemlet i kommunelovens §
44. Kommunene har ulik praksis når det gjelder behandlingstidspunkt. Overhalla har i senere år valgt å
fremme planen til behandling på vårparten, med en revidering i desember.
Revidert økonomiplanen 2018 - 2021 tar utgangspunkt i forslag til årsbudsjett 2018 og en framskriving av
tallene. Framstillingen har en mindre detaljert inndeling enn årsbudsjettet. Det er lagt vekt på å få fram
den økonomiske utviklingen i grove trekk, med angivelse av planlagte rammer for hovedområdene.

2. Økonomiske rammebetingelser
Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 68 % av samlede inntekter.
Overføringen legger en stor del av premissen for nivået en kan tilby på tjenestene. Stortinget vedtar årlig
størrelsen på rammetilskuddet og skatteandelen kommunene får. En ettårig tildeling gir utfordring i
forhold til å planlegge aktiviteten i kommende år. Inntektssystemet ble endret i 2017 og Overhalla tapte
anslagsvis 5 millioner. Innføring av nytt strukturkriteriet, som medfører et tap for kommuner med
geografisk nærhet til 5000 innbyggere er den vesentligste endringen. Inntektstapet reduseres med
inntektsgarantiordningen (INGAR) hvor en får kompensert en del av tapet over en 5 årsperiode.
Regjeringen fremmer årlig et statsbudsjett som danner grunnlaget for kommunenes rammer via skatt og
rammetilskudd. Den nominelle veksten for landet er 2,6% fra 2017 til 2018 og 2,1% for Nord Trøndelag.
For Overhalla er den nominelle veksten 1,6%. En har derfor en negativ realvekst på 1% (deflator er
2,6%). Det vesentligste av veksten knyttes til økte skatteinntekter.
Første året i planperioden forventes en nedgang i overføringene som følge av færre psykisk
utviklingshemmede over 16 år. I tillegg har regjeringen endret på inntektsgarantiordningen fra å
kompensere årlig reduksjon i statlige overføringer på over kr 300 pr innbygger til kr 400. Ordningen som
reduserer inntektstapet til en kommune vil nå omfatte færre kommuner. Etablering av privat skole vil
også gi en vesentlig reduksjon i rammetilskuddet fra 2019.
Kommunens økonomi har i siste 10 år hatt en positiv utvikling. Fra at en nesten ikke hadde fond til at en
ved utgangen av 2017 har et disposisjonsfond på 58 millioner. Likviditeten har i samme perioden hatt
samme utviklingen. Utviklingen har kommet både i forhold til at det er gjennomført en bevisst politikk til
styrkning av økonomien og at en i tillegg har hatt en bra befolkningsvekst som har påvirket
rammeoverføringen.
Som følge av vekst i folketall og alderssammensetting har en i senere år hatt behov for å øke kapasitet
innenfor enkelte tjenester. Dette har ført til en del investeringsbehov. Det er i løpet av siste 5 årene blitt
investert for 261 millioner. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett i neste fire årene (2018-2021)
viser en totalramme på 213 millioner. Den langsiktige gjelden øker fra 400 millioner ved utgangen av
2017 til 510 millioner ved utgangen av 2021. Investeringene og den økte gjelden vil i planperioden gi
kommunen ca 7 millioner i økte finanskostnader.
Kommunestyret vedtok i juni økonomiplan for 2017-2020 med utgangspunkt i kommuneproposisjonen.
Sammenliknet med statsbudsjettet har regjeringen forutsatt en høyere skatteinngang.
Kommunen er ikke bedt om bosetting av flyktninger i 2018, og en har forutsatt at det vedvarer i
planperioden. Med utgangspunkt i det vil integreringstilskuddet reduseres med 9 millioner.
Kapitalutgiftene øker en god del. Innenfor noen av rammeråden vil en kunne få noe reduksjon som
utligner inntektstapet.
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3. Vekst, fornying og tidlig innsats
3.1 Vekst
Befolkningsvekst har preget kommunen i senere år. I stor grad kan dette knyttet til et voksende
næringsliv og deres økt behov for arbeidskraft. Dette har ført til økt innflytting og arbeidsinnvandring.
Integrering av flyktninger har også bidratt til veksten. Innflyttingen har påvirket alderssammensetningen
og andelen av yngre har økt. Kommunens økonomi har utviklet seg positiv.
Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at folketallet i Norge trolig øker fram til 2060.
Innvandringsoverskudd og fødte antas å bli høyere enn utvandring og døde. Det blir flere eldre – spesielt
i distriktene og blant innvandrere. Det forventes 20 % av befolkningen vil være fylt 70 år eller eldre i
2060. Til sammenlikning 11 % i dag. 4 % av dagens personer over 70 år er innvandret, mens i 2060
antas samme andel å utgjøre 27 %. Det forventes videre at 12 % av Oslos befolkning vil være over 70 år
i 2040, mens denne andelen blir over 30 % i enkelte distriktskommuner.
Statistisk sentralbyrås middelsprognose for befolkningsvekst fram til 2040 viser at det forventes at
folketallet i Overhalla skal øke med over 800 i forhold til innbyggertallet for 2016 (3840). Dette er en årlig
økning på 35. Å fremskrive folketall i en middels liten kommune i en så lang periode vil medføre at det er
stor usikkerhet til tallene. Men skal en kunne få veksten som i prognosen, vil det avhenge av at det
legges til rette for attraktive tomter og boliger, industriarealer for næringsliv. God og tilstrekkelig
infrastruktur. Skoler og barnehager, helse og omsorgstjenestene med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet.
Effektiv politisk og administrativ saksbehandling. En må med andre ord være en attraktiv bokommune for
å skape vekst.

Tabellen ovenfor viser at Overhalla vil få en vekst som er tilnærmet landet. Prognosen viser at det
forventes at Overhalla skal være 4200 innbyggere i 2027 (Økning på i overkant av 300 innbyggere).
Veksten for aldersgruppen 0-5 (barnehagegruppen) forventes å stagner i kommende år. Noe av presset
på barnehage knyttes også til at flere har plass og større plasser.
Veksten for barn i grunnskolealder vil fortsette å øke i noen år, men vil avta noe. Gruppen over 67 år vil
øke i hele perioden. Antall over 90 år vil være forholdsvis stabil, men 80-89 åringer vil øke i hele
perioden, men kraftigst fra 2025.

Demografiske endringer endrer også på utgiftsbehovet. KS har laget beregninger på forventet endring i
utgiftsbehovene. Tabellen ovenfor til venstre viser at landet og Nord-Trøndelag vokser forholdsvis gjevt,
mens Overhalla har varierer noe mer men med en tilsvarende kurve. Det er innenfor pleie og omsorg en i
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perioden får den største økningen. Mens på kort sikt er det grunnskole hvor de største en får de største
behovene.
3.2 Fornying
Kommunens rammebetingelser er kontinuerlig i endring og sentrale myndigheter stiller stadig nye krav til
hvordan tjenestene skal utføres. Noen av utfordringene kan løses med investeringer og digitale løsninger.
I Overhalla tas det sikte på å utarbeide en digitaliseringsstrategi som blant annet skal kunne konkretisere
hvordan kommunen mer systematisk skal kunne ta i bruk digitale verktøy for å videreutvikle de
kommunale tjenestene til innbyggerne og effektivisere kommunen som organisasjon. Kommunens
økonomiske rammer vil bli strammer, og for å opprettholde en bærekraftig økonomi må effekter
realiseres. Noe digitalisering er tatt i bruk som læringsbrett i skole og i barnehage. Helse har startet
utprøving av nettbrett i forhold til kreftsykepleie og dokumentering. Teknisk bruker Fdv-system som skal
gjøre drift av bygg bedre og mer effektivt. For videre utvikling vil det bli utarbeidet et utviklingsprogram
som en tenker skal gå fram til 2025. Programmet vil bli fremmet for kommunestyret.
Kommunens økonomiske rammer er ettårig og inntektssystemet knyttes kun til dagens behov.
Investeringer og utvidelse av tjenestene må derfor utføres i takt med utviklingen og etterspørselen.
Dimensjonering av kapasitet for fremtiden vil ofte knyttes til økonomiske begrensninger for realisering.
For kommunen vil det være viktig å ha kontinuerlig fokus på fornying i årene som kommer.
3.3 Tidlig innsats:
Tidlig innsats er forebyggende tiltak som iverksettes ovenfor den unge delen av befolkningen for å unngå
problemutvikling. Strategien er å iverksette tiltak så tidlige som mulig fordi det vil være stor sannsynlighet
for at problemet eskalerer hvis det utsettes. Tidlig innsats er på et vis som investeringer. En får
kostnaden med tiltaket når det iverksettes, mens gevinsten kommer i ettertid og fordeles over flere år.
Gevinsten kan bli stor ved slike tiltak og ha stor betydning for enkeltmennesker og familier for resten av
livsløpet. For kommunen handler det både om etiske og samfunnsøkonomiske dimensjoner. Dette er ofte
tiltak som må gjennomføres med utgangspunkt i driftsmidler og kan sådan være krevende å finne rom for
innenfor budsjettrammene. Overhalla har satt i gang en del slike tiltak og kan blant annet nevne:
-

Folkehelsetiltak med en årlig ramme på kr 300.000, hvor målet med tiltaket er å bedre
folkehelsen i kommunen og på sikt få en friskere befolkning som vil ha mindre behov for
kommunale tjenester.
Tidlig innsats i barnehage og skole hvor det er gitt øremerkede midler til styrking av bemanning
ved 1. – 4. klassetrinn. Tiltaket skal gi barn en god start i skoleløpet som skal redusere behovet
for ekstra tiltak senere i skoleløpet.
Økt bemanning ved helsestasjonen/skolehelsetjenesten skal sikre at de som har behov for hjelp
får det tidlig.
Klima- og miljøplanen danner grunnlag for beslutninger og valg som tas blant annen innenfor
anskaffelser.
Helse og omsorg har flere prosjekter knyttet til dette. Hverdagsmestring og BTI (bedre tverrfaglig
innsats) kan nevnes.
Barnevern; fokus på tverrfaglig samarbeid vil være viktig for at tiltakene skal kunne komme i
gang tidlig nok.

4. Konsekvensjustert budsjettoversikt
Den konsekvensjusterte budsjettoversikten skal angi utviklingen i den økonomiske handlefriheten
(konsekvensene) dersom en viderefører "dagens aktivitet" og konsekvenser av allerede fattede politiske
vedtak. Oppstillingen skal i hht til kommuneloven realistisk og fordelt på sannsynlige inntekter, forventede
utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden"

Prioriterte oppgaver handler derimot om politiske prioriteringer og bevilgninger til ulike formål, innenfor
de forventede økonomiske rammene i perioden.
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En problemstilling med en framskrivning av utgiftssiden er det å skille mellom hvilke tiltak/utgiftsøkninger
som må gjennomføres uansett, og hvilke tiltak/utgiftsøkninger som en i realiteten kan si ja eller nei til
(politisk prioritering). Det kan også foreligge planer om tiltak som må gjennomføres uansett, men hvor
omfanget av tiltakene vil være det som blir gjenstand for politisk prioritering.
Jo lenger ut i planperioden en ser, desto mer usikre vil de fremskrevne økonomiske rammene være.
4.1 Sum frie disponible inntekter
Budsjettskjema 1A - drift
(tall i 1000)
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Verdijustering eiendomsskatt
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

R 2016
82 123
146 692
6 603

B 2017
84 032
146 633
6 602

2018
88 272
148 500
6 889

391
18 442
254 252

390
18 732
256 389

391
11 462
255 514
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2019
2020
88 272
88 272
146 538
144 945
6 889
6 889
1 000
1 000
391
391
6 855
3 471
249 945
244 969

2021
88 272
142 592
6 889
1 000
391
2 355
241 499

Skatt på inntekt og formue

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett og erfaringer fra siste tre års økte skatteinntekter forutsatt
en økning fra 2016 på 6 millioner for Overhalla. Det er beregnet at Overhalla vil få en skatteinntekt pr
innbygger som utgjør 76 % av landsgjennomsnittet (22 733 pr innbygger). Hadde Overhallas
skatteinntekter vært på nivå med landet, ville en mottatt 28 millioner kr mer. Vi kompenseres via
inntekstutjevningen med 20 millioner kr.

Ordinært rammetilskudd
Rammetilskudd
(tall i 1000)
R 2016
B 2017
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)
85 777
89 661
Utgiftsutjevningen
31 387
26 011
Trekk privat skole
Overgangsordning - INGAR
217
2 950
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse
612
og arbavg)1 334
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd
6 335
6 541
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 500
300
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016
610
Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget
328
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd
246
Sum rammetilsk uten inntektsutj
125 004
126 715
Netto inntektsutjevning
21 138
20 352
Sum rammetilskudd
146 142
147 067
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2020
91 904
92 011
24 500
24 513
3 000 3 000 3 001
4 164
2 451
1 399
1 399
1 399
6 566
6 640
6 640
400

2018
91 725
24 479

127 569
20 931
148 500

125 607
20 931
146 538

124 014
20 931
144 945

2021
92 144
24 529
3 000
733
615
6 640

121 661
20 931
142 592

Utgiftsutjevningen

Posten har til formål å omfordele midler mellom kommuner som er tungdrevet og lettdrevne (ulikheter i
behov) ut fra objektive kriterier. For Overhalla vil en fra 2017 til 2018 få en reduksjon på 1,5 millioner.
Det vesentligste av nedgangen knyttes til færre psykisk utviklingshemmede over 16 år og utgjør 2,8
millioner. Flere barn i alderen 6-15 år gir en økning på 1,5 millioner.
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Overgangsordning – INGAR
Etter omleggingen inntektssystemet fra 2017 var det stipulert at Overhalla ville få ca 5 millioner mindre i
skatt og rammetilskudd. For at reduksjon i inntektene fra ett år til det neste ikke skal bli for brå, er det i
inntektssystemet en overgangsmekanisme som skal redusere tapet noe første årene. For Overhalla var
den på ca 3 millioner kr i første året etter omleggingen. Ordningen trappes ned årlig. I statsbudsjettet for
2018 har regjeringen hevet innslagspunktet for å få tapskompensasjon fra kr 300 til kr 400 pr innbygger.
Foreløpig beregninger viser at den samlet for 2018 blir på 3 millioner og øker til 4 millioner i 2019 når
kommunen trekkes 3 millioner for privatskole.

Inntektsutjevning

Utjevningen utligner noe av forskjellen mellom skattesterke og skattesvake kommuner. For Overhalla ser
den ut til å bli den stabil på 20 millioner kr årlig.

Trekk privat skole

I forbindelse med etablering av privat grunnskole i Overhalla fra høsten 2017 vil kommunen via
rammetilskuddet få et trekk pr elev fra 2019. Satsen for dette er i 2018 85.800 pr elev. Det er forutsatt at
trekket blir 3 millioner (ikke indeksregulert) ut fra antall elever høsten 2017. Ved eventuelt flere elever fra
høsten 2018 og senere år vil trekket i rammetilskuddet bli tilsvarende større fra 2020 og videre.

Andre generelle statstilskudd

Posten består i hovedsak av integreringstilskudd. Det forutsettes tilskudd for bosatte 65 flyktninger 2018.
Dette avtar i perioden. Hvis en ikke mottar bosetting videre i perioden vil en i 2021 ut fra våre prognoser
motta tilskudd for 11 personer.
Tilskuddet avsettes til disposisjonsfond. Endringer får derfor ingen netto effekt på budsjettet. Som følge
av redusert bosetting har en i økonomiplanen forutsatt reduserte driftskostnadene med 9,5 millioner.
Dette er foreløpige tall. En vil komme tilbake med mer detaljerte opplysninger om framdrift for
nedtrapping når dette er nærmere avklart.
Andre generelle statstilskudd
(tall i kr 1000)
Integreringstilskudd flyktninger
Rentekompensasjon helse Husbanken
Rentekompensasjon skole Husbanken
Rentekompensasjon kirkebgg Husbanken

RB 17
17 511
786
423
12
18 732

2018
10 387
770
253
52
11 462

Revidert økonomiplan
2019
2020
5 807
2 458
767
757
232
210
49
46
6 855
3 471

2021
1 376
748
188
43
2 355

4.2 Netto finansinntekter
I planperioden forventes det med utgangspunkt i foreslåtte investeringer en økning i netto finansinntekter
på 7,6 millioner (2018-2021). Det er foreslått en investeringsramme på 213 millioner hvorav 173 millioner
finansieres med eksterne lån. En har tatt utgangspunkt i en kalkylerente på 2,5 %. Det er beregnet
minimumsavdrag i forhold til foreslått framdrift for investeringene. Renteinntekten er redusert med
800.000 da en har forutsatt noe lavere kontantbeholdning i perioden enn hva en har disponert i senere
år.
4.3 Netto avsetning fond
Prinsippet med at integreringstilskudd avsettes til «flyktningefond» er videreført. Utgifter til samme
formål praktiseres på samme måte og finansieres av fondet. En har videre korrigering for tiltak/
prosjekter som er finansiert med disposisjonsfond og som avsluttes i perioden.
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Netto avsettinger
(tall i 1000)
Avsetninger "integreringstilskudd"
Saldering årsbudsjett
Til ubundne avsetninger
Bosetting flyktninger (2010)
Digital utvikling av skolene (2016 - xxxx)
Taksering verker/bruk, næringseiendommer
Utdanning brannmannskaper
Kompetanseutvikling bhg
Sommerjobbsentral
El tavle Ranem kirke
Udekket investeringer Kirkelig fellesråd
Planleggingstilskudd til gårdbrukere
Nytt kommunenummer 2018
AR5 Markslagskart 103' fordelt på 2018 og 2019
Bruk av ubundne avsetninger
Netto bruk av ubunde fond

2018
10 387
1 011
11 398
12 410
700
400
300
195
150
120
101
100
90
52
14 618
3 220
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2020
5 807
2 458
5 807
7 910
700
195
150
100
52
9 107
3 300

2 458
4 410
195
150
100
4 855
2 397

2021
1 376
1 376
2 910
195
150
3 255
1 879

4.4 Overføring til investeringsregnskapet
Det er forutsatt at overføring investeringsregnskapet brukt til finansiering av egenkapitaltilskuddet KLP
tas ut fra 2019. En må da bruke investeringsfond til finansiering av tilskuddet. Det ikke er anledning å
bruke lånemidler til dette.
4.4 Tjenesteområdenes rammer med endringer
(Rammene for 2018 er beskrevet i dokument for årsbudsjett 2018).
Rammene for tjenesteområdene er en framskriving av budsjett 2018. En har forutsatt at lønns- og
prisvekst skal dekkes med økte rammeoverføringer. En har videre tatt høyde for kjente endringer som vil
komme på rammeområdene.
En har i økonomiplanen forutsatt at totalrammen (budsjettskjema 1B) blir redusert med 14 millioner kr i
planperioden. Av dette vil nedtrapping av integreringsordningen utgjøre 9,5 millioner. Av den samlede
reduksjonen som er lagt til grunn (14 millioner) vil kun innsparingsmål oppvekst og helse/omsorg (2,5
millioner) påvirke balansen i budsjettet. Øvrige tiltak som reduseres er finansiert med bruk av
disposisjonsfond som reduseres tilsvarende.
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Budsjettskjema 1B
(tall i 1000)
R 2016
Politiske styringsorganer
2 179 Stabs- og støttefunksjoner
14 228
El tavle Ranem kirke
Udekket investeringer Kirkelig fellesråd
Fagområde oppvekst
80 353
Reduksjon styrket tilbud helårseffekt
Digital utvikling skole/barnehage
Innsparing oppvekst
Fagområde helse/sosial
72 241
Innsparing helse og omsorg
Fagområde kultur
13 866
Fagområde teknisk
29 262
Taksering eiendomsskatt
Nytt kommunenummer
AR5 Markslagskart
Utdanning brannmannskapet
Planleggingstilskudd til gårdbrukere
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 11 530 Kjøp av tjenester etter avvikling M-N samkom.
Midtre Namdal Samkommune
19 498
Innsparing integreringsordningen (samlet alle tjenester)
Sum
215 738

RB 2017
1 978
14 999

85 751

2018
728
14 823

89 593

74 515

76 633

17 771
34 181

10 984
33 173
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2020
728
728
14 823
14 823
120 120
101 101
89 593
89 593
380 380
700
500 1 500
76 633
76 633
500
10 984
10 984
33 173
33 173
400 400
90 90
52
300 300

14 600 -

14 528 -

22 293

24 853
-

232 931

236 260

14 528 24 836
4 500 229 852

14 528 24 836

2021
728
14 823
120
101
89 593
380
700
2 000
76 633
500
10 984
33 173
400
90
52
300
100
14 528
24 836

8 000 224 100

9 500
222 000

-

Endrede forutsettinger:
Eltavle Ranem kirke og udekket investeringer Kirkelig fellesråd er ettårige tiltak (2018)
Digital utvikling skole og barnehage ble igangsatt i 2016 for å utvikle arbeidet med læringsbrett i skolen.
Særskilt styrking av utviklingsarbeidet er p.t. planlagt fram til 2019.
Styrket tilbud Ranemsletta barnehage har en ressurs på 2,58 % stilling våren 2018. Det forventes en
reduksjon i behovet fra høsten med 1,28 %. Dette får helårseffekt fra 2019 (380.000).
Barnehagene bruker ca 68 årsverk fra høsten 2017. Korrigerte nøkkeltall viser at hver voksen i
grunnbemanningen har ansvar for 5,5 barn. Ut fra sammenlikninger vet en at det er kommuner som har
både flere og færre barn pr voksen. Noe av utfordringen med effektiv bemanning ved barnehage vil være
åpningstiden vår som er over 7,5 time. Største behovet har en i kjernetiden. Ved større avdelinger vil en
mindre andel brukes på starten og slutten av dagen. Større barnehager og avdelinger vil kunne gi en mer
effektiv drift over tid uten at det nødvendigvis vil gå ut over kvaliteten. Lengde på åpningstid og
alderssammensetningen i barnegruppene vil naturligvis ha betydning for slike vurderinger.
Utvidelse av Ranemsletta barnehage vil kunne gi muligheter for en mer effektiv drift totalt sett som følge
av avvikling av avdeling fra Barlia. Nye lokaler ved Skage Barnehage vil også kunne gi muligheter for noe
mer fleksibilitet og effektiv drift over tid etter en innkjøringsperiode. Uten at en nå peker direkte på
konkrete tiltak forutsetter rådmannen som utgangspunkt for videre prosess at det vil kunne ligge
effektiviserings-gevinster i ny struktur/organisering av barnehagene. Effektiviseringsmål settes til kr
500.000 fra 2019 som økes til 1.500.000 i 2020 og 2.000.000 fra 2021 innenfor oppvekstområdet samlet.

Nye omsorgsboliger
Det er planlagt bygging av omsorgsboliger for funksjonshemmede i byggetrinn 1 ved helsetomta. Det er i
første omgang bo- og miljøtjenesten som utfører tjenester og har en døgnbemanning innfor denne
tjenesten. De har i dag en bygningsmasse som det er vanskelig å ha en effektiv drift i. Nybygg kan bidra
til effektivisering på bemanningssiden. Boligene skal være klare til bruk i 2019. En er fortsatt tidlig i
prosessen med planlegging av boligene og hvordan dette vil påvirke organiseringen. Det vil derfor være
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utfordrende å stipulere effekten, men rådmannen vil i økonomiplanen foreslå et innsparingsmål på kr
500.000 fra 2020 innenfor helse og omsorg.
Innenfor teknisk etat er det flere tiltak/ prosjekter som i løpet av planperioden vil bli avsluttet. Taksering
eiendomsskatt, kostnader med endring av kommunenummer i forhold til matrikkelen. Det er behov for
utvidelse av funksjonaliteten med kartprogrammet med AR5 Markslagskart. Det forventes at en blir ferdig
med utdanningsreformen for brannmenn i 2018/2019.
Samkommunen vil fra 1. januar 2020 bli avviklet. En har i økonomiplanen ikke tatt stilling til om en skal
fortsette samarbeid eller etablere tjenester i egen drift. Arbeidet med å se på avvikling av samkommunen
er startet. En har p.t. ingen forutsetninger for å vurdere om kostnaden vil gå opp eller ned.
Som nevnt ser ut til at det framover vil bli en nedtrapping av integreringsordningen/bosetting av
flyktninger. Dette omfatter ressurser til alt fra språkassistenter i grunnskole og barnehage, til
administrasjon og oppfølging av bosettingen. Redusert behov for voksenopplæring og
introduksjonsstønad. Det er lagt til grunn en årlig nedtrapping for lønn og sosial på 1 million. Den årlige
reduksjonen utover dette er knyttet til øvrige driftskostnader.
4.6 Oppsummering driftsbudsjett:
Med framskrivning av dagens drift og endringer av kjente faktorer viser den at inntekten reduseres i
perioden med 14 millioner. Herav 9 millioner i integreringstilskudd. Finanskostnadene øker med 7
millioner, mens utgiftene til tjenesteproduksjon reduseres med 14 millioner. Det vesentligste reduksjonen
får en innenfor integreringsordningen. Reduksjonen i driftsutgiftene er p.t. lavere enn reduksjonen i frie
inntekter. Dette medfører en ubalanse som øker i planperioden. Akkumulert er det totalt 12,5 millioner
som er udekket i perioden 2019-2021. I hht til kommuneloven har kommunestyret ikke anledning til å
vedta et budsjett i ubalanse. En må finne inndekning før det kan vedtas.

(tall i 1000)
Sum frie disponible inntekter
Netto finansinnt./utg.
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Budsjettskjema 1B
Innsparingsbehov/saldering

R 2016
254 252
-16 373
-10 676
816
226 387
215 738
10 649

B 2017
256 389
-19 965
-2 406
1 087
232 931
232 931
0

2018
255 514
-21 523
3 220
951
236 260
236 260
0

Revidert økonomiplan
2019
2020
249 945
244 969
-24 343
-27 032
3 300
2 397
0
0
228 902
220 333
229 852
224 100
-951
-3 768

2021
241 499
-29 173
1 879
0
214 205
222 000
-7 795

Sum

-12 514

4.7 Investeringer
Rådmannen har i forslag til revidert økonomiplan for 2018-2021 forutsatt en samlet investeringsramme
på 213 millioner. Det er forutsatt en årlig bevilgning på 2 millioner kr til Startlån. Krav til
egenkapitaltilskudd i Klp er videreført med årlig kr 950.000 og en må betale ca 1,5 millioner kr i avdrag
av Startlån. Samlet gir dette et finansieringsbehov i planperioden på 235 millioner kr.
Budsjettskjema 2A - investering
(tall i 1000)
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

R 2016
49 614
816
3 407
194
54 030

B 2017
65 876
1 555
861
3 587
100
71 979

2018
67 300
2 000
951
1 237
1 000
72 488

Rev øk plan 2018-2021
2019
2020
104 436
34 950
2 000
2 000
951
951
1 417
1 567
1 000
1 000
109 804
40 468

2021
6 400
2 000
951
1 544
1 000
11 895
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Finansieringsbehovet i planperioden er finansiert med 174 millioner i eksterne lån. I tillegg forventes salg
av tomter til 1 million pr år. For en god del av investeringsprosjektene vil en motta kompensasjon for
merverdiavgiften og er totalt budsjettert med kr 33 millioner i refusjon. Mottatte avdrag på utlån knyttes
til Startlånsordningen som tilsvarer avdrag på lån (Startlån).
Budsjettskjema 2A - investering
(tall i 1000)
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Bruk av lånemidler Startlån
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

R 2016
38 221
1 228
8 468
4 130
8
52 054
816
1 160
54 030
-

B 2017
53 426
1 555
1 540
7 672
4 015
68 208
1 061
2 710
71 979
-

2018
54 109
2 000
1 000
10 691
3 737
71 537
951
72 488
-

Rev øk plan 2018-2021
2019
2020
86 729
26 750
2 000
2 000
1 000
1 000
17 707
4 200
1 417
5 567
108 853
39 517
951
951
109 804
40 468
-

2021
6 100
2 000
1 000
300
1 544
10 944
951
11 895
-

4.8 Investeringsprosjekter 2018-2021
Grunnskole
Antall elever i grunnskolealder har i løpet av 10 siste år økt med 25. I prognosene forventes det en vekst
ved Hunn skole, og en nedgang ved OBUS etter etablering av privatskole i kommune.
Framskrevet folkemengde i aldersgruppen 6-15 år fram til 2040 viser en økning på 70. I første omgang
forventes veksten å utfordre kapasiteten ved Hunn skole og senere ungdomsskolen.


Hunn skole



Obus – uteområde / videre utbygging



Rehabilitering Gimle

En har i flere år hatt ny gymsal ved Hunn skole som et prioritert tiltak i økonomiplanen. I tillegg
til å se på mulighetene for ny gymsal ønsker en å foreta en byggeteknisk gjennomgang av
skolen. Det er gjennomført en forstudie hvor 3 alternativer er presentert. Kapasitetsbehov er satt
til 240 elever. Rammene for alternativene er høyere enn hva tidligere økonomiplaner har vist.
Rådmannen har i sitt forslag til revidert økonomiplan for 2018-2021 foreslått å øke rammen fra
40 til 80 millioner. Prosjektet bearbeides videre og foreslått ramme er et foreløpig utgangspunkt.
Det var forventet vekst i Ranem skolekrets. Men ved etablering av privat skole ble den endret.
I opprinnelig økonomiplan for 2018-2021 var det planlagt en viss utvidelse av kapasitet og
tilrettelegging av uteområdet. Rådmannen foreslår i den reviderte økonomiplanen at
investeringen utsettes inntil videre. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 500.000 til tiltak på
uteområdet for ungdomsskolen. Dette sees i sammenheng med trafikkavviklingstiltak ved Obus
på 1 million kr.
Opprinnelig vedtatt ramme for rehabilitering var på 41 millioner kr, hvorav 10 millioner kr i
tilskudd. Som følge av økte investeringsbehov i for hold til opprinnelige planer har rådmannen
ikke funnet dekning i planen til dette. Rådmannen forslår derfor at rammen reduseres til 10
millioner kr til standardhevinger.
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Ventilasjon svømmehall
Anlegget er gammelt og en har i senere tid hatt utfordringer med driften av det. En vil være helt
avhengig av et fungerende ventilasjonsanlegg for at svømmehallen skal kunne brukes. Et nytt
anlegg vil også kunne gi energieffektivisering. Rådmannen forslår at det bevilges 1,5 millioner i
2018.

Barnehager:
Senere års befolkningsvekst og endringer i etterspørselen har utfordret kapasiteten innenfor barnehage.
Det var i 2016 50 flere barn i alderen 1-5 års som hadde barnehageplass enn i 2006. Dette er løst med
bygging av to nye barnehager, opprettelse av en mindre barnehage i Barlia og en brakkeløsning på
Skage. For å få en mer effektiv og fleksibel drift foreslås en kapasitetsøkning ved Ranemsletta barnehage.


Ranemsletta barnehage – utvidelse
Forprosjekt er gjennomført i 2017. Foreløpige kalkyler viser en kostnadsramme for prosjektet på
27,5 millioner kr inkl mva. Kapasiteten økes fra 80 til 130 plasser. Sees i sammenheng med
avvikling av barnehage i Barlia.



Enøk Moamarka barnehage

Det avsettes kr 1,5 millioner i 2021 til energireduserende tiltak ved Moamarka barnehage avd.
Øysletta. Etterisolering og skifte av vinduer kan være tiltak som kan redusere energiforbruket.

Helse og omsorg
Innenfor hovedmålgruppen for helse og omsorg 67 år og eldre forventes det vekst i kommende år. SSB
har beregnet i sine prognoser fram til 2040 at veksten i Overhalla blir på 300 personer (50%) i gruppen
over 67 år. I 2017 er det 600 i denne gruppen. Da er det ikke sikkert at alle disse har behov for tjenester,
men det er stor sannsynlighet for at etterspørselen etter tjenester øker vesentlig. Utviklingen viser at
etterspørselen fra yngre brukere er økende. Flere tiltak er satt i gang for å være forberedt på
eldrebølgen, men mye må fortsatt gjøres for å bli mer effektiv. En må både jobbe med å øke kapasiteten
og tiltak som kan redusere behov for krevende tjenester.




Utbygging helsetomta

Det er utarbeidet et skisseprosjekt for hvordan en kan utnytte helsetomta for framtiden. Først ut
er omsorgsboliger for funksjonshemmede. Forprosjektet igangsettes i løpet av 2017. Det er
avsatt 19,5 millioner hvorav 600.000 disponeres til forprosjekt. Det er forutsatt byggestart i 2018.
Prosjektet vil kunne åpne for en mer effektiv drift for Bo – og miljøtjenesten og bedre tilrettelagte
leiligheter for beboerne. Etterspørsel etter avlastning og plass for fast beboende vil trolig øke noe
i kommende år.

Tiltak helsesenteret

I tillegg til strøm brukes olje til oppvarming av helsesenteret i dag. Det vil fra 2020 komme et
nasjonalt forbud mot bruk av olje til oppvarming. En må derfor erstatte dagens oljefyr med annen
type oppvarming fortrinnsvis basert på fornybare varmekilder, jfr. kommunens klima- og
miljøplan. Det er avsatt 5,5 millioner til tiltaket i 2019.


Avvikling bofelleskap for enslige mindreårige

I forbindelse med opprettelse av bofelleskap for enslige mindreårige ble det bygget en 6
mannsbolig på Skage som skulle fungere som bemannet base. En mottok 2,5 milliner i
momskompensasjon for investeringen i hht til regelverket. Når basen nå avvikles og boligen skal
benyttes til andre formål vil fradragsretten falle bort og en må tilbakeføre forholdsmessig andel
av utbetalt momskompensasjon. Bygget var ferdigstilt i 2014 og justeringen (tilbakebetalingen)
vil starte fra det året bruken av boligen endres og fram til 2024 med en årlig tilbakebetaling på
1/10 av momskompensasjonen. Tilbakføringen finansieres med bruk av lån.


Det er anskaffet nytt sykesignalanalegg ved sykeheimen. Prosjektet videreføres med varsling for
hjemmeboende i 2018.
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Brannstasjon
Prosjektet er for andre gang ute på anbud med sikte på å redusere kostnadene med bygget.
Anbudsåpning i slutten av november. Det forventes bygging i 2018 med en ramme på 11 millioner kr inkl
mva.
Tiltak vann og avløpssektoren
Det foreslås avsatt 14 millioner til tiltak innenfor vann og avløp. Tiltakene relateres til bedre
driftssikkerhet og mer energieffektive løsninger enn dagens. Tiltaksplanen for vann og avløp danner
grunnlaget for prioriteringer.
Trafikksikkerhetstiltak
Rådmannen forslår i økonomiplanen at det iverksettes trafikksikkerhetstiltak i Barlia og Kroken på Skage i
2018 med en samlet ramme på 3,5 millioner kr. Planene er å forlenge eksisterende fotgjengerfelt på
Skage.
Krysset til Krabbstuvegen er i dag uoversiktlig og betraktes som trafikkfarlig. Det iverksettes tiltak for å
bedre på dette innenfor en ramme på 1 million kr. Forslag til løsning er under utarbeidelse.
Trafikksikkerhet/trafikkavvikling ved Obus/Gimle er i planen prioritert med 1 million kr i 2018. Planlegging
av dette foregår.
Kommunal veg
Asfaltering av Himo – Ombekken fullføres i 2018 og det avsettes 1 million til andre asfalttiltak. Tiltakene
skal kunne redusere driftskostnadene for veg.
Reguleringsplan Ranemsletta sentrum
Arbeidet med reguleringsplan for Ranemsletta sentrum er iverksatt i 2017 med en totalramme på kr 1
million. Planen vil ikke bli sluttført før 2019.
Utbygging Østre del Skogmo industriområde
Opprinnelig avsatt 1,1 millioner for å kunne legge til rette for bygging av vei, vann og avløp.
Uavklart om framdrift pr d.d. og en har med utgangspunkt i det avsatt 100.000 i 2018 til forprosjekt og
avklaring av videre framdrift.
Miljøtiltak
Det settes av kr 300.000 til energieffektivisering av lysløypene. Det er Overhalla idrettslag som er eier av
anleggene, mens Overhalla kommune dekker kostnadene med strøm. Det er i tillegg avsatt ramme på 1,5
millioner for energieffektivisering og smart styring av gatelys i kommunen. Disse tiltakene vil over tid
være selvfinansierende gjennom reduserte kostnader til energi, vedlikehold og utskiftinger (lengre
levetid).
I hht til klima- og miljøplanen foreligger det en målsetting om reduksjon av bruk av fossilt drevne biler.
Tiltaket har vært anskaffelse av elbiler. En har i dag 11 slike biler i kommunen. Rådmannen foreslår at
det avsettes en ramme på 700.000 i 2018 til anskaffelse av flere, i tråd med målsettingen om 100%
kommunale elbiler innen 2020.
Eleveforebygging
Prosjektet med sikring av Klykkbekken er utsatt til 2018. En vil være avhengige av framdriftsplanene til
NVE for gjennomføring. Det er videre avsatt en årlig ramme på 500.000 til slike tiltak.
Administrasjonsbygget
Dagens varme- og ventilasjonsanlegg er i hovedsak like gammelt som bygget, dvs snart 50 år. En har i
senere år hatt økende utfordringer med driften av anleggene, og reparasjoner blir stadig mer krevende å
få utført. Det er et tidsspørsmål før det blir driftsstans som kan medføre at bygget ikke vil være forsvarlig
å bruke. Kapasitetsmessig tilfredsstiller ikke anlegget dagens krav. Det vil være viktig å kunne
gjennomføre tiltak før en eventuell kollaps i det tekniske anlegget. En vil med det kunne få mer tid til å

13

Revidert økonomiplan 2018-2021

gjennomføre en god prosess med kartlegging av vurdering av riktige tiltak. Byggets oljefyr er en av
energikildene som det er lovkrav om å erstatte av annet alternativ før 2020.
Kommunens felles bilpark er stasjonert ved administrasjonsbygget. Det er i tråd med vedtatt klima- og
miljøplan anskaffet flere elbiler i senere år. Antallet elbiler utfordrer nå ladekapasiteten som var
dimensjonert for 2 biler ved bygget. En har til tider 7 biler som er til lading og det er behov for å øke
kapasiteten for ladning av kommunale biler. Rådmannen foreslår å avsette kr 250.000 inkl mva til
formålet.
I tillegg har i lengre tid sett at det vil være hensiktsmessig med overbygg/carport over de kommunale
bilene for å redusere arbeidet med snørydding og slik at bilene er klare til bruk for alle brukerne uten for
mye «plunder & heft» på vinters tid. Dagens avfallshus ved administrasjonsbygget er for øvrig vegg i
vegg med bygget. Det er krav fra forsikringsselskapet at avfall skal oppbevares i avstand fra bygget. En
carport for kommunale biler vil også kunne gi mulighet for flytting av dagens avfallsløsning. Det foreslås
kr 750.000 inkl mva til formålet.
Orgel Ranem kirke
Kommunestyret har tidligere vedtatt at de skal bidra med 2,2 millioner i forbindelse med anskaffelse av
nytt orgel i Ranem kirke. Det planlegges montering og ferdigstillelse i 2019.
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Budsjettskjema 2A - investering
(tall i 1000)
2018
Kommunale bygg
Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015
1 516
Omsorgsboliger helsetomta trinn 1
5 000
Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole
1 000
Rehabilitering Gimle
Resturering tak og enøk. Helsesenteret
325
Varme og ventilasjonanslegg adm bygget
150
Carport adm bygget
750
Ladestajoner adm bygget
250
Brannstasjon
11 000
Ranemsletta barnehage - utvidelse
21 250
Obus - uteområdet
500
Enøk Moamarka barnehage
Ventilasjon svømmehall
Vann og avløp i hht tiltaksplan VA
Energitiltak vann og avløp
Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanelgg
200
Nytt vannmålepunkt på nett
450
Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem 350
Forprosjekt implementering vannmålere privat
250
Sluser for avgrensing nett.
150
Ny vannledning over Bertnem bru
Smarte vannmålere alle private boliger
Ledningsnett Beite på Skage
Nytt menbranfilter rigg B
Trykkøkningsstasjon Trollstua
200
Vedlikehold/ kapasitetsøkning trykkøkningsstasjon
Høydebasseng - Ny styring og innmat i ventilkammer
450
Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda
Pumpestasjoner avløp
800
Overbygg pumpestasjoner
200
Bjørbekken - pumpestasjon
250
Ny pumpestasjon boligutbygging
Avløpsledning pumpestasjon
Utskifting av avløpsledninger
Overvannsutfordringer
300
VA bil el
VA bil
Veg og trafikksikkerhet
Reasfaltering
1 000
Trafikksikkerhetstiltak
750
Krabbstuvegen - utbedring kryss
1 000
Trafikksikkerhetstiltak Barlia
2 500
Trafikksikkerhatstiltak Skage (Kroken)
1 000
Gatelys - standardheving
Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken5 758
Obus - trafikkavvikling
1 000
Miljøtiltak
Enøk lysløper
El bil 2017
700
Stedsutvikling/reguleringsplaner/tilrettelegging tomter
Barlia - utvikling av området
Elveforebygging
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred (VV10897)
271
Orgel
Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum
500
Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015) Skageåsen trinn 4
7 130
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbolig Skage
250
Utb Østre del Skogmo ind område 2017
100
67 300

Revidert økonomiplan
2019
2020

2021

13 386
60 000
500
5 500
8 750
6 250
1 500

20 000
10 000
-

1 500
-

500
200
1 000
800
200
300
400
-

400
1 000
800
200
300
500

150
800
200
1 200
1 500
300
-

1 500
-

-

-

300
-

-

-

1 000
500
250
34 950

500
250
6 400

500
2 200
400
250
104 436
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5 Tiltak/ endringer i perioden 2018-2021
Med et utgangspunkt i framskrevne tall viser 4-årsplanen et akkumulert finansieringsbehov (underskudd)
er på 12,5 millioner. En har i flere år forberedt økonomien på at det skulle bli strammere tider for
kommunen, ikke minst som følge av investeringer i økt kapasitet på tjenesteområdene. Det har derfor
vært en bevisst styrking av fondsbeholdningen. Ved utgangen av 2017 forventes det at disposisjonsfondet skal være på ca 58 millioner kr. Økonomiplanarbeidet for 2018-2021 har vist at det er en større
forskjell mellom inntekter og utgifter enn hva en har forutsatt ved tidligere behandlinger. Dette forklares i
første omgang med inntektstapet en vil få ved færre psykisk utviklingshemmede over 16 år, etablering av
Montessoriskole og endringer av inntektssystemet fra 2017. I tillegg forventes det noe høyere
finanskostnader som følge av økte investeringsbehov.
Budsjettskjema 1A - drift
(tall i 1000)
Til fordeling drift
Budsjettskjema 1B
Innsparingsbehov/saldering

R 2016
226 387
215 738
10 649

B 2017
232 931
232 931
0 -

2018
236 260
236 260
0 -

Revidert økonomiplan
2019
2020
2021
228 902
220 333
214 205
229 852
224 100
222 000
951 3 768 7 795 -

sum

12 514

En kommune har ikke anledning til å vedta et budsjett i ubalanse. En må derfor finne tiltak som enten
reduserer utgifter og eller øker inntektene. Tabellen over viser konsekvensjustert budsjett før saldering
(som tidligere vist).
5.1 Sum frie disponible inntekter:
Kommunen har ingen direkte mulighet til å påvirke inntektene en får via skatt og rammetilskudd.
Stortinget vedtar rammeoverføringene og skatten vil være avhengig av hva som blir skatteinngangen
både lokalt og på landsbasis (inntektsutjevningen). Overhalla har i senere hatt en befolkningsvekst som
har hatt en positiv innvirkning.
Eiendomsskatt er den eneste realistiske kilden til en vesentlig økning av inntektssiden. Kommunen kan
maksimalt kreve 7 ‰ som for Overhalla i dag gir et inntektspotensiale på kr 3,4 millioner utover dagens
nivå (4 ‰ på boliger og fritidseiendommer, 7 ‰ på verk og bruk og næringseiendommer). Det er ikke
gjennomført endringer i takstgrunnlag eller promillesats de senere årene. Hadde inntekten blitt
indeksregulert i hht til SSB konsumprisindeks hadde dette gitt en inntektsøkning på ca 1 million.
Arbeidet med retaksering er godt i gang og forventes å være sluttført i løpet av 2018. Dette vil danne
grunnlaget for nye beregninger fra 2019. Hvor mye av inntektspotensialet kommunen skal hente ut er en
politisk prioritering og styres årlig av kommunestyret gjennom promillesatsen.
Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 foreslått redusert mulighet for beskatning av verker
og bruk. Foreløpig beregninger har vist at Overhalla kan tape inntil 1 million hvis lovendringen får flertall i
Stortinget. Skulle lovendringen ikke bli vedtatt er det etter retakseringen forventninger til en vesentlig
økning av skatteinntektene fra verker og bruk. Men dette er p.t. ikke lagt inn som en forutsetning i
planen ut fra usikkerhet om endelig beslutning og konsekvenser.
Regjeringen har nå også foreslått at en kommune framover maksimalt kan øke eiendomsskatten med
inntil 1 ‰ per år, noe som begrenser det lokale handlingsrommet på kort sikt.

Andre generelle statstilskudd er midler som ikke er øremerket. Men er i all hovedsak knyttet til utgifter. For
Overhalla er dette i det vesentligste integreringstilskudd. En vil heller ikke her ha noe vesentlig potensiale
for inntektsøkning.
5.2 Netto finansinntekter/utgifter
Finansutgiftene påvirkes av investeringen og låneopptak i tillegg til rentenivået. Netto øker utgiften med
7,6 millioner i perioden. Økningen kan reduseres ved at en ikke gjennomfører planlagte investeringer. En
investering på 100 millioner vil eksempelvis gi en årlig finanskostnad på ca 4 millioner kr.
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5.3 Overføring til investering
En har årlig dekket egenkapitaltilskuddet til KLP dekkes med driftsmidler (overføring til investering). I
økonomiplanen dekkes tilskuddet i 2018 av driftsmidler og er videre forutsatt dekket med bruk av
investeringsfond. En har med det tatt ut muligheten for ytterligende reduksjon fra 2019 for posten.
5.4 Endringer i driften
En har i revidert økonomiplan videreført tiltak for endring av driftsrammene innenfor skole og
helse/omsorg. Totalt 2,5 millioner kr. Det er i tillegg justert for prosjekter som er finansiert med
disposisjonsfond og avsluttes i planperioden. Bruk av ubundne avsetninger er justert med tilsvarende
beløp.
Overhalla er ikke anmodet om å bosette flyktninger i 2018. Mye tyder på at dette også vil gjelde videre i
perioden og vi har derfor budsjettert med en gradvis nedtrapping av tjenestene. En har i 2018 budsjettert
med 12 millioner kr for bosettings- og integreringsarbeidet som omfatter skole, helse/omsorg, barnevern,
administrasjon og kultur -og samfunn. I planen er det forutsatt en nedtrapping på 9,5 millioner kr som et
foreløpig anslag. Det er for tidlig å kunne komme med nøyaktige tall og framdriften av avviklingen. Dette
er en jobb en vil ta tak i framover. Tiltakene er finansiert med bruk av disposisjonsfond og får sådan
ingen effekt på balansen i budsjettet. Fondsbruken er redusert i hht til utgiftssiden.
5.5 Bruk av disposisjonsfond (saldering)
Som finansering av budsjett som ikke er i balanse kan en bruk av disposisjonsfond. Overhalla har ved
utgangen av 2017 et disposisjonsfond på 58 millioner. Det vil være tilstrekkelig til å dekke ubalansen i
konsekvensjustert økonomiplanen på 12,5 millioner. På lengre sikt vil et slikt tiltak ikke være bærekraftig
for kommunens økonomi og sees på som et foreløpig forslag til løsning. Rådmannen vil derfor i 2018
starte et omstillingsarbeid i organisasjonen og i samspill med politisk nivå. Målsettingen vil være å
iverksette effektiviseringer og omprioriteringer for å redusere ubalansen i økonomiplanperioden og skape
nødvendig rom i økonomien for en stabil videre drift og utvikling av Overhalla kommune.
I tillegg til saldering av økonomiplanen er det forutsatt at tiltak og prosjekter med kortere varighet dekkes
med disposisjonsfond. Netto utgjør dette 11 millioner. Totalt for hele perioden er det forutsatt at en skal
bruk 23 millioner av disposisjonsfond og fondet vil da ved utgangen av 2021 være i overkant av 35
millioner. 35 millioner vil utgjøre i overkant av 10 % av kommunens driftsinntekter.
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5.6 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

Budsjettskjema 1A - drift
(tall i 1000)
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
-

2018
88 272
148 500
6 889
391
11 462
255 514
1 654
10 050
13 127
21 523 -

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
11 398
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
14 618
Saldering økonomiplan (bruk av ubundne avsetninger)
Netto avsetninger (bruk)
3 220
Overført til investeringsbudsjettet
951
Til fordeling drift
236 260
Budsjettskjema 1B
236 260
Innsparingsbehov/saldering
-

Revidert økonomiplan
2019
2020
88 272
88 272
146 538
144 945
7 889
7 889
391
391
6 855
3 471
249 945
244 969
800
11 351
13 792
24 343 5 807
9 107
951
4 251
229 853
229 852
-

800
12 592
15 240
27 032 2 458
4 855
3 768
6 165
224 101
224 100
-

Budsjettskjema 1B
Revidert økonomiplan
(tall i 1000)
2018
2019
2020
Politiske styringsorganer
728
728
728
Stabs- og støttefunksjoner
14 823
14 602
14 602
Fagområde oppvekst
89 593
88 713
87 013
Fagområde helse/sosial
76 633
76 633
76 133
Fagområde kultur
10 984
10 984
10 984
Fagområde teknisk
33 173
32 383
32 331
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag
14 528 14 528 14 528 Kjøp av tjenester etter avvikling M-N samkom.
24 836
Midtre Namdal Samkommune
24 853
24 836
Innsparing integreringsordningen (samlet alle tjenester)
4 500 8 000 Sum
236 260
229 852
224 100

2021
88 272
142 592
7 889
391
2 355
241 499
800
12 796
17 177
29 173
1 376
3 255
7 795
9 674
222 000
222 000
-

2021
728
14 602
86 513
76 133
10 984
32 231
14 528
24 836
9 500
222 000
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Budsjettskjema 2A - investering
(tall i 1000)
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Bruk av lånemidler Startlån
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

2018
67 300
2 000
951
1 237
1 000
72 488
54 109
2 000
1 000
10 691
3 737
71 537
951
951
-

Revidert økonomiplan
2019
2020
104 436
34 950
2 000
2 000
951
951
1 417
1 567
1 000
1 000
109 804
40 468
86 729
2 000
1 000
17 707
1 417
108 853
951
951
-

26 750
2 000
1 000
4 200
5 567
39 517
951
951
-

2021
6 400
2 000
951
1 544
1 000
11 895
6 100
2 000
1 000
300
1 544
10 944
951
951
-
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6 Handlingsplan
Kommunestyret vedtok i 2007 kommuneplanen for Overhalla kommune 2007 – 2019.
Kommuneplanen skal ifølge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og
kulturelle utvikling innenfor sine områder. Kommuneplanen legger sentrale føringer for den langsiktige
(12-årsperspektiv) utviklingen av Overhalla-samfunnet generelt, og Overhalla kommune som tjenesteyter
og samfunnsaktør spesielt.
I denne kommuneplanen fokuseres det på 4 områder som er de viktigste områdene for kommunens
virksomhet. Det er Lokalsamfunn, Brukere, Medarbeidere og Økonomi. Under disse fokusområdene er det
til sammen 8 hovedmål. Under hvert hovedmål er det listet opp delmål. Utformingen av kommuneplanen
er basert på at disse hoved- og delmålene skal detaljeres i handlingsprogram/økonomiplan og
virksomhetsplaner. Oppnådde resultater skal følges opp kontinuerlig ved utarbeiding og bruk av bl.a.
indikatorer i styringskort (del av balansert målstyring) for kommunen og de enkelte enheter.
Styringskortene for den enkelte enhet er vedlagt. Det tas forbehold om at deler av styringskortene
fortsatt er under bearbeiding.
Hovedmål
Overhalla preges av
etableringslyst og spennende
arbeidsplasser hvor samarbeid
og utvikling vektlegges.

Delmål
Kommunen er en god tilrettelegger og utviklingspartner for
bedrifter, etablerere, lag og organisasjoner og
enkeltpersoner i lokalmiljøet.

Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt til
rette for næringsutvikling og bosetting.
I Overhalla skaper man stadig
begeistring, tilhørighet og
mangfold.

Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning
og tilreisende.
Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas
historie.
Kommunen er en sentral informasjonsformidler og
kontaktskaper mellom ulike aktører i Overhalla-samfunnet.

Overhalla er et romslig og inkluderende samfunn.

Lokalsamfunn

Flotte naturressurser og
nærmiljø utnyttes med høy
miljøbevissthet.

Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen
gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.

Naturressursene gir grunnlag for betydelig sysselsetting og
verdiskaping.
Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og
artsrikdom bevares for framtiden.
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I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som
ressurs.
I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av
fornybare energikilder.
Overhallingene preges av god
folkehelse.

I Overhalla er det stor grad av fysisk aktivitet i alle
aldersgrupper.
Overhallingene har et sunt kosthold og en sunn livsstil.
Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser.

Barn og unge er glade for å få
utvikle seg i Overhalla.

Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur–
og aktivitetstilbud.
Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter
i et variert og stimulerende læringsmiljø.
Barn og unge opplever å få påvirke sin egen
læringssituasjon og foretar bevisste verdi- og veivalg.

Alle barn og unge føler seg betydningsfulle i en trygg,
inkluderende og mobbefri hverdag.
Godt fornøyde brukere av
kommunale tjenester.

Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og
løsningsfokusert medspiller.

Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter.

Brukere

Kommunens tjenestetilbud har god tilgjengelighet,
tilpasning og kvalitet i forhold til brukernes behov.

Kommunen har kompetente
medarbeidere som har
arbeidsglede og utviklingslyst.

Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør,
respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode.
Ansatte får bruke og utvikle sine evner og talenter.

Økonomi Medarbeidere

Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å
utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse.
Ansatte utviser en høy etisk standard og er gode forbilder
for barn og unge.
Overhalla kommune har god
økonomistyring, effektiv
ressursbruk og omstillingsevne.

Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser
og har fortløpende kontroll med ressursbruken.
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Kommunen tar høyde for uventede svingninger i
økonomien.

6.1 Kommunen som lokalsamfunn
Fokusområdet LOKALSAMFUNN skal sikre oppmerksomheten om kommunen som samfunnsaktør og
pådriver for en god og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.

6.1.1 Etablering og utvikling (hovedmål 1)
Vannforsyning/ avløpsbehandling

Rådmannen foreslår i tråd med tiltaksplan for vann og avløp at det avsettes 14 millioner kr til
investeringer. Det er både innenfor vann og avløp gjennomført en god del investeringer i senere år om
har vært knyttet til driftssikkerhet med vannforsyningen. I tillegg fokuseres det på energieffektivisering.
Kapasiteten er god og vil kunne dekke flere abonnenter enn hva en har i dag.

Elveforbygging

Helhetlig plan for utbedring av tiltak på eksisterende farsinering behandlet i kommunestyret 19.11.07 og
angir vedlikeholdsbehov. Det er avsatt 270.000 i tilskudd til tiltak for sikring av erosjon og skred ved
Klykkbekken for 2018. Det er videre avsatt 1,5 millioner i resten av planperioden. Kommunen består av
mye kvikkleire og rasutsatte området. Det vil derfor være viktig at forebyggende tiltak iverksettes.

Tomteområder

Kommunen har som mål å kunne tilby byggeklare tomter til en vær tid. Utvidelse av tomtefelt i Skage
vest er prioritert i 2018. Det videre ledige næringstomter både på Skage og Skogmo. Reasfaltering på
Skage industriområdet skal gjøre det mer attraktivt for etablering, i tillegg til at det i er planer om
utvidelse av Skogmo industriområde.

6.1.2 Begeistring, tilhørighet og mangfold (hovedmål 2)
(tekst tas inn ved senere revidering av økonomiplanen)

6.1.3 Høy miljøbevissthet (hovedmål 3)

Kommune vedtok i juni 2014 klima- og miljøplan. Dette var en revidering av eksisterende plan for 2009.
Miljøsertifisering
Overhalla kommune er siden høsten 2007 miljøsertifisert etter ISO-14001- standarden. Hovedformålet er
å sikre at den miljøpolitikken som kommunestyret har vedtatt, blir gjennomført, og med fokus på
kontinuerlige forbedringer i kommunens miljøprestasjoner.
I tillegg til overordnet miljøsertifisering etter ISO-14001, er samtlige av kommunens enheter blitt
sertifisert som miljøfyrtårn.

Handlingsprogram for miljøarbeidet
Handlingsprogram for miljøarbeidet består av kommunens Klima- og miljøplan, tiltaksdelen.
Kommuneplan 2007-2019
Fokusområde: ”Lokalsamfunn”
Hovedmål: ”Flotte naturressurser og nærmiljø utnyttes med høy miljøbevissthet”
Tiltakene er gruppert nedover hhv under hvert av kommuneplanens delmål
Etter nylig vedtatt kommunal planstrategi skal kommuneplanen samfunnsdel og arealdel
revideres i 2018/19 og kommunens klima- og miljøplan revideres i 2018/19.
I tråd med vedtak i kommunestyret 19.11.12 sak 109/12 Revidering av miljøutredning er
de vesentlige miljøaspekter for Overhalla kommune: Naturmangfold (endret fra biologisk
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mangfold og har samme betydning), Innkjøp og avfall (endret fra avfall), Energi, og
Klimagassutslipp.

Felles, relevant for alle delmål
Måling/Tid

At det foregår
relevant
samarbeid om
prosesser og
tiltak i
Overhalla og
Namdalen

Årlig evaluering

Ambisjon og tiltak

1 Overhalla kommune skal
aktivt ivareta sin
samfunnsutviklerrolle i
miljøarbeidet og være
ambisiøs for å bidra til
utvikling i offentlig og
privat virksomhet i
Overhalla og
Namdalsregionen.

2019
2018
2017
2016

Indikator

Ansvar

X X X X Ordfører/
rådmann

Herunder å videreutvikle
og bygge videre på det
samarbeidet som er
utviklet mellom Overhalla
kommune og Skogmo
Industripark (SI).
Det skal vurderes om det
vil være hensiktsmessig å
etablere /initiere et
formalisert klima- og
miljønettverk i regionen
der interesserte offentlige
og private virksomheter
kan inngå et partnerskap
(formål og forpliktelser
mv. i en slik ordning må
defineres senere).

At barn og unge
involveres
systematisk i
planlegging og
gjennomføring
av tiltak

Årlig evaluering

At markering av
Earth Hour og
Miljøuke er
gjennomført

Årlig evaluering

Én ambisjon: I
samarbeide med SI å
identifisere / utvikle
prosesser og tiltak /
prosjekter i
Namdalsperspektiv der
offentlige og private
aktører i regionen
inkluderes og samhandler.
2 Barn og unge skal
involveres på en
systematisk måte i
planlegging og
gjennomføring av tiltak i
kommunens miljøarbeid.
3 Å markere Earth Hour
hvert år for å bevisstgjøre
kommunens ansatte og
innbyggere mv. om
klimautfordringene og
miljøarbeidet.

X X X X Rådmannen/
rektorer/
styrere

X X X X Rådmannen
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Som del av dette skal uka
før Earth Hour, som er en
lørdag hvert år, gjøres til
en “Klima- og miljøuke”
med planlagte aktiviteter
for å involvere, engasjere
og bevisstgjøre.

Delmål 3.1: Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen
gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet (miljøaspekt: Naturmangfold)
Måling/Tid

3.1.1 Antall besøk
registrert i
utvalgte turbøker

Opptelling i
turbøker/årlig

3.1.2 At det er
tilrettelagt for
nærturer

Evaluering /
årlig

Ambisjon og tiltak

1 Tiltak:
a) Det lages en oversikt
over hvem som har flest
besøk på den enkelte
turbok for hvert kalenderår
b) Denne oversikten
bekjentgjøres med oppslag
eller lignende ved turboka
2 Å tilrettelegge for /
stimulere til nærturer i
tilknytning til de ulike
grender i Overhalla for å
gjøre friluftslivet mer
tilgjengelig i hverdagslivet
og for å bidra til økt fysisk
aktivitet hos folk flest
(både sommer og vinter)
(jf. DNTs satsing “Nærtur
er hverdagens friluftsliv”).
Søkes gjennomført som
samarbeidsprosjekt med
frivillige lag og
organisasjoner og andre
relevante
samarbeidspartnere
(NTFK, DNT mv.)
Herunder:
*Etablering /utbedring av
turløyper .
* Framføring av skiløyper
dit folk bor (tilførselsløyper)
*Gradering/ skilting og
merking etter nasjonal
standard
*Turbeskrivelse på nettet
mm.
Ambisjon om minst 5 nye
merkede turer hvert år tom.
2019

2019
2018
2017
2016

Indikator

Ansvar

X X X X Kultursjefen

X X X X Kultursjefen/
frivillige/DNT
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3.1.3 At tiltak er
gjennomført

Evaluering /
årlig

3 Det skal gjennomføres et
konkret motivasjonstiltak
for innbyggerne for fysisk
aktivitet á la Aktiv
Overhalla.
Ambisjon: Ett
motivasjonstiltak i året

X X X X Kultursjefen

(også relevant for delmål
/ambisjoner under
klimagassutslipp/
transport)

Delmål 3.3: Inngrepsfrie områder og naturens produksjonsevne og
artsrikdom bevares for framtiden (miljøaspekt: Naturmangfold)
Måling/Tid

Ambisjon og tiltak

3.3.1 Avgang
prosent av
kommunens areal
”inngrepsfrie”
områder
(Villmarkspreged
e områder >5 km
fra tekniske
inngrep)
3.3.2
Antall m2 dyrket
og dyrkbar mark
omregulert ved
dispensasjon fra
arealplan

Telling av
areal/årlig

1 Null avgang
villmarkspregede områder

X X X X Teknisk sjef
og
Miljøvernog
skogbrukssjef

Årlig telling
antall m2

2 Ambisjon:
Nullvisjon
Maksimalt 3000 m2

X X X X Teknisk sjef

2018
2017
2016
2015

Indikator

Ansvar

Delmål : 3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som
ressurs. (Miljøaspekt: Innkjøp og avfall)
Måling/Tid

3.4.1
Tjenesteenhete
r i org.kartet
sertifisert som
miljøfyrtårn

Opptelling/
årlig

Ambisjon og tiltak

1

Alle tjenesteenheter skal være
sertifisert eller dokumentere at
det arbeides systematisk med
miljøarbeidet i samråd med
rådmannen.

2019
2018
2017
2016

Indikator

Ansvar

X X X X Enhetsledere
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3.4.3
Klimapåvirkni
ng av MNAs
innsamling og
håndtering av
avfall fra
husholdninger

3
Årlig
opptelling

3.4.4 At det
ikke finnes
lovstridige
villfyllinger

Fortløpende
evaluering

4

3.4.5 At det er
utarbeidet og
implementert
strategi/styring
s-dokumenter
for innkjøp

Evaluering i
2015

5

MNAs ambisjon:
MNAs innsamling og
behandling av avfall fra
husholdninger skal være
klimanøytral.
Overhalla kommunes tiltak:
Å være aktiv medeier og
samarbeidspartner.
Aktuelle tema:
*Kildesortering
*Reduksjon av matavfall fra
husholdninger, institusjoner,
serveringssteder, butikker
mv.
*Kommunikasjon med innb.
inkl, ta i bruk nye
kommunikasjonsformer/media.
*Holdningsskapende arbeid
Kommunen som
forurensningsmyndighet skal
arbeide aktivt for at
villfyllinger/ulovlige
søppelfyllinger blir ryddet.
Mer miljøvennlig innkjøp

X X X X MNA

X X X X Teknisk sjef/
Kommunens
repr. i
styrende organ

X X X X Teknisk sjef

X X X X

1.Å være deltaker /aktiv
bidragsyter i
samarbeidsprosjektet
Innovativ handling, bedre
offentlige anskaffelser i NordTrøndelag

X X

Rådmannen

2.Det skal utarbeides
innkjøpsstrategi/ styringsdokumenter for innkjøp,
bestående av:
 Innkjøpspolitikk
 Innkjøpsstrategi
m/handlingsplan
 Innkjøpsveileder/rutiner

X X

Rådmannen

Overhalla skal herunder fremme
 Samfunnsansvar / etisk
handel
 hensyn til livssykluskostnader, universell
utforming og miljø
 innovasjon
 mindre avfall
 mindre emballasje
 mindre
engangsmateriell
 miljømerking
 kortreist leveranse
 økologiske produkter
 mindre miljøgifter
 digitale løsninger
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3.Strategi/styringsdokumenter
skal implementeres i
organisasjonen. Som ledd i dette
velges ut én konkret anskaffelse
evt. entreprise som pilot.
4. Kompetanseheving som ledd
i implementering av
strategi/styringsdokumenter.
Bl.a. å ta initiativ til felles
innkjøpskonferanse(r) for
innkjøpere og leverandører i
Namdalen.
Måling/Tid

Ambisjon og tiltak

3.4.6 Godkjent
status som
Fairtradekommune
3.4.7
Medlemskap
IEH

Verfisering
av status

6

Verifisering
av
medlemskap

7

3.4.8 At det er
utviklet et
verktøy

Evaluering

8

3.4.9
Aktiviteter
/tiltak der barn
og unge er
involvert når
det gjelder
forbruk og
livsstil

Årlig
evaluering

9

Overhalla kommune skal være
Fairtrade-kommune ( et
rammeverk å arbeide innenfor
når det gjelder etisk forbruk).
Overhalla kommune skal
arbeide for å bli medlem i
Initiativ for etisk handel (IEH).
(formål med IEH er handel som
fremmer menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter,
utvikling og miljø.)
Det skal utvikles et verktøy for
opplæring og bevisstgjøring av
ansatte og eventuelt andre om
virkningene av global
oppvarming (illustrasjonsvideo
3D-animasjon e.l. ).
(Tiltaket søkes gjennomført som
et samarbeidsprosjekt mellom
Overhalla kommune, Olav
Duun vgs., evt. andre).
Involvere barn og unge når det
gjelder forbruk og livsstil:
*Å arrangere regional(e )
miljøkonferans(er )på barns
/ungdoms premisser
* tema i undervisning
skole/barnehage
* systematisk bruk av
bransjekrav Miljøfyrtårn (og av
Grønt flagg for de enheter som
også er det)
* bidra til kopling ungdom næringsliv med sikte på
gjensidig læring/ bevisstgjøring
om miljømessig forbruk og
livsstil
* å videreutvikle samarbeidet
med MNA
*å synliggjøre resultater av
iverksatte tiltak for ungene

X X X X Rådmannen

2019
2018
2017
2016

Indikator

X X X X Rådmannen

Ansvar

X X X X Ordfører/
rådmann

X X X X Ordfører/
rådmann

X X X X Rådmannen

X X X X Ordfører/
rådmannen/
rektorer/
styrere
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3.4.10
Godkjent
sertifikat

Verifisering
av sertifikat

10

(f.eks. knyttet til
avfallssortering, energiforbruk
e.l.)
Overhalla storkjøkken skal
fortsattvære DEBIO-godkjent
(sertifiseringsordning for
foredling/omsetning av
økologiske produkter)
Ambisjon
2016:40% av maten som lages
ved kjøkkenet skal være
økologisk.
2017: 50% Serveringsmerke i
sølv (krav: 50% økologisk)

X X X X Kjøkkensjef

X

X

3.4.11
Reduksjon av
kommunal
utskrift og
kopiering

Årlig
opptelling

11

Reduksjon med 90% innen
år 2019 sammenlignet med
2014

X X X X Rådmannen

3.4.12
Antall
bedrifter
sertifisert etter
ISO 14001

Opptelling/
årlig

12

Å konsolidere eller øke antall
sertifikat ISO 14001 i Overhalla
mv.

X X X X Skogmo
industripark/
Industribedrift
er/
X X
Overhalla
kommune/
MNS
Utvikling

3.4.13
At det
foreligger et
enkelt system/
retningslinje
(skriftlig)

Evaluering i
2015

13

Det skal gjennomføres en
erfarings-/startkonferanse
Overhalla i 2016. Målgruppe er
sertifiserte ISO 14001-bedrifter
og potensielle nye ISO-bedrifter
(planlegges som et
samarbeidsprosjekt mellom
kommunen, Skogmo
Industripark og MNS
Utvikling).
Å bidra til at det systematisk
med visse intervaller / etter
behov blir gjennomført
metallinnsamlingsaksjoner i
landbruket. Herunder å lage et
enkelt system/ retningslinje for
dette (som et samarbeidstiltak
mellom landbruksorganisasjoner, avfallsselskapet,
MNS Miljø og landbruk/
Overhalla kommune)

X X X X MNS Miljø og
landbruk/Over
halla
kommune/
MNA/
X X
Landbruksorg
anisasjoner

Delmål 3.5: I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare
energikilder.
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Måling/Tid

Ambisjon og tiltak

3.5.1Fokusbygg
(utvalgte
kommunale bygg
jf. egen tabell):

2019
2018
2017
2016

Indikator

X Rådmannen/Tek
nisk sjef

Ambisjon 2017
Fokusbygg:
Innsparingsmål 20 %
sammenlignet med 2012
(daggradskorrigert)

Energiforbruk pr
m2 pr
tjenesteenhet i
organisasjonskart
et.

Ansvar

Kommunale bygg er
energimerket unntatt
Gimle som skal
energimerkes 2014.

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

Det forutsettes
scoreforbedring på
energimerkeskalaene for
det enkelte bygg jf.
nedenstående tabeller.

Konkrete tiltak for ENØK
og overgang til fornybar
energi skal innarbeides i
Hovedplan for kommunal
bygningsmasse, som
rulleres årlig i tilknytning
til årsbudsjett/
økonomiplan.

X X X X Teknisk sjef

Målsetting:
Oppvarm Energi
Oppvarming
-ing
Karakter

Innen:

Fokusbygg

Status p.t.:
Energi
karakter

1
2
3
4
5
6
7
8

Adm.bygget

E

5/Rød

D

3/Gul

Helsesenteret

D

5/Rød

C

3/Gul

Hunn skole

F

3/Gul

D

2/Lys grønn

Moamarka bhg

E

4/Oransje D

2/Lys grønn

OBUS

D

5/Rød

D

3/Gul

OBUS barnesk

Ikke merket

5/Rød

A

2/Lys grønn

Skage barnehage

D

5/Rød

A

1/Mørk grønn

Trollstua bhg

E

5/Rød

C

Gul

2016
2016
2017
2016
2016
2015
2017
2018

9

Ranemsletta bhg

A
2/Lys grø A
1/Mørk grønn
Energimerkes
10 Gimle
i 2014
Energikarakter: Skala fra A til G. Oppvarmingskarakter: 5-trinns
skala fra grønn (1) til rød (5).

2019

Forklaring oppvarmingskarakter (mer om energimerking står på NVEs hjemmeside):
Bestemmes ut i fra andelen av totalt oppvarmingsbehovet som dekkes av strøm og/eller fossile energivarer:
Oppvarmingskarakter
(etter farger)
30,0 %

47,5 %

65,0 %

82,5 %

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

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

Barnehager

90

135

180

228

276

414

Ingen grense

Kontorbygg
Skolebygg
Sykehjem
Idrettsbygg

84
79
136
109

126
118
203
164

168
158
271
218

215
208
328
272

263
259
384
325

395
389
576
488

Ingen grense
Ingen grense
Ingen grense
Ingen grense

A = oppvarmet
del av BRA
[m2]

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

Måling/Tid

Fortsettelse 3.5.1
kommunens egen
bygningsmasse,
fokusbygg

Når det
bygges

Når bygg
rehabiliteres
etc.

Evalueres
kontinuerlig

Ambisjon og tiltak

1 Overhalla kommune skal til
enhver tid ligge foran teknisk
forskrift (eks. passivhus,
nullenergihus m.v.)
For tiden: Kommunale nybygg
skal være passivhus eller
nullenergihus.
2 Rehabilitering etc. av
eksisterende kommunale bygg
skal skje i tråd med tabeller
/ambisjoner ovenfor.
Tiltak vurderes og
gjennomføres fortløpende ved
rehabilitering av hele/deler av
bygg når det er hensiktsmessig
(livssyklusvurdering).
Herunder vurderes behovsstyrt
og lavenergi
 Belysning
 Oppvarming
 Ventilasjon
3 Optimalisere energiledelse og
energistyring ved SD/EOSanlegg, inkludert utarbeidelse
og bruk av rutiner.
Herunder årlig
kompetanseutvikling /-tiltak
for driftspersonell
4 Mobilisere/ involvere brukere
av kommunale bygg
*kompetanseutvikling
herunder kunnskap om årsaksvirkningsforhold
*å videreutvikle samhandling
ved bruk og drift av bygg

2019
2018
2017
2016

Indikator

Ansvar

X X X X Leder plan- og
byggekomite/
rådmann/
teknisk sjef

X X X X Teknisk sjef

X X X X Teknisk sjef

X X X X Teknisk sjef/
enhetsledere
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* synliggjøring av
måleresultater/virkninger

Måling/Tid

3.5.2 Samlet
stasjonært
energiforbruk i
Overhalla utenom
kommunale
fokusbygg

Årlig
opptelling fra
områdekonsesjonær
(NTE)

Ved etablering
og

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

1 Prosjektidé som skal utredes /
iverksettes: Å initiere og bidra
til et ENØK-prosjekt med 50
boligeiere som pilotprosjekt /
bl.a. med enkel ENØKanalyse (samme modell som i
tidligere samarbeidsprosjekt
med butikker).
2 Kommunen skal som ledd i
samfunnsutviklerrollen være
pådriver/samarbeidspartner
overfor bank-/finansnæringen
for å stimulere til miljøvennlig
boligbygging
(bankrentebetingelser,
veiledning mv.)
3 Det skal arbeides systematisk
med ENØK i forhold til
utendørs belysning:

X X X X Rådmannen/
teknisk sjef

X X X

X X X

X X X X Alle som gjør
innkjøp

2019
2018
2017
2016

Indikator

5 Å utøve kommunens
samfunnsutviklerrolle i
forbindelse med innkjøp /
rehabilitering av kommunal
bygningsmasse.
Herunder stimulere næringsliv
til å lage mer energi/miljøvennlige bygg.
Aktuelle tiltak:
* Å gjennomføre et
samarbeidsprosjekt for
rehabilitering av ett utvalgt
eksisterende kommunalt
bygg (mulig pilot-/forsknings/utviklingsprosjekt).
Vedkommende bygg
identifiseres senest innen 2015
*Å gjennomføre et
pilotprosjekt med
nullenergibygg
(mulig forsknings/utviklingsprosjekt)
6 Ved anskaffelse av elektrisk
utstyr i Overhalla kommune
skal de beste standarder etter
relevant merkeordning for
produktet velges
Ambisjon og tiltak

Ansvar

X

X X X Rådmannen /
MNS
Utvikling /
Enova

X X X X Ordfører/
rådmann

X X X X Teknisk sjef
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rehabilitering
etc. av anlegg

Det skal generelt tilstrebes
behovsstyring og lavenergi
Eksisterende kommunale
anlegg skal gjennomgås.

4

5

6

7

9

Måling/Tid

X X X X Teknisk sjef

X

X X X X Rektorer og
styrere

Teknisk sjef
X X X X

X X X X Rådmannen/
teknisk sjef

X X X X

X X X X Teknisk sjef

2019
2018
2017
2016

Indikator

*Nyanlegg utendørs
belysning skal være
lavenergi/LED (gatelys,
plasser etc.).
* Ved rehabilitering/utskifting
av eksisterende anlegg og
lyspunkt skal lavenergi/LED
anvendes
* Der kommunen yter støtte
(lysløyper/ idrettsanlegg etc.)
skal det oppfordres til
lavenergi/LED ved
rehabilitering/utskifting
Det skal arbeides systematisk
med ENØK /
energigjenvinning i
forbindelse med
planlegging/drift/vedlikehold
av kommunens vannverk
/vannledningsnett og avløp /
renseanlegg.
Steg 1: Det skal utarbeides en
mulighetsstudie for reduksjon
av energiforbruket (herunder
statusoversikt over hvor hen
forbruket fordeler seg)
Skoler og barnehager skal
arbeide planmessig med
energispørsmål/ENØK som
del av undervisning/
undervisningsplaner /
miljøfyrtårn /grønt flagg.
Det skal være rutine å ta opp
energispørsmål i plan- og
byggesaker og gis relevant
informasjon og veiledning til
søkere/ utbyggere herunder
ved forhåndskonferanse mv.
a)Når kommunen leier ut eller
selger eiendom skal det settes
føringer / krav med hensyn til
energiløsninger.
b)Tilskuddsordning pr.
kommunal boligtomt ved
oppfylt passivhusstandard
eller bedre (tilskuddsordning
må videreutvikles)
Kommunale bygg utenom
fokusbygg: Det skal utredes /
iverksettes ENØK-tiltak der
hensiktsmessig
Ambisjon og tiltak

Ansvar
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Gradvis å få utfaset olje og
el som hovedenergikilde i
bygg i Overhalla.
3.5.3 Kommunale
fokusbygg:
Oppvarmingskarakter

3.5.4 Forekomst
av oljekjeler i
Overhalla

Registrere
grad av
måloppnåelse
når ny
oppvarmings.karakter skal
være oppnådd

Opptelling på
et senere
angitt
tidspunkt

Det vises for kommunale
fokusbygg til tabeller med
mål /ambisjoner ad
oppvaringskarakter ovenfor.

1 Kommunale nybygg bør
oppfylle beste
oppvarmingskarakter, Mørk
grønn. (gjelder der
kravspesifikasjon lages etter at
denne planen er blitt vedtatt)

X X X X Leder plan- og
byggekomite/
rådmann/
teknisk sjef

2 Eksisterende oljekjeler i
kommunale bygg skal erstattes
med andre supplerende /
fornybare energikilder så snart
det er hensiktsmessig
3 Valg av energikilder/-systemer
for fornybar energi skal skje ut
fra en konkret vurdering i
forbindelse med hvert enkelt
nybygg- og
rehabiliteringsprosjekt mv. og
herunder på grunnlag av
Enovas til enhver tid
gjeldende støtteprogram..
4 Kommunen skal stimulere til
utskifting av alle oljekjeler i
bruk i Overhalla til fornybar
energi.
5 Kommunen skal jobbe aktivt
for å tilrettelegge for lokal
energiproduksjon når dette er
miljøvennlig
Se generelt ellers tiltak under
delmål 3.4 (avfall) som også
er relevant for delmålet om
energi

X X X X

X X X X Leder plan- og
byggekomite/
rådmann/
teknisk sjef

X X X X Rådmannen

X X X X Ordfører/
rådmann

Delmål 3.6: I Overhalla er det lave klimautslipp og høy grad av CO2binding.
(Omfatter ikke deponi som er behandlet under delmål 3.4. (avfall))
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Måling/Tid

Transport
3.6.1 Mengde
klimagassutslipp fra
veitrafikk.

Statistikk SSB/årlig
(SSB har for tiden
stanset å utgi
statistikk på
kommunenivå.
Målinger avventes
til det foreligger
adekvat statistikk)

Ambisjon og tiltak

Ambisjon transport:
Klimautslipp fra transport skal
reduseres vesentlig innen 2020
(ambisjon fastsettes nærmere når
det foreligger sikrere
målemetoder/ statistikk). Se ellers
egne ambisjoner for relevante
tiltak nedenfor.
1 Overhalla kommune skal prioritere
videre utbygging av gang- og
sykkelveier. Prioritert rekkefølge:
 Ad fylkesveinettet
Overhalla - Namsos:
1. Barlia-korsen - Øysvoll-korsen
2. Øysvoll-korsen - Skage
3. Skage – Namsos


Soner rundt skolene med
gang- og sykkelvei (4 km).



Øvrig veinett: Ranem bru
gis høy prioritet.

X

Herunder skal det så snart som
mulig utarbeides nødvendige
reguleringsplaner for de prioriterte
strekninger.

X X

Ambisjon og tiltak

Teknisk
sjef
X X X X Rådmanne
n/
teknisk sjef

X X X X Teknisk
sjef

2019
1018
2017
2016

Måling/Tid

Ansvar

X X X X Ordfører/
rådmann/
teknisk sjef
Teknisk
sjef

Som ledd i satsingen på gang- og
sykkelvei skal kommunen i 2014 ta
initiativ til et forprosjekt for å få
utredet/planlagt gang- og sykkelvei
Overhalla-Namsos.
Dette søkes gjennomført som et
samarbeidsprosjekt mellom
kommuner, statens vegvesen m.fl.

2 Overhalla kommune skal vektlegge
fortsatt fortettet utbyggingsstrategi i
sentrumsnære områder med
maksimal arealutnyttelse (jf.
arealplankart).
*Regulering med høyere bygg
eventuelt 4 etasjer skal vurderes i
sentrumsområder.
3 Framtidige boligområder bør
lokaliseres dit det finnes gang- og
sykkelvei på det tilstøtende
fylkesveinettet.
Indikator

2019
2018
2017
2016

Indikator

Ansvar
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3.6.2 Antall
påstigende
busspassasjerer i
Overhalla til
Namsos

Statistikk
transportør/årlig

100 % økning i 2019
sammenlignet med 2013

4 Overhalla kommune skal ta initiativ
til et innovativt helhetlig
samarbeidsprosjekt for å styrke
kollektivtrafikken særlig knyttet til
pendlertrafikken mellom Overhalla
og Namsos som et FOU-prosjekt
med overføringsverdi til andre
regioner.
(mulig partnerskap mellom NTFK,
Overhalla kommune, Namsos
kommune, Statens vegvesen,
transportør m.fl.)

3.6.3 Antall
elbiler i
Overhalla

Statistikk SSB/årlig

X X X X

X X X X Ordfører/
Rådmann

Herunder:
* å få etablert ”bybuss” som
omfatter Namsos og Overhalla,
med flere og hyppigere avganger og
faste intervall morgen og
ettermiddag
* tilrettelegging av helhetlig service
/infrastruktur, funksjonelle leskur,
parkering bil/sykkel, lademulighet,
opplegg for ruteinfo, betalingsløsninger, universell utforming,
serviceløsninger i bussen mv.
*å rekruttere en forbildegruppe på
50 pendlere til å bruke buss med
spesiell stimuli /sentrale midler
over en periode
* helhetlig satsing på
markedsføring av tilbudet
Totalt 100 elbiler i Overhalla
innen 2017
5 Tiltak:
Ladeinfrastruktur og tilrettelegging
for ladbare biler
*Bidra til etablering av
hurtigladerstasjon i Overhalla
*Tilrettelegging for lading og elbilparkering ved større kommunale
arbeidsplasser / besøksbygg
*Å stimulere til tilrettelegging for
lading og el-bilparkering i nærheten
ved parkeringsbehov i sentrum etc.
*Å oppfordre forslagsstiller til
reguleringsplaner om å legge fram
strøm til parkeringsplasser i
følgende omfang:
a)bolig med felles
parkeringsanlegg: 1 pr. boenhet
b)parkering for ansatte: min 25% av
parkeringsplassene
c)næring/besøksbygg: min 15% av
parkeringsplassene
Kommunale elbiler, se nedenfor

Rådmanne
n/
Teknisk
sjef
X X X X
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Måling/Tid

3.6.4 Samlet
CO2utslipp fra
den kommunale
bilparken

Måling/årlig
Totalt antall
kilometer
multiplisert med
gjennomsnittlig
CO2 utslipp pr. km
for den kommunale
bilparken

Måling/Tid

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

7 Stimulere til
samkjøring/kameratkjøring.
 Lenke til haiketorget på
hjemmesiden
 Bruke sosiale medier som
verktøy
Jf. også kommunens reisepolicy
pkt. 6 og 7.
8 Overhalla skal bli
sykkelkommune nr. 1 i
Namdalen.
Tiltaket søkes gjennomført som
samarbeidsprosjekt mellom
kommunen, frivillige lag og
organisasjoner og andre relevante
arbeidsgivere og
samarbeidspartnere

Ansvar

X X X X Rådmanne
n

X X X X
Rådmanne
X n

2019
1018
2017
2016

Indikator

Ambisjon og tiltak

2017
1016
2015
2014

Indikator

Ansvar

X X X X Alle
folkevalgte
og ansatte

X X X X Rådmann/
Kultursjefe
n/
idrettslag

Herunder:
* Å gjennomføre en aksjon “å gå
eller sykle til og fra jobb”
* Å tilrettelegge med sykkelstativer
der det er hensiktsmessig
* Å tilrettelegge med
garderobe/dusj på jobb
*Å gjennomføre en aksjon for “å
sykle eller gå til og fra skole og
fritidsaktiviteter”
* Å stimulere til el-sykkel
Herunder å sponse el-sykkel for
kommunens innbyggere med 20%
og maks kr 3.000,- pr. sykkel
innenfor en ramme på kr 50.000,pr år i perioden 2015-2017
* Å merke /skilte utvalgte
sykkelruter i kommunen og å
markedsføre disse
Jf. ellers tiltak 1 om å prioritere
utbygging av gang- og sykkelveier

36

Revidert økonomiplan 2018-2021

Måling/Tid

Ambisjon og tiltak

3.6.5 Mengde
klimagassutslipp fra
landbruk.

Statistikk
SSB/årlig
(SSB har for tiden
sluttet å utgi
statistikk på
kommunenivå.
Måling avventes
til det foreligger
adekvat statistikk)

Ambisjon: Klimautslipp fra
landbruk skal reduseres vesentlig
innen 2020 (ambisjon fastsettes
nærmere når det foreligger
sikrere målemetoder/ statistikk).
Se ellers egne ambisjoner for
relevante tiltak nedenfor.

1

2

3

4

5

Å stimulere til tilstrekkelig
forekomst og utnyttelse av
lagerkapasitet for husdyrgjødsel
(lagerkapasitet er en økende
utfordring i næringen i og med
økende produksjon pr. enhet).
Steg 1: Å stimulere til kartlegging
av behov/ledig kapasitet og til
samhandling for å øke
utnyttelsesgraden
Steg 2: Å utrede behov for nye
felles naturgjødselslager.
Steg 3: Vurdere kommunalt
tilskudd til eventuelt nye felles
naturgjødselslager.
Å stimulere til bedre grøfting av
dyrkamark
(svak drenering /jordstruktur /større
maskiner/jordpakking bidrar til økt
utslipp og dårligere avlinger)
Tiltak:
*Rådgivning/kunnskapsbygging
*Å være pådriver overfor staten for
statlig tilskudd
*Å utrede mulighet for lokal
tilskuddsordning
Å stimulere til et utviklingstiltak
som bidrar til at gårdbrukere på en
enklere måte og med mindre
transport kan skaffe seg nødvendig
dyrefor (jordformidlingsordning /
jordbank etc.).
Å stimulere til ØKO-kjøring i
landbruket (ØKO-kjørekurs etc.).

Være klar til å ta i bruk
husdyrgjødsel til
bioenergiproduksjon når
teknologien på området er utviklet
optimalt.

2019
2018
2017
2016

Indikator

Ansvar

MNS
Miljø og
landbruk/
landbruk
sorganisa
sjoner
X

X X
X X

X X

MNS
Miljø og
landbruk/
Landbru
ksorganis
asjoner

X X X X Ordfører/
rådmann

X X X X MNS
miljø og
landbruk
og
landbruk
sorganisa
sjoner
X X X X MNS
Miljø og
landbruk
i
samarbei
d med
landbruk
sorganisa
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6

Stimulere til produksjon av
økologiske landbruksprodukter som
markedet etterspør.

Måling/Tid

Ambisjon og tiltak

3.6.6
Aktivitetsnivå
når det gjelder
skogkultur og
tynning

Overslag/telling
fra miljø- og
landbruksforvaltningen i
MNR/årlig

Ambisjon: Skogens potensial til
CO2-binding skal utnyttes
(innenfor forsvarlige rammer
bl.a. knyttet til naturmangfold og
uberørt natur).
Å bidra aktivt til
“Skogpådriverprosjektet i Namdal”
Et aktivitetspådrivernettverk for
skognettverket i Namdalen
Herunder å bidra til at prosjektet
vektlegger skogkultur/ungskogpleie
1.Å ta initiativ til et
samarbeidsprosjekt for rydding
langs veier, åkerkanter mv. i vårt
distrikt og utnyttelse av det som blir
ryddet, med flere synergieffekter:
bioenergiutnyttelse/ reiseliv/
turisme/ mer sollys til åkerland og
økt matproduksjon/ estetikk/ åpne
synsfelt, trafikksikkerhet mm.
Samarbeidsprosjekt MNS Miljø og
landbruk/Overhalla
kommune/landbruksorganisasjoner/
produsenter av biomateriale til
energiproduksjon, regionale
myndigheter inkl. Statens vegvesen
m.fl.

7

8

9

10

11

Måling/Tid

Se ellers relevante tiltak innenfor
landbruket under andre delmål i
planen (avfall og energi) og under
klimagassutslipp transport
Ambisjon og tiltak

X X

Ordfører
MNS
Miljø og
landbruk

X X

Ordfører/
rådmann/
MNS
Miljø og
landbruk

X X X X MNS
Miljø og
landbruk
X X X X Rådmann
en/
MNS
Miljø og
landbruk

2019
1018
2017
2016

Indikator

2. Å stimulere til mest mulig lokal
energiproduksjon/-utnyttelse av det
biomateriale som ryddes
Å utrede mulighetene for å
stimulere til økt plantetall i
plantefeltene / fortetting herunder
mulig lokal støtteordning.
Overhalla kommune deltar i
skoleskogdager (Kvatningen)

2019
2018
2017
2016

Indikator

sjoner/gå
rdeiere.
X X X X MNS
M&L i
samarbei
d med
NLR
Ansvar

Ansvar
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Det vises ellers til Strategisk plan
for miljø- og
landbruksforvaltningen MNS,
revidert i 2014.

MNS
X X X X Miljø og
landbruk

6.1.4 God folkehelse (hovedmål 4)
o
o
o
o
o
o
o

Prosjekt for innbyggere arrangeres en gang i året, eks Aktiv Overhalla, Friluftslivets år.
Kulturtur med sykehjem, Museet Midt, Overhalla Historielag og kulturkontoret.
Turløyper forbedres og utvikles bl. a skilting og informasjon.
Sykkelkommune nr.1, tilskudd elsykkel, skilting, utvikling av tilrettelegging, sykle til jobben
aksjon.
Innføre felles strategi for barnehager og skoler mtp ernæring og fysisk aktivitet.
Stimulere lag og foreninger ved tildeling av kulturmidler.
Fortsette med Trivelig tur også med løyper for barnehager/skoler.

6.2 Tjenestetilbudet
Fokusområdet BRUKERE omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester til barn, unge,
pleietrengende etc. Fokusområdet skal sikre prioritering og ressursbruk i forhold til brukerne av
kommunens tjenester. Kommuneplanen har definert to hovedmål under dette fokusområdet.

6.2.1 Barn og unge (hovedmål 5)
(Grunnskole, kulturskole og voksenopplæring)

Kvalitets- og kompetanseutvikling i grunnskolene

Arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i det spesialpedagogiske tilbudet i kommunen, tilpasset opplæring
generelt og forebygging av atferdsvansker må fortsatt ha stort fokus. Fagområdene helse og oppvekst
har dialog for å videreutvikle vårt samarbeid til beste for barn og unge.
Ved nytilsettinger av pedagoger legges det vekt på at kravene til undervisningskompetanse i norsk,
matematikk og engelsk oppfylles. Det arbeides med strategi for videreutdanning, for at Overhalla skal
klare å oppfylle kompetansekravene innen gitt tidsfristen i 2025. Realfag og leseopplæring vil være de
prioriterte områdene innenfor fagutvikling. Ny overordnet del i nasjonal læreplan er vedtatt og nye
læreplaner i fag vil i stor grad prege vart utviklingsarbeidet i årene som kommer. Videreutvikling av
tilbudet for flerspråklige er fortsatt viktig å prioritere, selv om det kan bi færre nye flyktninger de neste
årene. Språkoppfølging av elever som har grunnskoletilbud i forbindelse med arbeidsinnvandring, er viktig
for de elevene dette gjelder.
Fra høsten er det opprettet egne statlig finansierte stillinger for tidlig innsats 1. til 4. trinn. Denne
ordningen vil fortsette.

ZERO, MOT og BTI.

Overhalla kommune har siden 2008 brukt anti-mobbeprogrammet ZERO. Arbeidet mot mobbing er
særdeles viktig og det skal jobbes videre med endringer/ forbedringer av skolenes handlingsplaner mot
mobbing. I løpet av 3 år vil kommunen være med i et utvidet opplegg i regi av MOT, noe som betyr at
både barnehagene og barneskolene vil delta i forebyggende tiltak ( barnehagen og skolen som
samfunnsbygger). I 2017 gjennomføres år 2 av dette opplegget, der det bl a arrangeres felles kursdag
for alle ansatte i barnehagene og skolene.
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er nå et prioritert samarbeidsområde der alle barnehager, skoler,
helsestasjonen, PPT og barnevernet vil være involvert. I løpet av 2018 vil de verktøyene som skal brukes
i dette arbeidet være innført.

Læremidler
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Gjennom innføring av læringsbrett, har vi vi innført en ny og bedre metodikk knyttet til bruk av digitale
ressurser/ digitale hjelpemidler i opplæringen.
Kommunen er nå bedre rustet for at elevene skal
 Oppnå best mulig generell digital kompetanse (den 5. basisferdigheten)
 Oppnå best mulig ønsket læringseffekt gjennom bruk av digitale ressurser/ hjelpemidler i
læringsprosessene.
Oppfølging og videreutvikling vil ha høy prioritet og ressurspersoner på skolene skal støtte lærere og
ledelse for å få til best mulig i videre utvikling i bruken av læringsbrett. De neste årene vil stille store krav
til oppfølging og videreutvikling i en «fase 2» etter innføringen av læringsbrett.

Bygningsmassen

Planleggingen av forbedringer ved Hunn skole vil være viktig for å takle økt elevtall på skolen og for å få
til bedre lokaliteter totalt på skolen. Planen er at skolen etter forbedringer skal kunne ha plass for 240
elever.
Barneskolen på OBUS har fra 2017 fått mindre press på basisarealene for klassetrinnene etter
etableringen av Overhalla Montessoriskole, men det er fortsatt behov for av forbedringer – spesielt av
utearealene og trafikkløsningen. Hvordan u-trinnstilbudet ved Overhalla Montessoriskole vil utvikle seg, vil
å betydning for eventuelle forbedringer på ungdomstrinnet. Vi vet at elevtallet stiger og med de tall vi har
nå, kan det bli behov for forbedringer i 2021/2022.

Barnehager

Ved oppstart av nye Skage barnehagen ble 82,6 % av kapasiteten i lokalene tatt i bruk. Det bør tas
stilling til hva Trollstua skal brukes til videre. Plan for utvidelse av Ranemsletta barnehage er nå til endelig
behandling i kommunestyret i desember 2017. Intensjonen er fortsatt å avvikle barnehagetilbudet i Barlia
fra høsten 2019.

Behov for kompetanseutvikling i barnehagene
Det er ønskelig at vi klarer å videreutvikle tilbudene i barnehagene på en slik måte at vi hele tiden klarer
å ha fokus på tidlig innsats. Dette krever god kompetanse hos personalet for å kunne gi de barna det
gjelder et godt nok tilbud, og vi må videreutvikle våre spesialpedagogiske støttefunksjoner. Vi har nå et
som består av 2 spesialpedagoger, logoped og helsestasjon. Samspillet mellom disse fagpersonene
ønsker vi å utvikle videre. Fokus på språkutvikling og regneforståelse krever god kompetanse hos de
ansatte.
Utviklingsplan for barnehagene ble lagt fram for første gang høsten 2016. Det jobbes kontinuerlig med
oppfølging av denne planen og den er grunnlaget for utviklingstiltakene i årene som kommer. Fra høsten
2017 er vi i gang med et 2-årig forsøk med pedagogisk nettverk for alle barnehagene, ledet av
pedagog tilknyttet Ranemsletta barnehage. Dette tror vi vil ha stor betydning for videreutvikling av
kvaliteten i barnehagene.
Den nasjonale intensjonen er at 50% av ansatte skal være pedagoger. I Overhalla er pedagogtettheten
samlet ca 45%.
I alt pedagogisk utviklingsarbeid, er Gammelstua private barnehage fortsatt deltakende på samme måte
som de kommunale barnehagene.

6.2.2 Fornøyde brukere (hovedmål 6)

Satsningsområder og utfordringer i planperioden

Brukermedvirkning




Brukerundersøkelser gjennomføres annethvert år for alle tjenester, noe som har fungert bra for
noen tjenester. I perioden ønsker en å utrede nye og bedre metoder for brukerundersøkelser der
dagens metode fungerer dårlig.
Individuell brukermedvirkning utvikles i planperioden
Følgende brukermedvirkning fortsetter; brukerråd og pårørendemøter for sykeheimen,
brukerrepresentanter i planarbeid og prosjekter.

Forbedre ledelse og organisasjon
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Målet er en funksjonell organisasjon med en tjeneste som er innovativ, tilgjengelig og rettferdig fordelt.
Omorganiseringen der helse gikk fra 3 til 4 enheter er vellykket. Målet for planperioden er å frigjøre mer
tid til enhetslederne til ledelse, ett av tiltakene er å utvikle merkantil tjeneste til å utføre flere
administrative oppgaver for enhetslederne.

Rekruttering, utdanning og kompetanseheving

Utviklingen viser et økende gap mellom ressurser og behov i fremtidens helsetjeneste. Kommunen må
utvikle og innføre nye og bedre tjenester, men også endre organisasjonen til å bli mer kostnadseffektiv.
Utfordringene vil i hovedsak være rekruttering av tilstrekkelig og kompetent personale. Vi ser allerede at
rekruttering av leger og sykepleiere utfordrer oss betydelig. Helse og omsorg har i de senere årene hatt
flere tiltak for å minske deltidsproblematikken. Det er viktig å kunne tilby ansatte en stilling de kan leve
av. Innen kompetansehevingen har vi lyktes godt med å ansette en felles fagutviklingssykepleier som
organiserer fagutvikling, oppfølging studenter/læringer, leder utviklingsprosjekter, er sekretær for
kompetanseplanen og koordinerer kompetanseforumet.
Tiltak i planperioden blir følgende nye tiltak:
 Trainee-program for nyutdannede sykepleiere, som er et samarbeidsprosjekt mellom
kommunen og helse Nord-Trøndelag. Planen er å rekruttere nyutdannede sykepleiere som
rullerer i et planlagt løp mellom sykehus og kommunen.
 Dokumentasjonsprosjektet; implementere ny dokumentasjonsmodell i Profil, opplæring av
alle ansatte i helse og omsorg. Har laget opplæringsvideoer som skal overføres til egnet digital
plattform. Senter for omsorgsforskning skal foreta en journalgranskning for å finne effekten av
forbedringsarbeidet.
 Primærhelseteam som er beskrevet i primærhelsemeldingen (meld.St.26 fremtidens
primærhelsetjeneste-nærhet og helhet). Målet er å organisere samarbeidet mellom legetjenesten
og sykepleierne for å utvikle et mer helhetlig behandlingstilbud til ulike kronikergrupper.
 Fortsatt legge til rette for kompetanseheving, videre- og etterutdanning (jfr.
Kompetanseplanen for helse og omsorg).
 Søke på nye innovasjonsprosjekter via fylkesmannen.

Velferdsteknologi og digitalisering

I løpet av første halvdel 2018 vil anskaffelsen av velferdsteknologi sluttføres for helse og omsorg.
Kommunen vil da ha et moderne varslingssystem med aktive og passive sensorer i institusjon,
omsorgsboligene og hjemmene. I tillegg er det også anskaffet adgangskontroll i institusjon og elektronisk
låssystem til de som har vedtak på trygghetsalarm.
Utfordringen i perioden blir å utnytte dette systemet godt nok slik at teknologien bidrar til mer trygghet
for brukeren og utvikling av tjenestene (gevinstrealisering).
Utvikling av digital kompetanse blir avgjørende innen dette området.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen er en samfunnsreform der intensjonen var både å styrke kvaliteten på
helsetjenestene og at flere helsetjenester gis nærmere der folk bor. Det er gjennomført omfattende
undersøkelser, evalueringer og vurderinger av reformen. Det er stort press på kommunehelsetjenesten
og det merkes godt etter hvert. Pasienten blir utskrevet tidligere og er svært behandlingskrevende.
Nytt i forhold til samhandlingsreformen fra 2017 er at kommunen har inngått avtale med
spesialisthelsetjenesten om kommunal øyeblikkelig hjelp rus –og psykisk helse. Innføring av betaling for
utskrivningsklare pasienter vurderes i perioden.
Utvikling av gode pasientforløp og helhetlig tilbud til ulike kronikergrupper var et av målene i
samhandlingsreformen. Helse og omsorg vil i periodene prioritere;
 Implementering av kolsforløp. Kolsforløpet er beskrevet gjennom et tidligere prosjekt og anbefalt
implementert i kommunene i Nord-Trøndelag.
 Ny demensplan skal implementeres og demensomsorgen utvikles i perioden. Målet er et mer
demensvennlig samfunn, aktive brukere og pårørende.
 Utvikling av Frisklivstilbudet som; læring og mestring, livsstilendring og ulike gruppetilbud

Kvalitetsarbeid

Kommunene er lovpålagt å jobbe med kvalitet. Det er et mål at alle relevante innsatsområder i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten skal implementeres og kommunen skal jobbe med minst ett
innsatsområde innen utløpet av 2018. Helse og omsorg skal utarbeide en plan for dette kvalitetsarbeidet.
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Programmets innsatsområder er følgende:
Riktig legemiddelbruk i sykehjem
Samstemming av legemiddellister
Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
Forebygging av trykksår
Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter
Forebygging av fall i helseinstitusjoner
Ledelse av pasientsikkerhet
Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
Forebygging og behandling av underernæring

Frivillig innsats

Frivillig innsats er viktig i dag, men vil få en enda større betydning i fremtiden. Det er viktig at kommunen
sørger for en strategi for dette arbeidet. Foreslår derfor å utarbeide en frivilligstrategi i perioden.
Finansieringen av frivilligsentralene er overført fra staten til kommunene fra 2017. Overhalla kommunen
overfører totalt ca kr. 1.3 mill. til frivilligsentralene.

Byggeplaner på helsetomta

Det er lagt planer for bygging av nye omsorgsboliger m.m. Det en allerede merker er at det haster mye
med å bygge flere omsorgsboliger for eldre og med den fremdriften en har hatt i prosjektet er det
beklagelig at boligene for eldre kommer i byggetrinn 3.
Byggetrinn 1 Omsorgsboliger til ulike brukere (psykisk utviklingshemmede og andre)
Byggetrinn 2 Kontorer og aktivitetsrom
Byggetrinn 3 Omsorgsboliger til eldre og nødvendig ombygging av helsesenteret.

Nye planer
 Demensplan
 Rehabiliteringsplan
 Boligstrategisk plan
 Ruspolitisk handlingsplan
 Frivilligstrategi
Ny reform

Det planlegges en eldrereform fra 2019 som heter «leve hele livet». Den kommer til å omhandle de
grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og
sammenheng i tjenestene.

6.3 Godt arbeidsmiljø (hovedmål 7)
Kontinuerlig arbeidsprosess. Heltid/ deltid har vært i fokus i flere år. Bedriftshelsetjenesten er inn med
bistand og opplæring. Ranemsletta barnehage er i ferd med å gjennomføre et 2 årig arbeidsmiljøprosjekt
som en skal kunne ha overføringsverdi til endre enheter.

6.4 Økonomi
God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i presset økonomisk virkelighet.
Fokusområdet ØKONOMI skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen og sikre prioriterte
tjenesteområder.
Økonomisk analyse – kommunebarometeret.no (kommentarer og spørsmål er fra Kommunal
Rapport)

Kommunal rapport har utarbeidet et analysesystem for vurdering av kommuner. Plasseringen er
foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike
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økonomiske utgangspunkt, kommer Overhalla på en 231. plass. Nøkkeltallene er litt bedre enn
økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Endelig tabell blir offentliggjort 21. juni.
Overhalla er helt i toppsjiktet innen pleie og omsorg. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva
gjelder økonomi.
Kommunen har sine svakeste plasseringer innen barnevern (358. plass), helse (351. plass) og vann, avløp
og renovasjon (350. plass).
Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens
andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En
god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I
hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene
som er i toppen av den samme tabellen.
Grunnskolen: Avgangskarakterene på 10. trinn i Overhalla har vært en del under middels de siste årene,
målt mot resten av Skole-Norge. Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er omtrent på
normalnivået. Frafallet for kullet som startet i 2010 (talt opp i 2015) var en god del lavere enn i
foregående kull. Ny statistikk indikerer at skolene i kommunen bidrar litt mer til elevenes resultater, enn
det som er normalen.
Pleie og omsorg: Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen litt flere
plasser avsatt til demente enn i normalkommunen. Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på
sykehjem er demente. I Overhalla er 42 prosent av plassene ment for demente. Denne dekningsgraden
er omtrent som for ett år siden. Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det bare 73 prosent av de med
funksjonshemninger, som får bistand til å delta i arbeid og studier. Det er ganske nær normalen. Snittet i
Kommune-Norge er på 77 prosent. De beste ligger på 96 prosent. Forutsatt at kommunen har gode
tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov.
I Overhalla er det hele 89 prosent som er i denne kategorien. Det kan synes som om omsorgen i veldig
stor grad er hjemmebasert. Snittet er 75 prosent.
Barnevern: Kommunen har en god statistikk for saksbehandlingen i barnevernet. Kommune-Norge har
blitt bedre de siste årene, snittet er nå 86 prosent. Sett de fire siste årene under ett, er det få andre
kommuner med så mange fristbrudd. Har det noen konsekvenser for dem som eventuelt må vente lenge
på tiltak? Andelen av sakene som har tiltak i hjemmet er midt på treet. I 56 prosent av sakene er tiltaket
i hjemmet i kommunen, mens snittet for hele landet er 60 prosent.
Barnehage: Ifølge statistikken har alle barn med rett på plass, også barnehageplass. Det er bra, og slik
situasjonen burde være i de aller fleste kommuner. Bemanningen i barnehagene i Overhalla er midt på
treet. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. Snittet er 11363 timer per årsverk. Vi
vet ikke hvor stor andel av øvrige ansatte som har pedagogisk utdanning. 75 prosent av barna med
minoritetsbakgrunn går i barnehage, ifølge tallene. Det er midt på treet målt mot resten av landet.
Snittet er 76 prosent. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en
feilkilde.
Sosialtjeneste: Unge mottakere går litt kortere tid på sosialhjelp i Overhalla enn i normalkommunen. I
barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig
løsning på vei mot noe mer permanent. For de over 25 år er stønadstiden omtrent som i
normalkommunen. En høy andel av dem som mottar sosialhjelp, søker ikke jobb (36 prosent). Er det en
situasjon kommunen kan bidra til å forbedre?
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Kultur: Besøket har vi ikke oppdaterte data for. Av de voksne i kommunen er det ganske få (9 prosent)
som er registrert som aktive lånere på biblioteket. Det er lite. Telemarksforsking setter sammen oversikt
over hvor mange kulturarbeidere det er i kommunene, privat eller offentlig. I Overhalla er
sysselsettingen ganske lav målt mot folketallet.
Økonomi: Resultatet var omtrent som for ett år siden. Resultatet var omtrent som for ett år siden. Målt
over de siste fire årene har driftsmarginen vært meget solid. Kommunen har et stort disposisjonsfond.
Det kan være fornuftig, men har kommunestyret et bevisst forhold til hvor mye som skal stå på fond?
Netto renteeksponert gjeld er på nivå med landsgjennomsnittet (37 prosent), målt mot brutto
driftsinntekter.
Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Overhalla ligger litt lavere
enn normalnivået. Innen pleie og omsorg ligger kostnadene ganske lavt målt mot resten av landet.
Barnehagekostnadene ligger midt på treet.
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