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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2011/29-12
Saksbehandler:
Asle Lydersen

Saksframlegg

Uttalelse til tariffoppgjøret 2018
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
82/17
62/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune gir de svar som fremkommer i saksutredningen.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg: Debatthefte
http://www.ks.no/contentassets/184e492288a640688220732e972622fa/debatthefteks2018.pdf
Saksopplysninger
KS har sendt ut et debattnotat som forberedelse til den årlige strategikonferansen i
2018.
Foran et lønnsoppgjør er det viktig at KS får klare signaler om hva medlemmene forventer.
Medlemmenes uttalelser sendes først til KS i fylket og behandles på fylkesmøtet ved
strategikonferansene på etterjulsvinteren hvert år. Fylkesvise uttalelser / oppsummeringer sendes
etterpå til KS sentralt som del av grunnlaget for KS´s forhandlingsmandat.
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Notatet fra KS beskriver problemstillinger som er relevante for arbeidet med tariff og
arbeidsgiverpolitiske utfordringer, og stiller denne gang i alt 4 spørsmål som kommunene blir
bedt om å behandle i politiske organer forut for konferansen.
Rådmannen legger frem innspill til utvalgte spørsmål til drøfting.
1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer)
skal prioriteres innenfor den disponible rammen?
Overhalla kommune mener at den disponible rammen i sin helhet bør fordeles sentralt.
 Det er meget begrenset økonomisk ramme disponibel i 2018.
 Gjennomføring av lokale forhandlinger krever uforholdsmessige store ressurser og det
ble gjennomført lokale forhandlinger så sent som i 2017
 Nytt lønnssystem har generelt redusert behovet for lokal pott (sentrale tillegg spiser ikke
lenger opp tidligere lokale tillegg og skaper dermed ikke skjevheter som må rettes opp
lokalt).
 Normallønnsdannelsen i kapittel 4 bør de sentrale parter generelt ta ansvaret for og lokal
pott bør uansett ikke være et virkemiddel for å heve hele grupper.
Den økonomiske rammen bør disponeres slik:
 Videreutvikle/ harmonisere minstelønnssystemet der trinnstørrelsene varierer mye på
den enkelte stige og mellom ulike stiger øyensynlig uten logisk grunn. Som del av dette
er det uforholdsmessig store sprang øverst (dvs. lang ansiennitet) i lønnsstigene – lønn
og lønnsutvikling tidlig i yrkeskarrieren bør være mer attraktiv enn i dag.
 Fortsatt stimulere til kompetanse-/kompetanseutvikling inkludert øke lønnsforskjellen
mellom ufaglærte og fagarbeidere – særlig for arbeidstakere med lengst ansiennitet.
 Oppjustere ubekvemstillegg særlig for helgearbeid for å stimulere til økt helgearbeid og
dermed legge til rette for større stillingsstørrelser (det bør også arbeides videre for
arbeidstidsordninger for samme formål).
2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny
offentlig tjenestepensjon?
Overhalla kommune slutter seg til KS’ mål for tilpasningene i tjenestepensjonsordningen.
3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende
arbeidsliv?
a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet
bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og
inkludere flere i arbeid?
b. Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt
måloppnåelse i kommunal sektor?
c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å
oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal
sektor?
Nye IA-avtaler har blitt fulgt opp med lovendringer i blant annet arbeidsmiljøloven. Dette gjør
at IA-avtalen har blitt mer symbolsk, ettersom den ikke gir flere plikter til IA-bedrifter enn
andre. IA-bedrifter har fortsatt tilgang på noen praktiske og økonomiske virkemidler, men dette
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kan løses på annen måte enn en IA-avtale. Lovverk vil som nasjonalt styringsverktøy virke
sterkere enn avtaleverk bl.a. fordi det omfatter alle virksomheter og bør foretrekkes der det er
mulig og formålstjenlig. Hvorfor skal ikke alle bedrifter være omfattet av de samme rammeverk
og virkemidler? Partene bør derfor vurdere å ikke videreføre IA-avtalen fra 2018 og heller
ivareta hensiktene gjennom lovverket. Vi mener uansett at det er viktig at det sentrale
partssamarbeidet videreføres bl.a. som ledd i å forberede et formålstjenlig lovverk og til
kunnskap og bevisstgjøring i arbeidslivet der det er viktig å ivareta helheten om helsefremmende
arbeidslivsfaktorer.
Selve arbeidsmiljøet og menneskene befinner seg naturligvis rundt om på arbeidsplassene og det
vil være avgjørende å lykkes der - det spørs hva som skal til for det. Kommunene med sine
roller må gjøre sin del (organisering, ledelse, byggeier mv.). De økonomiske rammevilkår
generelt for kommunene vil alltid være en relevant faktor. Kommunene trenger imidlertid mer
effektive direkte relevante virkemidler og rammevilkår. Noe av det handler om forutsigbare og
langsiktige støtteordninger som gir bedre rom for utprøving, tilvenning, opplæring (f.eks.
styrking av varig lønnstilskuddsordning eller lignende som vil øke muligheten til ordinært
arbeid for personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne). Det vil herunder være behov
for et tydeligere rettslig grunnlag for i inkluderingsøyemed å kunne tilsette personer (f.eks. for
personer med nedsatt arbeidsevne) som ikke nødvendigvis er best kvalifisert, i faste ordinære
stillinger.
Partssamarbeidet er like avgjørende lokalt som sentralt, ikke minst på arbeidsplassene.
Kommunene er relativt store og sammensatte virksomheter med institusjoner, skoler, barnehager
spredt på forskjellige steder i kommunen. Det spørs om dagens nasjonale lov-/regelverk delvis
henger etter en generell utvikling som har vært i samfunnet / arbeidslivet i retning av mer av
desentraliserte løsninger / delegering av mer myndighet til arbeidsplassene. Dagens
arbeidsmiljølov legger for eksempel opp til at det skal være ett sentralt arbeidsmiljøutvalg i
kommunen. Dette er ikke nødvendigvis tilpasset dagens situasjon og behov i kommunene. Hva
med en ordning i regelverket for på nærmere fastsatte vilkår å ha slike partssammensatte utvalg
om arbeidsmiljøet på på de enkelte arbeidsplassene?
4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?
a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller
kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?
b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som
ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?
Eventuelle bemanningsnormer bør kun være veiledende. Arbeidet i kommunal sektor er variert,
og behovet er ulikt fra en avdeling til en annen. Bindende bemanningsnormer vil kunne svekke
fleksibilitet og den lokale selvbestemmelse. Kommunene er uansett ansvarlige for en
forsvarlighet i bemanning og tjenesteyting.
Når det gjelder kompetansekrav, så kan behovet også her variere fra avdeling til avdeling og
behovet for kompetanse endrer seg stadig. Faste kompetansekrav kan føre til at man taper
fleksibilitet og får en for ensartet og snever kompetanse som ikke er tilpasset endrede behov, og
man kan i en del tilfeller bli tvunget til å tilsette en person som ut fra en helhetsvurdering ikke er
best kvalifisert ut fra en samlet vurdering av utdanning, praksis og personlig egnethet. Bindende
kompetansekrav vil også kunne ytterligere forsterke utfordringer som noen kommuner har med
rekruttering. Støtteordninger og økonomiske bidrag til etter- og videreutdanning for å øke
kompetansen til de som allerede er ansatt i kommunesektoren vil etter vår mening være mer
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hensiktsmessig og tilpasset den enkelte arbeidsplass enn generelle bemannings- og
kompetansenormer.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/8265-2
Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator for kommunene i NordTrøndelag
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
83/17
63/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune ønsker ikke på dette tidspunktet å slutte seg til opprettelsen av stilling som
samhandlingskoordinator helse.
KS bes om å se på muligheten for å ivareta denne funksjonen innenfor egne ressurser med tanke
på de kommende endringene i fylke- og kommunestrukturer.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:
 Avtale mellom KS Nord-Trøndelag og den enkelte kommune om felles finansiering av
samhandlingskoordinator i kommunehelsetjenesten.
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Saksopplysninger
Samhandlingsreformen ble innført i januar 2012. Kommunene i Nord Trøndelag engasjerte da
en prosjektleder for samhandlingsreformen, ved hjelp av skjønnsmidler. Denne ordningen hadde
kommunene i omlag 6 år, fram til midten av mai måned i år, da prosjektperioden gikk ut.
I prosjektperioden hadde kommunesektoren god nytte av denne fellesressursen sett opp mot
arbeidsoppgaver knyttet til forhandlinger om ny samarbeidsavtale og tjenesteavtaler med
spesialisthelsetjenesten og opprettelsen av administrativt samarbeidsutvalg(ASU) og politisk
samarbeidsutvalg (PSU) i perioden.
Denne prosjektressursen for helsesektoren var som sagt viktig i denne innføringsperioden av
samhandlingsreformen, for å designe samarbeidsarenaer og avtaler med Helse Nord-Trøndelag.
Fra januar 2014 gikk samhandlingsreformen over i Regjeringen Solbergs satsing; Pasientens
helsetjeneste. Arbeidet med samhandlingen mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene er
fremdeles viktig, men samtidig satt i et godt system.
Helse Nord-Trøndelag har en samhandlingssjef for å ivareta samhandlingen med kommunene.
Forslaget som kommunene nå er bedt om å ta stilling til, er å opprette en stilling som kommunal
samhandlingskoordinator i Nord-Trøndelag med kontorsted Steinkjer, og en i Sør- Trøndelag
med kontorsted Trondheim, med forslag om følgende arbeidsoppgaver:
1. Innhente og spre kunnskap til kommunene om nasjonale og regionale rammer og
føringer.
2. Skape gode samarbeidsforhold og utvikling i nettverkene.
3. Være pådriver til forskning, utvikling og innovasjon.
4. Delta i utadretta virksomhet
5. Gi relevante innspill til KS sine ulike organer
6. Forberede saker for Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) som er et fellesorgan
mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag
Kommunene har gitt innspill på behovet for en felles stilling for alle kommunene. En
arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle kommunegruppene (helseledernivå) i NordTrøndelag har deltatt i ei arbeidsgruppe som har gitt sin anbefaling. Det påpekes her at behovet
for å ha en dedikert ressurs for kommunesiden, nok vil bli ytterligere forsterket i tiden framover.
Grenseoppgangen mellom oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og dermed
samhandlingen, kan bli utfordret av endrete økonomiske rammeforutsetninger.
Koordinatorens hovedoppgave vil være å samarbeide med Helse Nord-Trøndelag til beste for
samhandlinga mellom partene.
Saken er behandlet to ganger i Rådmannsutvalget til KS Nord-Trøndelag. Utvalget gir sin
anbefaling til kommunene – med inngått samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag, om å
inngå i en felles avtale med alle kommunene om å bidra til opprettelsen av en stilling som
samhandlingskoordinator.
Finansieringen av ressursen bygger på en modell der alle kommuner innbetaler et grunnbeløp på
kr 10 000,- pr kommune. I tillegg må det påregnes et kronebeløp pr innbygger, beregnet i 2018
til ca 6 kr pr innbygger. For Overhalla kommune vil dette i dag utgjøre kr 32 950 pr år.
Opprettelsen av en samhandlingskoordinator som foreslått er tenkt gjennomført ved at KS på
vegne av kommunene kjøper funksjonen som samhandlingskoordinator av en kommune som tar
på seg det formelle arbeidsgiveransvaret for koordinatoren. Det er ikke avklart hvilken
kommune det kan være eller hvordan den øvrige organiseringen omkring stillingen kan bli.
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Det er i forslaget beskrevet at effektene av kommunereformen fra 2018 og 2020 må tas med i
betraktning i forhold til kostnadsfordelingen og at en må se på forslag til avtalen på nytt innen
1.1.2020.
Vurdering
De politiske vurderingene i saken dreier seg, slik rådmannen ser det, om en kost-/nyttevurdering
og om utfordringen med prioriteringer mellom å bruke økonomiske midler til regionale tiltak
sett opp mot det utfordringsbilde og de ressursbehovene man har lokalt.
I denne saken er det også et spørsmål om hvordan man kan organisere og skape tilstrekkelig
forankring og eierskap til eventuelle regionale ressurser som skal betjene alle kommunene i
Nord-Trøndelag. All erfaring tilsier at en tydelig struktur for samhandling om felles ressurser er
avgjørende for om en klarer å hente ut de effekter som er ønsket.
I dette tilfellet er det snakk om å opprette en særskilt stilling på siden av KS og med en
kommune som formell arbeidsgiver, mens stillingen disponeres og styres fra KS på vegne av
kommunene. Dette er en spesiell konstruksjon som prinsipielt er noe utydelig og hvor
styringslinjene blir lite tydelige. Samtidig gjennomgår det offentlige Nord-Trøndelag nå en
grunnleggende omstilling på flere nivåer hvor både fylkesmann og fylkeskommune sammenslås
fra 1.1.18 og flere kommuner skal sammenslås fra 1.1.20. Dette vil også påvirke KS regionalt
framover, uten at det er avklart p.t.
Tanken om å styrke samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
god. Viktigheten av at kommunene med avtale med Helse Nord-Trøndelag er koordinert bør
ikke undervurderes. En begynner nå å se resultater fra oppgavefordelingen mellom partene, og
det kan være krevende arbeid for kommunene å skulle være likeveldige parter i denne
samhandlingen. En dedikert samhandlingsressurs på kommunal side kunne således ha sørget for
bedre koordinering mellom nivåene.
På den andre siden har samhandlingen etter innføringen av Samhandlingsreformen fått en bedre
struktur og reguleres nå gjennom avtalefestede samarbeidsorgan; administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og politisk samarbeidsutvalg (PSU). Det er også opprettet ulike fagråd.
I Namdalen samhandler helselederne med Helseforetaket via en kontaktperson fra hver region, i
tillegg til årlige dialogmøter.
Når det gjelder arbeidsoppgavene som er tiltenkt samhandlingskoordinatoren, så vurderes det i
utgangspunktet at dette er viktige områder for kommunene å ha fokus på. Sentrale myndigheter
har imidlertid organisert ivaretakelse av flere av disse oppgavene gjennom fylkesmannen og
utviklingssentre i alle fylker. For Nord-Trøndelag har Verdal oppgaven som utviklingssenter for
sykeheim og hjemmetjeneste, og de skal være en ressurs for kommunene i arbeidet med bl.a.
fag- og tjenesteutvikling og innovasjon. Dette mottar de statlig tilskudd til. Når det foreslås at
samhandlingskoordinatoren skal ha flere av de samme oppgavene som allerede ligger hos
utviklingssentrene og fylkesmannen bør det vurderes om dette er en byråkratisk oppbygging
som er formålstjenlig.
Oppgavene som i store trekk står igjen uten at noen har et klart ansvar for dem er planlegging,
koordinering og deltakelse på møter i administrativt samarbeidsutvalg og være kommunenes
kontaktpunkt mot Helse Nord-Trøndelag til beste for samhandlingen mellom partene.
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For øvrig er det fra helseledernes side pekt på at Namdalen fort blir en utkant i Trøndelag. Det
stilles spørsmål ved om en plassering av en samhandlingskoordinator i Steinkjer vil kunne greie
å ivareta Namdalen og namdalskommunene sine interesser og behov i tilstrekkelig grad.
Når kommunereformen trår i kraft fra 2020 vil også færre kommuner også medføre endringer
oppgaveporteføljen til KS. Det vil være naturlig framover at det vurderes om de kommende
strukturendringene vil frigjøre ressurser i KS som kan benyttes blant annet til
koordineringsarbeidet knyttet til administrativt samarbeidsutvalg og være knutepunktet for
samhandlingen med helseforetaket. Helse utgjør såpass stor andel av porteføljen til kommunene
og dermed KS at det naturlig bør være en prioritert oppgave i tillegg til koordinering av
oppvekstområdet og andre områder som KS i dag driver koordineringsarbeid innen.
Samlet sett tilsier vurderingene ovenfor at det synes nødvendig framover mot 2020 å avklare
nærmere behov, oppgaver, ressursbruk og organisering knyttet til samhandling og koordinering
innenfor helseområdet mellom kommunene i Nord-Trøndelag. Dette er i tråd med det som også
beskrives i forslaget til avtale for koordinatorstillingen. På dette tidspunktet vil rådmannen
derfor tilrå at Overhalla kommune ikke slutter seg til forslaget om opprettelse av stilling som
samhandlingskoordinator helse.
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Saksmappe: 2016/9111-8
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Rådmann i Overhalla

Saksframlegg

Vedtekter for Namdal regionråd - stadfesting i kommunene
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
64/17

Møtedato
19.12.2017

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune stadfester vedtatte vedtekter for Namdal regionråd.
Hjemmel for vedtaket er:

Vedlegg:
1. Vedtekter Namdal regionråd
2. Budsjett Namdal regionråd 2018

Saksopplysninger
Viser til kommunestyrets behandling og vedtak i sak 50/17 19.9.17, der foreslått justering av
vedtekter ble omtalt.
Namdal regionråd ble stiftet i Røyrvik 24. november og i møtet ble bl.a. justerte vedtekter
vedtatt. Vedtatte vedtekter skal ha tilslutning i kommunestyrene i deltakende kommuner og
legges dermed frem til behandling.
Vedtatt budsjett for Namdal regionråd vedlegges til orientering.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/1675-12
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av revisor fra 01.01.18
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
65/17

Kontrollutvalgets innstilling
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.18.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven § 78 nr. 4

Dokumenter i saken
I

10.11.2017 Saksprotokoll fra kontrollutvalget
sak 024/17 valg av revisor

KomSek Trøndelag IKS

Vedlegg:
1. Saksprotokoll 024/17 – Valg av revisor
2. Brev fra Revisjon Midt-Norge SA datert 28.09.17

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet sak om valg av revisor i møte 9.11.17 i sak 024/17.
Se vedlagte saksprotokoll fra kontrollutvalget, og brev fra Revisjon Midt-Norge SA.
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Møtedato
19.12.2017

Saksmappe: 2017/2792-9
Saksbehandler:
Greta Refsdal

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Sluttregnskap kjøp av elbil 2017
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
84/17
66/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
1. Kommunesstyret godkjenner sluttregnskapet for kjøp av 3 nye el-varebiler.
2. 44 538,- posteres som bruk av lån.
3. Følgende budsjettjustering foretas:
Art
02100
09100

Ansvar
6030
8100

Tjeneste
12100
88000

Prosjekt
0470
0906

Beløp
-

44 538
44 538

Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger / Vurderinger
Som en del av vedtatt mål i klima- og miljøplanen om å ha 100% elektriske biler i kommunens
bilpark innen 2020, ble det satt en ramme på kr 700 000 for 2017 til innkjøp av flere elektriske
biler, og dermed utskiftning av flere kommunale biler som er drevet av fossilt brensel.
Etter en analyse av sammensetningen av kommunale biler ble det konkludert at et kjøp av
elektriske varebiler var det ideelle til å erstatte dieselbil og privatkjøring av ansatte på teknisk
avdeling.
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Vi fikk 2 tilbydere og valgte ut fra konkurransen 3 stk. Nissan e-NV200.
Totalt kom dette på kr 824 538,-. Samtidig ble to dieselbiler Peugeot Expert byttet inn for
40 000 hver. Dette gav isolert sett et netto merkostnad på 44 538,- i henhold til budsjettert sum,
men elbilene vil ha mye lavere driftskostnader (årsavgift, drivstoff og service/vedlikehold) enn
de innbyttede dieselbilene slik at dette over tid vil medføre besparelser for kommunen.
Rådmannen anbefaler at overforbruk dekkes med bruk av lån og at sluttregnskapet godkjennes.
Miljømessig vurdering
Innkjøpet av de 3 nye elbilene reduserer årlige utslipp fra den kommunale bilparken med 10 %.
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Saksmappe: 2017/9290-2
Saksbehandler:
Martin Lysberg

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Reparasjon av vannledning i Fv. 17 ved innkjørsel til Korsnesvegen
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
85/17
67/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
1. Arbeider i forbindelse med utbedringen av vannlekkasjen i Fv. 17 ved innkjørselen til
Korsnesvegen finansieres med bruk av oppsparte fondsmidler.
2. Følgende finansiering foretas.
Post

Ansvar

Tjeneste

Art

Prosjekt

Sum eks. mva

Utgift
Fond

12300
19502

6010
6010

34550
34550

0537
0537

370 000
370 000

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

22.11.2017 Reparasjon av vannledning i Fv. 17
ved innkjørsel til Korsnesvegen

Tittel

Adressat
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Saksopplysninger
I september ble en lekkasje på den kommunale vannledningen oppdaget. Lekkasjen ble
lokalisert på ledningen som går under fylkesveg 17 ved innkjørselen til Korsnesvegen.
Lekkasjen ble oppdaget som en følge av de daglige driftsrutinene på vann og avløpsavdelingen
med loggføring av vannforbruk på ledningsnett og høydebasseng. Utbedring av lekkasjen ble
iverksatt umiddelbart, og jobben ble gjennomført i løpet av noen dager uten ytterligere
komplikasjoner.
Lekkasjen viste seg å være under Fv17. og ved avstengning av vanntrykket på ledningen viste
det seg at det ble et søkk i vegen ganske raskt etterpå. Entreprenør ble rekvirert og de kunne
raskt avklare at man burde presse ny vannledning gjennom vegfyllingen, dette for å unngå
graving i vegen og eventuell omkjøring av trafikken på Fv. 17.
Arbeidene som ble gjennomført ble lite merkbart for omgivelsene, og arbeidet som er
gjennomført har hevet kvaliteten på vannledningens kryssing av vegen for framtiden. Noe
etterarbeid med grøntareal er enda ikke gjennomført på grunn av årstid, men vil bli utført til
våren. Arbeidene med reparasjon av vannledningen er gjennomført og arbeidene med reparasjon
av asfalt er utført i tråd med vegvesenets anbefaling.
Vurdering
Utbedring av lekkasjen måtte iverksettes umiddelbart på grunn av at dette er hovedvannledningen med vannforsyning til høydebassengene. I tillegg var det viktig å komme i gang
med utbedringen på grunn av usikkerhet i forbindelse med tilstanden til Fv17.
Hadde det gått to døgn til kunne vi også fått kritisk liten reservekapasitet i høydebasseng på
Ryggahøgda (høydebasseng på Skage var da ennå ikke tatt i bruk). Man hadde derfor ikke
mulighet til å få et vedtak før igangsetting av tiltak.
På grunn av beløpets størrelse må dette finansieres særskilt, da det ikke er rom for beløpet på
driftsbudsjettet. Rådmannen innstiller på at hendelsen finansieres med bruk av fondsmidler.
Akutte hendelser med brudd på ledningsnett vil også forekomme framover i tid. Det er ikke
spørsmål om det skjer men heller når det skjer igjen.
Økonomisk vurdering ved bruk av fondsmidler
Finansiering ved hjelp av fondsmidler på denne lekkasjen gir lite eller ikke utslag på avgiftene i
et 20 års perspektiv.
Slike selvkostfond skal benyttes innenfor en kort periode ut i fra lovpålagte kriterier.
Miljømessig vurdering
Miljømessig gevinst på utført arbeid er at man begrenser ukontrollert utslipp av renset vann og
sikrer omgivelsene for beredskapstilgang på vann, samt sikrer omliggende områder for
uønskede følgeskader.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/1388-6
Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Utbygging av Ranemsletta barnehage
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
86/17
68/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas en utbygging av Ranemsletta barnehage innenfor en rammekostnad på 23,2
mill. kr eks mva.
2. Moamarka avd. Barlia (G-bygget) avvikles som barnehage og integreres i den nye
barnehagen. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om videre bruk/evt salg av Gbygget.
3. Barnehagen dimensjoneres til å romme inntil 130 barn.
4. Barnehagen utbygges med passivhusstandard og energimerking som mørkegrønn A i
tråd med kommunens klima- og miljøplan. Det settes et energimål på inntil 50 kwh pr
m2 pr år for samlet bygg (eksisterende del og nybyggdel).
5. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med grunnlag fra forprosjekt.
6. Prosjektet gjennomføres med intern prosjektledelse.
7. Det skal bygges med Svanemerkede løsninger og produkter der dette er mulig.
8. Det tas sikte på at barnehage skal stå ferdig til barnehageåret 2019/2020.
9. Kunstnerisk utsmykning skal foretas innenfor et beløp på inntil 200 000 eks mva.
10. Prosjektet lånefinansieres og følgende finansiering foretas:
Art Ansvar
Tjeneste
Prosjekt
Sum
02300 6030
22155
0517
29 000 000
07290 8000
85010
0906
- 5 800 000
09100 8100
88000
0906
- 23 200 000
11. Forutsatt støtte til nærmiljøanlegg fra spillemidler vedtas det en tilleggsramme på inntil
kr 300 000 eks mva som brukes til utstyr på barnehageområdet. Forutsatt vedtak og
støtte vil angitt sum bli lånefinansiert og inngå i den totale rammen.
12. Forutsatt behov for midlertidige løsninger under ombyggingen kan en tilleggsramme på
inntil 300 000 eks mva utløses til bruk på brakkeløsninger mm. Forutsatt vedtak og
behov for beløp vil angitt sum bli lånefinansiert og inngå i den totale rammen
Hjemmel for vedtaket er:
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Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Anne-Grete Sagmo (AP) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel: Fvl. §6e
Begrunnelse: Ansatt hos Arkitektkontoret Blom AS
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger
I kommunestyre 13.03.2017 ble det vedtatt å gjennomføre et forprosjekt for utvidelse av
Ranemsletta barnehage, med den hensikt å øke kapasiteten fra 80 til 130 plasser. Utbyggingen
av Ranemsletta barnehage handler om å dekke dagens behov for barnehageplasser på en best
mulig måte, samtidig som utbyggingen tar høyde for tilvekst av barn i årene som kommer.
Forprosjektet har nå blitt gjennomført og har vært presentert for formannskapet som
styringsgruppe i den prosessen som har gått.
Ranemsletta barnehage ble bygget i 2010/2011 som en av landets første passivhusbarnehager.
Forprosjektet er blitt gjennomført med bistand fra Arkitektkontoret Blom AS. Det har vært en
rekke med møter, befaringer og avklaringer som grunnlag for det som presenteres her.
Forprosjektet har også vært gjennom en prosess der man har redusert på areal og sett på andre
muligheter for besparelser. Prosjektet fremstår nå som så nedskalert at det trolig er minimalt å
hente ved å redusere ytterligere, uten at det får konsekvenser for kapasitet og andre kvaliteter.
Ombyggingen av Ranemsletta er planlagt med et tilbygg på 380 m2 som samlet nytt areal i 1. og
2. etg pluss en mellomgang til eksisterende bygg. Totalt oppvarmet areal etter utbygging vil bli
1380 m2.
I foreslått utbygging flyttes administrasjonen fra vestsiden av dagens barnehage til andre etasje i
nybygg. Nåværende arealer til administrasjonen bygges om til småbarnsavdeling. Første etasje i
nybygg får fellesrom med kjøkken, temarom, teknisk rom mm. Tilbygget bygges sammen med
eksisterende på den nord østlige delen av eksisterende barnehage.
I tillegg innredes de to mindre utbyggene på sørsiden av eksisterende bygg og tas i bruk som
baserom, garderobe og temarom for små barn på vest siden og store barn på østsiden.
Det vil bli mindre ombygginger i resterende barnehage, men man vil måtte legge om en del
tekniske anlegg. Under ombyggingen vil man også forsøke å optimalisere løsninger med varme
og ventilasjon i den eksisterende barnehagen. Det er registrert noen utfordringer knyttet til dette
temaet de senere årene og i utbyggingsprosjektet tar en sikte på å løse dette.
Som adkomst vil man etablere en ny «kiss and ride» løsning (av- og påstigning langs fortau
tilnærmet likt som på Skage barnehage), samt utvide parkeringsplassen på siden av dagens
barnehage. Man vil etablere en ansattparkering på nedre del av tomteområdet (nederst i bakken).
Når man nå planlegger ombygging må man også se på lekeområdet til barnehagen og vurdere
behov for areal og lekeutstyr her nøye.
I den videre fasen bør man vurdere å etablere et nærmiljøanlegg på lekeområdet til barnehagen.
Et slikt anlegg kan motta støtte fra spillemiddelordningen og kan dreie seg om mye forskjellig
utstyr, alt fra ballbinge til lekeapparater. Det bes derfor i vedtakspunkt 12 om endring på
totalramme forutsatt at det oppnås støtte fra spillemidler. Forutsetningen for å etablere et
nærmiljøanlegg er at det er åpent på kveldstid for alle. Maks prosjektbeløp er 600 000 og man
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kan få inntil 50% støtte for et slik tiltak.
I forprosjektet har rådgiveren utarbeidet en kalkyle som er gjennomgått i ettertid.
I denne kalkylen er det lagt til grunn en rekke forutsetninger man må ha som utgangspunkt. I
korte trekk vil nytt bygg planlegges som passivhus der enkeltelementer kan ha bedre kvalitet
enn teknisk standard. Av tekniske anlegg legges det opp til varmepumpeløsning med bergvarme
som erstatter dagens luft-til-vann varmepumpe, samt en mindre solfanger- og solcelleløsning
(ca. 16 m2 + 68 m2) som er tilpasset byggets størrelse og energibehov (beregner ikke salg av
strøm).
Ventilasjonsanlegg som er på eksisterende bygg beholdes så langt det lar seg gjøre. Disse er av
såpass ny dato at de har forholdsvis god gjenvinning og lavt energiforbruk på vifter. I kalkylene
er det lagt opp til en gjennomgang av ventilasjon og varmeanlegg med tilhørende kalibrering
opp mot nyanleggene.
Solanlegg er lagt opp til en blanding mellom solfanger (varmtvann) og solceller
(strømproduksjon). Solfangerdelen av anlegget blir koblet sammen med varmepumpeløsningen
(bergvarme) etter samme prinsipp som i nye Skage barnehage. En oppnår da en høyere
årsvarmefaktor (en SCOP – seasonal coefficient of performance – på 5,5) på
varmepumpeløsningen og dermed også lavere energibehov. Effekten av løsningen kan enkelt
sagt beskrives som at man får 5,5 kwh ut av varmepumpeløsningen for hver kwh man tilfører,
under angitte forutsetninger gjennom et år. Foreløpig beregning/detaljering tilsier et netto
energibehov for bygget på ca 45 kwh/m2/år ut fra beskrevet energiløsning. I den videre fasen vil
dette avklares nærmere. På dette stadiet ser en det som aktuelt og uten merkostnader over
byggets levetid å sette et mål om maksimalt 50 kwh/m2/år.
En energimerking av bygget som mørkegrønn A innebærer en kombinasjon av beste
energikarakter «A» (energibehov under 85 kwh/m2/år) og en beste oppvarmingskarakter
«mørkegrønn» (energibehov til oppvarming av rom og tappevann < 30 %). Som beskrevet
ovenfor er det foreslått kombiløsning med varmepumpe (bergvarme) med solfanger/solcelleanlegg som muliggjør både en mørkegrønn A energimerking og et beregnet energibehov
på inntil 50 kWh/m2/år.
Bergvarmeløsninger er for øvrig driftssikre løsninger som ikke påvirkes i særlig grad av
temperaturer over bakken.
Barnehagen bygges med fremsynte energiløsninger, lavt energitap i konstruksjoner og
miljøvennlige produktvalg. På tross av dette er ikke prosjektet i dag tilstrekkelig rigget for å
kunne motta støtte fra Enova. For å få støtte må man se på mer innovative løsninger som for
eksempel lagring av strøm m.m. Ut fra en kost/nytte-vurdering vil det derfor ikke bli søkt om
Enova-støtte denne gangen.
Når det gjelder Svanemerkede produkter legges det opp til at dette foretrekkes der det er mulig i
utbyggingen/ombyggingen.
Med utgangspunkt i kommunens satsning på klima og miljø bør det etablereres minst to
ladestasjoner for elbiler med minimum fire uttak. I tillegg bør det etableres overbygget
sykkelparkering med plass til minst 20 sykler og ladepunkter for elsykkel.
Tomtevurderinger og adkomst er også vurdert i forprosjektet og man er av den mening at det er
tilstrekkelig med areal å ta av samt at det ligger til rette for god adkomst. En utfordring er
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bakken opp med «kiss and ride» funksjon. I den videre fasen vil en søke å finne optimaliserte
løsninger for trafikkaviklingen.
I samsvar med vedtak i kommunestyret 19.12.2016 må det, som i byggeprosjektet for Skage
Barnehage, settes ned en utsmykkingskomite. Komiteen får ansvar for planlegging og
gjennomføring av utsmykkingsprosjektet innenfor bevilget ramme. Enhetsleder innenfor kultur
og samfunn Siri Hongseth settes som leder av denne komiteen og vil også bli ansvarlig for
medvirkning av berørte. Det foreslås følgende deltakere: Marianne Øyesvold (fast medlem),
leder i Ranemsletta Barnehage Janne Olsen, en brukerrepresentant knyttet til byggeprosjektet,
representant for kommunen som byggherre (teknisk sjef).
For det pågående byggeprosjektet til Ranemsletta barnehage foreslås det en ramme på kr.
200.000 eks mva til kunstnerisk utsmykning av barnehagen. Dette er inkludert i byggebudsjettet
for prosjektet.
Kunstnerisk utsmykking kan være billedkunst, kunsthåndverk, installasjoner, skulpturer etc.
som er en del av en bygning, plass, park eller trafikkanlegg og komiteen skal tilstrebe at
utsmykkingen tilpasses byggets/anleggets funksjon, herunder brukernes interesser, variasjon i
ulike kunstuttrykk og legge vekt på synlig utsmykking der mange brukere ferdes, arbeider eller
oppholder seg.
Ombyggingsprosjekter i barnehager med full drift er svært krevende mht. helse miljø og
sikkerhet, trafikkbilde, rasjonell drift for entreprenør mm. Av den grunn er vedtakspunkt 13
foreslått, dette for å kunne gi prosjektet mulighet til å håndtere dette hvis den videre
planleggingen viser seg vanskelig pga nevnte momenter. Tiltak kan for eksempel være
tilpasning i Barlia for flere barn der i byggetiden eller å flytte brakkeriggen som var i bruk på
Skage siste driftsåret. Dette må detaljplanlegges i den videre fasen.
Prosjektet foreslås gjennomført med intern prosjektledelse etter samme mal som ved Skage
barnehage. Erfaringene viser at dette gir god oversikt og er økonomisk gunstig. Jf lovverket vil
det bli innhentet bistand til uavhengig kontroll.

Vurdering
Ut fra en totalvurdering foreslår rådmannen at det vedtas utbygging av Ranemsletta barnehage
for en kapasitet på 130 barn. Dette ut fra vurdering av mulige behov i årene fremover.
Utbyggingen av Ranemsletta barnehage handler om å dekke dagens behov for barnehageplasser
på en best mulig måte, samtidig som utbyggingen tar høyde for tilvekst av barn i årene som
kommer.
Fra høsten 2017 har det kun vært tilbud for barn under 3 år i Barlia. For barn over 3 år har vi for
tiden plass for alle barn fordelt på Ranemsletta barnehage, Moamarka barnehage (Øysletta) og
Gammelstua barnehage.
Barnehageåret 2017/2018 vil det være 11 barn i Barlia når alle «rettighetsbarn» barn har startet i
barnehagen i løpet av høsten. Med de tallene man har nå, er det lite hensiktsmessig å fortsette
drift i Barlia. Nasjonalt er man inne i en ny fase mht. et helhetlig oppvekstløp, der det faglige
innholdet i barnehagen har stort fokus. Den nye rammeplanen for barnehagene og bemanningsog pedagognorm som er på gang, understreker behovet for å få til barnehageløsninger i et litt
større faglig miljø enn det som er mulig i Barlia i dag.
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Store barnehager krever en god organisering, der både varierte faglige aktiviteter og gode
«hjemmeområder» for barna skal ivaretas. I forprosjektet er det tatt hensyn til disse faktorene.
Andre faktorer vi må ta hensyn til i videre planlegging av barnehagetilbudet, er variasjoner i
fødselstallene fra år til år. For Ranem krets har vi de siste årene hatt følgende variasjon mht.
antall barn i årskullene: 2010 = 32, 2011= 28, 2012 =22 barn, 2013 = 24, 2014 = 12, 2015 = 21,
2016 = 26). Utbyggingen krever derfor fleksible løsninger som både kan takle store kull under 3
år og store kull over 3 år. I detaljplanleggingen må det derfor tas hensyn til dette.
Et annet forhold det også må tas høyde for, er variasjoner i alderssammensetningen i Moamarka
barnehage og Gammelstua barnehage. Her vil det først og fremst være variasjonene for barn
under 3 år som vil stille krav til fleksibilitet i Ranemsletta barnehage.
Som eksempel så hadde vi ved åpning av nye Skage barnehage 82,6% utnyttelse av maksimal
kapasitet mht. antall barn. Hvis foreslåtte utbygging i Ranemsletta barnehage hadde vært ferdig
nå høsten 2017, vil vi hatt ca 70% utnyttelse av en maksimal kapasitet på 130 barn. Det gir
dermed en kapasitet som trolig bør kunne være tilstrekkelig en del år framover, selv om bildet
kan endre seg mye over noen år.
De aldersbestemte behov som er beskrevet, er også en viktig faktor i denne sammenhengen. I
tillegg har vi de siste årene fått lovfestet mer fleksible løsninger for ettåringene. Vi tror at barn
som blir ett år i desember i hovedopptaksåret og i januar neste opptaksår om ikke lenge også vil
få lovfestet rett til barnehageplass, slik at etterspørselen etter plasser da vil øke.
Den foreslåtte utbyggingen av Ranemsletta barnehage gjør det mulig å frigjøre
kapital/driftskostnader fra G-bygget i Barlia, og som kan sees i sammenheng med
utbyggingskostnaden ved Ranemsletta barnehage. En eventuell salgssum er p.t. vanskelig å
stipulere. Årlige driftskostnader ved bygget ligger i dag på ca kr 450.000. Videre vurderinger av
framtidig avvikling av G-bygget foreslås gjort i egen sak senere.
Alternativet til å tenke utbygging ved Ranemsletta barnehage ville vært å gjennomføre en
omfattende ombygging og oppgradering av G-bygget i Barlia for å øke kapasiteten der
vesentlig. G-bygget er ca 30 år gammelt og bygget til kjøkken-/undervisningsformål til tidligere
Overhalla videregående skole. Ut fra faglige vurderinger og strategier for videre utvikling av
barnehagene våre, er et utbyggingsalternativ ved G-bygget ikke utredet eller kostnadsberegnet
nærmere. Det er ikke umulig at en investering på eksempelvis 10 mill kr kunne gitt en viss økt
kapasitet for noen år framover, men neppe tilsvarende planlagt kapasitet i Ranemsletta
barnehage og med en del mulige uavklarte utfordringer.
En samlet vurdering tilsier etter rådmannens oppfatning at et slikt alternativ med G-bygget i
Barlia sannsynligvis ikke vil være hensiktsmessig på lengre sikt. På barnehageområdet er det nå
behov for en mer langsiktig løsning som gir forutsigbare og stabile bygningsmessige rammer for
det pedagogiske utviklingsarbeidet og med muligheter for en effektiv og fleksibel drift
bemanningsmessig. Det kan vi oppnå med foreslått utbygging av Ranemsletta barnehage.
Gjennom forprosjektet er de ulike delene av utbyggingen og ombygging av barnehagen
konkretisert og kostnadsberegnet. Det gjelder både trafikkarealer, bygningsmessige forhold og
behov knyttet til uteområdene. I den videre fasen vil det være behov for en ytterligere
detaljering og konkretisering av løsninger, i samspill med barnehagen. Etter flere runder med
bearbeiding av kostnadselementer m.v. er en nå kommet på et nivå som trolig gir et realistisk
bilde av kostnadene for en utbygging for den kapasiteten som er beskrevet. Netto kostnader er
tatt inn i revidert forslag til økonomiplan.
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Nylig ferdigstilte Skage barnehage er bygget som tilnærmet nullenergibygg med beregnet
energibehov på 27,5 kWh/m2/år, samt at barnehagen er Norges første Svanemerkede barnehage.
Forskriftskravet til barnehager er 135 kwh/m2/år. For Ranemsletta barnehage foreslås det nå
som beskrevet ovenfor en energiambisjon som ligger på et nivå omtrent midt mellom ordinært
passivhusnivå og et nesten nullenerginivå (som Skage). Dette ut fra at bygget samlet blir en
blanding av nybygg og eksisterende passivhusbygg. Beskrevet energiløsning (kombinasjonen
bergvarme/solfanger/ solcelle) er stipulert å innebære ca kr 750 000 eks mva i økt investering i
forhold til en varmepumpeløsning med lavere virkningsgrad, og er stipulert å redusere
energikostnadene med ca kr 25.000 per år. Over byggets levetid synes det dermed realistisk å
oppnå energiambisjonene uten at det innebærer netto merkostnader.
Barnehagen ligger i et område med boliger rundt og av den grunn vil det være naturlig at det
etableres et nærmiljøanlegg. Det foreslås derfor at man søker å etablere et anlegg med kostnad
inntil 600 000 eks mva og søker støtte fra spillemidler på 50%. Utredning av hva
nærmiljøanlegget skal inneholde håndteres av enhetsleder kultur og samfunn med bistand fra
barnehage og teknisk.
I vedtakspunkt 12 er det benevnt et mulig behov for midlertidige løsninger innenfor
bygningsmasse under ombyggingen av barnehagen. Planlegging av dette må detaljeres videre og
det vil være aktuelt å rådføre seg med entreprenør. Det foreslås en tilleggsramme som er
disponibel i tilfelle man får behov for tiltak som brakkeløsninger eller tilvarende. At man finner
gode løsninger for ombygging under drift av barnehagen er en forutsetning for et godt prosjekt
uten skade og belastning for barn, ansatte og foreldre.
Videre fremdrift vil bli utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anskaffelse av totalentreprenør
for prosjektet. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag planlegges med samme rådgiver som ved
forprosjektet. Selve anskaffelsen, kontraheringen og byggeledelsen gjennomføres av teknisk
sjef.
Ved positivt vedtak er det å anta at kontrahering av entreprenør tidligst kan skje i løpet av siste
halvdel av mars 2018.

Miljømessig vurdering
Eksisterende barnehage var en av de første i Norge med passivhus standard. At man viderefører
dette ved ombygging og legger til tilleggskvaliteter som bergvarme, solcelle og solfanger er
derfor naturlig. Dette er også ambisjoner iht. den vedtatte klima- og miljøplanen. Ergo bygger
man Ranemsletta barnehage som en miljøbarnehage med lavt energiforbruk, miljøriktige
produkter, ladestasjoner for bil og sykkel m.v. Vi mener samlet sett å ha en helhetstenkning
rundt miljø i prosjektet slik lov om offentlige anskaffelser setter krav til, og som vil bidra til å
styrke Overhalla kommunes miljøprofil.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/9154-2
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Rullering/revisjon av trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med
handlingsprogram
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
88/17
69/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
1) Forslag til trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med handlingsprogram, datert 14.11.2017,
godkjennes.
2) Det søkes om tilskudd for følgende tiltak i 2018, dette under forutsetning av at
tilskuddsordningen videreføres etter fylkessammenslåingen:
1. Trafikkløsning OBUS/Gimle
2. Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen
Finansiering av kommunens egenandel (50 %) samordnes med behandling av
vegplanens tiltaksplan.
3) Følgende tiltak tas inn i vegplanens tiltaksplan og tilrås gjennomført i 2018:
 Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg langs fv.434 fra jernbaneovergang
tom innkjørsel Hunn boligfelt. Tiltaket planlegges i samråd med Statens vegvesen,
men finansieres av kommunen i sin helhet. Estimert kostnadsoverslag 1 mill. kr.
Framtidig drift- og vedlikeholdsansvar søkes overtatt av fylkeskommunen.
 Trafikksikkerhetstiltak langs kommunal veg til Barlia. Tiltaket ses i sammenheng
med en evt. opprusting av veg til ny brannstasjon. Estimert kostnadsoverslag: 2,5
mill. kr.
 Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen. Tiltaket vurderes nærmere i forbindelse med
utbygging av Ranemsletta barnehage. Estimert kostnadsoverslag 1 mill. kr.
 Trafikkløsning ved OBUS/Gimle. Estimert kostnadsoverslag 1 mill. kr.
Det tilrås en oppstart av planlegging/vurdering av mulig gang- og sykkelveg langs
Skjørlandsvegen i 2018/2019.
4) Det tilrås å avsette kr. 750 000 til kommunale trafikksikkerhetsmidler i 2018.

-24-

5) Rådmannen legger i 2018 fram egen sak om eventuell videre prosess med sikte på at
Overhalla bli godkjent som Trafikksikker kommune i ordningen som forvaltes av Trygg
Trafikk og fylkeskommunene.
6) Følgende innspill gitt til grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag –
Fylkesveger i Nord-Trøndelag (2018-2021(2025) (kom-sak 23/17, 18.4.17):
 Kommunen ber om en utredning av ny Ranem bru blir tatt inn i handlingsprogrammet,
og ikke settes på vent som følge av endelig valg av tiltak (mer omfattende enn det som
var antatt i fylkesvegplan for 2014-2017).
 Kommunen ønsker å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder satsing på
sykkel på pendlerstrekningen Overhalla – Namsos.
 Fastdekke på Fv. 436 – Nordgårdsvegen.
 Det anmodes om å gjennomføre en ny trafikktelling på Fv.401og Fv. 436 i løpet av
2017. Overhalla kommune gjør oppmerksom på at ÅDT på Fv. 17 mot Namsos er
vesentlig høyere enn oppgitt i plan.
 Siktforbedrende tiltak på Fv.17 ved kjørsel på Reinbjørkorsen anmodes tatt inn som
tiltak i pkt. 17.2.2. Punktvis utbedring.
 Heving av vegbane ved flomutsatte områder ved Namsen og Bjøra.
Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Brev fra KFU Overhalla datert 4.12.17 angående trafikksikkerhetstiltak OBUS var utsendt til
formannskapets medlemmer til orientering.
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med handlingsprogram, datert
14.11.2017

Saksopplysninger
Forslag til trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med handlingsprogram legges fram som en årlig
rullering av selve planen, mens handlingsprogrammet er revidert ut fra status av gjennomførte
og eventuelle nye innspill til tiltak i løpet av 2017.
Selve plandokumentet er oppdatert i tråd med ny informasjon i Nasjonal transportplan og
kommunal statistikkoversikt over trafikkulykker. Informasjon fra fylket er ikke oppdatert da det
ikke foreligger ny informasjon pr.dd. Dette gjelder også for ulykkesstatistikk som omfatter
analyser fra Nord-Trøndelag.
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Innspill som mottas i løpet av året blir fortløpende vurdert av arbeidsutvalget (AU) for
trafikksikkerhet. Innkomne innspill gjennomgås med tanke på status gjennomført, iverksatt eller
planlagt utført. Enkelte tiltak ses også i sammenheng med tiltak prioritert i vegplanen.
AU har avholdt totalt tre møter med to befaringer (Svartvollen og Skage barnehage) (april, mai
og oktober). I tillegg er det gjennomført en befaring sammen med vegvesenet, Trønderbilene og
fylkeskommunen i forbindelse med av- og påstigning skolebuss (august), og befaring i
forbindelse med siktrydding ved Svartvollen (Cirkel-K og vegvesenet).
Det er behandlet saker som omhandler skoleskyss, siktforhold, trafikkavvikling ved skoler og
barnehager og vegbelysning, samt fartsbegrensninger på enkelte strekninger langs kommunalog fylkeskommunal veg. Status på tiltak mot viltpåkjørsler langs fylkesveg ble gitt av miljø- og
skogbrukssjefen på et av møtene.
Status trafikksikkerhetstiltak med tilskudd fra fylket 2017:
Forlengelse av fortau og belysning fra barneskolen OBUS og mot kryss fv.17, gjennomført i
2017.
Innvilget 50 % tilskudd fra fylket (inntil kr. 200 000).
Det er fortsatt uklart om tilskuddsordningen videreføres i 2018.
Status kommunale trafikksikkerhetsmidler (budsjett 2017, kr. 500 000 inkl. mva):
Tiltak gjennomført og pågående prosjekter:
 Innkjøp av 10 stk. barn leker skilt
 Vegbelysning langs Haugomvegen fra Reinbakkan boligområde og fram til Svalivegen
 Forprosjektering av trafikkløsning ved OBUS/Gimle
 Forprosjektering nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen
Pr. 19.11. er det brukt ca. 240 000 kr. inkl. mva.
Status på øvrige gjennomførte og pågående tiltak i 2017:
 Svalivegen skiltet som forkjørsveg (fra rundkjøring og fram til kryss Solemsvegen), samt
skilt som viser gårdstun før bakketopp Svalia gjennomført.
 Nedsatt fartsgrense Skjørlandsvegen: Høring gjennomført før evt. skiltvedtak fattes,
pågår. Tiltak vurderes nærmere i forbindelse med evt. tiltak på vegen.
 Gang- og sykkelveg Overhalla – Skage – Namsos: Forslag til planprogram ute på høring
med tanke på utarbeidelse av reguleringsplan for 1. etappe Barliakorsen – Ryggahøgda.
 Fv.17 ved Svartvollen: Rydding av beplantning og vegetasjon for å bedre siktforholdene,
gjennomført.
Det avventes tilbakemeldinger fra Statens vegvesen på flere henvendelser i forbindelse med
nedsatt fartsgrenser (forlengelse av blant annet 50-soner), samt krysningspunkt ved Skogmo
gjestgiveri og tiltak som bedrer av- og påstigning skolebuss ved Bergkrysset.
En kartlegging av vegbelysning i kommunale boligfelt er utsatt til 2018, og trafikksikkerhet ved
Hunn skole ses i sammenheng med planlagt utbygging.
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Vurdering
Kommunens fokus på trafikksikkerhet har bidratt til en realisering av flere store og mindre tiltak
de senere årene. Framover er det ønskelig å styrke fokuset på og systematisere arbeidet med
trafikksikkerhet i kommunen.
En mulighet her kan være å starte en prosess med sikte på å bli godkjent som Trafikksikker
kommune. Dette er en godkjenningsordning med kriterier utarbeidet av Trygg Trafikk i
samarbeid med fylkeskommunene. Å bli godkjent vil være et kvalitetsstempel for godt,
målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i kommunen. I Trøndelag er kommunene
Verdal og Oppdal fra før godkjent, og det er p.t. ca 45 godkjente kommuner på landsbasis.
Rådmannen tar sikte på å komme med en egen sak med vurdering av ordningen i løpet av 2018,
og en ser det i sammenheng med kommunens folkehelsearbeid, sykkelsatsing m.v.
En gjennomføring av tiltak langs/på fylkeskommunal veg betinger at tiltakene blir prioritert i
fylkeskommunale vegplaner. Alternativt kan kommunen velge å finansiere et prioritert tiltak
langs/på fylkeskommunal veg i sin helhet, samt forestå en planlegging og bygging i samråd
med, men da etter tillatelse fra vegeier.
AUs vurderinger av innkomne innspill i 2017:
1) X Reinbjørkorsen fv.431/fv.17
Vurdering/kommentar: Tatt inn i høringsuttalelsen til grunnlagsdokument for
samferdselsstrategi Trøndelag – Fylkesveger i Nord-Trøndelag.
2) Belysning og gangfelt fra Trollstua barnehage og til Skageåsen III
Vurdering/kommentar: Belysning tas inn i handlingsprogrammet. Gang/-sykkelveg
vurderes i forbindelse med evt. videre utbygging av Hunnaåsen.
3) Fartsbegrensning Skjørlandsvegen
Vurdering/kommentar: Forslag om fartsgrense 30 km/t på en strekning forbi
boligbebyggelsen. Formelt skiltvedtak etter høring fra oppsittere og brukere av vegen.
Høring gjennomført. Det er mottatt høringssvar fra Overhalla Betongbygg AS hvor de
mener at en reduksjon av fartsgrensen i liten grad vil føre til reduksjon av ulempene for
naboene og risikoen for ulykker samtidig og at framkommeligheten for trafikken til og
fra betongfabrikken blir redusert. Fartsbegrensning og forprosjekt for å kartlegge
konsekvensene av breddeutvidelse og evt. gang/- sykkelveg langs Skjørlandsvegen vil
kunne bedre framkommelighet på vegen noe, men ikke være tilstrekkelig for å nå
kommunens visjon og mål i trafikksikkerhetsplanen. De opplyser om en varetransport på
ca. 100 000 tonn til fabrikken i 2017 og en persontrafikk fra ca. 130 ansatte + trafikk fra
servicebedrifter. Ber om at det igangsettes reguleringsplanarbeid og detaljplanlegging for
omlegging av vegen forbi bebyggelsen på Bjørnes.
4) Igdadalen – ulykkespunkt (fv.17)
Vurdering/kommentar: Vurderes i forbindelse med reguleringsplan for 1.etappet gang/sykkelveg Barliakorsen – Ryggahøgda.
5) Vegbelysning fra Kjerkvegen til Hunn skole (v. skivefabrikken)
Vurdering/kommentar: Vurderes i forbindelse med skoleprosjektet. Evt. vegbelysning tas
inn i handlingsprogrammet.
6) Skoleskyss Svartvollen
Vurdering/kommentar: AU tilrådde ikke å innvilge gratis skoleskyss. Etter
klagebehandling ble det fattet nytt vedtak om innvilget gratis skoleskyss for elev v.
5.klassetrinn for skoleåret 2017/2018. Rydding for å bedre siktforholdene gjennomført.
Evt. nytt krysningspunkt vurderes nærmere i samråd med vegvesenet.
7) Skoleskyss Langmyr
Vurdering/kommentar: AU tilrår å innvilge skoleskyss tom 7.klassetrinn pga.
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trafikksikkerhet langs fv.17.
8) Elgkryssinger på fv.17
Vurdering/kommentar: Det organiseres skogrydding langs vegene for å fjerne elgmat og
gi bedre sikt. Det er søkt vegvesenet om en forlengelse av vegbelysningen ved
Reinbjørkorsen, men har ikke fått gjennomslag for dette. Det blir ryddet 10 m på hver
side (standard). Overhalla bruker kr 40 000 i året (viltfondet-tiltak). 1.gangs rydding,
2.gangs rydding hvert 3. evt. 4 år.
9) Parkering i forbindelse med levering og henting av barn – Skage barnehage
Vurdering/kommentar: Befaring gjennomført. Skiltvedtak avventes. Viktig med
holdningsskapende arbeid i forbindelse med foreldremøter/samtaler. Ønsket
kjøremønster i forbindelse med levering og henting av barn, tas opp som tema i
barnehagen. Saken tas opp og evalueres i vårmøtet til AU i 2018.
10) Bergkrysset fv.431
Vurdering/kommentar: Befaring gjennomført med tanke på løsning for av og påstigning
skolebuss.
11) Trafikkavvikling OBUS/Gimle
Vurdering/kommentar: Skisseløsning utarbeidet. Tas opp skolens samarbeidsutvalg og
på politisk nivå, før evt. videre prosjektering. Forslag til tiltak anbefales gjennomført i
2018.
12) Fartsbegrensning Skistadvegen
Vurdering/kommentar: Fartsreduksjon tilrås ikke i første omgang. Det gis tilbud om barn
leker skilt som kan settes opp ved bolighusene.
13) Gang/-sykkelveg fra Skage Vest og opp til Skageåsen III
Vurdering/kommentar: AU tilrår å montere en saksebom i området v. Midtlia for å få
dempet farten på syklister på tur nedover.
14) Fartsbegrensning v Skilliås/Hammer
Vurdering/kommentar: Det rettes en henvendelse til vegvesenet om nedsatt fartsgrense.
15) Næringsvirksomhet i boligområde i tilknytning til boligeiendommer
Vurdering/kommentar: Saken drøftet prinsipielt og spesielt med tanke på
trafikksikkerhet og støy. I denne konkrete saken med maks. ca. 2-5 biler i uka, så
vurderes virksomheten til ikke å medføre større ulemper enn det som normalt kan
forventes av trafikk til og fra en boligeiendom.
I tillegg har teknisk avdeling vurdert og evt. effektuert tiltak som omfatter mindre tiltak som
siktrydding, oppmerking av fotgjengerfelt mm., samt videreformidlet henvendelser som
vedrører fylkesveger.
Tiltak i handlingsprogrammet vil bli vurdert og utredet nærmere i forbindelse med en eventuell
realisering og finansiering. Det er i tillegg en samordning mellom tiltak i kommunens vegplan,
klima- og miljøplan og handlingsprogrammet til trafikksikkerhetsplanen, noe som kan medføre
en forskyvning av prioriterte tiltak.
Det er ikke mottatt forslag til nye tiltak, eller endringer i handlingsprogrammets opplærings- og
informasjonstiltak.
Det foreslås ingen endringer i overvåknings- og kontrolltiltak i forbindelse med revisjon av
handlingsprogrammet.
Følgende nye tiltak er tatt inn under fysiske tiltak i handlingsprogrammet:
- Fv.17 Avkjørsel Reinbjørkorsen
- Belysning og evt. gangfelt fra Trollstua barnehage fram til Skageåsen III
- Gatelys Hunnavegen (sentrum Hunn v. skivefabrikken til skolen)
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- Fv. 17 Forlengelse av vegbelysning fra Reinbjørkorsen retning Namsos
Når det gjelder fartsreduserende tiltak som blant annet nedsetting av særskilt fartsgrense,
forlengelse av soner mm., så er disse tiltakene ikke tatt inn i handlingsprogrammet. Denne type
henvendelser på fylkesveger blir fortløpende vurdert og evt. oversendt vegvesenet for endelig
avgjørelse (skiltmyndighet).
Miljømessig vurdering
Fysiske tiltak vil ha en generell positiv virkning på miljøet, og en tilrettelegging av gang- og
sykkelveger vil gi en positiv klima- og miljøeffekt i forhold til persontransport, samt gi en
positiv effekt sett i et folkehelseperspektiv.
Ved etablering av framtidig vegbelysning forutsettes det bruk av energieffektiv LED-belysning,
jfr. kommunens klima- og miljøplan. En høyere anskaffelseskostnad vil oppveies av lavere
energiforbruk og lengre levetid.
Konklusjon:
Forslag til revidert trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med handlingsprogram, datert 14.11.2017,
tilrås godkjent.
Større tiltak langs/på kommunal vegnett tas inn i vegplanens tiltaksplan med tanke på
prioritering og finansiering. Følgende fysiske trafikksikkerhetstiltak foreslås gjennomført i
2018:
- Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg langs fv.434 fra jernbaneovergang tom
innkjørsel Hunn boligfelt i 2018. Tiltaket planlegges i samråd med Statens vegvesen,
men finansieres av kommunen i sin helhet. Framtidig drift- og vedlikeholdsansvar søkes
overtatt av fylkeskommunen.
- Trafikksikkerhetstiltak knyttet opp mot eksisterende kommunal veg fra fv.17 til ny
brannstasjon i Barlia. Tiltaket ses i sammenheng med opprusting/utvidelse av kommunal
veg på strekningen.
- Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen. Tiltaket vurderes nærmere i forbindelse med
utbygging av Ranemsletta barnehage.
- Trafikkløsning ved OBUS/Gimle.
I tillegg tilrås det en oppstart av planlegging/vurdering av mulig gang- og sykkelveg langs
Skjørlandsvegen i 2018/2019.
Det tilrås følgende prioritering av tiltak som det søkes trafikksikkerhetsmidler for i 2018:
- Trafikkløsning ved OBUS/Gimle
- Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen
Tiltakene tas inn i Vegplanen for finansiering av kommunens egenandel (50 %). Dette i tråd
med kommunestyrets ønske om å få en samlet oversikt over planlagte tiltak på kommunal veg.
Tiltak som ikke er tatt inn i handlingsprogrammet følges opp fortløpende. Dette gjelder spesielt
tiltak knyttet opp mot skilting både på kommunal og fylkeskommunal veg.
I tillegg foreslås det å sette av kr. 750 000 til uforutsette trafikksikkerhetstiltak. Bruk av disse
midlene vil bli vurdert av AUs gjennomgang av innmeldte tiltak i 2017, og eller at de kan
benyttes til å bedre trafikksikkerheten i andre vegprosjekter.
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Følgende ble gitt som kommunens viktigste tiltak i forbindelse med innspill til
grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag – Fylkesveger i Nord-Trøndelag (20182021(2025) (kom-sak 23/17, 18.4.17):
 Kommunen ber om en utredning av ny Ranem bru blir tatt inn i handlingsprogrammet,
og ikke settes på vent som følge av endelig valg av tiltak (mer omfattende enn det som
var antatt i fylkesvegplan for 2014-2017).
 Kommunen ønsker å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder satsing på
sykkel på pendlerstrekningen Overhalla – Namsos.
 Fastdekke på Fv. 436 – Nordgårdsvegen.
 Det anmodes om å gjennomføre en ny trafikktelling på Fv.401og Fv. 436 i løpet av
2017. Overhalla kommune gjør oppmerksom på at ÅDT på Fv. 17 mot Namsos er
vesentlig høyere enn oppgitt i plan.
 Siktforbedrende tiltak på Fv.17 ved kjørsel på Reinbjørkorsen anmodes tatt inn som
tiltak i pkt. 17.2.2. Punktvis utbedring.
 Heving av vegbane ved flomutsatte områder ved Namsen og Bjøra.
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Saksmappe: 2017/2564-7
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg.
Prioritering av spillemidler for 2018.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
89/17
70/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
1. Gjeldende kommunedelplan for fagområdet endrer navn til: Anleggsplan for idrett,
friluftsliv og kulturbygg.
Planen skal bygge på visjon, hovedmål og delmål i Kommuneplanens samfunnsdel.
 Planen begrenses til:
 Anleggsregister
 Informasjon og regelverk om spillemiddelordningen
 Vurderingsgrunnlag for prioritering av spillemidler
 Bestemmelser om idrettsråd
2. Prioritering av spillemidler for 2018

1
2
3
4

1

Søker

Tiltak

Namdal
Motorsportklubb
Namdal
Motorsportklubb
Overhalla
skytterlag
Overhalla idrettslag

Råbakken servicebygg for
motocross og snowcross
Råbakken barnebane
motocross
Standplass og skyteskiver
Feltskytebane
Sprintbane/Medvindsbane
Rehabilitering kast- og
hoppfelt
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Ranemsletta barnehage

Overhalla
kommune

Hjemmel for vedtaket er:
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Totalkostnad Tildelte
midler
2 032 000 401 500

Søknadssum
412 000

767 000

307 000

275 000

110 000

294 000

117 000

600 000

300 000

Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Siv Åse Strømhylden (SP) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel: Fvl. §6e
Begrunnelse: OIL er søker og hun sitter i styret for Friidrettsgruppa i laget.
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken, vedlagt
Type

Dato

Tittel

Adressat

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg endret til Anleggsplan for idrett, friluftsliv og

kulturbygg.

Saksopplysninger
Ved fjorårets behandling ble det i tillegg til prioritering av spillemidler vedtatt følgende
vedrørende plandokumentet:
1. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg revideres i 2017 med formål å få en oppdatert
plan for utvikling og med mål som skal gi føringer for prioritering av spillemidler.
2. Ved rehabilitering/utbygging av Hunn skole skal det framskaffes oversikt over muligheter/alternativ i
forhold til type anlegg og størrelse på anlegg som gir god uttelling mot spillemiddelordningen.
3. Ved rehabilitering av Gimle og uteområdet ved Obus skal utbyggingsprosjektene som er
spillemiddelberettiget som nærmiljøanlegg eller ordinære anlegg inn i kommunedelplanen.
I ettertid er det avholdt møte med lag og organisasjoner om temaet. Det er mottatt skriftlige innspill på
mål og utfordringer for de enkelte lag og det er mottatt oppdateringer for anleggsregisteret.
En utfordring er tilpasning av anleggene til aktivitet. Skytterlagene og Jeger- og fiskerforeningen melder
om sprengt kapasitet på treningene.
Idrettslaget sier at største utfordringen er å få folk til å ta styreoppdrag, treneroppdrag og ellers
forpliktende arbeid. Dette gjelder også Jeger- og fiskerforeningen dersom de skal øke antall
treningskvelder, da må flere stille på dugnad og det kan være vanskelig.
Vedrørende økonomi er dette en utfordring, selv om idrettslaget melder om grei økonomi, men at de
forvalter mange anlegg og store verdier.
Lagene har høy aktivitet, og det ønsker de å fortsette med. De er opptatt av rekruttering både blant
utøvere og de som må gjøre en jobb for laget.
Det er ønskelig å arrangere stevner for å profilere seg, være attraktiv og som inntektsmulighet.
Namdal motorsportklubb har vært svært aktiv siste årene med utbygging av bane og servicebygg.
De har konkretisert faktorer som de mener er viktig for å lykkes:
 Forankre prosjektet i styre/årsmøte

-32-








Sette opp framdriftsplan og følge hovedpunktene
Sette sammen arbeidsgruppe som utfyller hverandre
Prioritere formaliteter/ lære seg regelverket for spillemidler
Ha økonomisk oversikt
Viktig å ha med de yngre/unger på dugnad
Huske at prosjektet skal fullføres selv om egne unger slutter

Idrettsråd i kommunen:
Alle lag og organisasjoner er enige om at det bør være et idrettsråd i kommunen. De siste årene har dette
fungert ved at lag og organisasjoner er invitert til møte, men hvem som sitter der er ikke forankret i noe
vedtak.
Idrettsrådet bør være en kanal inn mot kommunen. Gi innstilling for prioritering av spillemidler, være en
aktivitetsskaper, og kanskje være representert i kommunale prosjekt som vedrører idrettslig aktivitet.

Utbygging Hunn skole:
Det er utarbeidet oversikt over muligheter/alternativ i forhold til type anlegg og størrelse på anlegg som
gir god uttelling mot spillemiddelordningen.
Fylkeskommunen har også tilbudt seg å komme på besøk for å orientere om mulighetene kommunen har
ved utbygging av skoler og andre anlegg.
Rehabilitering av Gimle og uteområdet ved OBUS:
Ved rehabilitering av Gimle og uteområdet ved Obus skal utbyggingsprosjektene som er
spillemiddelberettiget som nærmiljøanlegg eller ordinære anlegg registreres i anleggsregisteret.
Ved utbygging av Ranemsletta barnehage er det gjort vurderinger om nærmiljøanlegg som det søkes om
spillemidler for i 2018.
En forutsetning er at søknaden er godkjent med hensyn på kravspesifikasjon, f. eks. idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjent plan for anlegget.
Et nærmiljøanlegg er et utendørsanlegg. Det skal være universelt utformet og åpne for alle brukere.
Anleggseier har ansvar for sikkerhet i nærmiljøanlegget.

Vurdering
Kommuneplanens samfunnsdel har visjon, hovedmål og delmål som ivaretar folkehelse, fysisk
aktivitet og kultur for innbyggerne i Overhalla.
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg er bygd på samme visjon og mål, og disse
er gjentatt i denne planen.
Det er ønskelig fra lag og organisasjoner å ha en enkel plan som skal være arbeidsverktøy for
prioritering av spillemidler i henhold til aktivitets- og anleggssituasjon.
Det foreslås derfor at gjeldende kommunedelplan endrer navn til Anleggsplan for idrett,
friluftsliv og kulturbygg, og at rammer og retningslinjer for anleggsplanen er visjon, hovedmål
og delmål i kommuneplanens samfunnsdel.
Anleggsplanen skal ha informasjon om spillemiddelordningen, vurderingsgrunnlag for
prioritering av spillemidler og bestemmelser om idrettsråd i tillegg til selve anleggsregisteret.
Informasjon og regler om spillemiddelordningen. Denne har ny teknisk løsning iverksatt fra
1. oktober i år.
Nytt er:
 Kommunenøytralt anleggsnummer
 Alle søkere må ha organisasjonsnummer
 Pålogging via ID-portal
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Bestemmelser om valg og funksjon for idrettsråd.
Et idrettsråd består av alle idrettslag i kommunen som er medlem av NIF.
Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha idrettsråd.
Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagets anleggsbehov til kommunale
myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).
Rådmannen anbefaler derfor at gjeldende kommunedelplan endrer navn til anleggsplan for
idrett, friluftsliv og kulturbygg.
Planen skal bygge på visjon, hovedmål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel.
Planen begrenses til:
 Anleggsregister
 Informasjon og regelverk om spillemiddelordningen
 Vurderingsgrunnlag for prioritering av spillemidler
 Bestemmelser om idrettsråd
Søknader om spillemidler 2018.
Det er mottatt 4 søknader om spillemidler for 2018.
I fjor fikk kommunen spillemidler til renovering av kunstgressbanen, elektroniske skiver på
Gimlebanen, Blakkhaugen Jaktskytebane og nesten halvparten av søknadssummen på Råbakken
Servicebygg, til sammen 1,6 millioner.
Det kan komme en mulig søknad om nærmiljøanlegg tilknyttet utbygging ved Ranemsletta
barnehage.

1
2
3
4

1

Søker

Tiltak

Totalkostnad

Namdal
Motorsportklubb
Namdal
Motorsportklubb
Overhalla
skytterlag
Overhalla idrettslag

Råbakken servicebygg for
motocross og snowcross
Råbakken barnebane
motocross
Standplass og skyteskiver
Feltskytebane
Sprintbane/Medvindsbane
Rehabilitering kast- og
hoppfelt
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Ranemsletta barnehage

2 032 000

Overhalla
kommune

Tildelte
midler
401 500

Søknadssum
412 000

767 000

307 000

275 000

110 000

294 000

117 000

600 000

300 000

Idrettsrådet har innstilt på at gjentatt søknad for Råbakken Servicebygg skal prioriteres først, og
fornyet søknad for Råbakken barnebane skal prioriteres på andre plass.
De to øvrige søknadene er begge nye i år og er kostnadsmessig nesten like. For begge er det
viktig å få anlegget ferdig til neste år på grunn av store mesterskap som skal arrangeres.
De har ikke prioritert mellom dem, men setter en den med lavest søknadssum først, kan det være
en prioritering. I henhold til historisk tildeling, vil alle fire søknadene få tildeling neste år.
Rådmannen anbefaler at en følger idrettsrådets prioritering av spillemidler fordi den er i henhold
til tidligere praksis og sikrer forutsigbarhet.
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Rådmannen anbefaler også at det utarbeides plan for nærmiljøanlegg ved Ranemsletta
barnehage og at det tas sikte på å søke om spillemidler for 2018.
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Saksmappe: 2014/8394-10
Saksbehandler:
Martin Lysberg

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

|

Saksframlegg

Ny tiltaksplan for vann og avløp 2018- 2022
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
90/17
71/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune vedtar ny tiltaksplan for vann og avløp for årene 2018- 2022 med en
kostnadsfordeling og prioritering som følger:
1.
Tiltak for Vann og avløp 2016- 2019
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Hva skal utføres

Sum

6010
Ledningsnett vann
1

Sluser for avgrensing utestengning av områder på
nettet.
Bla. Øysletta, Bertnem og Skogmo industriområde.
kr

150 000

kr

kr

kr

150 000

kr

300 000

450 000

kr

450 000

350 000

kr

350 000

kr

-

kr

500 000

2 Vannmålerpunkt med for overvåkning av:
ledningsnett(lekkasjer). Med oppkobling mot data
for fjernavlesing.
Øysletta (Sørsia), Skogmo industriområde og
Melamoen/ Storøya. 140 000,- pr. vannmålerpunkt
inkludert data kobling (ENØK)
3 Oppkobling av eksisterende vannmålere opp mot
overvåkning Skogmo, Kommunehuset og Skagedalen.
4 Vannmålere for private boliger, pålegge alle
abonnenter å montere vannmålere.
Smarte vannmålere forprosjekt 2017 finansiert med
kr 250 000 2017
5 Ny vannledning over Bertnem vurderes ut ifra
forprosjekt. ( Grong har gjennomført tilsvarende til
kr ca. 500 000kr)
6 Smarte vannmålere for alle utføres i henhold til
konklusjon i forprosjektet

kr
500 000
Kostnad
kommer som
følge av
forprosjekt

0

7 Ledningsnett Beite på Skage utbedres, vurderes opp
imot fortettning av bebyggelse

kr

400 000

1 Nytt memnbranfiltrer på rigg B

kr

1 000 000

Sum ledningsnett vann

kr

-

kr

400 000

kr

2 000 000

kr

1 000 000

kr

1 000 000

kr

200 000

kr
kr
kr

400 000
600 000

kr
kr

450 000
1 000 000

kr

1 450 000

Rakdalåsen Vannbehandlingsanlegg
0

0

Sum Vannbehandlingsanlegg
Trykkøkningsstasjoner
1 Trollstua, renovere eksisterende anlegg
2
Vedlikehold/Kapasitetsøkning trykkøkningsstasjoner

kr

200 000
kr

200 000

kr

200 000

Sum trykkøkningsstasjoner
Høydebasseng
1 Ny styring og innmat i ventilkammer Ryggahøgda
2 Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda

kr

450 000
kr

1 000 000
Sum Høydebasseng

Sum 6010
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kr

5 050 000

6020
1 Pumpestasjoner
1 Stasjoner er preget av lang fartstid.
Dårlig standard og må skiftes ut helt
Pris pr. stk. Ca. 800 000,- to stasjoner pr år
(prioriteres fortløpende)
Inklusive overvåkning, og overbygg i Tek10 standard,
Enøk fire nye i 2017 finansiert
kr

800 000 kr

800 000 kr

800 000 kr

800 000 kr

800 000

kr

4 000 000

kr

200 000 kr

200 000 kr

200 000 kr

200 000 kr

200 000

kr

1 000 000

kr

250 000

kr

250 000

kr

1 200 000

kr

6 450 000

kr
kr
kr
kr

1 500 000
600 000
230 000
2 330 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

600 000

kr

600 000

2 Mangler overbygg som gjør at arbeidsforhold ikke er
optimale. Utsatt for ytre påvirkning.
Pris pr. stk. 100 000,- To pr. år (prioriteres
fortløpende)
3 Bjørbekken veg ned til stasjonen og ny
styring/innmat

4 Ny pumpestasjon til eventuell ny boligutvikling

kr

1 200 000

Sum avløpspumpestasjoner
2 Avløpsledning
1 Ny avløpsledning/Pumpeledning i forbindelse med
boligutvikling?
2 Utskifting aldrene avløpsledninger
3 Komtek slam

kr
kr

kr
kr

300 000

1 500 000
300 000

230 000
Sum avløpsledning

Renseanlegg

1 Nytt renseanlegg Ranem (5-10mill?) forprosjekt

kr

200 000

Sum renseanlegg
Overvann
1 Utfordringer angående økt pågang overvann.
Medbør endringer i vær og temp

kr

300 000

kr

300 000
Sum Overvann

Sum 6020

kr

9 580 000

Biler 6010 og 6020
1 Ny VA bil med stor henger vekt
2 Ny VA bil

kr 400 000

kr

500 000
Sum biler

kr

400 000

kr

500 000

kr

900 000

kr

200 000

kr

200 000

6027
Septikk/ privat
1 Komtek slam, nytt data program
2 Gjennomføre prosjekt for tilstandsvurdering på
privat septikk.

kr

200 000
kr

200 000
Sum septikk

kr

400 000

Sum total 6010,6020,6027

kr

15 930 000

2. Tiltakene tas som egne saker til politisk behandling før iverksetting.
3. Tiltaksplanen innarbeides i grunnlaget for økonomiplanen.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

30.10.2017 Ny tiltaksplan for Vann og avløp
2018- 2022

Saksopplysninger
Tiltaksplanen for vann og avløp skal danne grunnlaget for gjennomføring av tiltak for å
opprettholde følgende målsetting:
1. Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig mengde
godkjent drikkevann.
2. I størst mulig grad føre avløpsvann fra bebyggelse frem til renseanlegg med mål om å
unngå forurensning av omgivelsene og vassdrag.
3. Drifte vann og avløpsanleggene slik at målene i punkt 1 og 2 nås, og lengst mulig bevare
kvaliteten og verdien på anleggene.
Ny tiltaksplan 2018- 2022 er en videreføring av eksisterende plan 2016- 2019. Det er forøvrig
noe overlapping mellom gammel og ny plan.
Tekniske anlegg for vann og avløp har en høy snittalder. Dette medfører at det til tider kan
oppstå avvik på anleggene. Det er først og fremst avvik på avløpsanleggene vi ser og da gjerne
på avløpspumpestasjonene.
Beredskapen er i de senere årene økt betydelig når det gjelder beredskap på vannforsyning.
Kapasiteten på høydebassengene er økt. Volum på bassengene er økt ifra 2400m3 til 4400m3,
dette gir oss vann med normalt forbruk i ca. 5- 7 døgn.
Innenfor vannforsyning jobbes det for tiden med forprosjekt "vannmålere for alle" som vil føre
fram til et sluttprodukt som vil bli være klar for implementering.
Ved arbeid med ny Hovedplan(ROS) for vann og avløp kom behovet for sikring av
hovedvanntilførsel over Namsen opp som et fokusområde, det vil jobbes fram en løsning som
iverksettes for dette.
Tiltaksplanen beskriver litt historikk, teknisk tilstand, utstrekning og omfang.
Prosjektene i planen beskriver absolutte behov for tiltak, det har vært en utvelgelses prosess og
noen tiltak er satt på vent eller ført over som drifts oppgaver.
Det er også redusert på hyppighet på tiltak som for eksempel utskifting avløpspumpestasjoner (1
stasjon pr. år nå men i tidligere plan 2 stk. pr. år).
Det må i tillegg til tiltaksplanen kunne påregnes finansiering av akutte hendelser som man ikke
kan forutse, som for eksempel rørbrudd o.l. dette på grunn av størrelse og omfang.
Vurdering
Vann og avløpsanlegg i Overhalla kommune ble bygget i en periode hvor det begynte å komme
nye materialer og utstyr. Krav til vannkvalitet og felles rensing av avløp var på full fart inn i
kommunene. Disse kravene skulle oppfylles på kort tid, og det gikk noe ut over både utførelsen
og materialkvaliteten.
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Det er lett å tro at vi har anlegg som varer, men vi ser etter hvert at dette ikke er tilfelle.
Som følge av det er vi nå i gang med disse planene, tiltaksplanen vil være et nødvendig verktøy
for etter hvert å heve den tekniske standarden på vann og avløpsanleggene i kommunen, samt å
rette opp eventuelle etterslep av feil og mangler fra tidligere tider.
Kostnadene i planen er kalkulert ut fra erfaringstall, og etter vedtak av planen, vil det lages
detaljplaner for anbudskonkurranse for de enkelte prosjektene. Dette blir så grunnlaget for egne
vedtak om finansiering og gjennomføring.
Mulighetsstudien og tiltak presentert der for reduksjon av energiforbruk innen vann og
avløpssektoren er med i vurderingene som er gjort i forbindelse med de aktuelle tiltakene.

Det foreslås følgende prioriteringer for 2018- 2022
Tiltak for Vann og avløp 2016- 2019
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Hva skal utføres

Sum

6010
Ledningsnett vann
1

Sluser for avgrensing utestengning av områder på
nettet.
Bla. Øysletta, Bertnem og Skogmo industriområde.
kr

150 000

kr

kr

kr

150 000

kr

300 000

450 000

kr

450 000

350 000

kr

350 000

kr

-

kr

500 000

2 Vannmålerpunkt med for overvåkning av:
ledningsnett(lekkasjer). Med oppkobling mot data
for fjernavlesing.
Øysletta (Sørsia), Skogmo industriområde og
Melamoen/ Storøya. 140 000,- pr. vannmålerpunkt
inkludert data kobling (ENØK)
3 Oppkobling av eksisterende vannmålere opp mot
overvåkning Skogmo, Kommunehuset og Skagedalen.
4 Vannmålere for private boliger, pålegge alle
abonnenter å montere vannmålere.
Smarte vannmålere forprosjekt 2017 finansiert med
kr 250 000 2017
5 Ny vannledning over Bertnem vurderes ut ifra
forprosjekt. ( Grong har gjennomført tilsvarende til
kr ca. 500 000kr)
6 Smarte vannmålere for alle utføres i henhold til
konklusjon i forprosjektet

kr
500 000
Kostnad
kommer som
følge av
forprosjekt

0

7 Ledningsnett Beite på Skage utbedres, vurderes opp
imot fortettning av bebyggelse

kr

400 000

1 Nytt memnbranfiltrer på rigg B

kr

1 000 000

Sum ledningsnett vann

kr

-

kr

400 000

kr

2 000 000

kr

1 000 000

kr

1 000 000

kr

200 000

kr
kr
kr

400 000
600 000

kr
kr

450 000
1 000 000

kr

1 450 000

Rakdalåsen Vannbehandlingsanlegg
0

0

Sum Vannbehandlingsanlegg
Trykkøkningsstasjoner
1 Trollstua, renovere eksisterende anlegg
2
Vedlikehold/Kapasitetsøkning trykkøkningsstasjoner

kr

1 Ny styring og innmat i ventilkammer Ryggahøgda
2 Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda

kr

200 000
kr

200 000

kr

200 000

Sum trykkøkningsstasjoner
Høydebasseng
450 000
kr

1 000 000
Sum Høydebasseng

Sum 6010
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kr

5 050 000

6020
1 Pumpestasjoner
1 Stasjoner er preget av lang fartstid.
Dårlig standard og må skiftes ut helt
Pris pr. stk. Ca. 800 000,- to stasjoner pr år
(prioriteres fortløpende)
Inklusive overvåkning, og overbygg i Tek10 standard,
Enøk fire nye i 2017 finansiert
kr

800 000 kr

800 000 kr

800 000 kr

800 000 kr

800 000

kr

4 000 000

kr

200 000 kr

200 000 kr

200 000 kr

200 000 kr

200 000

kr

1 000 000

kr

250 000

kr

250 000

kr

1 200 000

kr

6 450 000

kr
kr
kr
kr

1 500 000
600 000
230 000
2 330 000

kr

200 000

kr

200 000

kr

600 000

kr

600 000

2 Mangler overbygg som gjør at arbeidsforhold ikke er
optimale. Utsatt for ytre påvirkning.
Pris pr. stk. 100 000,- To pr. år (prioriteres
fortløpende)
3 Bjørbekken veg ned til stasjonen og ny
styring/innmat

4 Ny pumpestasjon til eventuell ny boligutvikling

kr

1 200 000

Sum avløpspumpestasjoner
2 Avløpsledning
1 Ny avløpsledning/Pumpeledning i forbindelse med
boligutvikling?
2 Utskifting aldrene avløpsledninger
3 Komtek slam

kr
kr

kr
kr

300 000

1 500 000
300 000

230 000
Sum avløpsledning

Renseanlegg

1 Nytt renseanlegg Ranem (5-10mill?) forprosjekt

kr

200 000

Sum renseanlegg
Overvann
1 Utfordringer angående økt pågang overvann.
Medbør endringer i vær og temp

kr

300 000

kr

300 000
Sum Overvann

Sum 6020

kr

9 580 000

Biler 6010 og 6020
1 Ny VA bil med stor henger vekt
2 Ny VA bil

kr 400 000

kr

500 000
Sum biler

kr

400 000

kr

500 000

kr

900 000

kr

200 000

kr

200 000

6027
Septikk/ privat
1 Komtek slam, nytt data program
2 Gjennomføre prosjekt for tilstandsvurdering på
privat septikk.

kr

200 000
kr

200 000
Sum septikk

kr

400 000

Sum total 6010,6020,6027

kr

15 930 000

Kommunale avgifter
De kommunale avgiftene innenfor fagområdet vann og avløp har de siste årene vært stabile og
det har i tillegg blitt satt av midler til fond.
Investeringene som skissert for perioden ut 2022 skal dekkes av kommunale avgifter.
Gjennomføringen av prosjektene vil ha en svak innvirkning avgiftsnivået og man er nødt til å
bruke noe av fondsmidler.
Miljømessig vurdering
Opprusting av transportsystemet for avløpsvann har stor miljømessig betydning.
Overløp fra pumpestasjoner med defekte pumper vil være lite heldig i et miljøperspektiv.
Direkte utslipp i små resipienter har stor negativ virkning.
Derfor vil oppgradering av pumpestasjoner og overvåkning være viktige prioriteringer fremover.
I tillegg vil det å skaffe seg oversikt over private spredte avløp være aktuelt i tiden fremover,
dette for å få kontroll over de mange private avløpsanleggene som finnes rundt om. Mange har
anlegg som tidligere er godkjente, men det kreves oppgraderinger og vedlikehold.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2015/9223-29
Saksbehandler:
Roger Johansen

Saksframlegg

Bygging av ny brannstasjon – finansiering etter ny anbudsrunde
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
93/17
72/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas bygging av ny brannstasjon innenfor en total kostnadsramme på 12,4 mill kr
eks mva.
2. Bygget oppføres og tas i bruk uten kunstnerisk utsmykning.
3. Prosjektet lånefinansieres og får følgende finansiering:
Art
Ansvar
Tjeneste Prosjekt
Beløp
02300
6000
33950
0472
12 400 000 Bygg
04290
6000
33950
0472
3 100 000 Betalt mva.
07290
8000
85010
0906
-3 100 000 Kompensasjon for mva.
06700
6000
33950
0472
-1 370 000 Salg av bygg
09100
8100
88000
0906
-11 030 000 Bruk av lån

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger
Kommunestyret har tidligere behandlet sak om bygging av ny brannstasjon (sak 39/16),
lokalisering av ny brannstasjon (sak 95/16) og senest 19.09.2017 sak med forslag til
merfinansiering (sak 53/17).
I siste sak (53/17) i september ble det følgende vedtak:
 Gjennomført anbudskonkurranse avlyses ut fra vesentlige kostnadsoverskridelser.
 Ny prosess gjennomføres med sikte på prisreduserende løsninger.
Siden saken var oppe sist har det vært gjennomført en ny anbudsrunde med endringer i
konkurransegrunnlaget.
Endringer i konkurransegrunnlag/vilkår ble gjennomgått i administrasjonen og sammen med
formannskapet som styringsgruppe 8. november. De endringene man i hovedsak kom frem til
var:
- Brannstasjon skal bygges etter teknisk forskrift 2010 (alternativt tek 17) med unntak av
passivhuskvaliteter på isolasjon i tak, vinduer og dører.
- Byggemetode fristilt og opp til hver enkelt tilbyder.
- Flytting av bygg innenfor tidligere angitt byggeområde.
- Ny utlysning vil bli med kun tegninger og bok 0/ konkurransegrunnlag og etter
totalentreprisemodellen.
- I konkurransegrunnlaget og i forhandlinger med entreprenørene skal det hele veien søkes etter
prisreduserende tiltak der dette er fornuftig i forhold til livssykluskostnader (LCC) og
kost/nytte-prinsipp.
- I konkurransegrunnlaget ble det også åpnet for å kunne gi alternative tilbud på type bygg,
plassering på tomta og varmeanlegg. Dette under forutsetning at opprinnelig
konkurransegrunnlag ble priset og at alternativet ble presentert helhetlig.
Utbyggingsvedtakets (K-sak 39/16) formulering om at «nybygget oppføres i energieffektiv
passivhus standard og med fremtidsrettede materialvalg og energiløsninger» ivaretas dermed ved at
det for utvalgte deler av bygget tas med kvaliteter som er et pluss for denne type bygg på lang sikt.
Det er gjort en faglig og økonomisk vurdering av hvilke deler av bygget dette berører. Med
utgangspunkt i teknisk standard går en dermed noe lengre enn standard hva angår eksempelvis
isolasjon i tak og u-verdi på vinduer, og konkurransegrunnlaget for slike deler av bygget angir
kvalitet i hht. passivhus standard. Et mindre solfangeranlegg (15-20m2) tilpasset energibehov er
også kvaliteter som gir pluss på miljøsiden.

I tillegg til ovenstående punkter ble vektingsmetodikken i konkurransegrunnlaget noe endret til
å inneholde en større vekting på pris enn tidligere (70% pris, 10% kvalitet, 10% miljø og 10%
leveringstid)
Man fikk inn to tilbud innenfor tilbudsfristen og har nå disse til behandling. Ut fra en
totalvurdering av tilbud med innhold og kostnader legges det nå fram forslag til finansiering og
endelig utbyggingsvedtak.
Tilbudene som kom inn var begge basert på brannstasjon etter reisverkprinsippet (tradisjonell
trebygning).
Opprinnelig utbyggingsvedtak hadde en netto kostnadsramme på kr. 6.774.600 eks mva. (anslag
byggekostnad og kostnader med tomt/grunnforhold, fratrukket antatte inntekter fra salg av

-42-

gammel brannstasjon). Det er tidligere gjennomført prosess med salg av gammel brannstasjon,
noe som har gitt en inntekt på kr 470.000 mer enn budsjettert med i sak 39/16. Dette tilsvarer da
etter salg av gammelbrannstasjonen en brutto kostnadsramme på kr 7.244.600 eks mva som
utgangspunkt før et eventuelt vedtak i dette saksfremlegget.
Det vises til forrige sak 53/17 for beskrivelse av økonomisk status etter forrige anbudsrunde.
Kostnadsrammen som foreslås i vedtakspunkt nr 1 i dette saksfremlegg er basert på allerede
medgåtte kostnader i prosjektet, kjente kalkulerte kostnader utenfor entreprisekontrakten samt
summer fra siste anbudsrunde og settes nå til 12,4 mill. kr.
Man oppnådde forøvrig en besparelse på i overkant av 1 mill kr med de prissenkende tiltakene
som ble innført i anskaffelse nr to. Noe av årsaken til dette kan blant annet være at man nå har
fått inn et alternativt tilbud med endret etasjehøyde og planløsning (ettplanløsning). Det må dog
nevnes at kravene til dette alternativet vil være akkurat det samme som for opprinnelig
utgangspunkt mht. lovkrav, beskrevet innhold mm.
En brannstasjon er å regne som en arbeidsplass. Innhold og funksjoner i stasjonen er derfor
lovpålagt gjennom forskjellig lovverk, blant annet arbeidsmiljøloven. Man må skille mellom ren
og skitten sone. Dette vil si at når man for eksempel møter til utrykning kommer man inn i ren
sone og skifter til brannklær, og drar ut på utrykning. Når man da kommer tilbake skal man gå
gjennom skitten sone for klesskift og vask før man kan gå over i ren sone.
Det er lett å tenke en brannstasjon som bare en garasje men det er så mye mer enn det. På en
brannstasjon er det svært mange lovkrav som regulerer hvordan ting skal være og disse må man
forholde seg til. Arbeidstilsynet er i tillegg til byggesaksbehandlingen de som godkjenner
endelige tegninger.
Tegninger man gikk til andre gangs utlysning med tar hensyn til disse lovkravene.
Det kom inn ett alternativt tilbud med forslag av annen planløsning som også har med seg de
samme krav til innhold.
I kommunens retningslinjer er det sagt at alle nye bygg skal ha kunstnerisk utsmykning med
kostnad inntil 1% av prosjektkostnad. Det foreslås at man i denne saken tar i bruk bygget uten
kunstnerisk utsmykning.
Med en slik kostnadsøkning som vi her har med å gjøre fra opprinnelig kostnadsanslag har man
«snudd alle steiner» for å finne løsninger som kan være aktuelle. Målet har vært å bygge en
framsynt brannstasjon som skal fungere innenfor de kravene som gjelder i lang tid fremover.
Et punkt fra møtet med styringsgruppa var å vurdere innredning i andre etasje i det opprinnelige
forslaget. Kun en entreprenør har priset dette alternativet, og dette er forøvrig samme
entreprenør som har priset alternativ løsning. Siden man nå har innstilt på et annet alternativ vil
det være lite hensiktsmessig å vurdere videre uttrekk av innredning på rom som kontor,
møterom mm. Et eventuelt uttrekk her vil ut fra prising fra tilbyder innebære en mer symbolsk
kostnadsreduksjon og man er ikke tjent med å trekke ut dette ut fra en totalvurdering av hva som
er funksjonelt i løsningen.
Anskaffelsen er for øvrig ikke er fullført pr dags dato. En er nå inne i karenstid etter innstilling
og tildeling. Kontraktsforhandlinger vil bli gjennomført mot midten av desember.
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Namdal Brann og Redning (NBR) ved brannsjef og stedlig brannmester har hele veien vært
involvert og vil være involvert helt frem til overlevering som en del av hovedgruppen.
De har også vurdert planløsninger på alternativt tilbud og gitt tilslutning for dette.
Formannskapet som styringsgruppe vil få fortløpende informasjon fra den videre framdriften i
saken.
Planlagt framdrift videre være at anbudsforhandlinger fortsetter etter vedtak og at man så snart
anbudsprosessen tillater dette ser på de siste optimaliseringsdetaljene mht. detaljløsninger. Ved
eventuell kontrahering ved årsskiftet kan man se for seg en ferdig brannstasjon i løpet av siste
halvår 2018.
Byggeledelse vil bli utført med egne ressurser og kostnader med dette er medtatt i sum.

Vurdering
Ved å lyse ut byggeprosjektet på nytt har man lykkes i å senke kostnadsnivået noe, uten at det
totale bildet er endret veldig. Markedet har nå på nytt priset en løsning ut fra beskrevne behov.
Når kostnadsnivået fra forrige anbudsrunde ble kjent, har rådmannen lagt vekt på å vurdere de
mulige kostnadsreduserende tiltak en kan finne. Dette vil fortsatt være fokus i den videre
prosessen.
Etter en helhetsvurdering er rådmannens tilrådning at utbygging av brannstasjonen nå vedtas
som foreslått etter gjennomført prosess med ny anbudsrunde.
Det foreslås at bygget tas i bruk uten kunstnerisk utsmykning.
Energi-/oppvarmingsløsning baseres på varmesystem med luft/vann varmepumpe med et mindre
innslag av solfangerløsninger til varme og varmtvann. Det ble lenge vurdert jordvarme som
kilde, men byggets beliggenhet og tomtearrondering gjør det mest hensiktsmessig ut fra en kost/nyttevurdering å benytte luft/vann som hovedkilde med en mindre solfangerløsning i
kombinasjon.
Miljømessig vurdering
Med dette bygget vil man få en brannstasjon som vil være energieffektiv jf. dagens forskrift på
området. At man tar med tilleggskvaliteter som mer isolasjon i tak, passivhusvinduer og dører
tar man noen av de elementene som gir mest tilbake om man ser på kostnad vs inntjening. Et
mindre og tilpasset solfangeranlegg vil også bidra på miljøsiden for en ny fremtidsrettet
brannstasjon
Dagens krav til byggematerialer sørger også for miljømessig gode produkter etter nåtidens
standard.
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Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/9766-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Møteplan for 1. halvår 2018
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
73/17

Rådmannens innstilling
Møteplan for 1. halvår 2017 vedtas.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1.
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Møtedato
19.12.2017

Saksopplysninger
Kommunestyret skal vedta møteplan for 1. halvår 2018, i tillegg har vi satt opp en oversikt på
møtene i komiteer MNS og Samkommunestyret:
Rådmannens forslag:
Utvalg:
Januar
Februar Mars
April
F.skapet
6.
6.
10.
K.styret
13.
13.
17.
Komiteer MNS
30.
24.
Samkommunestyret
3.
28.
Møtene i Formannskapet og Kommunestyret starter kl. 12.00.
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Mai
15.
22.

Juni
5.
19.
12.
16.

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/9212-2
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsbudsjett 2018
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla arbeidsmiljøutvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
91/17
2/17
74/17

Møtedato
05.12.2017
12.12.2017
19.12.2017

Rådmannens innstilling
1. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jf.
eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav a.
2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jf esktl. § 11
første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bosted for skatteåret
2018 er 4 promille, jf esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn
for fritidsboliger.
3. Takstvedtaket for eiendomsskatt i Overhalla kommune vedtatt av kommunestyret i 2010
i sak 80/10 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf esktl. §10. Retaksering iverksettes
i 2017 og 2018 og danner grunnlag for nytt taksvedtak i 2019.
4. Eiendomsskatten skrives ut 3 ganger årlig, men det åpnes for 12 ganger årlig hvis
ønskelig.
5. Kommunalt avgiftsregulativ for 2018 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn
sammen med årsbudsjett.
6. Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på
kr 54.108.000 for 2018.
7. Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på kr 700.000.
8. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 vedtas som foreslått. Det fordeles kr
236.260.000 til drift jf. budsjettskjema 1A.
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Budsjettskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

R 2016
82 123
146 692
6 603
391
18 442
254 252

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum budsjettskjema 1B

-

Budsjettskjema 1B - drift (tall i 1000)
Politiske styringsorganer
Stabs- og støttefunksjoner
Fagområde oppvekst
Fagområde helse/sosial
Fagområde kultur
Fagområde teknisk
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag
Midtre Namdal Samkommune
Sum

2 680
9 474
9 579
16 373 27 918
3 009
14 233
10 676 816
226 387
215 738
10 649

B 2017
84 648
147 053
6 470
390
22 579
261 140
1 432
10 051
9 916
18 535 26 234
19 291
6 943
850
234 812
234 812
-

B 2018
88 272
148 500
6 889
391
11 462
255 514
1 654
10050
13127
21 523
11 398
14 618
3 220
951
236 260
236 260
-

R 2016
B 2017
B 2018
2 179
328
728
14 228
15 051
14 823
80 353
83 437
89 593
72 241
75 594
76 633
13 866
18 182
10 984
29 262
32 022
33 173
11 530 12 334 14 528
19 498
22 531
24 853
215 738
234 812
236 260
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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
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R 2016
49 614
816
3 407
194
54 030
38 221
1 228
8 468
4 130
8
52 054
816
1 160
54 030
-

B 2017
65 876
1 555
861
3 587
100
71 979
53 426
1 555
1 540
7 672
4 015
68 208
1 061
2 710
71 979
-

B 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
72 488
-

Budsjett skjema 2B - investering (tall i 1000)
2018
Kommunale bygg
Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015
1 516 112
Omsorgsboliger helsetomta trinn 1
5 000 000
Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole 1 000 000
Resturering tak og enøk. Helsesenteret
325 000
Varme og ventilasjonanslegg adm bygget
150 000
Carport adm bygget
750 000
Ladestajoner adm bygget
250 000
Brannstasjon
11 000 000
Ranemsletta barnehage - utvidelse
21 250 000
Obus - uteområdet
500 000
Vann og avløp i hht tiltaksplan VA
Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanelgg
200 000
Nytt vannmålepunkt på nett
450 000
Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem
350 000
Forprosjekt implementering vannmålere privat
250 000
Sluser for avgrensing nett.
150 000
Trykkøkningsstasjon Trollstua
200 000
Høydebasseng - Ny styring og innmat i ventilkammer 450 000
Pumpestasjoner avløp
800 000
Overbygg pumpestasjoner
200 000
Bjørbekken - pumpestasjon
250 000
Overvannsutfordringer
300 000
Veg og trafikksikkerhet
Reasfaltering
1 000 000
Trafikksikkerhetstiltak
750 000
Krabbstuvegen - utbedring kryss
1 000 000
Trafikksikkerhetstiltak Barlia
2 500 000
Trafikksikkerhatstiltak Skage (Kroken)
1 000 000
Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken
5 758 000
Obus - trafikkavvikling
1 000 000
Miljøtiltak
El bil 2017
700 000
Stedsutvikling/reguleringsplaner/tilrettelegging tomter
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred (VV10897)
270 525
Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum
500 000
Skageåsen trinn 4
7 130 000
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbolig Skage 250 000
Utb Østre del Skogmo ind område 2017
100 000
67 299 637

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

X

21.11.2017 Årsbudsjett 2018 - (tekst dokument)

Saksopplysninger
Kommunestyret skal i hht til kommuneloven § 45 innen årets utgang vedta et budsjett for
kommende kalenderår. Budsjettet skal vedtas i balanse og være inndelt i en driftsdel og en
investeringsdel. Formannskapet innstilling til budsjett kunngjøres og legges ute til offentlig
ettersyn i 14 dager før behandling i Kommunestyret.
Budsjettvedtaket omfatter budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjettet drift)
budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investeringer mv.) I
tillegg er økonomiske oversikter vedlagt i budsjettdokumentet.
Vurdering
Rådmannen fremmer med dette et årsbudsjett for 2018 som har en høyere utgiftsside enn
inntekt. Budsjettet er saldert med bruk av disposisjonsfond (netto) på 3,2 millioner. Fondet
forventes etter saldering å være på 55 millioner ved utgangen av 2018 og anses av rådmannen
fortsatt å være solid.
Endrede forutsettinger og omlegging av inntektssystemet har gitt lavere vekst i statlige
overføringene enn tjenestebehov. Statsbudsjettet for 2018 viser at Overhalla får en negativ
vekst. Press på kapasitet, manglende vedlikehold og endrede behov påvirker
investeringsbehovet og finansutgiftene. Økonomiplanen for kommende fireårsperiode viser at
denne utviklingen vil øke. Det vil med det være behov for effektiviseringen av organisasjonen.
Rådmannen vil i 2018 iverksette en prosess som tar sikte på å bedre økonomien. Det forventes at
prosessen vil gå over noe tid, men med effekter så snart de lar seg realisere.
Rådmannen fremmer for 2018 forslag om å bruke 67 millioner til investeringer.
Omsorgsboliger, brannstasjon og utvidelse av Ranemsletta barnehage er de største på
bygningssiden. I tillegg legges det til rette for flere byggeklare tomter på Skage i 2018 og
fullføring av asfaltering av Himo – Kalvetrøa - Ombekken. Videre er det fokus på
trafikksikkerhet med flere prioriterte tiltak. Samlet gir rådmannens forslag til investeringer et
lånebehov på 54 millioner.
Større etterspørsel etter barnehageplasser og økt styrkede tilbud har gitt behov for flere ansatte i
barnehagene. Det er i grunnskole blitt økt ressurser innen spesialpedagogisk undervisning og
støtte til fremmedspråklige. Utfordringer ved sykeheimens skjermede avdeling har ført til behov
for en større bemanning på dag og aften.
Bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger på Skage er i løpet av siste halvår 2017 blitt
avviklet. Kommunen er heller ikke blitt anmodet om å bosette ordinære flyktninger i 2018.
Vedvarer dette vil behovet for tjenester for integrering avta.
Netto driftsresultat er første gang på mange år negativt og underskuddet er på 1,5 million kr.
Korrigert for bruk av flyktningefond og avsetting til selvkostfond vann/avløp er resultatet
tilnærmet null. Med kommunen solide buffer vil et mindre negativt driftsresultat på kort sikt
ikke være noe problem. Over en lengre periode vil et slikt underskudd som nevnt ikke være
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bærekraftig og vi må gjennomføre en omstillingsprosess for å skape langsiktig stabilitet i
økonomien videre.
Det vises for øvrig til budsjettdokumentet mer detaljerte opplysninger og vurdering.
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Saksmappe: 2017/3115-6
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Revidert økonomiplan 2018-2021
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre
Overhalla arbeidsmiljøutvalg

Utvalgssak
92/17
75/17
3/17

Møtedato
05.12.2017
19.12.2017
12.12.2017

Rådmannens innstilling
Rådmannens forslag til revidert økonomiplan 2018-2021 vedtas innenfor følgende rammer:
Budsjettskjema 1A - drift
2018
88 272
148 500
6 889
391
11 462
255 514

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.
-

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
-
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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
-

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
-

Budsjettskjema 1B
2018
Politiske styringsorganer
728
Stabs- og støttefunksjoner
14 823
Fagområde oppvekst
89 593
Fagområde helse/sosial
76 633
Fagområde kultur
10 984
Fagområde teknisk
33 173
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag
14 528
Kjøp av tjenester etter avvikling M-N samkom.
Midtre Namdal Samkommune
24 853
Innsparing integreringsordningen (samlet alle tjenester)
Sum
236 260
Budsjettskjema 2A - investering
2018
67 300
2 000
951
1 237
1 000
72 488

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

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

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
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2020
728
728
14 602
14 602
88 713
87 013
76 633
76 133
10 984
10 984
32 383
32 331
14 528 14 528 24 836
24 836
4 500 8 000 229 852
224 100

2021
728
14 602
86 513
76 133
10 984
32 231
14 528
24 836
9 500
222 000
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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

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
-

6 100
2 000
1 000
300
1 544
10 944
951
951
-

Kommunale bygg
2018
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
-
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2019
13 386
60 000
500
5 500
8 750
6 250
1 500

2020
20 000
10 000
-

2021
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
-

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

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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1 500
-

-

-

300
-

-

-

1 000
500
250
34 950

500
250
6 400

500
2 200
400
250
104 436

Dokumenter i saken
X
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Saksopplysninger
Rådmannen legger med dette frem forslag til revidert økonomiplan for perioden 2018 – 2021.
Forslaget er en framskriving av budsjett 2018, hvor en har korrigert for endringer i planperioden
og hensyntatt politiske vedtak.
Innstillingen fra formannskapet, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til
alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret.
Vurdering
Rådmannens forslag til revidert økonomiplan viser at utgiftssiden øker mer enn inntektssiden i
perioden. Dette til tross for forutsatt verdijustering av eiendomsskatt og reduserte kostnader med
tjenesteproduksjonen.
Rammetilskuddet forventes redusert med nesten 6 millioner som følge av endring i
strukturkriteriet og trekk for privat grunnskole.
Kommunen har for 2018 ikke blitt anmodet om å bosette flyktninger. Det er i planperioden
forutsatt at en ikke vil bli anmodet om flere, og at integreringstilskuddet reduseres med 9
millioner. Det er for samme periode forutsatt at utgifter knyttet til ordningen skal reduseres med
9,5 millioner. Ordningen er som tidligere forutsatt saldert med bruk av disposisjonsfond
(flyktningefond) og får sådan ingen innvirkning på balansen i budsjettet.
I takt med økte investeringsbehov vil kapitalutgiftene øke med 7-8 millioner. Rådmannens
forslag til investeringsramme er på 213 millioner. Dette er en økning fra opprinnelig
økonomiplan med 47 millioner. Lånebehovet vil være i underkant av 174 millioner.
Det er i planperioden forutsatt at en skal bruke 10 millioner (netto) av disposisjonsfondet til
diverse tidsbegrensede tiltak. Herav 7 millioner til integreringsordningen. (Flyktningefond – 18
millioner ved inngangen til 2018).
Samlet for fireårsperioden etter bruk av fond, (som beskrevet ovenfor) vil økonomiplan ha et
samlet, akkumulert underskudd på 12,5 millioner før saldering. Rådmannen har i sin innstilling
til revidert økonomiplan forutsatt en balansering av underskuddet med bruk av
disposisjonsfondet. Fondet er ved utgangen av 2017 ca 58 millioner og 34 millioner etter 2021.
Kommunen har fortsatt en solid økonomi, men må i perioden iverksette et omstillingsarbeid for
på lengre sikt fortsatt ha en bærekraftig økonomisk utvikling.
Rådmannen vil i 2018 iverksette en omstillingsprosess som tar sikte på å bedre kommunens
økonomi. En ønsker å involvere både administrativt og politisk nivå. Opprettelse av politisk
økonomiutvalg vil være ønskelig.
Det vises for øvrig til vedlagte forslag til økonomiplan 2018-2021.
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Saksframlegg

Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - Oppnevning av vigsler
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
76/17

Møtedato
19.12.2017

Rådmannens innstilling
Den kommunale vigselsretten ivaretas i Overhalla av ordfører, varaordfører og rådmann Trond
Stenvik som vigslere fra 1.1.2018.
Hjemmel for vedtaket er:

Saksopplysninger
Det vises til kommunestyrets behandling av sak 56/17 – Kommunal vigsel fra 1.1.2018 –
Organisering og etablering av vigsel i Overhalla kommune.
Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. I tillegg kan kommunestyret
selv gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. I forbindelse med behandling
av ovennevnte sak den 24.10. ble også rådmannen oppnevnt som vigsler. En har i ettertid blitt
gjort oppmerksom på at delegasjonen i denne sammenhengen må skje til navngitte personer og
ikke kun til stillinger eller roller.
På bakgrunn av denne saksopplysningen må kommunestyret oppnevne vigsler på nytt med navn.
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