Møteinnkalling

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg
Dato:
13.02.2018
Tidspunkt: 12:00
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 97660648.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Saksmappe: 2018/559-2
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Søknad om overdragelse av salgsbevilling - Overhalla Mat A/S
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
1/18
1/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
1. Bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 for Spar Overhalla overføres fra
organisasjonsnummer 915093280 fra Overhalla Varesenter SA til organisasjonsnummer
919198915 Overhalla Mat AS.
2. Lise Sætervik er styrer og Solgunn Sandmo er stedfortreder for salgsbevillingen.
3. Bevillingen gis fra 13.2.18 og ut inneværende bevillingsperiode, frem til 31.3.2020.
Hjemmel for vedtaket er: Alkoholloven §1-10
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

I

15.01.2018 Bevilling Spar Overhalla(Overhalla
Mat AS)

Tittel

Adressat

3

Spar - SPAR Overhalla

Saksopplysninger
Fra 1. januar 2018 ble driften av Spar Overhalla overført fra Overhalla Varesenter SA, org.nr.
915093280 til nytt datterselskap, Overhalla Mat AS, org.nr. 919198915. Denne
omorganiseringen kommer som følge av at Norgesgruppen skal kjøre regnskapet for butikken.
Pga. denne endringen måtte søker splitte selskapet i to. Det gamle selskapet blir et
eiendomsselskap, mens butikken får nytt organisasjonsnummer og har fått det juridiske navnet
Overhalla Mat AS.
Som følge av dette søkes det nå om overdragelse av salgsbevillingen fra det gamle selskapet til
det nye selskapet. Styrer og stedfortreder er som før, Lise Sætervik er styrer og Solgunn Sandmo
er stedfortreder.
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Saksmappe: 2017/9467-2
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Søknad om fritak fra politiske verv - Ragnar Prestvik
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
2/18
2/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
Ragnar Prestvik (AP) sin søknad om fritak fra politiske verv avslås.
Avslaget begrunnes med at en på nåværende tidspunkt ikke kan se at søkerens politiske verv vil
komme skape uforholdsmessige vanskeligheter eller belastninger.
Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens §§14 og 15
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel:
Fvl. §6a
Begrunnelse: Søker
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken (vedlagt)
Type

Dato

I

27.11.2017 Søknad om fritak fra politiske verv

Tittel

Adressat
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Ragnar Prestvik

Saksopplysninger
Ragnar Prestvik (AP) søker med søknad datert 27.11.2017, om fritak fra politiske verv i
Overhalla kommune. Søknaden begrunnes med at han er tilsatt som daglig leder i Namdal
regionråd fra 1.1.2018. Overhalla er en av 14 deltakende kommuner.
Prestvik vil bli inhabil ved behandling av saker i kommunestyret som er fremmet av regionrådet
eller som har betydning for regionrådet eller kommunen. Det kan også bli aktuelt at regionrådet
presenterer saker for kommunestyret. Prestvik mener det vil være ryddig at han dermed løses
permanent fra sine politiske verv, selv om dette kan løses ved fritak i enkeltsaker.
Prestvik nevner også at det overfor de andre kommunene som utgjør Namdal regionråd ikke bør
herske tvil om hans uavhengighet – og at han ikke taler en enkeltkommunes sak i spørsmål som
drøftes i regional sammenheng.
Ragnar Prestvik har følgende verv i Overhalla kommune:






Medlem av kommunestyret
Medlem av formannskapet/medlem av Midtre Namdal samkommune
Medlem av administrasjonsutvalget
Vararepresentant til Museet Midt IKS
1. vararepresentant til Namdal Rehabiliteringssenter IKS

Vurdering
Plikt til å ta imot valg og bestemmelser om uttreden er hjemlet i Kommunelovens §§14 og 15.
§ 15, pkt. 2 lyder:
“2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
plikter i vervet.”
Når det gjelder fritak ut fra §15, pkt. 2, er det i kommentarutgaven av loven pekt på at
fritaksgrunn i første rekke vil være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. I søknaden vises
det til søkers arbeidsforhold/stilling.
Søknaden om fritak vurderes i forhold til om Prestvik «ikke uten forholdsmessig vanskelighet
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
Generelt sett bør det etter rådmannens oppfatning, i tråd med lovens bestemmelser og
intensjoner, være høy terskel for å kunne få fritak.
Som Prestvik skriver, vil han bli inhabil som kommunestyremedlem i Overhalla kommune i
saker som er fremmet av regionrådet og hvor Prestvik da har deltatt i saksbehandlingen og
tilretteleggingen av saken, jfr. forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet. Dette kan løses
ved at Prestvik blir kjent inhabil i slike saker, eller ved at Prestvik gis fritak for sine politiske
verv så lenge han har stillingen som daglig leder i regionrådet.
Sett fra Overhalla kommunes ståsted, vil det med stor sannsynlighet gjennom året være et lite
antall saker hvor Prestvik blir inhabil som følge av sin stilling i regionrådet. Dette taler etter
rådmannens oppfatning klart for at Prestvik ikke gis fritak for politiske verv.
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Så er det spørsmålet om det at Prestvik er lokalpolitiker i Overhalla kan vanskeliggjøre hans
arbeid som daglig leder for et regionråd for 14 kommuner. Det er naturlig å ha som forventning
til en daglig leder at vedkommende ikke har særlige relasjoner til en enkelt av flere eiere, om
relasjonen kan føre til at øvrige eiere vil kunne stille spørsmål ved Prestviks nøytrale utøvelse av
rollen som daglig leder. Som daglig leder vil Prestvik være en tilrettelegger for regionrådet.
Regionrådet består av ordførere og rådmenn i de 14 kommunene, og kun ordførerne har
stemmerett ved behandlingen av saker. Regionrådet skal i hovedsak være et politisk organ som
ikke driver med tjenesteproduksjon.
Etter rådmannens oppfatning skal det mye til at Prestviks politiske verv i Overhalla skal skape
merkbare vanskeligheter for hans utøvelse av stillingen på vegne av 14 kommuner. Trolig vil det
være svært få (om noen) saker i regionrådet hvor enkeltkommuner skal tilgodesees eller berøres
på en slik måte at det kan stilles spørsmål ved daglig leders nøytrale utøvelse av stillingen. På
grunn av ovenfor nevnte inhabilitet ved behandling av regionrådssaker i Overhalla kommune,
vil Prestvik som nevnt ikke delta i slik behandling og dermed heller ikke påvirke utfallet i
Overhalla kommunes behandling. Rådmannen oppfatter dermed ikke at Prestvik får en
«uforholdsmessig vanskelighet» i sitt arbeidsforhold. At Prestvik som kjent er innbygger i
Overhalla kan ikke ha noen betydning i denne sammenhengen.
Samlet sett mener rådmannen at Ragnar Prestvik sin stilling som daglig leder i Namdal
regionråd kan la seg kombinere med de politiske verv han har i Overhalla kommune. I noen
enkeltsaker i Overhalla kommune vil inhabilitet kunne forekomme, men dette løses ved bruk av
varamedlem i det enkelte tilfelle som måtte oppstå.
Skal den videre utviklingen vise at det etter hvert blir en større utfordring/belastning for søker å
inneha sine verv pga. stillingen som daglig leder, er det fullt mulig å søke om fritak på nytt.
Ragnar Prestvik tiltrådte sin nye stilling 1.1.2018.
Konklusjon:
Etter en samlet vurdering tilrås det at Ragnar Prestvik sin søknad om fritak avslås.
Om kommunestyret skulle komme til motsatt konklusjon må det foretas opprykk og nyvalg i
Ragnar Prestvik sine verv i Overhalla kommune.
Etter kommuneloven § 16 nr. 3 skal det, dersom et medlem trer endelig ut eller får varig forfall,
foretas valg av et nytt medlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal valget av nytt medlem
komme fra den samme gruppe som det uttredende medlemmet. Fører suppleringsvalget til at et
kjønn blir representert med mindre enn 40 % av medlemmene i organet, skal det velges et nytt
medlem fra det underrepresenterte kjønn.
Det følger av kommuneloven § 16 nr. 5 at disse reglene også gjelder for nyvalg av
varamedlemmer.
§ 16.Opprykk og nyvalg.
1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er valgt.
Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i
deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut,
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velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at
denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er
mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av
kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige
varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen
underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder
ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2018/294-2
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidert selskapsavtale
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
3/18
3/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18
med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.
2. Overhalla kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av
20.11.15, i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141
689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.
3. Overhalla kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av
20.11.15 i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor
mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av
representantskapet totalt.
4. Overhalla kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen.
Denne signeres av rådmann.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

I

09.01.2018 Endringer i selskapsavtale - politisk
behandling

Krisesenteret i Verdal

Vedlegg:
 Brev fra Indre Fosen med ønske om deltagelse i selskapet
 Særutskrift fra protokoll Representantskapsmøte 17.10.17, sak 03/17
 Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS av 20.11.15 med foreslåtte endringer
i rødt.
 Samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag krisesenter og kommunene

Saksopplysninger
Det vises til behandling av selskapsavtale i kommunestyret 21.12.15, sak 94/15.
Representantskapet i selskapet innstiller for Indre Fosen sin inntreden i selskapet.
Nord-Trøndelag krisesenter IKS har kapasitet til å gi et tilbud også til brukere fra nye Indre
Fosen kommune.
Nord-Trøndelag krisesenter IKS vil i løpet av 2018 flytte inn i nye, tilpassede lokaler på Verdal.
På bakgrunn av vedtak i selskapets styrende organer er leieavtale med utbygger inngått 24.11.17
De nye kommunenumrene er også tatt inn i denne revisjonen av selskapsavtalen.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Kultursjef i Overhalla

Saksmappe: 2017/8587-5
Saksbehandler:
Siri Hongseth

Saksframlegg

Overhalla idrettslag - søknad om tilskudd til oppgradering av anlegg og
utstyr
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
4/18
4/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
Til gjennomføringen av ungdomsmesterskapet gir Overhalla kommune etter søknad fra
Overhalla idrettslag en støtte til utbedringer av anlegg og utstyr ved Svenningmoen idretts- og
fritidspark på kr. 100.000 for å møte krav til anlegget. Støtten dekkes ved bruk av
disposisjonsfond.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fratrådte etter vedtak som inhabil under sakens behandling og
avstemming.
Hjemmel:
Fvl. §6e
Begrunnelse: Han er medlem i styret for friidrettsgruppa i Overhalla idrettslag og leder i
NM-komiteen.
Anne-Grete Sagmo (AP) fremsatte følgende forslag til vedtak:
Forslag fra Overhalla AP om at sum endres til kr. 222.400,-.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Anne-Grete Sagmo (AP) sitt forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

I

22.10.2017 Søknad om tilskudd til oppgradering
av anlegg og utstyr
20.11.2017 Søknad om tilskudd til oppgradering
av anlegg og utstyr
08.01.2018 Søknad om tilskudd til oppgradering
av anlegg og utstyr

U
S

Tittel

Adressat

Overhalla OIL
Overhalla OIL

Saksopplysninger
OIL står som arrangør av det nasjonale Ungdomsmesterskapet i friidrett i 2018. Arrangementet
avvikles 31. august - 2. september og er antatt å samle om lag 600 deltakere.
Overhalla Idrettslag søker om tilskudd på kr. 222.400 fra Overhalla kommune til oppgradering
av anlegg og utstyr på Svenningmoen idretts- og fritidspark.
Når det gjelder fremdrift er hovedkomiteen for UM i friidrett 2018 godt i gang med
forberedelsene til mesterskapet.
Overhalla IL (hovedlag) er anleggseier og bærer kostnadene ved alle kjøp og oppgraderinger på
friidrettsanlegget. Friidrettsgruppa anskaffer friidrettsutstyret som kjøpes (og mottar spillemidler
for dette). De forutsetter derfor bruk av egne midler over hovedlagets budsjett. I tillegg vil
anleggsoppgradering og andre forberedelser, samt gjennomføring av selve arrangementet trolig
medføre dugnadsinnsats på 2500-3000 timer.
Siden 1988 har Overhalla IL vært arrangør for følgende nasjonale mesterskap:
- 1988 UM mangekamp
- 1990 NM junior
- 1994 NM mangekamp
- 1996 Ungdomsmesterskapet
- 1997 Hovedmesterskapet
- 2003 Ungdomsmesterskapet
- 2008 NM mangekamp
- 2013 Junior-NM
- 2018 Ungdomsmesterskapet
- l tillegg arrangerte Namsen Friidrettsforening Veteran-NM i 1993 på Svenningmoen med
bistand fra Overhalla IL.
Et friidrettsanlegg som skal fylle kriteriene for å gjennomføre nasjonale mesterskap, må løpende
vedlikeholdes og oppgraderes. OIL har et godt anlegg og et sterkt idrettsmiljø som basis for å
søke om nasjonale arrangement.
OlLs strategi om å ta på seg nasjonale stevnearrangementer regelmessig har vært tuftet på å:
- Bidra til å holde anlegget i god stand
- Opprettholde og fornye arrangørkompetansen
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- Skape interesse og godt omdømme for friidretten og for idrettslaget/kommunen.
Bakgrunn for denne søknaden fra Overhalla IL er at det stilles nye krav til både selve banen og
til omgivelsene. Selve idrettsanlegget trenger en del nytt utstyr, og det er behov for noe
oppgradering på fasilitetene i tilknytning til anlegget. Foran UM i 2018 knytter disse behovene
seg i hovedsak til:
1. Anleggsoppgradering (spillemiddelberettiget):
Utvidelse/oppgradering av selve banen for å kunne løpe sprint/hekk på begge langsider i alle
løpebaner. Betinger grunnarbeid, asfaltering og dekkelegging på ca 130 kvm. Forutsetter flytting
av støttemur og gjerde.
Tiltak
Kostnad
Graving underlag
50 000,Flytting mur/gjerde
50 000,Asfaltering
50 000,Renovering/utv.dekke 85 000,Total
235 000,-

Mva
12 500,12 500,12 500,25 500,63 000,-

Total
62 500,62 500,62 500,110 500,298 000,-

Finansiering:
Spillemidler
Gave/rabatter
Verdi eget arbeid
Mva-komp
Tilskuddsbehov
NTFK
Overhalla kommune

119 200,30 000,30 000,63 000,55 800,35 000,20 800,-

2. Oppgradering av utstyr (spillemidler til utstyr):
Utstyrsinnkjøp for ca 300.000 kroner (fornyelse og supplering):
Hekker (full
utskiftning)
Stavmatte oppgrad.
Div annet baneutstyr
Total

Kostnad

Mva

Total

108 500,48 000,84 000,240 500,-

27 125,12 000,21 000,60 125,-

135 700,60 000,105 000,300 000,-

Finansiering:
Spillemidler til utstyr (gj. Friidrettsforbundet)
Mva-komp
Egne midler
Tilskuddsbehov (Overhalla kommune)

13

100 000,60 000,60 000,80 000,-

3. Ikke spillemiddelberettigete tiltak:
-

Tribuneoverbygg/tak
Oppgradering av fasiliteter i klubbhus
Nytt lydanlegg (pluss noe oppgradering av gammelt)

Tiltak
Tak over tribune 36
meter
Høytaleranlegg
u/mus.horn
Div. oppgradering
klubbhus
Total, ikke
spillemiddelberettiget

Kostnad

Mva

Total

778 000,-

194 500,-

972 500,-

46 480,-

11 620,-

58 100,-

100 000,-

25 000,-

125 000,-

924 480,-

231 120,-

1 155 600,-

Finansiering:
Mva-kompensasjon
Egne midler
Gavebrev/rabatt
Dugnad (verdi eget arbeid)
Tilskuddsbehov
NTFK
Overhalla kommune

144.000
40.000
200.000
250.000
521.600
400.000
121.600

Ut fra dette søker Overhalla Idrettslag om totalt kr. 222 400,- i tilskudd fra Overhalla kommune
til oppgradering av utstyr og anlegg.
Vurdering
Svenningmoen idretts- og fritidspark ble ferdigstilt i 1988, og Overhalla IL har ved flere
anledninger vært arrangør for nasjonale mesterskap. Overhalla IL har hele tiden hatt en bevisst
strategi på å arrangere nasjonale stevner. Dette for å bidra til å holde anlegget i god stand,
opprettholde og fornye arrangørkompetansen, og skape interesse og godt omdømme for
friidretten og for idrettslaget/kommunen.
Investering i eget utstyr og i anlegg bidrar til et mer komplett anlegg og gjør idrettslaget i bedre
stand til å gjennomføre større mesterskap regelmessig.
UM er et viktig arrangement for både Overhalla IL, og for Overhalla kommune. Det er forventet
600 deltakere fra hele landet, og i tillegg mange gjester.
Anleggsoppgradering og andre forberedelser, samt gjennomføring av selve arrangementet trolig
medføre dugnadsinnsats på 2500-3000 timer.
Det er et stort arrangement som vil gi ringvirkninger og et godt omdømme for Overhalla.
Arrangementet føyer seg godt inn under flere av kommuneplanens hoved- og delmål:
2. I Overhalla skaper man stadig begeistring, tilhørighet og mangfold.
2.2 Det skapes verdifulle opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende.
5.1. Barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur- og aktivitetstilbud.
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6.1. Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller.
Utstyret som OIL må anskaffe er utstyr som trengs for å gjennomføre, og som må fornyes fordi
gammelt utstyr er utslitt eller ikke godkjent. Baneutvidelsen har vært aktuell i 20 år, etter at OIL
ble nektet å bruke bortre langside til sprintløp under hoved-NM av sikkerhetsmessige årsaker.
Det er ikke noe krav å bruke begge langsider til sprintløp. Mange andre arrangører har 8
rundbaner, og på Svenningmoen er det 6, men det gir en klar arrangementsmessig fordel å løpe
på begge sider (gjennomfører to klasser samtidig) pluss at OIL da uansett vil kunne tilby
optimale løpsforhold (medvind).
Tribune med takoverbygg er ikke påkrevet for UM, men er et krav for arenaer som skal
arrangere hoved-NM og evt internasjonale stevner (mesterskapsarenaer). OIL sier at uansett er
dette en veldig kjærkommen forbedring som gjør det mulig å holde seg tørt om de regner, både
for utøvere og publikum, da UM er et stevne som gjennomføres fra morgen til kveld i tre dager.
OIL fikk før jul innvilget støtte til finansiering fra fylkeskommunen i tråd med søknadssum. Til
baneutvidelsen har de søkt om ordinære spillemidler og friidrettsforbundet om spillemidler til
utstyr. Her har de blitt innvilget 30.000,- kr mindre enn de søkte om (ca 23 % mens full uttelling
er 33 %).
OIL har lagt inn momskompensasjon med forutsetning om full uttelling, men ut fra forrige års
tildeling er det stor sannsynlighet for at de ikke får det de har lagt inn budsjettet. Disse
mankoene må idrettslaget bekoste selv. Det ligger inne dugnads-/egeninnsats fra OIL pluss at de
får betydelige bidrag fra bedrifter.
Idrettslaget har laget et spleiselag med flere aktører, og håper selvsagt at kommunen kan yte i
tråd med søknaden på 222.000,-, som av en samla kostnad på 1 755 000,- er ca 12,5%.
De har lagt inn verdi av dugnadsarbeid på 280.000,- kroner og bruk av egne midler på 100.000.
I forbindelse med gjennomføringen av junior-NM i 2013 ga Overhalla kommune et tilskudd på
vel kr. 70.000 til oppgraderinger, hvorav deler av støtten ble gitt som kulturmidler (driftsmidler).
I forbindelse med renoveringen av kunstgressbanen på Svenningmoen ga Overhalla kommune i
2015 en kommunal garanti for inntil kr. 2.360.000, samt fra 2016 økte det årlige tilskuddet til
OIL for å bidra til lagets økonomiske dekning av kostnader med anlegg.
Overhalla idrettslag får årlig følgende “fast” tilskudd (etter årlig budsjettbehandling)
for leie av anlegg kr 300 000,-.
Overhalla kommune har et godt samarbeid med idrettslaget og gir støtte til lagets arbeid med og
ansvar for anlegg og utstyr. Det vil her alltid være et spørsmål om hva kommunen skal gi
særskilt støtte til av enkelttiltak og hva som dekkes gjennom årlig kommunal støtte. I denne
sammenhengen er Overhalla kommune nå søkt om et betydelig bidrag til de tiltak som er
beskrevet i saken. Noe av søknaden handler om tiltak rettet mot å ivareta krav til arrangementet
de har fått, mens andre deler av søknaden handler om ønskede tiltak det ikke er krav om (tak
over tribune mv) og som mer handler om fasiliteter for tilskuere. Selv om alt dette er positive
tiltak som vil utvikle anlegget samlet sett, må kommunen likevel - ut fra de mange ulike behov
som skal løses innenfor begrensede budsjettrammer – vurdere kommunens rolle og bidrag.
I samspillet mellom kommunen og idrettslaget er det ønskelig med en viss langsiktighet og
forutsigbarhet i idrettslagets planer og tiltak. Søknaden fra OIL kom helt på slutten av 2017.
Kommunen har ikke budsjettert i 2018 med noen ekstra pott til formålet ut over det faste
tilskuddet. Et eventuelt bidrag fra kommunen må dermed vurderes omprioritert fra de
budsjetterte kulturmidlene eller tas fra oppsparte fondsmidler.
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Ut fra en samlet vurdering av tiltak knyttet til gjennomføringen av ungdomsmesterskapet vil
rådmannen tilrå at OIL gis en kommunal støtte på kr. 100.000 for å møte krav til anlegget og at
dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
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Saksmappe: 2017/9711-4
Saksbehandler:
Siri Hongseth

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Kultursjef i Overhalla

Saksframlegg

Forslag til nye vedtekter for Overhalla Ungdomsråd, valg av nye medlemmer
og forslag til ny ivaretagelse fra høst 2018
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
5/18
5/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.

Forslag til nye vedtekter fra 2018 for Overhalla Ungdomsråd (OUR) vedtas.
Nye medlemmer godkjennes.
Overhalla Ungdomsråd disponerer for 2018 kr 20 000 til barne- og ungdomstiltak.
Forslag til ny ivaretagelse av Ungdomsrådet godkjennes.

Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken
Type

Dato

U

31.05.2010 Møte u ungdomsrådet - Felles møte
med Namsos
21.03.2011 Vedtekter Overhalla ungdomsråd
30.11.2011 Særutskrift - Vedtekter Overhalla
ungdomsråd
05.12.2017 Forslag til nye vedtekter Overhalla
Ungdomsråd, valg av nye
medlemmer og forslag til ny
ivaretagelse fra høst 2018

S
X
S

Tittel

Adressat

Medlemmene i Ungdomsrådet

Saksopplysninger
Overhalla kommune vedtok i mars 2010 å opprette eget ungdomsråd, og foretok da valg av
medlemmer og varamedlemmer.
Ordføreren er ungdomsrådets politiske fadder. Enhetsleder Kultur og Samfunn er foreløpig
veileder for ungdomsrådet.
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Tidligere vedtekter Overhalla Ungdomsråd (OUR):
Formål:
OUR skal være et talerør og en fellesarena for saker som er aktuelle for barn og unge.
OUR skal sikre barn og unges innflytelse og medbestemmelse i Overhalla kommune.
Arbeidsområde og myndighet:
OUR kan på eget initiativ ta opp saker som angår unge i kommunen.
OUR bestemmer selv hvilke saker de vil jobbe med.
OUR er opprettet av Overhalla kommune og skal være et rådgivende organ og en fast
høringsinstans i aktuelle politiske saker. Disse sendes ungdomsrådet for uttalelse, og
OUR kan selv møte opp i formannskap/kommunestyre og framføre sine innspill.
OUR tas med på råd ved tildeling av kulturmidler til barn/unge. (Kan taes med på råd etter
behov)
Organisering:
OUR består av 3 medlemmer og 1 varamedlem fra ungdomsskolen (Obus), samt 3
medlemmer og 1 varamedlem fra Overhalla-ungdommer i aldersgruppen 16 – 19 år.
OUR velger selv leder og nestleder. Ordføreren er ungdomsrådets politiske fadder.
Ungdomsklubbleder er veileder for ungdomsrådet.
Leder, 1 medlem fra Obus og 1 medlem i aldergruppa16– 19år velges for 1 år. De
øvrige velges for 2 år. Valg skal foretas innen oktober hvert år.
OUR skal avholde møter ved behov, men skal ha minimum fire møter hver tår.
Møtene avholdes som åpne møter.
Leder har ansvar for å kalle inn til møtene.
Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Dersom
varamedlemmer innkalles til ordinære møter, har også varamedlemmer stemmerett.
Budsjett, regnskap og årsmelding:
Det avsettes hvert år i budsjettet et fast beløp som OUR disponerer for barne- og
ungdomstiltak. OUR står fritt til å disponere midlene til eksempelvis ungdomstiltak etter
søknad eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på beløpet blir fastsatt ved den
årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret, og på grunnlag av forslag fra
ungdomsrådet til tiltak og beløp. I tillegg kommer møtegodtgjøring på samme vilkår som
valgte medlemmer i kommunens tilsvarende organer.
Årsmelding skrives i januar. Denne skal gjenspeile aktivitetene ungdomsrådet har hatt
siste året.
Forslag til nye vedtekter fra 2018 for Overhalla Ungdomsråd:
Formål:



OUR skal være et talerør og en fellesarena for saker som er aktuelle for barn og unge.
OUR skal sikre barn og unges innflytelse og medbestemmelse i Overhalla kommune.

Arbeidsområde og myndighet:
 OUR kan på eget initiativ ta opp saker som angår unge i kommunen.
 OUR bestemmer selv hvilke saker de vil jobbe med.
 OUR er opprettet av Overhalla kommune og skal være et rådgivende organ og en fast
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høringsinstans i aktuelle politiske saker. Disse sendes ungdomsrådet for uttalelse,
uttalelsen vil enten være skriftlig og/eller OUR kan selv møte opp i
formannskap/kommunestyre og framføre sine innspill.
OUR kan tas med på råd ved tildeling av kulturmidler til barn/unge etter behov.

Organisering:
 OUR består så fremt det er mulig av 4 medlemmer fra ungdomsskolen og 4
 Overhalla-ungdommer i aldersgruppen 16 – 19 år.
 OUR velger selv leder og nestleder. Ordføreren er ungdomsrådets politiske fadder.
 Enhetsleder Kultur og samfunn fungerer som veileder for ungdomsrådet frem til høst
2018. Fra august 2018 foreslås det at Ungdomsrådet bli ivaretatt og veiledet av faglærer i
valgfaget «Demokrati i praksis» på OBUS.
 Leder i Ungdomsrådet velges for 1 år, med mulighet til forlengelse. De øvrige velges for
2 år. Valg skal foretas innen oktober hvert år.
 Møtedatoer settes mellom formannskapsmøter og kommunestyremøter, og leder for
Ungdomsrådet har ansvar for å kalle inn til møte, frem til valgfaget er oppe og går fra
høsten 2018. Møtene avholdes som åpne møter.
 Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Dersom
 varamedlemmer innkalles til ordinære møter, har også varamedlemmer stemmerett.
Budsjett, regnskap og årsmelding:
 Det avsettes hvert år i budsjettet et fast beløp som OUR disponerer for barne- og
ungdomstiltak. OUR står fritt til å disponere midlene til eksempelvis ungdomstiltak etter
søknad eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på beløpet blir fastsatt ved den
årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret, og på grunnlag av forslag fra
ungdomsrådet til tiltak og beløp.
 I tillegg kommer møtegodtgjøring på samme vilkår som valgte medlemmer i
kommunens tilsvarende organer utenom undervisningstid.
 Årsmelding skrives i januar. Denne skal gjenspeile aktivitetene ungdomsrådet har hatt
siste året.

Medlemmer i OUR 2017/2018:
- Fabian Ristad Randli, vgs, leder
- Natalia Nidecka, vgs
- Hilde Sofie Aunet, vgs
- Maja Dahl Kristensen, 10.kl
- Maria Jakobsen, 10.kl
- Patrick Kristensen, 9.kl
- Nuttaphong Somyunpon, 8.kl
Vurdering
Etter et evalueringsmøte av Ungdomsrådet tidlig i 2017, kom det klart frem at ungdommene
ønsker mer struktur og tryggere, faste rammer, samt en voksen veileder som regelmessig følger
opp. De ønsker forutsigbarhet, flere møter og tettere oppfølging til å finne saker å engasjere seg
i. Medlemmene ønsket å komme inn og bli i varetatt under valgfaget «Demokrati i praksis», som
er et valgfag som kan tilbys i ungdomsskolen. Dette vil kunne gi dem de rammene og den faste
strukturen som de ønsker seg, og tett oppfølging av en voksen fagperson.
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Det ble tatt kontakt med OBUS, og besluttet at dette valgfaget kunne tilbys. Det er tenkt at
ordfører og Ungdomsrådet skal ut og reklamere for «Demokrati i praksis» i god tid før elevene
skal velge valgfag, slik at de har bakgrunnsforståelse for hva faget går ut på. Dette vil gi våre
ungdommer en fin mulighet til å få økt samfunnsengasjementet sitt, skjønne hvilke muligheter
og påvirkningskraft de kan ha i vår kommune, samt være en mulighet for å sikre ivaretagelse av
rekrutteringa til nye unge politikerspirer for fremtiden.
Forutsetninga for å bli i varetatt under valgfaget «Demokrati i praksis» vil være
- at alle elever kan delta i faget uavhengig om de er med ungdomsrådet eller ikke.
- at det er nok elever som vil ta faget (på lik linje med alle andre valgfag).
- at det er en lærer som kan ta faget.
Hvis disse forutsetningene ikke oppfylles, må det utarbeides et alternativt opplegg for
Ungdomsrådet fra høst 2018.
Frem til valgfagets oppstart august 2018 følger Enhetsleder for Kultur og samfunn opp
ungdomsrådet. Faste møter vil bli avholdt i tidsrommet mellom formannskapsmøter og
kommunestyremøter, og rådet leverer innspill skriftlig og/eller muntlig i saker hvor de vil uttale
seg. Politisk «fadder» kan også kalle inn Ungdomsrådet til formannskap/kommunestyre for å
høre hvordan ungdommen stiller seg i ulike saker.
Det anbefales at Ungdomsrådet blir ivaretatt av valgfaget «Demokrati i praksis» ved OBUS.
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Hege Kværnø Saugen (SP) bad om å få sin habilitet vurdert og ble erklær inhabil. Hun
fratrådte dermed under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel. Fvl. §6b
Begrunnelse: Mor til foreslått medlem av ungdomsrådet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2017/2486-1
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Bredbåndsdekning og mobildekning Overhalla - kartlegging og tilrådninger
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
6/18
6/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret tar vedlagte rapport med kartlegging av status og tilrådninger til
orientering.
2. Forslaget til bredbåndsstrategi (del av rapporten) legges til grunn for kommunens videre
bidrag til bredbåndsutbygging.
3. Det avsettes en samlet økonomisk ramme på 1 mill. kr. som kommunal støtte til
utbyggingsprosjekter i perioden 2018 – 2021. Av dette avsettes i 2018 i utgangspunktet
kr. 250.000 til slik støtte. Økonomisk ramme innarbeides i budsjett- og økonomiplanen
ved første revidering og dekkes med bruk av disposisjonsfond.
4. Prosjektvis støtte til utbygging av bredbånd fastsettes i egen sak på grunnlag av søknader
med utgangspunkt i kriterier som beskrevet i vedlagte bredbåndsstrategi.
5. Overhalla kommune ønsker i 2018 å prioritere støtte til utbygging av bredbånd i området
Melen – Øyesvold – Ryggahøgda og eventuelt Øysletta. Endelig kommunal støtte til
utbygging fastsettes når prosjektene er nærmere avklart.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende endringsforslag til pkt. 5:
Overhalla kommune prioriterer i 2018 støtte til utbygging av bredbånd til
1. Melen-Øyesvold- Ryggahøgda
2. Øysletta
Endelig kommunal støtte til utbygging fastsettes når prosjektet er nærmere avklart.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak med Ragnar Prestvik (AP) sitt endringsforslag til pkt. 5, vedtas.

Vedlegg:
 Rapport – kartlegging av status for bredbånd og mobildekning i Overhalla. Tilrådninger
og forslag til bredbåndsstrategi 2018-2021.
Saksopplysninger
I behandlingen av årsbudsjettet for 2017 vedtok kommunestyret følgende:
«Det settes av inntil 100.000 kroner til kartlegging av status for mobil og høyhastighets internett
for å oppnå tilfredsstillende dekning i kommunen. Beløpet belastes
disposisjonsfond.
I etterkant av kartlegginga ber kommunestyret om å bli forelagt en sak som beskriver behovet,
og mulighetene for å oppnå dette.»
Administrasjonen har arbeidet med oppfølgingen av vedtaket og legger med dette fram en
rapport med kartlegging av behov og muligheter, tilrådninger med forslag til bredbåndsstrategi
for kommunen og forslag til videre oppfølging med økonomisk ramme og opplegg for tiltak.
Kartleggingsarbeidet er gjennomført av administrasjonen med noe bistand fra MNS Utvikling
og i samspill med aktuelle private og kommersielle aktører. Det er brukt knapt kr. 5.000 i
forbindelse med gjennomført spørreundersøkelse.
Det vises til vedlagte rapport som beskriver kartleggingen og tilrådningene.
Vurdering
Både storsamfunnet og lokalsamfunnet i Overhalla står midt oppe i en stadig raskere
digitalisering på de fleste områder. Grunnleggende tjenester i samfunnet er i ferd med å bli
digitalisert – i tråd med nasjonale målsettinger og strategier om blant annet «digitalt førstevalg»
som prinsipp for offentlige tjenester.
Tilfredsstillende tilgang på bredbånd (rask internett-tilgang) og mobildekning er en
grunnleggende forutsetning for å kunne henge med på og nyttiggjøre seg de mulighetene som
digitaliseringen gir. I stadig flere sammenhenger dukker det opp problemstillinger knyttet til at
dagens infrastruktur for kommunikasjon (i form av bredbåndsdekning og mobildekning) for
mange ikke er god nok. Dette hemmer utviklingen av framtidsrettede løsninger. Gapet mellom
de som har tilfredsstillende tilgang til nettbaserte løsninger og de som ikke har det, vil trolig
bare bli større framover – om ikke det offentlige gjør en kraftinnsats for å bidra til å gi flere
tilgang til framtidas digitale samfunnet.
Også i Overhalla er det store forskjeller mellom husstandene særlig hva angår tilgang til
bredbånd. Knapt halvparten har tilgang til det som kan karakteriseres som det ypperste av
høyhastighets bredbånd (fiberoptisk bredbånd), mens svært mange ligger helt i det nedre skikt
med hastigheter som kun (og knapt nok) gjør det mulig med basistjenester. Det er likevel svært
få i Overhalla som overhodet ikke har noen form for grunnleggende internett-tilgang.
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Hovedutfordringen (etter gjennomført kartlegging av status) vil nå være å klare å utløse
konkrete prosjekter som gir flere husstander tilgang til høyhastighets bredbånd. Her foreslås det,
som beskrevet i rapporten, at kommunen har en sentral rolle både hva angår prioritering av
prosjekter, koordinering av prosjekter og medfinansiering av prosjekter.
Gjennomføringen av prosjekter baseres på at det i de ulike områdene av kommunen er lokale
initiativ hvor husstandene samordner seg og påtar seg eierskap til og dugnadsinnsats for
bredbåndsutbygging. Dette munner ut i en søknad om tilskudd fra fylkeskommunen, og hvor det
på forhånd er søkt og avklart en kommunal medfinansiering. Når tilstrekkelig finansiering er på
plass innhentes tilbud og utbygging gjennomføres. Kommunen og fylkeskommunen vil hele
veien være en medspiller for det lokale initiativet.
Som vedlagte rapport beskriver, foreslår rådmannen at kommunen setter av en samlet ramme på
1 mill. kr. i støtte til bredbåndsprosjekter i perioden 2018-2021. Dette ut fra kommunestyrets
bestilling og det en oppfatter som høye ambisjoner for kommunens bidrag til økt dekning av
høyhastighets bredbånd. Det er p.t. vanskelig å ha en klar oppfatning om hvor mye
bredbåndsutbygging dette kan bidra til å utløse. Dette må avklares underveis.
Ut fra de kriterier som er foreslått i bredbåndsstrategien (se rapporten), innspill som er kommet i
spørreundersøkelsen og kjennskap til aktive lokale initiativ, er det skissert at det kan være
naturlig å starte med fokus på en bredbåndsutbygging i området Melen – Øyesvold –
Ryggahøgda, med en potensiell dekning på ca 140 husstander. Også en utbygging på Øysletta
kan være aktuelt ut fra et mulig omfang på ca. 100 husstander. Etter rådmannens syn vil videre
framdrift være avhengig både av en tydelig prioritering fra kommunens side og et tydelig
eierskap fra det lokale initiativet i området til videre gjennomføring av prosjektet. I tillegg vil
videre kontakt med markedet bidra til å avklare mulig omfang og realisme i en utbygging.
Rådmannen foreslår at de to nevnte områdene allerede nå pekes ut som første satsingsområder.
Av videre områder kan det ut fra kartleggingen synes naturlig å satse på utbyggingsprosjekter på
resterende del av sørsida av Namsen, og deretter øvrige områder med behov. Prioriteringer og
framdrift vil imidlertid være avhengig av kraften i de lokale initiativene og dermed
etterspørselen lokalt. En avklart samlet økonomisk ramme og kriterier for kommunal støtte vil gi
en best mulig forutsigbarhet for lokale initiativ.

23

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2017/3685-12
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Finansrapport 2017
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
7/18
7/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar finansrapporten for 2017 til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven skal kommunestyret ha et reglement for finansforvaltningen.
Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og
underliggende fullmakter/ instrukser/ rutiner skal hjemles i reglementet.
Overhalla kommunes finansreglement har bestemmelser om hvordan og når rådmannen skal
rapportere tilbake til kommunestyret. Rapporteringen skal minimum foretas 2 ganger i løpet av
året. I tillegg skal det ved årets slutt legges fram en årsrapport. Årsrapporten skal behandles før
1. mars i påfølgende år.
Vurdering
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
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Pr 31/12 2017 er den likviditetsmessige beholdningen 95 millioner kr, noe som er en reduksjon
på 28 millioner kr i forhold samme tidspunkt i 2016. Korrigert for ubrukte lånemidler er det en
økning på 14 millioner kr i samme periode. Kommunen har i 2016 hatt alle ledige likvider
plassert kontoer i bank.
Likvider

30.04.2017

31.08.2017

Mill NOK

Driftslikviditet
Innskudd hos hovedbankforbindelse
1 mnd Nibor +1,05% (ny bankavtale 14)
Annen overskuddslikviditet
Innskudd hos hovedbankforbindelse
Innskudd i andre banker
Andelskapital i pengemarkedsfond

% Mill NOK

129,7

100
2,02 %

Avkastning siden 01.01.2017

119,1

31.12.2017
% Mill NOK

100

95,2

1,74 %

1.131.000

%

100
1,72 %

2.057.954

Avkastning benchmark (ST1X)

Avkastningen av kommunens likvider knyttes til 1 måneds NIBOR med et påslag på 1,05 %.
Nibor er ved utgangen av året 0,67 %. Dette har gitt en forholdsmessig positiv uttelling når
rentenivået har vært lavt.
Kommunens avkastning har i 2017 vært på ca 2 %.
Kommunens likviditet påvirkes på kort sikt i stor grad av framdrift i investeringsprosjekter. På
lengre sikt påvirkes likviditeten vesentlig av regnskapsreglene for pensjonsføring, som har ført
til at det over tid har bygd seg opp et betydelig avvik mellom betalte pensjonspremier og
bokførte pensjonskostnader (premieavvik). En har med andre ord betalt ut mer i pensjonspremie
enn det som er utgiftsført av pensjonskostnader i driftsregnskapet. Dette avviket skal dekkes inn
over kommende 7-årsperiode (fra 2015, 10 år tidligere). Dette er en langsiktig utfordring for de
fleste av landets kommuner, og har medført en svekket likviditet i kommunene. Premieavviket
er ved årsskiftet 2016/17 på 11,4 millioner.
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Utviklingen i arbeidskapitalen viser endringen i kommunens betalingsevne. Nøkkeltallet krever
en nærmere analyse for å kunne si noe om den reelle betalingsevnen har blitt bedre eller
dårligere over en lengre periode. Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og
kortsiktig gjeld.
For å fremskaffe den reelle betalingsevnen har en
korrigert omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden for
premieavvik, ubrukte lånemidler og bundne fond som er
øremerkede midler er også holdt utenfor.
Korrigert arbeidskapital (i kr 1000) har i senere år hatt
en positiv utvikling som er større en den økonomiske
veksten. En kan konkludere med at likviditet er pr d.d
god.
I tillegg til å gi utrykk for likviditeten viser også utviklingen i arbeidskapital soliditeten i
kommunens økonomi. Grafene viser hvordan utviklingen har vært og effekten av
organisatoriske/ politiske grep som er foretatt.
Likviditetsgrad 1 er omløpsmidler i forhold til
kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet har hatt en fin økning
fra 2012 og fram til 2017. Det anbefales at
nøkkeltallet bør være over 100 %.

Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
Kommunens totale lånegjeld er ved utgangen av 2017 på kr 389 millioner. Det er gjennomført to
låneopptak i løpet av året. Kommunalbanken på kr 8,6 millioner med en flytende rente 1,5 % og
Husbanken (Startlån) på 4 millioner med en flytende rente på 1,58 % ved årsskiftet.
Den totale gjelden fordeler seg med 23% flytende og 77 % fastrente. Bindingstiden for
fastrenteavtalene utgår på forskjellige tidspunkt. I hht finansreglementet skal kommunen
minimum ha 40 % av låneporteføljen knyttet til fast rente.
Kommunen betaler årlig i tråd med lovens minste tillatte avdrag, som for 2017 er beregnet til
12,4 millioner kr.
Av kommunens totale gjeld utgjør 21 millioner startlån som i det vesentligste skal være
selvfinansierende.
Låneporteføljen er fordelt på 21 lån i 3 forskjellige banker: Norges kommunalbank, Klp og
Husbanken. Den flytende renten er ved utgangen av 2017 mellom 1,5 og 1,8 %.
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Samlet sett vurderer Rådmannen risikoen for renteendringer som får vesentlig betydning for
kommunens økonomi på kort sikt som lav. Et prosentpoengs økning vil gi en økt renteutgift på
ca kr 900.000. (Hadde alle lån vært flytende, vil en renteøkning på et prosentpoeng gitt en
renteøkning på ca 4 millioner kr).
Nummer

30.04.2017
Rente

31.08.2017
Rente

31.12.2017
Startdato

Innløsning

1,88 %

15.12.2020 Fast

19.12.2005

15.12.2042

6,19

2,25 %

23.12.2019 Fast

08.09.2008

08.03.2052

1,88 %

18,24

1,88 %

23.12.2019 Fast

22.12.2008

22.06.2049

30,44

2,05 %

30,44

2,05 %

24.03.2020 Fast

24.03.2010

26.03.2040

3,96 %

17,46

3,96 %

17,07

3,96 %

07.09.2020 Fast

06.09.2010

06.09.2039

2,73

2,57 %

2,64

2,57 %

2,55

2,57 %

15.12.2026 Fast

15.12.2011

15.12.2031

19,65

17,19

2,68 %

16,95

2,68 %

16,95

3,42 %

13.01.2027 Fast

13.01.2012

15.01.2052

20 140 153

73,96

73,96

3,60 %

73,96

3,60 %

73,96

3,60 %

20.03.2014

20.03.2054

20 150 343

28,92

28,92

2,72 %

28,92

2,72 %

28,92

2,72 %

20.03.2024 Fast
16.07.2025 Fast

16.07.2015

16.07.2036

Klp

83 175 032 730

26,18

19,33

2,46 %

19,73

2,44 %

19,33

2,44 %

21.10.2014

15.04.2042

Klp

83 175 031 505

28,25

2,88

4,12 %

1,29

4,12 %

1,29

4,12 %

15.04.2026 Fast
01.03.2018 Fast

19.02.2009

19.02.2027

Klp

8317.54.58126

75,30

75,30

1,56%

75,30

1,56 %

75,30

1,56 %

26.08.2019 Fast

24.08.2016

24.08.2046

302,30

2,64 %

300,32

2,64 %

298,89

2,70 %

4,43

1,80 %

4,43

1,70 %

4,33

1,50 %

Pt

04.12.2007

06.03.2034

8,60

Pt
Pt

12.12.2017
08.06.2015

12.12.2047
08.06.2045

NKB

20 050 711

Opprinnelig
12,06

NKB

20 080 379

7,63

6,28

2,25 %

6,28

2,25 %

NKB

20 080 728

23,34

18,82

1,88 %

18,53

NKB

201 000 182

33,89

30,44

2,05 %

NKB

20 100 485

22,50

17,46

NKB

20 110 684

3,65

NKB

20 120 023

NKB
NKB

Sum lån med fastrente

Restgjeld
8,98

1,88 %

Restgjeld
8,81

1,88 %

Restgjeld
8,64

Rente

Bindingstid

Type

NKB

20 070 562

6,04

NKB

20 170 677

8,60

Klp

83 175 393 350

67,49

67,49

1,81 %

67,49

1,80 %

56,16

1,50 %
1,80 %

HB

14633927/10

4,00

2,44

1,63 %

2,44

1,60 %

2,44

1,58 %

Pt

01.03.2012

01.04.2042

HB

14633927/20

7,00

7,00

1,63 %

7,00

1,60 %

7,00

1,58 %

Pt

10.01.2013

01.02.2043

HB

14 635 343

4,00

4,00

1,63 %

4,00

1,60 %

4,00

1,58 %

Pt

13.05.2014

01.06.2044

HB

14 635 343

2,00

2,00

1,63 %

2,00

1,60 %

2,00

1,58 %

Pt

11.11.2014

01.12.2044

HB

14 636 237

2,00

2,00

1,63 %

2,00

1,60 %

2,00

1,58 %

Pt

01.04.2015

01.05.2045

HB

14637852 6

4,00

4,00

1,63 %

4,00

1,60 %

4,00

1,58 %

Pt

30.03.2017

08.06.2045

93,36

1,67 %

93,36

1,64 %

90,54

1,63 %

Sum lån med p.t rente
Total lånegjeld

395,66

393,68

- herav startlån
Fast

21,44
76 %

21,44
76 %

21,44
77 %

Flytende

24 %

24 %

23 %
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389,43

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2016/8630-6
Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Demensplan 2018-2022
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
8/18
8/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar kommunens demensplan 2018-2022.

Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:
 Forslag til demensplan 2018-2022.

Saksopplysninger
Kommunen har i dag Demensplan 2015, som ble vedtatt av kommunestyret i september 2009.
Kommunens demensomsorg fikk et løft i denne perioden pga. en tydelig sentral satsing med
regjeringens Demensplan 2015 og en påfølgende kommunal satsing. Handlingsplanen som ble
vedtatt i den lokale planen er fulgt opp og tiltak ble iverksatt i perioden.
Regjeringen kom i 2016 ut med Demensplan 2020, som bygger på erfaringer fra Demensplan
2015 i tillegg til ny kunnskap og nye satsningsområder. Regjeringens mål med Demensplan
2020 er å skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på og integrerer personer med
demens i fellesskapet. Dette krever større åpenhet og økt kunnskap om demens i samfunnet
generelt og i helse- og omsorgstjenestene spesielt.
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Det handler mest av alt om å skape et samfunn der mennesker med demens kan delta. Skal det
bli et mer demensvennlig samfunn må en mobilisere hele samfunnet. Vi må tenke utover helseog omsorgssektoren og åpne for samarbeid på tvers av alle samfunnsområder. Det som også
kommenteres i Demensplan 2020 er et ønske om bedre oppfølging etter diagnose og mer
kunnskap om demens hos dem som er rammet av sykdommen, i tillegg til samfunnet for øvrig.
Det er fortsatt viktig med tilrettelagt dagaktivitetstilbud til glede for personer med demens og
deres pårørende.
Kommunens demensplan 2018-2022 er skrevet med bakgrunn i regjeringens føringer i
Demensplan 2020. Planen er laget i et samarbeid mellom fagpersoner innen demensomsorgen,
en brukerrepresentant fra eldrerådet og ledere i helse og omsorg.
Arbeidsgruppen har bestått av følgende:
 Marianne Øyesvold, sykepleier i hjemmetjenesten og dagtilbudet til demente
 Anne Marit Rian, demenskoordinator
 Tone Tømmerås, sykepleier i hjemmetjenesten og hukommelsesteamet
 Lena Moa, fagleder demensavdelingen
 Kirsten Svarliaunet, enhetsleder sykeheimen
 Beate Galguften Aunet, enhetsleder hjemmetjenesten
 Asbjørn Hagerup, brukerrepresentant fra eldrerådet
 Bente Eidesmo, fagsjef helse og omsorg; leder i arbeidsgruppen
Med bakgrunn i brukeres og pårørendes behov, uløste utfordringer fra Demensplan 2015 og ny
kunnskap, har regjeringens Demensplan 2020 følgende seks strategiske grep:
1. Selvbestemmelse, involvering og deltakelse
2. Forebygging
3. Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose
4. Aktivitet, mestring og avlastning
5. Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud
6. Forskning, kunnskap og kompetanse.
7.
Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i disse 6 strategiene, gjennomført en vurdering av hvilke
tiltak og utfordringer vi har pr i dag og har foreslått nye tiltak for å utvikle tjenestetilbudet og
samfunnet. Arbeidsgruppen har deretter gjort en prioritering av nye tiltak og beskriver det i
følgende handlingsplan:
HANDLINGSPLAN 2018-2022
Strategi
1
Involvering
og
deltakelse

Tiltak
Utvikle en modell for større
brukerinvolvering
(primærhelseteam, brukerskole,
informasjon, pårørendemøter)

Ansvar
Enhetsleder
hjemmetjenesten

Informasjon til innbyggerne via
OverhallaTV, nettsiden, facebook

Informasjonsmedarbeider

2
Tildele hjelpemidler i tidlig fase
Forebygging for å fremme læring av
hjelpemidler. Mer bruk av
teknologiske løsninger/
velferdsteknologi (GPS, sensorer,
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Enhetsleder
hjemmetjenesten

Dato oppstart
2018

Medio 2018

E-lås..)
Dialog mellom hukommelsesteam
og fastlege for å oppnå diagnose til
rett tid og tidlig oppfølging etter
diagnose.
Utarbeide en frivilligstrategi som
et tiltak for å styrke samarbeidet
med frivillig sektor (for å
rekruttere aktivitetsvenner, m.m)
Dagtilbud hjemmeboende demente
Planlegge nytt aktivitetssenter på
helsetomta.
5
Demensvennlige omsorgsboliger
Pasientforløp med uteområde
og tilpassede
tjenestetilbud Ombygging og tilpasning av
demensavdelingen for alvorlig
syke demente
3
Tidlig
utredning og
diagnose
4
Aktivitet

6
Kunnskap

Øke kompetansen på miljøterapi,
musikk (ny ABC).
Delta på forskningsbaserte
prosjekter

Enhetsleder
hjemmetjenesten
Hukommelsesteamet og
legetjenesten
Fagsjef helse i samarbeid
med kultursjef og
enhetsledere helse og
omsorg

2018

Enhetsleder sykeheimen
i samarbeid med fagsjef
helse og enhetsleder
hjemmetjenesten

2018

Enhetsleder sykeheimen

2018

2019

Vurdering
Forslag til kommunens demensplan er presentert til eldrerådet og pensjonistforening.
Under disse høringsmøtene med foreningene ble demensplanen presentert og diskutert.
Under diskusjonen kom det opp et ønske om å tydeliggjøre og prioritere følgende tiltak i
handlingsplanen:






Godt informasjonsarbeid i kommunen for å bidra med bedre kunnskap blant
innbyggerne, arbeidsplassene m.m.
Fortsatt vektlegge drift av dagtilbud til hjemmeboende demente
Planlegge bygging av et aktivitetssenter som møteplass for de som deltar på dagtilbud og
andre på helsetomta
Planlegge godt for nybygging av omsorgsboliger m.m. på helsetomta. Demensvennlige
boliger og uteområder er viktig
Planlegge ombygging av sykeheimen for å tilpasse den bedre for alvorlig syke demente

Disse tiltakene er prioritert tatt inn i demensplanen.
Det er over år jobbet godt med utvikling av demensomsorgen i Overhalla, og det er viktig at
dette nå tas videre for å best mulig møte framtidige utfordringer. Rådmannen vil gi ros til det
arbeidet som er utført med revidering av planen og foreslår at kommunestyret vedtar
kommunens Demensplan 2018-2022.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2017/3115-9
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Prosess for gjennomgang av kommunens økonomi
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
9/18
9/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
1. Fra og med 2018 settes det av særskilt tid til arbeidsmøter mellom formannskapet som
økonomiutvalg og rådmannens lederteam, hvor en kan gjennomgå de ulike
tjenesteområdene. Det avsettes primært tid i tilknytning til formannskapsmøtene.
Framdriftsplan og prioriteringer for dette avklares med formannskapet.
2. Ansattes organisasjoner bes utpeke en tillitsvalgtrepresentant som deltar fast på møtene.
3. Formannskapet som økonomiutvalg gjennomgår kommunens økonomi, og skal drøfte
tiltak som kan styrke kommunens økonomi i kommende økonomiplanperiode.
4. Rådmannen sørger for nødvendig involvering av berørte enhetsledere/andre underveis.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Formannskapet foreslo et nytt pkt. 5:
Formannskapet utvides med representant fra Høyre som dermed utgjør formannskapet
som økonomiutvalg.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak med formannskapets forslag til nytt pkt 5, vedtas.
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Saksopplysninger
I forbindelse med forslaget til og behandlingen av økonomiplanen for 2018-2021 signaliserte
rådmannen at det i 2018 bør igangsettes en prosess med sikte på å styrke kommunens økonomi i
årene framover, og slik at den økonomiske utviklingen for kommunen på lengre sikt kan
stabiliseres på et bærekraftig nivå. Dette som følge av at vedtatt økonomiplan for perioden viser
en økende bruk av fondsmidler for å balansere det årlige budsjettet.
Store investeringsbehov og reduksjoner i kommunens inntekter er en vesentlig del av årsaken til
at økonomiplanen viser en mer anstrengt økonomisk utvikling framover. Det vises for øvrig til
økonomiplanen for utdypende forklaringer og beskrivelser.
Det er ønskelig og nødvendig å involvere både administrativt og politisk nivå i den videre
prosessen med styrking av kommunens økonomi. Kommunen har flere ganger tidligere vært
gjennom slike prosesser, blant annet i 2008 og 2012, som munnet ut i gjennomføring av ulike
innsparingstiltak som ga en redusert ressursbruk og styrket økonomi.
Høsten 2012 ble det gjennomført en prosess med formannskapet, administrativ ledelse og en
tillitsvalgtrepresentant som et økonomiutvalg, hvor kommunens økonomi ble gjennomgått og
tiltak vurdert og drøftet. Fra september til november ble det gjennomført 4 arbeidsmøter i
økonomiutvalget. Gjennom denne prosessen utarbeidet administrasjonen en rekke ulike forslag
til mulige innsparinger som ble konkretisert og kom til behandling i kommunestyret i
forbindelse med forslaget til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Endret skolestruktur
og nedlegging av Øysletta skole var som kjent da en del av en rekke innsparingsforslag som ble
konkretisert og behandlet.
Rådmannen foreslår nå at det settes i gang en ny prosess med formannskapet i en tilsvarende
rolle som et økonomiutvalg for gjennomgang og vurdering av kommunens tjenester og
økonomi, samt drøfting av mulige tiltak som kan gi en merkbar styrking av økonomien de
kommende årene.

Vurdering
Erfaringer fra tidligere prosesser om styrking av kommuneøkonomien, tilsier at det bør legges
opp til et godt samspill mellom politisk og administrativt nivå, slik at kommunestyret får
tilstrekkelig grunnlag til å fatte tydelige vedtak om eventuell endret ressurstildeling og
prioriteringer hva angår kommunens tjenester, og som da administrativt kan effektueres.
Ut fra vedtaket i økonomiplanen, synes det naturlig at hele kommunens virksomhet gjennomgås
på grunnlag av informasjon/dokumentasjon som foreligger og med involvering fra berørte
enheter.
I en slik prosess må det erfaringsvis foregå et administrativt arbeid mellom arbeidsmøter med
formannskapet som økonomiutvalg.
Rådmannen vil legge opp til en prosess som bør gå over tid og med et langsiktig perspektiv hvor
en vurderer mulig utvikling i ulike tjenestebehov og dermed behov for endringer i det
kommunale tjenesteapparatet. I starten av arbeidet vil det være naturlig å bruke tid på å etablere
en felles forståelse og innsikt i status og utviklingstrekk, før en gradvis drøfter og konkretiserer
mulige grep for å styrke økonomien. Rådmannens vurdering er at en slik prosess vil måtte
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foregå utover 2018, men med konkretiseringer og effektuering underveis av elementer hvor
mulige endringer avklares i prosessen.
Som utgangspunkt ser rådmannen for seg at en setter av noe tid i tilknytning til
formannskapsmøtene (for eksempel fra kl 0900-1200), men også at det kan være aktuelt å sette
av egne dager om det blir nødvendig. Framdriftsplan og prioriteringer av tema og opplegg må
drøftes med formannskapet.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2016/10498-45
Saksbehandler:
Kine Marie Bangsund

Saksframlegg

2. gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4
(detaljregulering/endring)
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
10/18
10/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Skageåsen
III - trinn 4 med bestemmelser, datert 19.05.2017, sist revidert 16.01.2018, med følgende
endringer:
Plankart:
- Endret tomtegrense mellom tomt 10 og eiendom 10/229.
Bestemmelser:
- Endret setning i § 1.3 til «Sammen med byggesøknad stilles det krav til geoteknisk
prosjektering før tiltaksrealisering. Geoteknisk prosjektering skal vise
tilfredsstillende stabilitet av byggegrunn.».
- Lagt til setning i § 9.2 «Denne lekeplassen skal utformes med universell
utforming.».
2. Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for
Skageåsen III, vedtatt 18.03.1996.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Utsendte vedlegg:
1. Særutskrift FOR-sak 46/17, 06.06.2017 – 1.gangs behandling - Reguleringsplan for
Skageåsen III - trinn 4
2. Særutskrift KOM-sak 51/17, 19.09.2017 Finansiering av geoteknisk undersøkelse
3. Reguleringsplankart, rev. 16.01.2018
4. Reguleringsbestemmelser, rev. 16.01.2018
5. Planbeskrivelse med vedlagt sjekkliste for ROS-vurdering og sjekkliste NVE
6. NVE trekker innsigelse av detaljregulering for Skageåsen III, trinn 4, brev datert
01.12.17
Ikke utsendte vedlegg:
1. KOM-sak 75/16, 19.09.2016
2. NTE Nett AS, brev datert 16.06.17
3. Tor Erik Flasnes og Renate Opdal, brev datert 05.07.17
4. NVE, brev datert 13.07.17
5. Nord-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 24.07.17
6. Geir Rasmussen, samtale med teknisk sjef, datert 02.08.17
7. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 14.08.17
8. Ole Anders Haugerøy, Kristian Mork og Kåre Magnus Skjefte, brev datert 15.08.17
9. Louise Weider, Barn og unges representant, brev datert 15.08.17
10. John Ove K. Aagård og Marthe Formo, brev datert 16.08.17
11. Geir Rasmussen og Monica Dahl Rasmussen, med flere, brev datert 18.11.17
12. Ole Anders Haugerøy, Kristian Mork og Kåre Magnus Skjefte, e-post datert 30.11.17
Saksopplysninger
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 75/16, den 19.09.2016, er det utarbeidet forslag til
reguleringsplan for Skageåsen III, trinn 4, datert 19.05.2017.
Plandokumentet omfatter reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.
Planforslaget vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III, vedtatt
18.03.1996.
Hovedformålet med planendringen er å forbedre attraktiviteten til det siste utbyggingsområdet
innenfor planområdet til Skageåsen III. Det er sett på ulike løsninger for adkomstveger i
planområdet for å gi best mulig adkomst til nye tomter og en god trafikksikkerhet.
Forslaget til reguleringsplan har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden
06.06. - 16.08.17. Varsel om offentlig ettersyn ble annonsert i Namdals-Avisa og på
kommunens hjemmeside. Naboer og rettighetshavere og offentlige fagmyndigheter ble varslet
særskilt per brev datert 06.06.17.
I forbindelse med offentlig ettersyn av planen kom det inn uttalelser fra flere naboer som har
tilknytning til reguleringsplanen. Flere stilte seg negativt til forslaget med adkomstveg (veg 4)
fra tilførselsveg i nord (jf. plankart, veg 1). I den forbindelse ble det sendt ut en skisse av
alternativ veiføring for veg 4 til de naboene som ble berørt av dette alternativet. Her åpnet
kommune for møte med alle naboene. Det ble avholdt et møte med tre av naboene den 29.11.17.
Det er mottatt 9 høringsuttalelser innen fristen. NVE fremmet innsigelse, men ble trukket etter
utført geoteknisk vurdering. Etter lokal høring av forslag til ny veiføing av veg 4 er det kommet
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inn 2 høringsuttalelser innen fristen. På bakgrunn av innsigelse og lokal høring er prosessen
forsinket.
Sammendrag av innkomne høringsuttalelser og kommentarer:
NTE Nett AS, brev datert 16.06.17
Viser til områdekonsesjon i Overhalla. Dette planforslaget må tas høyde for de anlegg som det
er nødvendig for NTE å etablere og drifte. NTE forutsetter at strømforsyningsanleggene blir
ivaretatt i reguleringsplanarbeidet og gjør samtidig oppmerksom på at eksisterende
strømforsyning sannsynligvis ikke er tilpasset et eventuelt nytt behov. Den eller de som utløser
tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke
kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer
må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende trasé og eller
nettstasjoner.
Dersom planen forutsetter at eksisterende nettanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av
plass til ny trasé. Ber om å bli kontaktet enten pr. telefon eller med e-post til: post.nett@nte.no
for ivaretakelse av eksisterende nettanlegg, flytting/ombygging. Eventuelt prosjektering av
strømforsyning som skal dekke nytt behov.
Kommentar: Etter kontakt med NTE er det bekreftet med e-post at det ikke er behov for et nytt
anlegg i tilknytning til denne planen.
Tor Erik Flasnes og Renate Opdal, brev datert 05.07.17
Ønsker å rette ut tomtegrensen mellom deres tomt og tomten ved siden av etter vedlagt skisse.
Kommentar:
Dette blir en mindre endring som ikke berører andre naboer, og det er derfor ikke behov for ny
offentlig ettersyn/høring av planen.
Endringen blir tatt med i denne planen og omkostninger i henhold til gebyrregulativ ved
justering av tomtegrense belastes grunneier. Plankart blir revidert.
NVE, brev datert 13.07.17 og 01.12.17
Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes skredfarlige kvikkleireområder også utenfor de
angitte faresonene. Kan ikke se at de geotekniske forholdene er vurdert godt nok, og det må
utføres en geoteknisk vurdering av om det innenfor planområdet kan finnes mulig skredfarlige
kvikkleireforekomster. Vurderingen må vise om de planlagte tiltakene imøtekommer kravene til
sikker byggegrunn gitt av PBL § 28-1 og TEK 17 kapittel 7-3.
NVE fremmer innsigelse frem til det foreligger en geoteknisk vurdering av om området
imøtekommer kravene til sikker byggegrunn gitt av PBL § 28-1 og TEK 17 kap 7-3.
I brev 01.12.17 trekker NVE sin innsigelse til planen:
Viser til deres brev datert 08.11.2017 med anmodning om trekking av innsigelse til ovennevnte
sak. NVE fremmet innsigelse til reguleringsplanen med bakgrunn i manglende ivaretagelse av
skredfaren. Nå er det utarbeidet en geoteknisk vurdering av Multiconsult som konkluderer med
at planen er gjennomførbar, og kommunen skriver at geoteknisk medvirkning vil utføres i
forbindelse med videre detaljprosjektering.
NVE anbefaler å ta inn en bestemmelse i reguleringsplanen som stiller krav til geoteknisk
prosjektering før tiltaksrealisering.
NVE trekker innsigelse til reguleringsplanen for Skageåsen III, trinn 4, Overhalla kommune.
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Kommentar:
Det er gjennomført en geoteknisk vurdering med prøvegravninger utført av Multiconsult.
Notatet viste at store deler av området har lite løsmasser over berg, med unntak av en «lomme»
med registrert bløt leire i grunnen. Store deler av den østlige delen har synlig berg.
Ut ifra undersøkelsene er grunnforholdene vurdert til å være gode for etablering av boliger i
området. Det må likevel gjøres god fundamentering og grunnarbeid i forbindelse med
utarbeidelse av infrastruktur og tomter.
Ut fra informasjon om grunnforholdene, kan boligene fundamenteres direkte på fast original
mineralsk namdalsk grunn.
Geoteknisk medvirkning vil utføres i forbindelse med videre detaljprosjektering.
Det foreslås å følge NVEs anbefaling om å ta inn en bestemmelse som stiller krav til geoteknisk
prosjektering før tiltaksrealisering. Dette legges til i bestemmelsene.
Nord-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 24.07.17
Planfaglig uttalelse: Ingen merknader til foreslått reguleringsplanendring.
Kulturminnefaglig uttalelse: Fylkeskommunen viser til uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplanendring, der vi ikke kan se at planen vil være i konflikt med automatisk freda
kulturminner, jf. også kml § 8 fjerde ledd. Vi har derfor ingen merknader til planen. Det kan
likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot planområdet. Vi vil
derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller
byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og
fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må videreformidles til dem
som skal gjøre arbeidet.
Kommentar:
Dette er allerede tatt med i planbeskrivelse som eget punkt.
Geir Rasmussen, samtale med teknisk sjef, datert 02.08.17
Ikke enig i hva naboer sier ift. vegene i den nye planen. Stiller seg negativt til det naboer
foreslår.
Kommentar:
Se kommentar til brev datert 15.08.17.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 14.08.17
Fylkesmannens fagavdelinger har ingen merknader til planforslaget/planendringen.
Kommentar:
Ingen kommentarer.
Ole Anders Haugerøy, Kristian Mork og Kåre Magnus Skjefte, brev datert 15.08.17
Vi ønsker ikke at veg 1 skal bli tilførselsveg til tomtene 1-4. Vi mener at alternativ 2 hvor veg 4
går fra eksisterende adkomstveg (med veg 4 menes veg 5 i forslag til ny reguleringsplan) blir
benyttet som tilførsel til disse tomtene 1, 2 og 4 er et bedre alternativ. Dette begrunnes med:
- Trafikksikkerhet med tanke på aktivitetsbanen (lek 1) og generell aktivitet i området.
- Eksisterende husstander (Haugerøy, Mork og Skjefte) mener at dette er et bedre
alternativ enn det som er foreslått i reguleringsplanen.
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Vi mener at dette blir et billigere alternativ for kommunen enn det som ligger i forslaget.
Samt at dette vil gjøre de nye tomtene billigere og mer attraktive.
Dette vil også gi et bedre alternativ til leikeplass (leik 2).
Dette alternativet er det beste med tanke på adkomst til tomtene, mtp stigningsgrad.
Ved en eventuell utbygging av veg 1 som tilførsel til ett nytt byggefelt vil det være en
fordel at det ikke er innkjøring til tomter. Samt at man unngår kryssing av gangfelt.

Kommentar:
Eksisterende adkomstveg til eiendommene 10/215, 216, 217, 219 og 222 er i dag for smal. For
at denne skal kunne benyttes til de fire nye tomtene, kreves det en breddeutvidelse av vegen og
medfører at mer areal fra eksisterende tomter vil gå til vegareal.
Trafikksikkerhet i området vil bli ivaretatt ved at det er innregulert fortau langs tilførselsvegen
(veg 1). Det vurderes nærmere å etablere fartsdempende tiltak på den nye tilførselsvegen i
forbindelse med eventuell utbygging av Hunnaåsen.
Andre naboer har stilt seg negativt til å få mer trafikk på den eksisterende adkomstvegen som
det foreslås å benytte som adkomstveg til de 4 nye tomtene.
Louise Weider, Barn og unges representant, brev datert 15.08.17
Universell utforming
Etter gjennomlesing av overnevnte dokumenter, har jeg merknader til følgende punkt:
Vedlegg 3 Reguleringsbestemmelser:
§ 5 Universell utforming: «Hele eller deler av områder avsatt til felles lekeplass bør være
universelt utformet.»
§ 9 Lekeplasser: Her vises det til 4 områder som er avsatt til felles lekeplass for alle eller deler
av Skageåren III. Det ser bra ut.
I punkt 9.5 står det bl.a. «Det skal tilrettelegges for at lekeplassene kan anvendes som sosiale
møtesteder for alle aldersgrupper (med sittebenker m.m). Lekeområdene bør opparbeides med
universell utforming.
Begge steder står det at lekeområdene bør (understrekinga er gjort av meg) være/opparbeides
med universell utforming. Dersom det skal sikres universell utforming blir ordet bør for svakt.
Jeg foreslår at kommunen skriver at minst ett av områdene skal sikres universell utforming.
Kommentar:
På grunn av naturgitte forhold ser vi at det kan bli utfordrende å si at det «skal» etableres
lekeplass med universell utforming.
Det foreslås å legge til setningen: «Denne lekeplassen skal utformes med universell utforming.»
Lekeplass f_LEK2 skal dermed utformes med universell utforming, da den er best egnet til dette.
Planbestemmelsen for denne lekeplassen er endret.
John Ove K. Aagård og Marthe Formo, brev datert 16.08.17
Formo/Aagård ber kommunen revurdere standpunkt til behov for konsekvensutredning jf. pbl. §
4-2. Under enhver omstendighet må forslagets virkning for landbruksinteressene belyses og
vurderes.
Det anmodes at det utarbeides en samlet plan for overflatevannbehandling for hele området –
Skageåsen I, II og III – samtlige byggetrinn.
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Kommentar:
Med bakgrunn i fylkeskommunens, fylkesmannens og miljø og landbruksavdelingens uttalelser
til denne planen og tidligere kommentarer i forbindelse med varsel om oppstart er det vurdert å
ikke være behov for en ytterlig konsekvensutredning. Vi har vurdert konsekvensene og dette er
tilstrekkelig utredet i planens beskrivelse.
Når det gjelder anmodningen om utarbeidelse av plan for overflatevannbehandling er dette
vurdert til å være unødvendig. Dette på grunnlag av at overvannsproblematikken vil bli håndtert
videre i detaljprosjekteringen av området. Det skal opparbeides tiltak som fører overvannet inn i
eksisterende ledningsnett. Med bakgrunn i dette vil det ikke være behov for ytterlig utredelse av
overvannshåndteringen i området.
Sammendrag av innkomne uttalelser i forbindelse med ekstra høring vedrørende
vegføring av veg 4:

Geir Rasmussen og Monica Dahl Rasmussen, Torbjørn og Åsa Wang, Pål Eirik Kvernø og Silje
Therese Eriksen og Jørgen Solli og Line Ekker, brev datert 18.11.17
Viser til at valg av tomt ble gjort med bakgrunn i eksisterende infrastruktur og stiller seg
negativt i forhold til de endringene som er foreslått.
Ser en risiko for at vegen som er omtalt «litt etter litt vil bli en vesentlig innfarts åre til nytt
boligfelt» (Hunnaåsen).
Stiller seg positivt til forslaget i reguleringsplanen som ble sendt ut ved offentlig ettersyn.
Uttalelser fra Torbjørn og Åsa Wang, Pål Eirik Kvernø og Silje Therese Eriksen og Jørgen Solli
og Line Ekker, er likelydende uttalelse skrevet av Geir Dahl Rasmussen.
Ole Anders Haugerøy, Kristian Mork og Kåre Magnus Skjefte, e-post datert 30.11.17
Stiller seg positive til forslag 2 angående veg i Hunnaåsen.
Ønsker at vegen detalj prosjekteres før endelig avgjørelse tas, og ønsker å bli tatt med
på befaring når dette er utført for å se konsekvensene dette medfører.
Kommentar:
Tre av naboene stilte seg positivt til dette alternativet, men ønsker en detaljregulering av
alternativet før endelig avgjørelse. Resten av naboene som blir berørt ønsker ikke at veg 4 skal
gå mellom tomtene.

39

Vurdering
Det gjøres en justering av tomtegrenser i tilknytting til eiendom 10/229. Omkostninger i henhold
til gebyrregulativ ved justering av tomtegrense belastes av grunneier. Plankart blir revidert.
Geoteknisk medvirkning vil utføres i forbindelse med videre detaljprosjektering. Det foreslås å
følge NVEs anbefaling om å ta inn en bestemmelse som stiller krav til geoteknisk prosjektering
før tiltaksrealisering. Dette legges til i bestemmelsene. § 1.3 endres i henhold til NVEs
anbefaling.
På grunn av naturgitte forhold ser vi at det kan bli utfordrende å si at det «skal» etableres
lekeplass med universell utforming.
Det foreslås å legge til setningen: «Denne lekeplassen skal utformes med universell utforming.»
Lekeplass f_LEK2 skal dermed utformes med universell utforming, da den er best egnet til dette.
Planbestemmelsen for denne lekeplassen er endret.
Ulempene for naboene som er negativ til ny veiføring av veg 4 tas til etterretning.
Det er allerede bygget veg til høydebassenget, derfor vil det enkelt kunne opparbeides en
adkomstveg til de 4 nye boligtomtene.
Vegen som går mellom tomtene er i dag underdimensjonert for videreføring som adkomstveg til
fire nye tomter. Hvis veg mellom tomtene blir brukt til adkomstveg for de fire nye tomtene vil
det føre til økt trafikk i krysset. Ved å velge det originale alternativet minsker man trafikken i
selve området og fører trafikken via tilførselsvegen (veg 1).
Etter en helhetlig totalvurdering av fordeler og ulemper ved begge alternative blir vegene
opprettholdt uendret i forhold til allerede utsendt planforslag.
Sammendrag og tilrådning
Det har ikke framkommet merknader til planforslaget som tilsier at reguleringsplanen ikke kan
godkjennes. Foreslått endringer i plankartet og reguleringsbestemmelser vurderes til ikke å være
av vesentlig karakter slik at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn. Plankart,
planbestemmelser og planbeskrivelse er revidert før sluttbehandling.
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med viktige registrerte natur- og miljøverdier.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Skageåsen III trinn 4 med bestemmelser, datert 19.05.2017, sist revidert 16.01.2018, med følgende endringer:
Plankart:
- Endret tomtegrense mellom tomt 10 og eiendom 10/229.
Bestemmelser:
- Endret setning i § 1.3 til «Sammen med byggesøknad stilles det krav til geoteknisk
prosjektering før tiltaksrealisering. Geoteknisk prosjektering skal vise tilfredsstillende
stabilitet av byggegrunn.».
- Lagt til setning i § 9.2 «Denne lekeplassen skal utformes med universell utforming.».
Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III,
vedtatt 18.03.1996.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2017/2129-13
Saksbehandler:
Kine Marie Bangsund

Saksframlegg

Stedsutvikling av Ranemsletta (Overhalla sentrum)
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
11/18
11/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
Rådmannen tilrår at stedsanalysen og revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta
gjennomføres som et prosjekt, og finansiert innenfor en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva.
Det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.0497
kr. 1 000 000
01900.6000.30100.0497
kr. 1 000 000
Stedsanalyserapporten legges fram til politisk behandling for godkjenning i mai/juni 2018.
Føringer og kunngjøring av reguleringsplanarbeidet avklares nærmere i forbindelse med
godkjenning av stedsanalysen mai/juni 2018. Det tas sikte på en sluttbehandling av
reguleringsplanen medio 2019.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Ikke utsendt vedlegg:
1 Særutskrift - Sanering av torgplassen - stedsutvikling kommunesenteret kom-sak 79-14
2 Stedsanalyse av sentrum i Overhalla kommune_1997
3 Prosjektrapport-stedsutvikling Ranemsletta-2009, rev 2011
4 Innstilling av tilbydere-Stedsutvikling - Ranemsletta

Saksopplysninger
I 2014 ble det vedtatt å gjennomføre en ny stedsutviklingsprosess (KOM-sak 79/14,
17.12.2014). Stedsanalysearbeidet er av ulike årsaker ikke blitt prioritert før nå, men vil bli
gjennomført i løpet av første halvår 2018.
Det er gjennomført en anbudskonkurranse for utarbeidelse av stedsanalyse av kommunesenteret,
samt opsjon på utarbeidelse av en eventuell revisjon av gjeldende reguleringsplan for
Ranemsletta. Det ble lagt stor vekt på kompetanse innen lignende prosjekter og den sammensatte tverrfaglige kompetansen i valg av tilbyder.
Det kom inn åtte tilbud, og hvor alle tilbyderne var velkvalifiserte leverandører. Tegn_3 AS med
ÅF Engineering AS som underleverandør er innstilt, og det er inngått kontrakt for stedsanalysearbeidet.
Det skal utarbeides en stedsanalyse som skal danne grunnlag for en eventuell revisjon av
gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta, sist vedtatt 17.10.2005. Stedsanalysen vil gi
kommunen et bedre beslutningsgrunnlag både når det gjelder arealdisponering, infrastruktur og
stedsutvikling. Reguleringsplanarbeidet planlegges gjennomført i 2018/2019.
Historikk
I forbindelse med reguleringsarbeidet for Ranemsletta i 1997 ble det gjennomført en stedsutviklingsprosess. Stedsutviklingen omfattet både en analysedel og en tiltaksdel.
I prosessen ble det gjennomført en stedsanalyse der historisk utvikling, strukturerende
elementer, arealbruk, bebyggelse, infrastruktur, kulturminner og miljø- og opplevelse ble
analysert. Analysen og en konsekvensanalyse av Ranemsletta utgjorde grunnlaget for et forslag
til fremtidig utvikling av sentrumsområdet. Det ble skissert opp løsninger og ideer for å
illustrere sentrums potensialer.
Etter stedsutviklingen i -97 er flere tiltak opparbeidet i henhold til reguleringsplan/
stedsutviklingsplan. En kunstnerisk utsmykking og møblering av møteplasser, samt anleggelse
av rundkjøring ble som siste prosjekt, opparbeidet høsten 2002/våren 2003. En av møteplassene
som ble opparbeidet «Torgplassen», ble kunstnerisk utsmykket med trappesklie og to
sittebenker. Torgplassen ble imidlertid vedtatt sanert i desember 2014 pga. arealbehov til

42

Overhalla Varesenter. Kunstnerisk utsmykking trappesklie og benker er satt på lager i påvente
av ny plassering.
Det ble i 2009 utarbeidet en prosjektrapport Stedsutvikling Ranemsletta. I rapporten
ble det gjort prioriteringer av ulike fysiske tiltak i sentrumsområdene, og hvor følgende tiltak ble
gjennomført; -møteplass på «Torstadtomta» (v. adm.bygget), -blomsterampler, -busskur og flere
benker og søppelstativ. I tillegg er parkeringsplass ved kirka oppgradert høsten 2017.

Organisering
Prosjektgruppe:
Prosjektleder - Roger Johansen, teknisk sjef
Ass prosjektleder - Kine Marie Bangsund, arealplanlegger
Rådmann - Trond Stenvik
Politiker - Representant fra formannskapet
Avd. ingeniør Plan - Åse Ferstad
Ass. prosjektleder ivaretar medvirkning fra kommunale råd og utvalg, samt deltakelse fra næringsliv
og velforeninger m.fl.
Formannskapet vil være styringsgruppe, og informeres fortløpende om prosjektet.

Framdrift
Stedsanalysen i regi av tegn_3 har oppstart i uke 2. Hele leveransen skal være ferdig i uke 13.
I uke 4 og 8 arrangeres det medvirkningsmøter og hvor befolkningen får mulighet til å gi
innspill til prosessen. Det er gjennomført en befaring med konsulent i uke 4.
Det tas sikte på å sluttbehandle stedsanalysen i mai/juni og med en evt. oppstart av
reguleringsplanarbeidet høsten 2018.
Finansiering
I årsbudsjettet for 2018 er det vedtatt avsatt kr. 500 000 til reguleringsplanarbeid Ranemsletta,
samt at det i økonomiplanen for 2018-2021 er satt av kr. 400 000 i 2019. I tillegg ble det avsatt
kr. 100 000 i 2017. Total kostnadsramme er 1 mill. kr inkl. mva.
På grunn av en glidende overgang mellom stedsanalyse og reguleringsplan vil begge prosjektene
gjennomføres som ett prosjekt og finansieres innenfor en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva.
Vurdering
Reguleringsplan for Ranemsletta ble siste gang revidert i 2005, og det vurderes som nødvendig å
gjennomføre en ny planprosess for sentrumsområdet. Dette begrunnes i hovedsak med at det er
foretatt flere reguleringsendringer innenfor planområdet og at en reguleringsplan bør vurderes
på nytt etter 10 – 15 år. I plansammenheng bør en også vurdere om forutsetningene som lå til
grunn i 2005, er de samme med tanke på framtidige muligheter og utfordringer et
kommunesenter har. I dette ligger det en prognose om befolkningsvekst, samt en god utnyttelse
av sentrumsnært areal.
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Det vurderes som hensiktsmessig at stedsanalysen inngår i en revisjon av reguleringsplan for
Ranemsletta, da analysen vil gi føringer for reguleringsplanarbeidet.
Kostnader/finansiering
Stedsanalyse (tegn_3)
Reguleringsplan (opsjon)
Arbeid i egenregi *
Sum

kr 385 700 eks. mva.
kr 220 000 eks. mva.
kr 190 000 eks. mva.
kr 795 700 eks. mva.

* Omfatter eget arbeid i forbindelse med konkurransegrunnlag, anbudsprosess,
stedsanalyseprosess og selve reguleringsplanarbeidet.
Stedsanalysen og reguleringsplanen gjennomføres som et prosjekt, og tilrås finansiert innenfor
en totalramme på kr. 1 000 000 inkl. mva., og det foretas følgende budsjettregulering:
02700.6000.30100.0497
kr. 1 000 000
01900.6000.30100.0497
kr. 1 000 000
Når stedsanalyserapporten foreligger, legges den fram til politisk behandling for godkjenning.
Føringer og kunngjøring av reguleringsplanarbeidet avklares nærmere i forbindelse med
godkjenning av stedsanalysen mai/juni 2018. Det tas sikte på en sluttbehandling av
reguleringsplanen medio 2019.
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Saksmappe: 2016/877-24
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Finansiering - Forprosjekt rehabilitering Gimle og HMS-tiltak
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
12/18
12/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
1. Rådmannen tilrår at det gjennomføres et forprosjekt for Gimle i 2018 som beskrevet i saken
og innenfor en kostnadsramme på kr. 500 000 eks mva.
Følgende finansiering foreslås:
Art
02700
04290
07290
09100

Ansvar
6030
6030
8000
8100

Tjeneste
38101
38101
85010
88000

Prosjekt
0491
0491
0906
0906

Beløp
500 000
125 000
- 125 000
500 000

Utfyllende tekst
Bygg
MVA
Kompensasjon for mva
Bruk av lån

2. Rådmannen tilrår at det gjennomføres nødvendige strakstiltak innenfor en kostnadsramme på
kr. 200 000 kr eks mva. og prioritering av strakstiltak vurderes nærmere av teknisk avdeling
med grunnlag i tilstandsvurdering og mottatte tilbakemeldinger fra brukere.
Følgende finansiering foreslås:
Art
02700
04290
07290
09100

Ansvar
6030
6030
8000
8100

Tjeneste
38101
38101
85010
88000

Prosjekt
0491
0491
0906
0906

Beløp
200 000
50 000
- 50 000
200 000

Utfyllende tekst
Bygg
MVA
Kompensasjon for mva
Bruk av lån

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

1. Rapport, datert 20.5.2016
2. Tilstandsrapport etter vernerunde, datert 4.1.2018

Saksopplysninger
Primo 2016 ble det gjennomført en kartlegging av behov og ønsker fra brukergrupper og
sporadiske leietakere ved anlegget på Gimle. Kartleggingen den gangen skulle danne grunnlag
for et forprosjekt i forbindelse med planlagt rehabilitering av Gimle, med gjennomføring
innenfor en kostnadsramme på 6 mill. kr. fordelt på 2017/2018.
Prosjektet ble imidlertid satt på vent da en bl.a. ønsket å se planer for Gimle opp mot ny
gymsal/hall ved Hunn skole og videre utbygging ved OBUS (foreløpig utbyggings-ramme på 41
mill. kr. med forprosjekt i 2019 og gjennomføring i 2020, jf. økonomiplan 2017-2020).
Som følge av en vurdering av økte samlede investeringsbehov og strammere økonomiske
utsikter i økonomiplanperioden 2018-2021, foreslo rådmannen i revidert økonomiplan desember
2017 å redusere investeringsrammen for Gimle til 10,5 mill. kr. (forprosjekt 2019 og
gjennomføring 2020). Denne summen var da tenkt å dekke de mest prekære behov knyttet til
garderober, varmeanlegg, lys og ventilasjon.
Ved kommunestyrets behandling av revidert økonomiplan 2018-2021 (k-sak 75/17) i desember
2017, ble prosjektet tatt inn igjen med oppstart av forprosjekt i 2019 og gjennomføring i 2020
innenfor en foreslått total kostnadsramme på 40,5 mill. Kommunestyret var tydelig på at man
ønsket en ny vurdering av hva slags utbyggingsalternativer som kan være mulig å gjennomføre,
som et grunnlag for et endelig utbyggingsvedtak.
Rådmannen fremmer derfor med dette en sak om oppstart av et forprosjekt som tar sikte på å
avklare alternativer og tilrådninger for et endelig utbyggingsvedtak. Dette som et ledd i å
avklare kommunens samlede investeringsplaner og dermed konsekvenser for kommunens
økonomiske utvikling framover.
Samtidig foreslår rådmann at det gjennomføres mindre tiltak av mer akutt karakter for å sørge
for at dagens løsning er forsvarlig i bruk inntil en framtidig løsning er på plass.

Vurdering
Etter rådmannens oppfatning er det nødvendig å avklare så tidlig som mulig hvilke
investeringsrammer som skal legges til grunn for kommunens videre økonomiske planlegging.
Et forprosjekt for Gimle bør derfor gjennomføres allerede i 2018, og parallelt med videre
planlegging av utbygging blant annet av Hunn skole.
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Det er en kjent sak at bygningsmassen og tilhørende utstyr på Gimle sårt trenger vedlikehold og
oppgradering. Dette behovet har nok i stor grad vært der siden kommunen tok over anlegget i
2010. Det er også utfordrende å bruke begrensete budsjettmidler til så store tiltak som trengs
her, da det er mange tunge behov som skulle vært gjort noe med. Prioriteringer gjøres og
økonomiske midler strekker ikke til over alt.
Det er liten tvil om at man nærmer seg en grense for hva som er akseptabelt å tilby kommunens
innbyggere og besøkende av fasiliteter på Gimle. Bygget bærer nå sterkt preg av alderdom og
slitasje og tiden nærmer seg for at noe må gjøres. Man står da overfor et valg om det kun skal
foretas enkle oppjusteringer, eller om man skal se på bygget i en helhet og oppgradere helt til
dagens standarder.
Ved en eventuell omfattende rehabilitering vil også kravene til oppfyllelse av TEK 17 (teknisk
standard) kunne bli aktualisert gjennom lovverket. Foretar man kun nødvendig vedlikehold,
koster dette også en del kroner og med en mer kortvarig effekt. Man vil trolig da måtte ta et nytt
løft om noen år. Tar man en full oppgradering vil dette koste mer der og da, men vil gi en mer
langvarig og fremtidsrettet løsning. Spørsmålet blir likevel ikke bare som hva er det beste
alternativet, men også hva kommunen samlet sett har råd til i nær framtid når mange
investeringsbehov kommer samtidig. I dette ligger også at kommunen må ta stilling til
prioritering av lovpålagte kjerneoppgaver kontra oppgaver som ikke er lovpålagte (men som
likevel er sterkt ønsket).
Det har over flere år kommet tilbakemeldinger på at tilstanden på ulike deler av Gimle er
forverret. Det er også tidligere blitt gjort vurderinger av tilstanden i bygget. Noen mindre ting er
utbedret, men av mer kortvarig karakter. Det har siste halvåret kommet stadig flere henvendelser
og tilstanden er ofte tema blant brukerne.
Ved siste årsskiftet ble det gjennomført en vernerunde der vaktmester deltok samt verneombud
og rektor ved OBUS. Det ble her registrert og dokumentert avvik både i garderobeanlegg,
materialrom (utstyr), parkettgolv, tribune, skillevegg i hall, manglende listverk i hall og
ribbevegg. Skolen ønsket i etterkant en tilbakemelding på om det foreligger planer for
vedlikehold, da de vurderer om det er forsvarlig å benytte seg av hallen slik tilstanden er per i
dag. Dette ble svart opp av rådmannen på epost 8.1.2018 med henvisning til at det i februar blir
fremmet en sak til politisk behandling med forslag om oppstart av forprosjekt vedr. Gimle. Når
forprosjektet er gjennomført forhåpentligvis i løpet av året, vil det være mulig å si noe mer
eksakt om veien videre for Gimle.
Det er over tid kommet mange ulike innspill om bruksområdene (idrettsformål og andre
samfunnsformål) for Gimle. En avklaring omkring bruksområder vil ha stor betydning for
framtidig rehabilitering/nybygg.
I dag er det en samfunnsdel på Gimle som tidligere var den definerte «storstua» i bygda. Etter
byggingen av nye Obus barneskole ser vi nå at Horisonten har overtatt mye av denne rollen, ut
fra sine gode kvaliteter. For mange arrangementer vil Horisonten kunne dekke behovene.
Likevel er det nok slik at Horisonten ikke fyller behovene for en storstue i alle sammenhenger.
Arrangementer som «Late October show», byggvaremesser, større festlige lag ol. er ikke egnet å
arrangere i Horisonten. Disse er gjerne avhengig av lokaler som idretts-/samfunnsdelen på
Gimle. Behovet for en storstue er derfor fortsatt til en viss grad til stede, selv om en kan stille
spørsmål ved hvor ofte dette vil være og hvordan mer sporadiske behov skal prioriteres av
kommunen, og om det kan finnes andre lokaler som dekker slike behov.
Behovet for en storstue var noe av de tilbakemeldingene som kom som innspill til rapporten i
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2016. Det skal dog poengteres her at rapporten ble laget tidlig i 2016, mens bruken av
Horisonten fremdeles var ny. Bruken av Horisonten har nok utviklet seg videre siden da.
Man har også de senere årene sett en gradvis overgang til at samfunnsdelen har blitt brukt til
idrettslige aktiviteter pga av stor etterspørsel etter halltid. Dette har ført til at man har måttet
tilpasse samfunnsdelen noe mer til idrettsaktiviteter, for eks. ved å skru ned lamper mm. Dette
har ikke vært gunstig for arealet når andre tilstelninger skal foregå.
Prinsipielt burde man i fasen før forprosjektet vurdere om samfunnsdelen er noe man skal ha
med seg inn i prosjektdelen eller om man må finne alternativer for denne bruken. Å ha en slik
blandet bruk er heller ikke optimalt for de som skal drifte bygningen, men er mulig hvis det
investeres i utstyr som gjør dette mulig. Her kan nevnes dekkegulv som hindrer søl/slitasje på
hovedgulvet. Med slikt utstyr er man kanskje nødt til å ta høyere leie for å dekke inn kostnaden
med slikt type gulv, samt opp- og nedrigging.
Det har også kommet innspill på at ungdomsklubben burde lokaliseres i sambruk med
Gimle/samfunnsdel, uten at dette nødvendigvis er en gjennomarbeidet eller omforent oppfatning
blant de berørte. En sambruk med egnede arealer som kjøkken, wc og lignende er forholdsvis
kurant og en sambruk vil øke bruken av arealene. Man kan mene at plasseringen til
ungdomsklubben i dag i kjelleren på administrasjonsbygget ikke er optimal. Spørsmålet kan
også være om Gimle er riktig plassering i et fremtidsperspektiv. En videre utvikling av
ungdomstilbud i Overhalla vil trolig handle om mer enn kun lokaliseringen. Om Gimle skal
benyttes bør imidlertid avklares i løpet av forprosjektet.
I vedtakspunkt 2 er det foreslått at det vedtas bevilget en ramme på 200 000 kr eks mva til bruk
på kritiske punkter som omhandler hms. Dette kan for eksempel være å fylle fugemasse der hvor
denne er sprukket opp, for å hindre at noen skjærer seg på fliskanten mm. Det kan også være et
ekstra fokus på hallgulvet for å unngå fliser, ruhet mm. Listen kunne vært lang, men det foreslås
her at teknisk sjef ivaretar dette punktet med å finne de mest kritiske punktene, med den hensikt
å utbedre disse midlertidig frem til avgjørelse videre er klarlagt. Man vil ta med brukere av
bygget for råd om momenter de mener man burde prioritere.
På Gimle er det også et varmeanlegg med oljefyr som myndighetene har pålagt oss å skifte ut
senest 2020. Energi- og oppvarmingsløsninger er også momenter man må vurdere i helheten.
Tilstandsrapporten etter vernerunden har aktualisert å framskynde forprosjektet til 2018.
Som for øvrige byggeprosjekter er formannskapet styringsgruppe. Det foreslås opprettet en
hovedprosjektgruppe med representanter fra teknisk, rådmann, kultur og en til to
brukerrepresentanter. Teknisk sjef/rådmannen orienterer formannskapet i aktuelle møter.
Kultur og brukergruppen vil få til ansvar å ivareta brukermedvirkningen samt forskjellige råd og
utvalg. Teknisk gis ansvaret oppimot lovverk fra kommuneoverlegen, arbeidstilsynet m.fl. samt
ivaretar krav knyttet til tekniske anlegg som universell utforming mm.
Det anbefales at forprosjektet skal omfatte en byggeteknisk gjennomgang av bygningsmassen.
Det fremlegges inntil 4 alternative forslag til løsninger for en framtidig rehabilitering og
eventuell utbygging. Det gjøres vurderinger på kostnader og driftsbesparelser for de ulike
alternativene.
Forprosjektet vil da innbefatte:


Bygningsmessig statusanalyse
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Løsningsalternativer:
o Rehabiliteringsalternativ i redusert omfang.
o Rehabiliteringsalternativ i omfattende omfang.
o Nybygg.
o Utredning for løsninger/kostnader med å etablere ungdomsklubb i tilknytning til
Gimle.
Konsekvensutredning med å ha Gimle stengt i 6-10 måneder i en byggefase.

Alle alternativ utredes med muligheter for flerbruk, inkludert løsninger for «storstue»-formål.
Forprosjektets målsetning er å fremskaffe et underlag til et politisk vedtak som klargjør veien
videre. Detaljeringer gjøres i neste fase og danner grunnlaget for en eventuell anskaffelse.
Forprosjektfasen har kun til formål å fremskaffe behov og kostnader for et vedtak.
Forprosjektet gjennomføres med rådgivere som innhentes via en standard anskaffelse.
Rådmannen tilrår at forprosjektet gjennomføres i 2018 innenfor en kostnadsramme på kr.
500 000 eks mva, og at det blir gjennomført strakstiltak innenfor en kostnadsramme på kr.
200 000 eks mva.
Miljømessig vurdering
En oppgradering av Gimle bør gjøres i tråd med kommunens klima- og miljøplan for å oppnå
framtidsrettede løsninger.
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Saksmappe: 2018/1117-1
Saksbehandler:
Martin Lysberg

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg
Deltakelse i forskningsprosjekt membranfiltrering av drikkevann i regi av
SINTEF
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
16/18
13/18

Møtedato
06.02.2018
13.02.2018

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas deltakelse i og finansiering av forskningsprosjekt for membranfiltrering av
drikkevann som beskrevet i saken.
2. Prosjektet finansieres ved bruk av interne ressurser og fondsmidler.
3. Følgende finansiering foretas:
Post
Bruk av
fond
Kjøp av
tjenester

Art
19502

Ansvar
6010

Tjeneste
34000

Prosjekt
1604

Sum eks. Mva.
250 000

12700

6010

34000

1604

250 000

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 06.02.2018
Behandlet.
Vedtak i Overhalla formannskap - 06.02.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat
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S

30.01.2018 FORKOMMUNEForskningsprosjekt
membranfiltrering av drikkevann i
regi av SINTEF

Saksopplysninger
Overhalla kommune har i dag rensing av drikkevannet basert på membranfiltrering.
Membranfiltrering en teknologi som har vært i bruk i flere tiår. Vann fra kilden blir grovrenset
før vannet blir presset igjennom en nanofiltermembran. Vannet er da ferdig renset og er klart for
å sendes ut til abonnentene.
Levetid for membranfiltrene på våre rigger i dag er ca. +/- 7 år (Gjennomsnittlig levetid ut ifra
erfaringer på landsbasis er 5- 10 år). Erfaringer og tilpasninger som kan gi en mulighet for
forlengelse av utskiftingshyppighet vil over tid kunne redusere kostnadene. En utskifting av
membranene koster i dag ca. kr 1,1 mill pr rigg (Overhalla kommune har 2 rigger). Forskning på
teknologien gir gode muligheter for optimalisering av design og drift av membrananlegg.
På bakgrunn av dette er vi blitt kontaktet av SINTEF som er i oppstartfasen med en søknad om
forskningsmidler fra forskningsrådet (FORKOMMUNE). SINTEF har tidligere vært i
oppstartfasen for et lignende prosjekt, men da var det Midt Norge som var aktuelt, nå er det
nasjonalt nivå som er aktuelt.
Dette er et nasjonalt forskningsprosjekt som skal arbeide mot bredere erfaring for bruk av
membranfilteranlegg. Forskningsmidlene skal finansiere inntil 75% av kostnadene ved et
prosjekt for utvikling, effektivisering og innhenting av kunnskaper rundt drift av
membrananlegg.
Mulig innhold i forskningsprosjektet vil være følgende:
 Langtids pilotprosjekt hos vannverk med ulike typer membranfilter der kartlegging av
driftsstabilitet og karakterisering av råvann vil være tema. I tillegg uttesting av
automatisk styringssystem.
 Lab-aktivitet.
 Membranobduksjon, for vurdering og kartlegging.
 Dataanalyse, sammenheng mellom råvannskvalitet, membranprosess, vaskeregime og
biostabilitet.
 Nettverk for erfaringsutveksling og kunnskapsspredning.
Innovasjoner som vil komme ut av prosjektet:
 Beslutningsverktøy for valg av vannbehandling basert på vannkvalitet.
 Verktøy/ retningslinjer for optimalisering av driftsparametre.
 Utvikle metodikk for implementering av automatisert prosesstyring basert på
monitorering av råvannskvalitet og rentvannskvalitet.
 Diagnostiseringsverktøy for driftsproblemer.
 Lukt-/smak-analyser og Fouling (redusert renseevne) analysepakke.
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Forskningsprosjektet er avhengig av at det er kommuner/vannverk som stiller sine anlegg og
mannskap til rådighet for å kunne gjennomføres. I tillegg vil prosjektet være helt avhengig av at
søknaden om FORKOMMUNE midlene går igjennom hos Forskningsrådet. Prosjektet er tenkt
gjennomført over en periode på fire år, her vil drift av anlegg og oppfølging være en jobb som
utføres av kommunens ansatte på VA. Ulike typer membraner vil bli testet ut (i egen rigg
tilknyttet vannverket) for mulige endringer i forhold til dagens drift.
I tillegg kommer en del rapportering og eventuelt noe møteaktivitet i oppstart og undervegs.
Finansiering av prosjektet fra kommunens side vil være 500 000 kr fordelt på fire år. Halve
beløpet kan finansieres ved egeninnsats (timeverk og andre tilsvarende kostnader), slik at
kommunen må dekke kr 250.000 i eksterne kostnader i løpet av 4-årsperioden.
Direkte kostnader i forbindelse med prosjektet foreslås finansiert ved bruk av fondsmidler.
Vurdering
Det at SINTEF tar kontakt med Overhalla kommune for at de vil ha oss med i et
forskningsprosjekt er i seg selv en anerkjennelse. Når man i tillegg kan dra nytte av erfaringene
for mere effektiv drift på vannbehandlingsanlegget vårt så bør vi benytte muligheten til å delta.
Deltakelse vil gi oss både mer kunnskap og vil kunne skape motivasjon, og kan gi langsiktige
positive økonomiske effekter.
Overhalla kommune vil under og etter prosjektet komme fram som en foregangskommune i
forbindelse med aktuelle rapporter og kunnskapsutveksling. Dette vil gi oss positiv
oppmerksomhet. Kontakten med Overhalla kommune kommer på grunn av at SINTEF kjenner
til Overhalla kommune fra før, noe som bekrefter kommunens langvarige arbeider på miljø og
fremsynthet.
Det er i utgangspunktet 500 000 kr fordelt på 4 år som kommunen skal bidra med.
Av disse 500 000 kr så vil ca. halvparten være i form av dokumenterte utgifter på ressursbruk
som:
 Timer for driftsoperatører for drift og oppfølging.
 Kjøring til og fra Rakdalåsen.
 Timer administrasjon, møtevirksomhet saksbehandling og rapportering samt eventuelle
møter.
 Andre dokumenterte utgifter tilknyttet prosjektet.
Oppsparte fondsmidler tenkes brukt til å dekke den andre halvdelen av finansieringen av
prosjektet. Altså vil minimum 250 000 kr av de 500 000 kr vil være en reell ekstern kostnad.
Effekten av å delta i et forskningsprosjekt som dette vil være stor for oss som kommune.
Vi vil kunne tilegne oss kunnskap om ulike typer anlegg, samt finne de optimale filtrene som
kan gi oss det laveste energiforbruket og lengst levetid på vårt anlegg. Gi kunnskap om
råvannskvalitet. Tilegne oss mer kunnskap som gir oss muligheten til å beregne mer nøyaktig
levetid og om mulig gjøre endringer på anlegget for mer rasjonell drift.
Vi vil kunne tilegne oss kunnskap både teoretisk og driftsteknisk, som igjen vil gjøre de ansatte
på VA- avdelingen tryggere i sitt daglige arbeid.
I tillegg et kommunalt membrannettverk og et nært samarbeid SINTEF som vil være med på å
gi en mulighet for fremtidig samarbeid med andre prosjekter.
Rådmannen anbefaler deltakelse i forskningsprosjektet for å heve kunnskapen vår, samtidig som
vi kan være med på å utvikle bransjen. Dette for at vi skal kunne de ressursene vi har bedre med
mer rasjonell drift av anlegget vårt.
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Avgiftsvurdering
Bruk av oppspart selvkostfond vil være en fornuftig løsning som ikke vil gi noe utslag på
framtidig avgiftsnivå.
Miljømessig vurdering
Etter et slikt prosjekt vil vi inneha kunnskaper som kan gi mindre energiforbruk på drift av
vannbehandlingsanlegget. I tillegg kan man påvirke hyppigheten på utskifting av membranfilter
ved bruk av korrekt filter, hyppighet på spyling og drift. Mindre energibehov og sjeldnere
utskifting av filter vil gi lavere driftskostnader og lavere belastning på miljøet.
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