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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2018/4610-8
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Søknad om fritak fra politiske verv fra 1.1.2019 og ut inneværende
valgperiode
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
84/18
67/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018

Rådmannens innstilling
1. Lene Lervik Glømmen sin søknad om fritak innvilges.
2. Siv Åse Strømhylden sitt verv som formannskapsmedlem, varaordfører og medlem av
øvrige råd/utvalg forlenges til å gjelde ut inneværende valgperiode.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven §§14 og 15
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger
Kommunestyret innvilget fritak frem til 1.1.18 i sitt møte den 18.9.18, som K-sak 43/18. I
samme møte ble Siv Åse Strømhylden (SP) valgt som nytt formannskapsmedlem og valgt som
varaordfører frem til samme dato. Magnus Toresen rykket opp som kommunestyremedlem for
samme periode.
Vi har mottatt søknad datert 8.11.18 om videre fritak ut fra 1.1.2019 og ut valgperioden.
Søknaden er som tidligere begrunnet med helsemessige forhold.
Vurdering
Det vises til den vurdering og det vedtak som ble fattet 18.9.18.
Rådmannen tilrår at søknaden om fritak imøtekommes. Valg og opprykk som ble foretatt i
forbindelse med søknaden, forlenges til å gjelde ut inneværende valgperiode.
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Saksmappe: 2018/8554-6
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Forslag til ny renovasjonsforskrift for MNA-kommunene og forslag til
avfallsplan for MNA-kommunene
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
86/18
68/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune vedtar ny avfallsplan for MNA-kommunene. Overhalla kommune
ber samtidig MNA om å sette avfallsforebygging og ombruk sterkere på dagsorden
framover, og ta initiativ til et nærmere partnerskap om dette med kommunene og
næringslivet.
2. Overhalla kommune vedtar ny felles renovasjonsforskrift for MNA-kommunene, samt
retningslinjer til renovasjonsforskriften.
3. Veileder Renovasjonsteknisk plan tas til etterretning. Veilederen skal benyttes i
arealplan- og byggesaksbehandlingen, og tas opp til ny behandling når kommunen har
tilstrekkelig erfaring med bruk av den
4. Overhalla kommune tar Strategiplan 2018-2022 til etterretning
5. Overhalla kommune vedtar at det ved bruk av gjødselkjeller og matavfallskvern ikke gis
redusert avfallsgebyr fra og med 2019.
6. Det utarbeides en ny lokal forskrift som tillater bruk av avfallskvern. Matavfallskvern vil
imidlertid ikke gi reduksjon i avfallsgebyret.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:
1. Gjeldende renovasjonsforskrift for Overhalla kommune, sist vedtatt 16.3.2015
2. Forslag til ny renovasjonsforskrift for MNA-kommunene
3. Forslag til retningslinjer til ny renovasjonsforskrift
4. Forslag til veileder for utarbeiding av renovasjonsteknisk plan
5. Høringsuttalelse fra Oddbjørn Ovesen
6. Forslag til avfallsplan for MNA-kommunene
7. Strategiplan 2018-2022

Saksopplysninger
Bakgrunn
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har oversendt forslag til ny renovasjonsforskrift,
forslag til retningslinjer til renovasjonsforskriften, forslag til veileder for utarbeiding av
renovasjonsteknisk plan, samt forslag til avfallsplan og strategiplan 2018-2022.
Plandokumentene er utarbeidet av MNA i tråd med vedtak fattet i Representantskapets vedtak
2.november 2017:
1. Representantskapet vedtar styrets forslag til ny renovasjonsforskrift.
2. MNA bes på vegne av eierkommunene sende forskriften ut på en felles høring før
oversending til videre behandling i kommunene.
3. Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen juni 2018.
Kommunen mottok plandokumentene medio juli 2018, og notater til bruk som saksframlegg den
13.9.2018.
MNA gjennomførte åpen høring i perioden 15.1. – 9.2.2018.
Det er mottatt en høringsuttalelse/kommentar per e-post fra Oddbjørn Ovesen, 7740 Steinsdalen,
datert 19.1.18, jfr. vedlegg 5.
Felles forskrifter og like behandlingsløsninger i Midt-Norge vil bidra til en bedre samhandling
og gi like rammevilkår for de kommunale aktørene i Midt-Norge. Det anbefales derfor at
kommunene i MNA vedtar forslag til ny renovasjonsforskrift.
-
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Forslag til avfallsplan for MNA-kommunene med undertittel «Plan for overgang til sirkulær
økonomi» er oversendt kommunene for vedtak.
Med bakgrunn i avfallsplanen er det utarbeidet en strategiplan 2018-2022 for selskapet, jfr.
vedlegg 6.
Representantskapet i MNA vedtok i møte 4.mai 2017, sak 5/2017, styrets forslag til avfallsplan.
Planen er ment å være eiers mandat/bestilling til MNA og gi føringer og forventninger om
hvilken retning selskapet skal utvikle seg de kommende år.
En felles avfallsplan kan gi grunnlag for en felles struktur på tilbakemeldinger til MNA.
Gjennom oppfølging og eventuelle revisjoner av planen, vil dette styrke kommunenes
engasjement og kontroll av virksomheten. Kommunene oppfordres til å vedta planen og benytte
den som grunnlag for kontroll av måloppnåelse ved gjennomgang i representantskapets organer.
Ny renovasjonsforskrift, retningslinjer til ny renovasjonsforskrift og veileder for utarbeiding
av renovasjonsteknisk plan
Med bakgrunn i sentrale myndigheters krav om økt gjenvinningsgrad og økt fokus på sirkulærøkonomi pågår det i dag et arbeid i Midt-Norge for å etablere et sentralt sorteringsanlegg for
husholdningsavfall. MNA har tatt en aktiv rolle i dette samarbeidet.
I arbeidet med å kartlegge mengder, sammensetning og dagens status hos de forskjellige
aktørene – kom behovet for også å samordne/harmonisere forskriftene. Dette for å oppnå mest
mulig like rammevilkår blant aktørene.
Dette har resultert i forslag til ny felles renovasjonsforskrift for MNA-kommunene.
Det er lagt vekt på å få en oversiktlig struktur i forskriften med en detaljert liste over områder
hvor det kan utarbeides retningslinjer med hjemmel i forskriften uten å endre forskriften. Det er
en tilsvarende adgang til å utarbeide retningslinjer i dagens forskrifter, men det er ikke
spesifisert hvilke områder dette kan gjøres gjeldende.
De viktigste endringene i forslag til ny renovasjonsforskrift er:
 Ny struktur
o Kap.1 Generelle bestemmelser
o Kap.2 Kommunal avfallsordning
o Kap.4 Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall
o Kap.5 Beslutningsmyndighet og klageadgang
o Kap.6 Sanksjoner
o Kap.7 Ikrafttreden
 Presisering av hjemmel til å fastsette retningslinjer til forskriften
o Sortering av husholdningsavfall
o Kategorisering av abonnement
o Kjøreruta, tømmerutiner og frekvens
o Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning
o Renovasjonsteknisk planlegging
o Oppsamlingsenheter og felles bruk
o Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse
o Standplass, avfallshus og lignende
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o Hjemmekompostering
o Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner
o Returpunkt
 Endring av henteavstand fra veg fra 20 m til 10 m
o Med overgang til hjulbeholdere er det riktig å tilpasse henteavstand til normen for
bransjen som er 5 – 10 m fra veg.
 Nytt kapittel om kommunalt samtykke til henting/transport/behandling av
husholdningsavfall
o Ref. til stortingsvedtak 27.februar 2018 om samtykke.
 Krav om renovasjonsteknisk plan ved utarbeiding av arealplaner
o Ref. til vedlegg: «Veileder til renovasjonsteknisk plan».
 Utarbeiding av retningslinjer til renovasjonsforskriften
o Ref. til vedlegg «Retningslinjer til renovasjonsforskrift».
Avfallsplan for MNA-kommunene – Plan for overgang til sirkulærøkonomi og Strategiplan
2018-2022
I 1995 utarbeidet MNA en felles avfallsplan for kommunene etter Statens forurensningstilsyn
(SFT) sin retningslinje 94:02 Avfallsplaner. Planen hadde en status som kommunedelplan i
kommunene.
Etter 1995 er det ikke utarbeidet noen felles avfallsplan for kommunen, men innsamling og
behandling av avfall har gjennomgått en betydelig utvikling siden den første planen ble
utarbeidet. I dag er alle offentlig drevne deponi i regionen avviklet og alt avfall fra
husholdninger blir material- eller energigjenvunnet.
MNA har nå utarbeidet et forslag til ny avfallsplan for MNA-kommunene. Planen skal beskrive
hvordan avfallshåndteringen skal utvikle seg i planperioden, samt beskrive hvilke virkemidler
som skal benyttes for å nå målsettinger som blir vedtatt. Intensjonen er at planen skal være
kommunenes eiermelding til MNA, og at MNA som kommunenes redskap skal utvikle seg fra å
være en aktør som håndterer avfall til å være en aktør som leverer råmaterialer for produksjon
av nye produkter. Avfallsplanen har derfor en undertittel: «Plan for overgang til sirkulær
økonomi».
Planen består av følgende kapittel:
 Innledning
 Plan- og beslutningsprosess
 Forutsetninger for planen
o EU regelverk
o Sirkulærøkonomi
o Kunden i fokus – Leverandøren i fokus
o Kommunens rolle
o Midtre Namdal Avfallsselskaps (MNA) rolle
o Produsentansvar
 Tema og vurderingskriterier for mål i avfallsplanen
 Hovedmål
o Delmål
o Resultatmål
 Samordning av forvaltningsoppgaver ut over dagens avfallsinnsamling og behandling
 Oversikt over resultatmål, tiltak og kontroll
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Vurdering
Denne saken omfatter både de store samfunnsutfordringene innen klima/miljø med overgangen
til en sirkulær økonomi (dvs. hvor færrest mulig ressurser går tapt) og den mer praktiske,
konkrete systematikken rundt avfallshåndtering i dag og framover.
Avfallsplanen (plan for overgang til sirkulær økonomi) trekker opp viktige utfordringer og
problemstillinger, og forsøker å svare på disse gjennom foreslåtte hovedmål, delmål og
resultatmål.
Delmål 1 går på avfallsforebygging og ombruk/gjenbruk, som er to øverste nivåene i
avfallshierarkiet som kan illustreres slik:

I en mer sirkulær økonomi og i det som omtales som framtidas lavutslippssamfunn, må de to
øverste nivåene prege samfunnet. Skal vi lykkes med vesentlig økt avfallsforebygging og mer
ombruk, kreves det en betydelig forsterket og langt mer samordnet innsats fra både MNA,
kommunene, næringslivet og innbyggerne. MNA er, med sin inngående kjennskap til
avfallstyper og avfallsstrømmer, en avgjørende brikke i dette arbeidet, men må trolig etablere et
nærmere partnerskap med særlig kommunene og næringslivet for å lykkes i større grad.
På dette området er fokuset og foreslåtte tiltak i avfallsplanen etter rådmannens oppfatning ikke
sterke nok. Det synes fornuftig at Overhalla kommune ber MNA om å sette avfallsforebygging
og ombruk sterkere på dagsorden framover, og ta initiativ til et nærmere partnerskap om dette
med kommunene og næringslivet.
Innhold i framlagt forslag til avfallsplan vurderes før øvrig til å omfatte gode mål for en
framtidsretta avfallspolitikk.
Avfallsplanen anbefales vedtatt som en temaplan, og ikke som en kommunedelplan.
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Overhalla kommunes renovasjonsforskrift ble siste gang revidert i forbindelse med inngåelse av
ny selskapsavtale med MNA, og egen avtale om tildeling av enerett og drift av renovasjonsordningen (innsamling og behandling av husholdningsavfall og avfall fra kommunale
institusjoner/-virksomheter), (sak 15/15). Disse endringene ga MNA ansvar for oppfølging og
ajourhold av abonnementsregisteret, innkreving av gebyr, samt behandle søknader om fritak og
unntak.
MNA ble imidlertid ikke tildelt enerett for tømming/behandling av slam fra kommunen, da det
var inngått en egen avtale for slamtømming med Namdal Tankrens (varighet 2013-2018 +
opsjon 1+1 år).
I møte den 6.9.18 mellom MNA og kommunenes tekniske avdelinger vedrørende innsamling og
behandling av slam i kommunene, ble det enighet at MNA skulle legge fram et prosjekt med
formål å samle kommunene i et felles anbud på innsamling, av-vanning og behandling av slam.
En ser for seg et samarbeid formalisert ved at kommunene tildeler MNA en tidsbegrenset enerett
på innsamling og behandling av slam begrenset til kontraktens varighet, slik at MNA vil ha
ansvar for anbudet og oppfølging av anbudet så lenge kontrakten løper. Det er foreslått å
oppnevne en arbeidsgruppe bestående av tre personer fra MNA og tre personer fra kommunene.
Forslag til %-sats på administrasjonsgebyr til MNA vil blant annet være en del av det arbeidet
arbeidsgruppen skal utføre før anbudet lyses ut. Rapport vil bli utarbeidet for den enkelte
kommune og vil bli lagt fram for behandling/informasjon i forbindelse med årsberetning til
representantskapet.
Oppstart av arbeidet med felles anbud for innhenting og behandling av slam vurderes til ikke å
ha innvirkning på forslag til ny renovasjonsforskrift, og ovennevnte opplysninger gis kun til
orientering i denne saken.
Øvrige revisjoner av Overhalla kommunes renovasjonsforskrift har henholdsvis vært i 2004 (sak
096/04), og i 2013 (sak 105/13).
Revisjonen i 2004 omfattet en tilføyelse av § 7 Kompostering; at de med installert avfallskvern
kunne inngå kontrakt med kommunen og få redusert avfallsgebyret. Dette på lik linje som ved
kompostering i beholder og gjødselkjeller. Dette under forutsetning av at det ikke legges
matavfall i restavfallsdunker. I tillegg ble det tilføyet følgende i § 10 A Bruk av
oppsamlingsenheter, avsnitt 9, siste setning: ... , med unntak av tilfeller der renovatør er skyld i
skaden.
Revisjonen i 2013 omhandlet innføring av hytte- og fritidseiendomsrenovasjon. Dette er
ivaretatt i forslag til ny renovasjonsforskrifts § 1-2 Virkeområde.
Når det gjelder Overhalla kommunes tillatelse til bruk av avfallskvern, så vil dette ikke omfattes
av forslag til ny renovasjonsforskrifts § 2-5 Hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Det vil
si at det kun kan inngås kontrakt med kommunen om hjemmekompostering ved bruk av egen
beholder, med påfølgende redusert avfallsgebyr.
Bruk av gjødselkjeller er ikke nevnt, men ligger innenfor godkjent håndtering av organisk avfall.
Per i dag har kommunen 189 avtaler om hjemmekompostering, med påfølgende redusert
avfallsgebyr. Mange av avtalene er svært gamle og MNA har i den forbindelse tatt kontakt med
abonnentene for å få tilbakemelding på om de fortsatt komposterer eller ikke.
Det er montert matavfallskvern i følgende kommunale bygg per 14.11.18:
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5 stk. Arnebo, 5 stk. Helsesenteret, 1 stk. Trollstua barnehage, 1 stk. Moamarka barnehage, 1
stk. Ranemsletta barnehage og 1 stk. Hunn skole (per i dag ikke i drift).
Vann- og avløpssektoren opplyser at det per i dag ikke kan påvises ulemper på kommunens
anlegg som følge av bruk av avfallskvern fra husholdninger.
Forurensningsforskriftens 15A-4 Påslipp til offentlig avfallsnett, siste ledd; «Kommunen kan i
forskrift forby påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomhet og
husholdning. Slike påslipp er forbudt fra 1.januar 2007 så fremt ikke kommunen i forskrift gjør
unntak fra forbudet.»
Vedtas ny felles renovasjonsforskrift, må kommunen gi et unntak fra forurensningsforskriften i
egen forskrift for å videreføre tillatelse til bruk av matavfallskvern.
Det må også tas stilling til om bruk av gjødselkjeller og matavfallskvern skal gi rett til redusert
avfallsgebyr eller ikke.
Som tidligere nevnt er det generelt forbud mot påslipp av oppmalt matavfall til offentlig
avløpsnett. De fleste kommuner har et forbud mot montering av avfallskverner, mens de
kommuner som tillater kvern har vedtatt egen lokal forskrift for unntaket.
Salg, kjøp og montering av matavfallskvern er per i dag ikke forbudt. Det vil derfor være
vanskelig å føre en kontroll om husholdninger har montert kvern eller ikke, selv i de kommuner
som har vedtatt et forbudt.
Overhalla kommune har heller ikke en fullstendig oversikt over antall husstander som har
montert kvern, da det antagelig er flere som har kvern i kombinasjon med at de har avtale om
kompostering. I tillegg er det nærliggende å tro at det også er husholdninger som har montert
kvern, men som ikke har signert avtale for å få et redusert avfallsgebyr.
Det er ikke alt organisk avfall som kan kvernes i en matavfallskvern, eller kastes i en
gjødselkjeller, blant annet større bein mm. Hvordan husholdningene skal kvitte seg med
våtorganisk avfall som ikke kan kvernes, uten å ha en matavfallsdunk i tillegg, er derfor
vanskelig. Gjeldende renovasjonsforskrift forbyr å henlegge avfall i naturen, grave ned eller
brenne avfall, jfr. § 4. I forslag til ny renovasjonsforskrifts § 2-2 siste avsnitt er dette videreført
med følgende ordlyd: «Det er ikke tillatt å brenne, grave ned eller legge fra seg husholdningsavfall i det fri. Alt husholdningsavfall skal sorteres og leveres i godkjent oppsamlingsenhet.»
Abonnenter med avtale om kompostering, matavfallskvern eller bruk av gjødselkjeller, har en
reduksjon i avfallsgebyret på kr. 255,- per år (2018-sats).
Med bakgrunn i et ønske fra MNA om en likelydende renovasjonsforskrift og håndtering av
dispensasjoner og fritak i MNA-kommunene, vurderes det som mest hensiktsmessig å anbefale
at framlagt forslag til ny felles renovasjonsforskrift vedtas slik som foreslått.
Selv om det er et generelt forbud gjennom forurensningsforskriftens § 15A-4 om påslipp, samt
at det generelt ikke anbefales å tillate påslipp på offentlige anlegg, så har kommunen ikke hatt
påviselige ulemper forbundet med dette. Det tas ikke stilling til i denne saken om hva som er
den mest korrekte håndteringen av våtorganisk avfall, da dette vil være et komplisert
miljøregnskap.
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Det anbefales derfor å lage en ny lokal forskrift som tillater bruk av matavfallskvern, men uten
at det vil gi en reduksjon i avfallsgebyret. Å ikke gi reduksjon i avfallsgebyret begrunnes med at
husholdningene vil ha behov for matavfallsdunk for å bli kvitt det avfallet som ikke kan
kvernes, samt unngå at det blir kastet i restavfallsdunken.
Når det gjelder bruk av gjødselkjeller så vil det ikke være behov for tillatelse gjennom lokal
forskrift. Behov for matavfallsdunk vurderes likevel som nødvendig også for disse
husholdningene. Det tilrås derfor å ikke gi reduksjon i avfallsgebyret ved bruk av gjødselkjeller.
Kommunens tilføyelse i § 10 A Bruk av oppsamlingsenheter, avsnitt 9, siste setning: ... , med
unntak av tilfeller der renovatør er skyld i skaden, er ikke tatt inn i ny felles renovasjonsforskrift. Bakgrunnen for denne tilføyelsen var at enkelte abonnenter i kommunen opplevde at
avfallsdunken ikke ble håndtert tilstrekkelig forsiktig fra renovatørens side, og at de i disse
tilfellene ble holdt økonomisk ansvarlig for å skaffe ny avfallsdunk.
Dagen avfallsbeholdere framstår som mer robuste enn de beholderne som ble benyttet i 2004, og
det vurderes ikke å være nødvendig med en videreføring av denne tilføyelsen.
Det registreres at det i ny felles renovasjonsforskrifts § 2-8 Kjørerute og krav til kjørbar veg, er
endret minimumsbredde fra 3,0 m til 3,5 m på kjørbar veg, samt at det må bo minimum to
abonnenter langs vegen. Om dette vil ha konsekvenser for abonnenter i Overhalla kommune er
per i dag ikke kartlagt nærmere.
Når det gjelder en endring av henteavstand fra veg fra 20 m til 10 m, så vurderes 10 m
maksimalavstand som akseptabel.
Nytt kapittel 4 Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall er en oppfølging av
stortingsvedtak 27.februar om samtykke. og vurderes ikke nærmere.
Forslag til retningslinjer til renovasjonsforskriften omfatter detaljkrav for enkelte bestemmelser i
forskriften. Retningslinjene vil være et supplement til forskriften og målgruppen er både
abonnenter og utbyggere. En presisering av enkelte bestemmelser i forskriften vurderes som
hensiktsmessig og tilrås vedtatt.
Forslag til veileder Renovasjonsteknisk plan har som hovedformål å få en god
renovasjonsløsning i forbindelse med utbygging, og da primært for bolig- og fritidsbebyggelse
der det benyttes felles oppsamlingsløsninger. Om kommunen skal vedta veilederen, eller om det
er tilstrekkelig at den tas til etterretning knyttes det usikkerhet til. I første omgang anbefales den
derfor å tas til etterretning, og forutsettes brukt i forbindelse med aktuelle utbyggingsprosjekt.
Veilederen tas opp til ny vurdering etter at kommunen har høstet erfaring med bruk av den i
arealplan- og byggesaksbehandling.
-----Framlagt forslag til avfallsplan ble allerede i mai 2017 vedtatt av representantskapet i MNA, og
styret har med bakgrunn i denne laget sin strategiplan for 2018-2022.
En felles avfallsplan for alle MNA-kommunene vurderes som viktig med tanke på de
utfordringer og muligheter avfallssektoren har framover.
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Konklusjon
Det tilrås at forslag til ny felles renovasjonsforskrift for MNA-kommunene, samt retningslinjer
til renovasjonsforskriften, vedtas uten særskilte endringer som skal gjelde for Overhalla
kommune.
Veileder Renovasjonsteknisk plan tas til etterretning. Veilederen skal benyttes i arealplan- og
byggesaksbehandlingen, og tas opp til ny behandling når kommunen har tilstrekkelig erfaring
med bruk av den.
Det tilrås at forslag til avfallsplan for MNA-kommunene vedtas slik som framlagt, samt at
Strategiplan 2018-2022 tas til etterretning.
Det tilrås at det ved bruk av gjødselkjeller og matavfallskvern ikke vil gi redusert avfallsgebyr
fra og med 2019.
Det tilrås at det utarbeides en ny forskrift som tillater bruk av avfallskvern. Matavfallskvern vil
ikke gi reduksjon i avfallsgebyret.
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Saksmappe: 2017/43-19
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Sluttrapport. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Overhalla
kommune.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
87/18
69/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018

Rådmannens innstilling
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Overhalla kommune er sluttført i hht nasjonal
veileder og standard.
Gjennomført kartlegging lagres og publiseres i www.naturbase.no.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken, vedlagt
Type

Dato

X

12.11.2018 Rapport - Kartlegging og verdsetting
av friluftslivsområder i Overhalla
14.11.2018 Egenskapsskjema - Kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder

X

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder ble vedtatt i kommunestyret 19.9.2017,
KOM-sak 52/17.
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Kartlegging og verdsettingen er resultatet av mottatt informasjon og innspill og vurdering av
dette.
Det er laget sluttrapport med presentasjon av arbeidet i form av kart og egenskapstabell for de
kartlagte områdene.
Overhalla kommune ble etter søknad til fylkeskommunen innvilget kr 50 000 i tilskudd til
arbeidet.
En forutsetning var utførelse etter Miljødirektoratets veileder M98-2013.
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er temakartlegging, men kan brukes som
grunnlag i planarbeid, ved sikring av arealer, som kunnskapsgrunnlag for mer målrettet
tilrettelegging og som del av folkehelsearbeidet.
Kartleggingsarbeidet og presentasjonen er utført av Overhalla kommune med arbeidsgruppe satt
sammen av:
 MNS, skogbruks- og miljøvernsjef Aksel Håkonsen
 Kine Bangsund, tidligere ansatt Teknisk avdeling
 Annbjørg Eidheim, teknisk avdeling
Arbeidet har bestått i:
 Innhenting av informasjon fra lag/organisasjoner/ «kjentfolk»
 Utarbeidelse av manuskart
 Registrering av data i egenskapstabell
 Digitalisering av kart i hht sosi-standard
Vurdering
Formålet med arbeidet er bedre kunnskapsgrunnlag om friluftslivsområdene i kommunen.
En målsetting er:
 Sikre friluftsområder for dagens og for framtidige brukere
 Ivareta og utvikle god tilgang til friluftsområder
 Ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv
Dette er en grunnleggende forutsetning for å forvalte kommunens friluftsområder i tråd med
kommunens overordnede mål om å sikre miljøet og en bærekraftig utvikling.
Det gir også god informasjon for arbeid med tilrettelegging og utvikling av friluftslivet i
kommunen.
Rådmannen tar til etterretning at Overhalla kommune har sluttført kartleggingen i hht nasjonal
veileder og standard.
Gjennomført kartlegging lagres og publiseres i www.naturbase.no og gir grunnlag for utbetaling
av innvilgede midler fra Fylkeskommunen.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksmappe: 2018/12133-2
Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Rullering/revisjon - Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022 med
handlingsprogram
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
88/18
70/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018

Rådmannens innstilling
1) Forslag til trafikksikkerhetsplan 2019-2022 med handlingsprogram, datert 21.11.2018,
godkjennes.
2) Det søkes om tilskudd for følgende tiltak i 2019, dette under forutsetning av mulighet til
å søke tilskudd til trafikksikkerhet til fylkeskommunen:
1. Fortau fra fv.17 til Helsesenteret
2. Trafikkløsning OBUS/Gimle
3. Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen
En finansiering av kommunens egenandel (50 %) fremmes som egen sak så snart det er
gjort kjent at det kan søkes om trafikksikkerhetsmidler.
3) Følgende innspill ble gitt til høringsutkast delstrategi veg og handlingsprogram veg
(fylkesveger) (kom-sak 37/18, 19.6.18):
 Fv. 7056 (439) Ranem bru – starte praktisk planarbeid med mål om bygging av ny bru.
 Fv. 7040 (401) Sørsivegen – breddeutvidelse, fastdekke og heving av veg ved
flomutsatte strekninger.
 Etappevis utbygging av gang- og sykkelveg mellom Ranemsletta og Skage, og videre til
Namsos.
 Fv. 7054 (436) Fastdekke på Nordgårdsvegen.
 Fv. 17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av svinger og
avkjørsler fra Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata.
 Fv. 760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang.
 Fv. 17 Siktforbedrende tiltak ved kryss Reinbjørkorsen.
Viser for øvrig til en eventuell egen uttalelse fra Namdal regionråd som Overhalla kommune
deltar i.
Kommunen melder sin interesse for å være et pilotprosjekt i Namdalsregionen når det gjelder
satsing på sykkel på pendlerstrekningen Ranemsletta – Skage – Namsos.
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Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:

Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019 – 2022 med handlingsprogram, datert
21.11.2018

Saksopplysninger
Forslag til trafikksikkerhetsplan 2019 – 2022 med handlingsprogram legges fram som en årlig
rullering av selve planen. Handlingsprogrammet er revidert ut fra status av gjennomførte og
eventuelle nye innspill til tiltak som er mottatt i løpet av året.
Det er ikke tatt inn nye tiltak i handlingsprogrammet.
Plandokumentet er oppdatert ut fra tilgjengelig informasjon fra Nasjonal transportplan og
kommunal statistikk over trafikkulykker, samt fylkeskommunen.
Innspill som mottas i løpet av året blir fortløpende vurdert av teknisk avdeling og blir tatt inn
som saker til arbeidsutvalgets (AU) møter og vurdert nærmere.
Innkomne innspill gjennomgås med tanke på status gjennomført, iverksatt eller planlagt utført.
Enkelte tiltak vurderes sett i sammenheng med prioriterte tiltak på kommunal veg og eventuelt
andre utbyggingsplaner.
I 2018 har AU avholdt tre møter (juni, september og oktober). Møtet i oktober var utvidet med
representant fra Trygg trafikk og Statens vegvesen (befaring skoleveger). Formannskapet som
trafikksikkerhetsutvalg har behandlet sak om ny kommunal retningslinje for skoleskyss.
Det er behandlet saker som omhandler blant annet rett til skoleskyss, forslag til trafikkavvikling
ved OBUS, ønsker om fartshumper, autovern, gatelys, kommunale utbyggingsprosjekt
(helsetomta, parkeringsplass v. adm. bygget), forsøksordning viltvarsling Tranmyra,
utfordringer med snøbrøyting ved parkering i gater Skage Vest, sikt Reinbjørkrysset, samt bruk
av avsatte midler til trafikksikkerhet i 2018.
Status trafikksikkerhetstiltak med tilskudd fra fylkeskommunen 2018:
Ikke tilskuddsordning i 2018.
Status trafikksikkerhetstiltak med tilskudd fra «Økt sykkelbruk i kommuner og
fylkeskommuner» 2018:
Opparbeidelse av gang- og sykkelveg fra jernbaneovergang til avkjørsel Hunn boligfelt, er utført
høsten 2018. Tilskudd 0,5 mill. kr.
Status kommunale trafikksikkerhetsmidler (budsjett 2018, kr. 600 000 eks. mva.):
Tiltak gjennomført og pågående prosjekter:
 Vegbelysning langs gang- og sykkelveg Svalivegen - Svenningsbrona
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Autovern bekkedal Svalivegen
Saksebom gang- og sykkelveg Skage Vest – nedenfor Midtlia
Prosjektering av trafikkløsning OBUS/Gimle
Prosjektering nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen

Pr. 22.11.18 er det regnskapsført kr. 341 073,85 eks. mva. Kostnader til blant annet autovern og
saksebommer er ikke tatt inn pr. 22.11.18, men er planlagt utført i 2018.
Fartshumper Hunnaåsvegen avventes til 2019 og tas samtidig som asfaltering av veger i
utbyggingstrinn 4 Skageåsen, fartshumper Kjerkvegen er planlagt tatt samtidig med
asfalteringsprosjektet i 2019.
Status på øvrige avventende, gjennomførte og pågående tiltak i 2018:
 Nedsatt fartsgrense Skjørlandsvegen: Gjennomført høring, men evt. tiltak vurderes
nærmere i forbindelse med evt. tiltak på vegen.
 Gang- og sykkelveg Overhalla – Skage – Namsos: Planprogram vedtatt, innhenting av
pristilbud reguleringsplan iverksatt på 1.etappe Barliakrysset – Skeisbrua.
 Fv.17 ved Svartvollen: Flytting av overgang til gang- og sykkelveg og rydding langs
Reina for å gi bedre siktforhold ved kryssing av fv.17.
 Krysningspunkt ved Skogmo gjestgiveri: Enkelt tiltak med utfylling er utført, men er
ikke i tråd med det som var skissert som løsning fra Statens vegvesen.
 Vegbelysning: Vurderes i egen sak.
 Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen: Detaljprosjektering, vil kreve en
reguleringsendring.
 Trafikkavvikling OBUS/Gimle: Fremmet finansiering i k.sak 47/18. Vedtak om
bearbeiding av framlagt forslag med sikte på en reduksjon av kostnadene. Ses i
sammenheng med utvikling av skoleområdet og Gimle. Tas opp til ny vurdering budsjett
2019 og rev. av økonomiplanen.
 Evt. videre prosess med sikte på at Overhalla blir godkjent som Trafikksikker kommune
i ordningen som forvaltes av Trygg Trafikk og fylkeskommunene: Arbeidet med dette er
ikke blitt prioritert pga. flere pågående plan- og byggeprosesser og manglende kapasitet i
administrasjonen.
 Fortau fra fv.17 til Helsesenteret
 Gang- og sykkelveg fra Barliakorsen til ny brannstasjon: Vedtatt finansiert, og anbud
under utarbeidelse.
 Siktrydding langs kommunale veger
Vurdering
Det er gjennomført flere mindre og større tiltak i løpet av 2018, og viser at kommunen har fokus
på trafikksikkerhet som en prioritert oppgave.
Arbeidsutvalget for trafikksikkerhet (AU) har vurdert innkomne innspill i sine møter og har
prioritert bruk av midler avsatt til trafikksikkerhet. Rett til skoleskyss og klagesaker i den
forbindelse har vært hovedtyngden av de saker som AU har behandlet i 2018. Dette har resultert
i en fullstendig gjennomgang av trafikksikkerheten innenfor 4-km grensen fra skolene.
Det er ikke registret nye innspill fra innbyggere som ikke har vært kjent tidligere.
Målsetningen i 2018 var å få startet en prosess med sikte på å bli godkjent som Trafikksikker
kommune, en godkjenningsordning med kriterier utarbeidet av Trygg Trafikk i samarbeid med
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fylkeskommunen. Dessverre har det ikke vært kapasitet til å starte denne prosessen i 2018 slik
som vedtatt. Det bør imidlertid tas sikte på å få startet dette arbeidet i løpet av 2019, og ses i
sammenheng med kommunens folkehelsearbeid, sykkelsatsing mv.
En gjennomføring av tiltak langs/på fylkeskommunal veg betinger at tiltakene blir prioritert i
fylkeskommunale vegplaner. Prioriterte tiltak i kommunens handlingsprogram til
trafikksikkerhetsplanen er oversendt som innspill i forbindelse med høring av fylkeskommunens
samferdselsplaner. Om kommunens innspill til tiltak er tatt inn i fylkeskommunens handlingsplaner, er per i dag ikke kjent.
Når det gjelder mulighet for å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak fra fylkeskommunen
(tiltak som prioriteres av fylkets trafikksikkerhetsutvalg), så er det signaler om at dette igjen vil
bli mulig fra og med 2019. Det er derfor viktig at det gjøres en prioritering av hvilke tiltak som
skal omsøkes i 2019.
Følgende prosjekt ble vedtatt prioritert for søknad om trafikksikkerhetsmidler i 2018. I og med
at det ikke ble åpnet for å søke om tilskudd i 2018, tilrås det at disse prosjektene blir prioritert i
2019, samt fortau fra fv. 17 til Helsesenteret:
 Fortau fra fv.17 til Helsesenteret
 Trafikkløsning OBUS/Gimle
 Nytt kryss Svalivegen/Krabbstuvegen
Hvis søknadsfrist for tilskudd blir satt til 1. februar 2019, så vil kommunen få en utfordring med
å få ferdigstilt detaljprosjektering, kostnadsoverslag og finansiering for disse prosjektene i løpet
av januar 2019. Tiltakene vurderes likevel som svært aktuelle å få gjennomført, så prioriteringen
opprettholdes. Erfaringsvis vil kommunen kun få tilskudd til ett tiltak i søknads- og
tilskuddsåret.
Som status på øvrige avventende, gjennomførte og pågående tiltak i 2018 viser, vil mange av
tiltakene bli videreført og arbeidet med i 2019 og 2020.
En oppgradering av eksisterende gatelys langs kommunale veger, samt forslag til prioritering av
ny vegbelysning vil bli fremmet som egen sak.
Miljømessig vurdering
Fysiske tiltak vil ha en generell positiv virkning på miljøet, og en tilrettelegging av gang- og
sykkelveger vil gi en positiv klima- og miljøeffekt i forhold til persontransport, samt gi en
positiv effekt sett i et folkehelseperspektiv.
Ved etablering av framtidig vegbelysning forutsettes det bruk av energieffektiv LED-belysning,
jfr. kommunens klima- og miljøplan. En høyere anskaffelseskostnad vil oppveies av vesentlig
lavere energiforbruk og lengre levetid.
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Saksmappe: 2018/10178-2
Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksframlegg

Prioritering av spillemidler for 2019
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
89/18
71/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018

Rådmannens innstilling
1. Prioritering av spillemidler for 2018
Søker
1
2
3

Tiltak

Totalkostnad

Søknadssum

637 000

237 000

294 000

118 000

748 000

299 000

Overhalla
Standplass og skyteskiver
skytterlag
Feltskytebane
Overhalla idrettslag Sprintbane/Medvindsbane
Rehabilitering kast- og
hoppfelt
Namdal
Råbakken vanningsanlegg
Motorsportklubb
for motocross og
snowcross

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken, vedlegges
Type

Dato

Tittel

Adressat
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X

07.11.2018 Møtereferat Idrettsrådet tirsdag 6.
november 2018
Anleggsplan for idrett, friluftsliv og
kulturbygg 2019

Saksopplysninger
Ved fjorårets behandling av spillemidler i kommunestyret ble det stilt spørsmålstegn om hvorfor
antall søknader om spillemidler er lavt. I fjor var det 4 søknader, i år er det 3 søknader.
Det er tatt initiativ til å få idrettsrådet aktivt i idrettsdebatten, og det er avholdt møte hvor alle
som er interessert i idrett ble ønsket velkommen.
Idrettsrådet består av idrettslag som er medlem i NIF. I Overhalla er det OIL, Namdal
Motorsportklubb, Namdal Golfklubb og NMK Namdal. Disse fire lagene utgjør styret i
idrettsrådet med Eskil Skarland, leder i OIL som leder.
Det er enighet om at idrettsrådet skal være et forum for de som skaper aktivitet for unge.
De er også veldig bevisst på betydningen av samarbeid for å kunne drive dagens aktivitet, og
ikke minst videre aktivitet.
Trivsel er en suksess-faktor og er avgjørende for at unge ikke slutter for tidlig. Men i en liten
kommune vil en oppleve svingninger, uten at det kanskje har en konkret årsak.
Det er ikke mangel på aktivitet som er årsak til få søknader om spillemidler.
Anleggene blir mye brukt, f.eks er Gimle helt sprengt.
Når det nå planlegges oppgradering av uteområdet på OBUS, Gimle, Hunn skole er dette
eksempel på store og små anlegg som alle er spillemiddelberettiget. Idrettsrådet er enig om at
kontakt mot kommunen v/teknisk sjef og kultursjef er veldig viktig for å ha nødvendig
kommunikasjon vedrørende videre utbygging.
Søknad om spillemidler er krevende.
Både idrettslaget og NMK Namdal har prosjekt på gang. Prosjektene må ytterligere
gjennomarbeides før søknad om spillemidler kan startes.
De er enige om at idrettsrådet kan være en læringsarena for hverandre i forhold til
spillemiddelsøknader.
Idrettsrådet har diskutert og prioritert årets søknader.
Vurdering
Idretten i Overhalla har samlet seg og er enige om en veg videre hvor samarbeid og
kommunikasjon mellom lag/foreninger og kommunen er viktig, ikke minst med tanke på
utbygging av videre anlegg. De ser ikke få søknader som et problem. Aktiviteten er der. Det
viktigste er å ha gjennomarbeidde prosjekt som fyller de behov som idretten og kulturen i
Overhalla har.
Spillemidler 2019
Det er 3 søknader om spillemidler, 2 er fornyet og en er ny.
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Søker
Overhalla
skytterlag
Overhalla idrettslag

Tiltak
Totalkostnad Søknadssum
1
Standplass og skyteskiver
637 000
237 000
Feltskytebane
2
Sprintbane/Medvindsbane
294 000
118 000
Rehabilitering kast- og
hoppfelt
3
Namdal
Råbakken vanningsanlegg
748 000
299 000
Motorsportklubb
for motocross og
snowcross
Overhalla skytterlag og OIL har fornyet sine søknader vedrørende Standplass, skyteskiver og
feltskytebane på Skogmo og renovering av banen på Svenningmoen.
Renoveringen på Svenningmoen er ferdig.
Namdal Motorsporklubb har kommet med ny søknad som gjelder vanningsanlegg til anlegget
deres. Opprinnelige planer var tilkobling til MNA sitt anlegg, men dette kunne ikke
gjennomføres pga brannkrav.
Det ble derfor mye større kostnader, og det opprettet eget prosjekt og egen søknad.
Idrettsrådet prioriterer søknadene fra i fjor likt. Disse prioriteres foran den nye søknaden.
Rådmannen anbefaler at idrettsrådets prioritering følges.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2018/11802-1
Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2019-2023
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
90/18
72/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret vedtar Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Overhalla
kommune
2. Kommunestyret vedtar rapport med tiltaksplan for helhetlig ROS-analyse og legger den til
grunn for kommunens videre arbeid med beredskap.
3. Kommunestyret vedtar revidert beredskapsplan og beredskapsplan for langvarig strømbrudd.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

13.11.2018 Helhetlig Ros-analyse 2019-2023

Saksopplysninger
Dette er andre utgave av helhetlig ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) som utarbeides
for Overhalla kommune. Den første utgaven av kommunens helhetlige ROS ble vedtatt av
kommunestyret 18.11.2013. Gjennomføringen av helhetlig ROS ble den gang utført i regi av
beredskapsprosjektet i Midtre Namdal samkommune. Kommunens oppfølging ble konkretisert i
en oppfølgingsplan som inneholdt overordnede målsettinger, prioriteringer og tiltak for
fireårsperioden 2014-2018.
Sivilbeskyttelseslovens § 14 omhandler kommunal beredskapsplikt og gjennomføring av
risiko- og sårbarhetsanalyse:
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf.
plan- og bygningsloven § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og
sårbarhetsbildet.”
I tillegg til at det var tid for revidering av helhetlig ROS, fikk kommunen et beredskapstilsyn av
Fylkesmannen 29.8.17. I forbindelse med beredskapstilsynet mottok kommunen 1 avvik og 2
merknader i forbindelse med dagens helhetlig ROS.
Avvik:
«Overhalla kommunes helhetlig ROS er ikke i tråd med forskriftens § 6, 1. ledd, 1. punktum».
Utdypende kommentar fra Fylkesmannen: Kommunen har påpekt risikoforhold som ikke er
dokumentert i Helhetlig ROS. Kommunen har mye ny informasjon som gir grunnlag for
oppdatering av Helhetlig ROS.
I tillegg til dette avviket fikk også kommunen følgende merknader:
Merknad 1
Kommunen kan med fordel synliggjøre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i
overordnet planverk- som planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.
Merknad 2
Kommunen mangler en plan for opplæring innen kriseberedskap. Dette kan løses ved å tidfeste
gjennomføring av trening eller enkle øvelser.
Gjennomført Ros-analyse gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen, og er
dokumentert i krisestøtteverktøyet DSB-CIM, se vedlegg «Rapport aggregert risikobilde». Det
er i alt 33 uønskede hendelser som er analysert for Overhalla kommune, se under:
Naturhendelser
Ekstremvær, 5 hendelser
Pandemi, 1 hendelse
Flom, 1 hendelse
Kvikkleireras, 1 hendelse
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Store ulykker
Luftfart, 1 hendelse
Veitrafikk, 2 hendelser
Brann, 11 hendelser
Atomulykke, 1 hendelse
Bortfall kritisk infrastruktur
Strøm, telefoni og elektronisk kommunikasjon, 6 hendelser
Vannforsyning, 3 hendelser
Tilsiktede hendelser
Vold, terror og gisseltaking, 1 hendelse
Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt retter seg mot uønskede hendelser som utfordrer
kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved en sikkerhetspolitisk krise eller ved væpnet
konflikt. Når det gjelder «hverdagshendelser», altså ulykker og hendelser i det daglige,
håndteres disse under daglig drift.
Ros-analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse, og gir et grunnlag for
oppfølging og prioriteringer.
Vurdering
Kommunens oppfølging er konkretisert i rapport med tiltaksplan som inneholder overordnede
målsettinger, prioriteringer og tiltak for fireårsperioden 2019 – 2023. Planen er utarbeidet i
henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt.
Ei viktig målsetting med kommunens samfunnssikkerhetsarbeid er å styrke det
forebyggende arbeidet, beredskapen og kommunens krisehåndteringsevne. Det er i den
forbindelse også foretatt en revidering av kommunens beredskapsplan og kommunenes
beredskapsplan for langvarig strømbrudd. Under arbeidet med denne revideringen ser en at
beredskapsplanen for langvarig strømbrudd må videreutvikles i kommende planperiode, for å
gjøre kommunen enda bedre rustet til å takle en situasjon med langvarig strømbrudd.
Prioriteringer og tiltak
Kriseledelsen foreslår følgende prioriteringer og tiltak for perioden 2019-2023 som oppfølging
etter ROS-analyse.
Hendelser

Tiltak
Flomhendelser:
1. oppdatere flomsonekart
2. nye fysiske sikringstiltak
3. heving av veg på flomutsatte
strekninger
4. kartlegge kulverter/bruer og hvor
vannet renner når disse går tett
5. etablere hensynssoner i tråd med
flomsonekartlegging
6. eget tiltakskort for flom i Namsen
7. retningslinjer for lokal
overvannshåndtering i sentrums-

Naturhendelser
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områder
Kvikkleireskred:
1. rengjøring av kulvertinnløp
2. sikringstiltak i elver og bekker
3. utvidet kartlegging, grunnboring
4. kartlegging av eksisterende
bekkelukkinger
5. rutine/prosedyre ved varsling av
kvikkleireskred.
Store ulykker

1. kontinuerlig utvikling av
vedlikeholdsrutiner og prosedyrer
2. plan for kompetanseheving og
øvelser for restrisiko, innen brann
planlegges fullskalaøvelser annet
hvert år
3. brannforebygging som
brannrunder og overrislingsanlegg
utsatte rom
4. utvikle samhandlingsrelasjoner
med sentrale aktører
5. vegstandardheving
6. mer politinærvær på veg
1. videreutvikle beredskapsplan for
langvarig strømbrudd
2. revidere beredskapsplan helse og
omsorg
1. revidere beredskapsplan for
barnehage og skoler
2. gjennomføre øvelser

Bortfall av kritisk infrastruktur

Tilsiktede hendelser

Plan for øvelser og møter i planperioden
I merknad 2 fra fylkesmannens beredskapstilsyn 29.8.2017 heter det;
«Kommunen mangler en plan for opplæring innen kriseberedskap. Dette kan løses ved å tidfeste
gjennomføring av trening eller enkle øvelser».
Det er derfor laget en oppfølgingsplan der øvelser og møter er tidfestet, som i tillegg vil bidra til
at kommunen får en god struktur på oppfølging av tiltakene fra helhetlig ROS.
Interne øvelser/møter

Hyppighet

Ansvarlig

1

Oppfølgingsmøte i kriseledelsen

Rådmann

2

Innkallingsøvelse /kriseledelsen
via kriseverktøyet CIM
Samarbeide med frivillig lag og
organisasjoner om felles
skrivebords øvelse/case

Medio juni
årlig
Desember og
juni årlig
2019
Annet hvert år

3
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Rådmann
Ordfører og beredskapskoordinator

4
5
6

7

Møte i beredskapsrådet +
øvelse med en diskusjonscase
Fylkesmannens øvelse

2020
Annet hvert år
Årlig

Beredskapskoordinator

Gjennomføre ROS-analyser i
enhetene.
Kompetanseheving og
bevisstgjøring.
Delta på aktuelle møter og kurs

Kontinuerlig
etter behov

Enhetsledere

Ved behov

Rådmannen/beredskapskoordinator

Fylkesberedskapssjefen

Miljømessig vurdering
Klimaendringene gjør at vi også i Overhalla framover vil merke stadig hyppigere ekstremvær.
Særlig vil dette føre til behov for tilpasning til kraftigere nedbør og økte problemer med
overvann, endringer i flomforhold og jord-/kvikkleireskred. Ekstremvær kan også påvirke
strømforsyningen og dermed også kommunikasjons- og dataløsningene som vi blir stadig mer
avhengige av.
Klimaendringene vil også i ulike deler av verden kunne føre til økt sosial og politisk uro, noe
som igjen kan gi konsekvenser også i Norge.
Overhalla kommunes klima- og miljøarbeid er dermed også en del av vårt arbeid med beredskap
og det å forsøke å unngå for store klimaendringer. Samtidig ser vi at klimaendringer som
allerede er i gang setter beredskapen i kommunene stadig oftere på prøve. Framover vil det
helhetlige beredskapsarbeidet måtte få sterkere fokus, både i Overhalla og i øvrige kommuner.
Gjennom arbeidet med revidering av kommunens helhetlige ROS-analyse har vi gjennomgått
ulike hendelser og kommunens beredskap. En slik prosess er i seg selv bevisstgjørende.
Kommunens kriseledelse vil gjennom årlig håndtering og utvikling av tiltak ut fra ROSanalysen forsterke og videreutvikle vår beredskap.
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Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2018/11801-2
Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Boligplan for Overhalla kommune 2019-2023
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
91/18
73/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret vedtar Boligplan for Overhalla kommune 2019-2023.
2. Realisering av byggeprosjekter i planperioden utredes nærmere og behandles politisk i
hvert tilfelle.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Vedlegg:
 Boligplan for Overhalla kommune 2019-2023
Saksopplysninger
Overhalla kommune har revidert tidligere boligsosial plan som nå videreføres som Boligplan
2019 – 2023. Revisjonsarbeidet har ført til at planen som legges frem har en annen form og et
annet innhold enn den opprinnelige planen.
Boligplan for Overhalla kommune gir grunnlag for beslutninger om strategiske og operative mål
og tiltak frem til 2023.
Planarbeidet startet høsten 2017 med følgende arbeidsgruppe;
• Annbjørg Eidheim teknisk avdeling
• Siri Hongseth enhetsleder kultur og samfunn
• Sara Kværnø Saugen NAV
• Beate Galguften Aunet enhetsleder hjemmetjenesten
• Heidi Kildal enhetsleder helse og familie
• Kirsten Svarliaunet enhetsleder sykeheimen
• Marita Følstad enhetsleder bo- og miljøtjenesten
• Bente Eidesmo fagsjef helse og omsorg (leder)
Planprosessen har tatt lang tid av ulike grunner i tillegg til en del usikkerhet i forhold til
mandatet. Spørsmålet var om en skulle skrive en boligsosial plan, en boligpolitisk plan eller
boligplan. Etter noen diskusjoner internt og eksternt ser en at mange kommuner velger å ta inn
det generelle boligaspektet og ikke bare det boligsosiale.
Boligplanen omfatter alle på boligmarkedet, men med klart fokus på vanskeligstilte innbyggere.
Det å bo trygt og godt i egen bolig gir opplevelse av verdighet og tilhørighet til samfunnet, og
gir handlingsrom for eget liv.
Boligplanen er delt inn i 3 kapitler med hver sin handlingsplan
Kapittel 1 Boligsosiale forhold
Kapittel 2 Organisering av boligformidling
Kapittel 3 Generell boligutvikling
Kommunens ansvar for å skaffe bolig og tilby boligsosiale oppfølgingstjenester for
vanskeligstilte er regulert i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdstjenesten samt i lov om
helsetjenester i kommunene med tilhørende rundskriv.

Oppsummering av tiltak i handlingsplan

Boligsosiale tiltak
Helsetomta; byggetrinn 1

2019
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Teknisk sjef

1
2
3
4

utbygging av omsorgsboliger til
funksjonshemmede og andre.
Helsetomta; planlegging og bygging
av byggetrinn 2 inkl.
20 omsorgsboliger eldre
Kommunal strategi for
drift/bygging/salg av kommunale
boliger
Initiere fortetting og bygging av
boliger i sentrum, for å avlaste
behovet for omsorgsboliger og
kommunale boliger (viser til pkt 1 og
2 under kap. 3)

planperioden

Teknisk sjef
Fagsjef helse

d.d.

Rådmann

d.d.

Rådmann

Tiltak boligformidling
1

2

3

Boligforum drift
Ansvar for samarbeidsrutiner innen
bolig (vedlikehold, bruk, rutiner innog utflytting)
Boligforum økonomi
Ansvar for oppfølging av ikke betalt
husleie.

Boligforum forvaltning
Tilfredsstillende rullering i
omsorgsboliger, kommunale boliger
og sykehjem.
Utarbeide kriterier og rutiner som
implementeres i tjenestene.

Enhetsledere helse
Vaktmester
teknisk
NAV
Teknisk
Saksbehandler
helse
Fagsjef helse
Økonomisjef
Økonomiavdeling
MNS
Enhetsledere helse
Saksbehandler
helse
flyktningetjeneste
Teknisk avd.

Oppstart i 2018

Møte minimum 2
ganger pr år
eller ved behov

Møte en gang årlig

Tiltak boligutvikling
1
2

Kommunal strategi for å stimulere det
private markedet til å bygge boliger
sentrumsnært
Tilstrekkelig med sentrumsnære
byggeklare tomter

d.d.

Rådmann

d.d.

Rådmann

Vurdering
En boligplan skal være retningsgivende innenfor det boligpolitiske og boligsosiale området.
Planen skal være grunnlag for helhetlig tenkning, prioriteringer og strategier innenfor
boligområdet.
For at kommunen skal løse utfordringene for vanskeligstilte, er det viktig at den generelle
boligpolitikken også er velfungerende.
Det gjøres i dag mye godt boligsosialt arbeid på individnivå innenfor de enkelte tjenesteområder
og overfor enkelte brukergrupper. En forutsetning for å lykkes med boligarbeidet er at alle
fagområder har et boligsosialt perspektiv og nødvendig kompetanse. Konkret innebærer det
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behov for samordning og samhandling mellom de fagspesifikke tjenestene og de tjenestene som
forestår forvaltning og drift av kommunens samlede boligmasse.
Boligbehovet kan ikke løses gjennom nyanskaffelser alene. Det må legges til rette for løsninger
som kombinerer omdisponeringer og endring i eksisterende bygningsmasse og nyanskaffelser.
I tillegg må boligarbeidet innrettes slik at det blir økt gjennomstrømming i eksisterende boliger,
økt bruk av korttidskontrakter og tydeliggjøring av hvem som er i målgruppen for de
kommunale utleieboligene.
For å følge opp de ulike perspektivene vil rådmannen etablere 3 ulike boligforum, som har hver
sine oppgaver innen drift, økonomi og forvaltning.
Miljømessig vurdering
I realisering av konkrete boligprosjekter og i revidering av plan bør nye teknologiske løsninger
og muligheter vies oppmerksomhet. Dette både i et miljømessig og personellmessig perspektiv.
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Saksmappe: 2018/12303-1
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Bruk og forvaltning av utbytte fra NTE AS
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
94/18
74/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018

Rådmannens innstilling
1. 20 % av Overhalla kommunens utbytte fra NTE AS overføres Namdal regionråd.
Midlene forvaltes i henhold til regionrådets «Retningslinjer for NTE-fondet».
2. Overhalla kommune avsetter 80 % av årlig utbytte fra NTE AS til et «nærings- og
samfunnsutviklingsfond» som bundne fondsmidler, i tråd med betingelsene for
overføringen av eierskap fra fylkeskommunen til kommunene. Det skal for 2019 ikke
brukes midler fra dette fondet. Rådmannen kommer nærmere tilbake med egen sak om
formål og retningslinjer for dette fondet.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato
4.10.18

Tittel
Melding om vedtak «Retningslinjer for NTE-fondet» i Namdal regionråd

Saksopplysninger
I forbindelse med fylkessammenslåingen i Trøndelag ble eierskapet til Nord Trøndelag
elektrisitetsverk (NTE AS) overdratt kommunen fra tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune.
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Kommunestyret vedtok i mars 2017 overdragelsen med de betingelsene som var i avtale om
aksjeoverdragelse. I hht til utbyttemodellen for selskapet, vedtatt av Nord Trøndelag
fylkeskommune mars 2016, vil utbytte til eierne kunne ligge rundt 60 millioner kr årlig fra 2019.
Det er totalt 21 eierkommuner. Overhallas andel er på 2,61 %, og årlig utbytte kan ut fra det
antas å være i overkant av 1,5 millioner kr.
I avtalen om aksjeoverdragelse fra NTE AS punkt 9.2.2 stilles det krav om at utbyttemidlene
skal brukes til utviklingstiltak og forvaltes atskilt fra Kommunens øvrige midler. Midlene skal i
hht til dette legges over i kommunale/ regionale næringsfond og/ eller egne kommunale fond for
samfunnsutvikling med definerte formål og vedtekter. Forvaltning av utbyttemidlene skal følge
bestemmelsene i kommunens finansreglement. I Overhalla er det innskudd i bank og plassering i
pengemarkedsfond med en bindingstid inntil 12 måneder. Utbytteplanen gjelder i ti år fra
kommunene overtar selskapet.
20 % av utbyttet til kommunene som er tilsluttet Namdal regionråd skal tilfalle regionrådet. Den
24.09.2018 vedtok de «Retningslinjer for NTE-fondet» som angir bruk, forvaltning og styring
av det nye utviklingsfondet i Namdalen. Primærbruken er tiltak som skal bidra til å nå
«Namdalsstrategien». I tillegg regionale prosjekter og egne utviklingsprosjekter.
Kommunestyret i Overhalla sluttet seg til vedtektene for regionrådet og herunder andelen til
felles NTE-fond i desember 2019.
Vurdering
NTE har en ekspansiv strategi og ønsker å være blant de ti største kraftselskapene i landet. På et
tidspunkt vil strategien kunne kreve en kapitalutvidelse. Kommunene som ønsker å opprettholde
sitt eierskap må trolig belage seg på å skyte inn mer egenkapital. Kommunene kan i dag ikke
lånefinansiere slike innskudd, men bruke av fond, overføring fra ordinær drift eller salg av
anleggsmidler. Kommunene er i startfasen som eiere av selskapet.
Noen av eierkommunene har valgt å opprette «kraftfond» av utbyttemidlene. Fondenes formål er
å investere i kraftsektoren. Det legges opp til at en prosentvis andel årlig kan disponeres til tiltak
i hht til bestemmelsen. Namsos har bestemt å bruke inntil 2 % i året og 2,5 i Stjørdal. Grunnen
til at de har valgt å sikre en vekst i fondet er for å sikre et langsiktig eierskap. Både ved å kunne
benytte seg av forkjøpsrett hvis andre selger og kapitaltilførsel.
20 % av utbyttet er som omtalt ovenfor bestemt overført til Namdal regionråd. Grong kommune
har i sitt vedtak anmodet om at regionrådets «NTE fondet» dekker fellestiltak som Visit
Namdalen og Ungt Entreprenørskap. Rådmannen ser det ikke som unaturlig at regionrådet
vurderer bruk av fondet opp mot denne type felles nærings- og samfunnsutviklingstiltak.
Kommunens eierskap i NTE er i startfasen og det kan være for tidlig å fastslå hva eierskapet vil
innebære for Overhalla kommune over tid. Selskapet er etablert og utviklet for og med
innbyggerne i Nord Trøndelag. De er nå også eiere og kommunene har mulighet til å påvirke
deres interesser. Et langsiktig eierskap vil ivare innbyggerne og kan på sikt gi positive
økonomiske virkninger.
Rådmannen anbefaler derfor at 80-prosentandelen av utbytte som ikke overføres regionrådet
avsettes til et kommunalt «nærings- og samfunnsutviklingsfond» i tråd med betingelsene som er
satt for overføringen av eierskapet og utbyttepolitikken de ti første årene. I 2019 og i en tidlig
fase bør kommunen også være tilbakeholden med å bruk midler fra fondet, slik at en bygger opp
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fondet til en viss størrelse som også kan brukes til kapitalutvidelse i NTE, om det blir
nødvendig.
For øvrig kan en se for seg at fondet skal kunne brukes til nærings- og samfunnsutvikling i
kommunen over tid.
Rådmannen vil komme nærmere tilbake til kommunestyret med egen sak om forslag til formål
og retningslinjer for fondet.
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Rådmann i Overhalla

Saksmappe: 2011/1520-59
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Organisering av vannforvaltninga. Prosjektstilling som vannkoordinator i
Namdalen.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
95/18
75/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune støtter at kommunene i Namdalen går sammen om en felles 100
prosent vannkoordinatorstilling fra 1/3-2019 til 31/12-2021 og vil delta i arbeidet.
2. Arbeidet gjennomføres som prosjekt (Vannforvaltning i Namdalen) med finansiering fra
vannregionen og kommunene.
3. De kommunale kostnadene i prosjektet fordeles med 30 prosent fast beløp og 70 prosent
etter folketall i hver kommune.
4. Overhalla kommune bidrar i 2019 med kr 40.760 og i 2020/2021 med kr 43.360 per år
som medfinansiering i prosjektet.
5. Stillinga knyttes til Namdal regionråd med Namsos som vertskommune og daglig leder i
regionrådet som nærmeste overordnede - med mulighet til arbeidssted i en av
kommunene eller et annet relevant fagmiljø dersom dette er ønskelig og/eller
hensiktsmessig.
6. Vannområdeutvalget med representanter fra hver kommune er styringsgruppe for
prosjektet.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fratrådte under sakens behandling og avstemming etter vedtak som
inhabil.
Hjemmel: Fvl. §6a
Begrunnelse: Tilrettelagt saken, Namdal regionråd.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken:
Vanndirektivet er et av EUs viktigste miljødirektiver og banebrytende for norsk
vannforvaltning. Landet er delt i vannregioner, hvor vi tilhører Trøndelag vannregion som
forvaltes av Trøndelag fylkeskommune. Vannregionen har 12 vannområder, inndelt etter
vannveger og nedslagsfelt.
Forskriften forutsetter at vannet forvaltes der det renner – på tvers av kommunegrenser,
fylkesgrenser og landegrenser. Alle kommuner inngår i minst ett vannområde – noen er delt
mellom flere.
Formålet med vanndirektivet er at «vannet skal beskyttes mot forringelse». Vannforskriften
krever at «alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021».
Vannregionmyndigheten, ved fylkeskommunen, har over tid initiert en mer aktiv oppfølging og
anbefaler en styrking av arbeidet med gjennomføring av vannforskriften i Namdalen. Et
samarbeid mellom vannområdene i Namdalen anses hensiktsmessig. Dette vil forbedre
oppfølging og oppgaveløsning som dekker vannområdene Namsenvassdraget, Ytre Namsen,
Ytre Namdal, Ångermanälven og Indalsälven.
Den regionale vannforvaltningsplanen for 2016-2021 omfatter alle sektorer med myndighet som
berører vann. Det settes i 2018 i gang rullering av planen, og ny oppdatert plan skal gjelde fra
2022-2027. Planen vedtas ved kongelig resolusjon.
Namsenvassdraget har i dag en 40 prosent stillingsressurs knyttet til Grong kommune, mens de
to andre vannområdene ikke har dedikerte stillingsressurser. Vannregionen har henstilt om at
vannområdene i Namdalen går sammen om en felles koordinator, helst i 150 prosent stilling (50
% i hvert vannområde) og vannregionen bidrar med økonomisk bidrag til hvert vannområde
med inntil 160.000 kroner i året. For de tre vannområdene i Namdalen vil dette utgjøre et
tilskudd på til sammen inntil 480.000 kroner. Øvrige kostnader betinger medfinansiering fra
kommunene.
Saken ble presentert i sommermøtet i Region Namdal i 2017 og i rådmannsforum i Namdal
regionråd i august 2018. Våren 2018 foreslo regionrådet at stillingsressursen i Grong midlertidig
ble utvidet til 70 prosent stilling og oppgavene utvidet til også å gjelde de to andre
vannområdene i regionen. Dette forslaget ble avvist av Trøndelag fylkeskommune, som stiller et
minstekrav om 50 prosent stilling i et vannområde, eller minimum 100 prosent for koordinering
av alle de tre områdene i Namdalen.
Rådmannsforum i Namdalen drøftet saken i august og landet på å anbefale en engasjementsstilling på 100 prosent for det som gjenstår av vannforvaltningsplanens virketid (2019-2021). De
tilrår å knytte stillinga administrativt til regionrådet, men at arbeidssted eventuelt kan være i en
kommune eller knyttet til et annet relevant fagmiljø hvis dette er ønskelig eller hensiktsmessig.
Vannkoordinatorens (vannområdelederens) oppgaver:
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Jobbe med konkrete miljøprosjekter i kommunene
Følge opp/bistå kommunene i deres ansvar og oppgaver:
 Kartlegge og registrere avløp i spredt bebyggelse
 Tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg
 Utbedring av utilstrekkelige renseanlegg
 Sørge for tilstrekkelig med kantvegetasjon langs vassdrag
 Sørge for at rundballer lagres på forsvarlig måte
 Følge opp gjødselplaner
 Gjennomføre biotoptiltak for anadrom laksefisk
 Overvåke vassdrag
 Informasjonstiltak
Samarbeide med øvrige etater og aktører
Etablere/bistå prosjektgruppe for vannområdene, eventuelt temagrupper for ulike
områder
Innkalle til/være sekretær for møter i vannområdeutvalget
Foreslå medlemmer og oppgaver for lokale referansegrupper og bistå disse
Søke driftsmidler, prosjektmidler og overvåkingsmidler
Holde faglig kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag
Ha nødvendig kontakt med øvrige sektormyndigheter i vannregionutvalget
Delta i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag
Delta i vannområdeledernes forum i vannregion Trøndelag
Benytte seg av faglige verktøy, herunder vann-nett og vannmiljø-databasen
Administrere overvåkningsprosjekter i vannområdet
Være pådriver for samarbeidsprosjekter i vannområdet

En hel stilling som vannkoordinator/vannområdeleder antas å gi følgende økonomiske
konsekvenser:
Lønn/sosiale utgifter 650.000 kr
Drift, husleie, møter, reise mm 250.000 kr
Totalt 900.000 kr
Finansiering:
Trøndelag vannregion 480.000 kr
Medfinansiering kommunene 420.000 kr
Fordeling mellom kommunene i regionrådet (minus Osen) etter den kostnadsnøkkelen som
benyttes i regionrådet; 30 prosent likt beløp, og 70 prosent fordelt etter folketall.
30 prosent likt fordelt vil gi et fastbeløp per kommune i 2019 på kr 126.000 : 13 = kr. 9692 og et
beløp per innbygger på kr. 294.000 : 36.875 (folketallet per 01.01.18) = kr. 7,97.
For 2020 og 2021 blir det (etter endring i kommunestrukturen) kr 126.000 : 10 i fastbeløp = kr.
12.600 pluss kr 8,- per innbygger
Dersom dette avrundes til kr. 10.000 i fastbeløp og kr 8,- per innbygger vil det gi følgende
kommunefordeling i 2019:
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Konkrete tiltak må eventuelt prioriteres og dekkes av den enkelte kommune. Det kan også være
mulig å utløse ekstern finansiering for enkelttiltak eller delprosjekter.
Styringsgruppe for prosjektet foreslås lagt til vannområdeutvalget, som hver kommune
oppnevner representanter til. I inneværende valgperiode er denne sammensatt slik:
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Vurdering
Helhetlig forvaltning av vannet i regionen kan trolig best ivaretas gjennom en felles
koordinatorstilling. Evnen og muligheten til å identifisere utfordringer og følge opp med tiltak
vil bli styrket og ivaretatt enhetlig. Det er mange aktører som berøres av vannkvaliteten og
vannforvaltninga: Oppdrett, landbruk, industri, kraftproduksjon/reguleringer, befolkninga og
leveforholdene for planter og organismer i vannet.
Det oppfattes også som både nødvendig og ønskelig med større fokus på vannkvaliteten i sjø
enn man tidligere har hatt.
Kommunene har gjennom flere år vært involvert i vannforvaltninga, men engasjementet i
vannområdene har vært varierende. Organisering gjennom felles stillingsressurs vil medføre mer
dedikert og kontinuerlig innsats på vannforvaltning i hele Namdalen.
Økonomi:
Bare Namsen vannområde har hatt stillingsressurser fram til nå. For de kommunene som
omfattes av dette vannområdet, vil ny organisering ikke medføre vesentlig endra kostnader til
stillingsressurs. For Ytre Namsen og Ytre Namdal vannområde vil medfinansiering til
stillingsressurs medføre nye kostnader. Hver kommune må vurdere hvordan inndekning skal
skje.
Organisering:
Koordinatorstillinga knyttes til regionrådet (fysisk og/eller administrativt), noe som kan sikre
det regionale perspektivet og behovet for hele Namdalen, gi fullt fokus på vannforvaltning og vil
være «nøytral grunn». Med samlokalisering med regionrådet kan det også være fordeler med
nærhet til prosjektledelsen for kystsoneplanen som nå utarbeides i Namdalen. Det kan være
faglige eller andre grunner til at arbeidsstedet for stillinga er i en av kommunene eller et annet
relevant fagmiljø.
Konklusjon:
1. Rådmannsforum i Namdal regionråd anbefaler overfor kommunene at kommunene går
sammen om en felles 100 prosent koordinatorstilling fra 1/1-2019 til 31/12-2021.
2. Arbeidet gjennomføres som prosjekt (Vannforvaltning i Namdalen) med finansiering fra
vannregionen og kommunene
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3. Stillinga knyttes til Namdal regionråd med Namsos som vertskommune og daglig leder i
regionrådet som nærmeste overordnede - med mulighet til arbeidssted i en av
kommunene eller i annet relevant fagmiljø dersom dette er ønskelig og/eller
hensiktsmessig.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2018/12063-2
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsbudsjett 2019
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre
Overhalla arbeidsmiljøutvalg

Utvalgssak
92/18
76/18
3/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018
30.11.2018

Rådmannens innstilling
1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jf.
eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav a.
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt
fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§3 og 4 første
ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være likt 6/7 av differansen mellom
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verker og bruk som fra og med 2019
blir ansett som næringseiendom.
3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf esktl. § 11
første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bosted for skatteåret
2019 er 4 promille, jf esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn
for fritidsboliger.
4. Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i 2018. Eiendomsskattenemdas
vedtak i 2018 legges til grunn.
5. Eiendomsskatten skrives ut 3 ganger årlig, men det åpnes for 12 ganger årlig hvis
ønskelig.
6. Kommunalt avgiftsregulativ for 2019 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn
sammen med årsbudsjett.
7. Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på
77.112.000 kr for 2019.
8. Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på 3760.000 kr.
9. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 vedtas som foreslått. Det fordeles 243.273.000
kr til drift jf. budsjettskjema 1A.
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Budsjettskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

R 2017
89 306
145 974
6 927
391
21 685
264 283

Renteinntekter og utbytte
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Mer/mindreforbruk
Budsjettskjema 1B - drift
Politiske styringsorganer
Stabs- og støttefunksjoner
Fagområde oppvekst
Fagområde helse/sosial
Fagområde kultur
Fagområde teknisk
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag
Midtre Namdal Samkommune
Innsparingsmål integreringsordningen

B 2018
88 272
148 500
6 889
391
11 462
255 514

B 2019
90 082
151 225
10 254
391
9 558
261 510

-

2 824
9 485
12 560
19 221 -

1 654
10 050
13 127
21 523 -

1 719
10 851
13 012
22 144

11 398

-

39 013
10 649
24 000
4 364

14 618
3 220

8 495
13 416
4 921

1 061
239 637
233 939
5 698 -

951
236 260
236 260
0

1 014
243 273
243 273
0

R 2017
B 2018
B 2019
3 431
728
1 342
14 883
14 823
14 739
85 934
89 593
92 382
74 031
76 633
79 910
16 515
10 984
10 054
35 018
34 815
35 978
12 631 16 170 17 729
23 620
24 853
26 596
233 939
236 260
243 273
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Regnskapsskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

R 2017
69 217
2 085
886
3 776
0
100
76 065
0
55 502
1 027
0
9 893
5 810
61
72 294
1 061
0
2 710
76 065
0
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B 2018
67 300
2 000
951
1 237
0
1 000
72 488
0
56 109
1 000
0
10 691
3 737
0
71 537
951
0
0
72 488
0

B 2019
92 813
2 000
1 014
1 417
1 000
98 244
77 112
1 000
17 486
1 632
97 230
1 014

98 244
0

Budsjettskjema 2B - investering
R 17
Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg
174
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget
Ranemsletta barnehage - utvidelse
595
Varmeanlegg Helsesenteret
Tiltak Hunn skole
Gatelys - standardheving
Skageåsen trinn 4
377
Ventilasjon svømmehall
Carport adm bygget
Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda
El bil (er)
830
Krabbstuvegen - utbedring kryss
1
Pumpestasjon avløp
Ipad oppvekst - 600 stk 3 år.
Ladestasjoner adm bygget
Sluser for avgrensing nett
Ny vannledning over Bertnem bru
Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum
43
VA bil EL
Utrykningskjøretøy - Brann og redning
Utskifting av avløpsledninger
Enøk lysløyper
Implementering vannmålere privat
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbolig Skage
Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole
1 563
Vedlikehold / kapasitetsøkning trykkøkningsstasjon
Overbygg pumpestasjoner
Intern finanseringstrasnsaksjoner
7
Asfaltering 2016
57
Bjørbekken - pumpestasjon
Brannstasjon
984
Brannvarslingsanlegg OBUS ungdomsskole 2017
263
Bunnplate høydebaseng Ryggahøda 2015
532
Energitiltak vann og avløp
200
Høydebaseng Skage
10 843
Høydebasseng - ny styring og innmat i ventilkam...
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred (VV10897)
Komtek slam (dataprogram)
137
Ny Skage barnehage (2013-2015)
36 484
Nytt vannmålepunkt på nett
Obus - trafikkavvikling
Obus - uteområde/ videre utbygging
Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem
Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken
826
Overbygg pumpestasjoner
Overvann, nye ledarmatur og asfalt samt ny vannkum Skageåsvegen
1 427
Overvannsutfordringer 2018
Parkeringsplass Ranem kirke
573
Parkeringsplass Skage kirke
1
Pumpestajoner Fuglår og "Iversen - dalen" 2015
2 792
Pumpestasjner avløp
Pumpestasjon Lilleamdal 2018
226
Reasfaltering 2018- forsteriking topp lag
Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015)
10
Rehabilitering ledningsnett Moan - Gansmo og ny pumpestasjon
1 090
Resturering tak og enøk. Helsesenteret
276
Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015
2 970
Skage industriområde - standardheving veg
3 432
Sluser for avgrensing nett
Strømaggregat distribusjon vann 2016
4
Sykkelparkering Ranemsletta barnehage og adm bygget
94
Særskilt tilrettelagtbolig 2017
1 007
Tilbakeføring 11% av momskompensasjon HMS - tiltak Svømmehall
Tilskudd sykkelparkering (Statens vegvesen)
362
Tiltakspalan beredskapsanalyse 2017
257
Trafikksikkerhetstiltak
237
Trafikksikkerhetstiltak Barlila
Trafikksikkerhetstiltak OBUS (Svenningsbrona)
379
Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken)
Trykkøkningsstasjon Trollstua
Utb Østre del Skogmo ind område 2017
Varmestyringsprogram Ranem og Skage kirke
150
Vegadressering
15
69 217
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B 18
5 000
150
21 250

7 130
750
700
1 000

250

500

250
250
1 000

250
11 000
200
450
271
450
1 000
500
350
5 758
200
300
800
1 000
325
1 516
150
750
2 500
1 000
200
100
67 300

B 19
53 975
8 713
6 000
5 500
3 750
2 000
1 600
1 500
1 000
1 000
800
800
800
800
575
500
500
490
400
400
300
300
250
250
200
200
200
10

92 813

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Korrigering i formannskapsmøtet 3.12.2018:
Rådmannen foreslår endring av pkt 3 hvor 4 promille endres til fem promille. Merinntekten på
1,8 mill kr avsettes til disposisjonsfond. Budsjettskjema 1A justeres tilsvarende i årsbudsjett
2019 og Økonomiplan for 2019 og Økonomiplan for 2019-2022.
Jan Ståle Viken Flått (FRP) fremsatte følgende endringsforslag til rådmannens forslag
pkt. 3:
Foreslår en promillesats på 4 promille.
-----------------------------------------------------------------------Det ble først stemt over pkt. 3 der Jan Ståle Viken Flått sitt endringsforslag ble satt opp mot
rådmannens forslag. 1 stemte over forslaget som falt mot 6 stemmer som stemte for rådmannens
forslag. Deretter ble det stemt samlet over øvrige punkter samt det korrigerte budsjettskjema 1A
og budsjettskjema 1B – drift, regnskapsskjema 2A – investering og budsjettskjema 2B –
investering, som ble enstemmig vedtatt. Ordfører tok deretter et samlet årsbudsjett opp til
avstemming som ble enstemmig vedtatt.
Korrigert tabell i hht. vedtakets pkt. 3:
Budsjettskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

R 2017
89 306
145 974
6 927
391
21 685
264 283

Renteinntekter og utbytte
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Mer/mindreforbruk
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B 2018
88 272
148 500
6 889
391
11 462
255 514

B 2019
90 082
151 225
12 084
391
9 558
263 340

-

2 824
9 485
12 560
19 221 -

1 654
10 050
13 127
21 523 -

1 719
10 851
13 012
22 144

11 398

-

39 013
10 649
24 000
4 364

14 618
3 220

8 495
11 586
3 091

1 061
239 637
233 939
5 698 -

951
236 260
236 260
0 -

1 014
243 273
243 273
0

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

X

25.11.2018 Årsbudsjett 2019 (tekst)

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Kommunestyret skal i hht til kommuneloven § 45 innen årets utgang vedta et budsjett for
kommende kalenderår. Budsjettet skal vedtas i balanse og være inndelt i en driftsdel og en
investeringsdel. Formannskapet innstilling til budsjett kunngjøres og legges ute til offentlig
ettersyn i 14 dager før behandling i Kommunestyret.
Budsjettvedtaket omfatter budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjettet drift)
budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investeringer mv.) I
tillegg er økonomiske oversikter vedlagt i budsjettdokumentet.
Vurdering
Overføring av skatt og rammetilskudd for 2019 forventes å få en nominell økning på 4,2 mill. kr
(1,8%), mens realveksten blir negativ med 2,4 mill.kr. Trekk for privatskole og redusert
kompensasjon for inntektstap (INGAR) er noe av årsaken og utgjør totalt i overkant av 4 mill.kr.
Forslaget til budsjett 2019 viser at vi vil ha høyere inntekter enn utgifter i den ordinære driften.
Dette snur imidlertid fra 2020 og gir utover i økonomiplanperioden et økende underskudd. Dette
i korte trekk som følge av reduserte inntekter og økte kapitalkostnader. For å redusere
underdekningen har rådmannen foreslått flere innstramninger i driftsnivået i økonomiplanperioden. Med utgangspunkt i fremlagt budsjett og økonomiplan vil det samlede
disposisjonsfondet blir redusert fra 59 til 33 mill. kr. Over tid vil en slik fondsbruk ikke være
bærekraftig. Arbeidet med effektiviseringer/innstramninger må derfor fortsette og forsterkes,
med sikte på å avklare tiltak som kan gjenopprette langsiktig balanse. Det nedsatte politiske
økonomiutvalget (utvidet formannskap mv) blir også videre løpende involvert i arbeidet.
Overhalla kommune har siden 2004 hatt årlige økninger i antall innbyggere. Dette ser ut til å
fortsette. Utviklingen preges dermed av behovet for fornying og kapasitetsutvidelser på flere
områder. Vi har de seneste årene gjennomført flere store investeringer som gir både fornying og
økte kapasiteter. Framover legger opp til å finne videre løsninger på øvrige investeringsbehov,
samtidig som vi må foreta tydelige prioriteringer framover for å beholde nødvendig økonomisk
kontroll. At vi har fått opparbeidet en god økonomisk buffer i form av disposisjonsfond gir et
godt utgangspunkt for det videre arbeidet.
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Arbeidet med retaksering av alle eiendommer i kommunen er i 2018 sluttført og vil kunne danne
grunnlag for endring i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er den inntekten en har mulighet for å
øke frie inntekter i noen vesentlig grad. Med utgangspunkt i stor reduksjon i frie inntekter og
framtidige investeringsbehov som gir økte kapitalutgifter, ser rådmannen det som nødvendig å
øke inntektene fra eiendomsskatten. Dette er nærmere omtalt i budsjettdokumentet.
Husstandene vil forøvrig få reduserte avgifter for vann og avløp ut fra foreslått reduksjon på 20
%.
I tillegg til økning av frie inntekter er det i 2019 satt i verk innsparingstiltak med ca 1 mill. kr.
De fleste med halvårseffekt i 2019 og full effekt i kommende år.
I rådmannens forslag til årsbudsjett er det avsatt 93 mill. kr til investeringer. Av dette er i
underkant av 4 mill. kr knyttet til vann og avløpssektoren. Samlet lånebehov vil være 77 mill.
kr. Den største investeringen vil vær omsorgsboliger og varmeanlegg ved helsesentertomta,
ventilasjon og varmeløsning for administrasjonsbygget, utvidelse Ranemsletta barnehage, tiltak
Hunn skole og standardheving gatelys.
Netto driftsresultat vil med utgangspunkt i foreslått årsbudsjett bli negativ på 5 mill. kr.
Korrigert for selvkosttjenesten og flyktningeordningen som er finansiert av «flyktningefond» vil
resultatet bli null.
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Saksmappe: 2018/12066-1
Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Økonomiplan 2019-2022
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre
Overhalla arbeidsmiljøutvalg

Utvalgssak
93/18
77/18
4/18

Møtedato
03.12.2018
18.12.2018
30.11.2018

Rådmannens innstilling
Økonomiplan 2019-2022 vedtas innenfor følgende rammer:
Budsjettskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Mer/mindreforbruk

R 2017
89 306
145 974
6 927
391
21 685
264 283

B 2018
88 272
148 500
6 889
391
11 462
255 514

B 2019
90 082
151 225
10 254
391
9 558
261 510

-

2 824
9 485
12 560
19 221 -

1 654
10 050
13 127
21 523 -

1 719
10 851
13 012
22 144 -

11 398

-

39 013
10 649
24 000
4 364

14 618
3 220

8 495
13 416
4 921

1 061
239 637
233 939
5 698 -

951
236 260
236 260
0

1 014
243 273
243 273
0 -
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2020
90 082
148 160
12 084
391
5 074
255 791

2021
90 082
147 173
12 084
391
2 648
252 378

2022
90 082
146 751
12 084
391
1 850
251 158

1 700
13 151
15 412
26 863 -

1 700
13 851
17 412
29 563 -

1 700
14 251
18 112
30 663

4 011

1 585

787

16 071
12 060

6 990
5 405

5 092
4 305

240 988
240 988
0 -

228 220
228 220
0 -

224 800
224 800
0

Budsjettskjema 1B - drift
Politiske styringsorganer
Stabs- og støttefunksjoner
Fagområde oppvekst
Fagområde helse/sosial
Fagområde kultur
Fagområde teknisk
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag
Midtre Namdal Samkommune
Innsparingsmål integreringsordningen

R 2017
-3 431
14 883
85 934
74 031
16 515
35 018
-12 631
23 620
0
233 939

Regnskapsskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

R 2017
69 217
2 085
886
3 776
0
100
76 065
0
55 502
1 027
0
9 893
5 810
61
72 294
1 061
0
2 710
76 065
0
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B 2018
728
14 823
89 593
76 633
10 984
34 815
-16 170
24 853
0
236 260

B 2018
67 300
2 000
951
1 237
0
1 000
72 488
0
56 109
1 000
0
10 691
3 737
0
71 537
951
0
0
72 488
0

B 2019
1 342
14 739
92 382
79 910
10 054
35 978
-17 729
26 596
0
243 273

2020
1 342
14 739
92 354
78 406
10 054
35 225
-17 729
26 596
0
240 988

2021
1 342
14 239
92 051
77 828
9 304
33 925
-17 729
26 696
-9437
228 220

2022
1 342
13 989
91 926
77 328
9 304
33 925
-17 729
26 696
-11982
224 800

B 2019
92 813
2 000
1 014
1 417

2020
89 235
2 000
1 014
1 567

2021
26 710
2 000
1 014
1 544

2022
20 260
2 000
1 014
1 544

1 000
98 244

93 816

31 268

24 818

77 112
1 000

44 597
1 000

24 410
1 000

18 260
1 000

17 486
1 632

17 160
31 045

4 300
1 544

4 000
1 544

97 230
1 014

93 802
0

31 254
0

24 804
0

98 244
0

14
93 816
0

14
31 268
0

14
24 818
0

Regnskapsskjema 2B - investering
Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg
Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole
Tiltak Hunn skole
Skisseprosjekt / rehabilitering Gimle
Varmeanlegg Helsesenteret
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget
Carport adm bygget
Ladestasjoner adm bygget
Ranemsletta barnehage - utvidelse
Enøk Moamarka barnehage
Ventilasjon svømmehall
Vann og avløp
Sluser for avgrensing nett
Ny vannledning over Bertnem bru
Ledningsnett Beite på Skage
Nytt membranfilter rigg B
Vedlikehold / kapasitetsøkning trykkøkningsstasjon
Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda
Pumpestasjon avløp
Overbygg pumpestasjoner
Ny pumpestasjon boligutbygging
Avløpsledning pumpestasjon
Utskifting av avløpsledninger
Overvannsutfordringer
VA bil EL
Va bil
Implementering vannmålere privat (flyttet til 2019)
Gatelys - standardheving
Krabbstuvegen - utbedring kryss
Enøk lysløyper
El bil 2019
Utrykningskjøretøy - Brann og redning
Barlia - utvikling av området
Ipad oppvekst - 600 stk 3 år.
Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum
Skageåsen trinn 4 (inkl vann og avløp)
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbolig Skage
Intern finanseringstrasnsaksjoner

2019
53 975
200
3 750
500
5 500
8 713
1 000
575
6 000
1 500

2020
53 975
30 000
-

2021
20 000
1 500
-

2022
20 000
-

500
200
1 000
800
200
300
400
250
2 000
800
300
800
400
800
490
1 600
250
10
92 813

400
1 000
800
200
300
500
1 000
800
250
10
89 235

150
800
200
1 200
1 500
300
800
250
10
26 710

250
10
20 260

Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.12.2018
Behandlet.
Som følge av formannskapets forslag til pkt. 3 i sak 92/18, korrigeres tabell slik:
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Budsjettskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Mer/mindreforbruk

R 2017
89 306
145 974
6 927
391
21 685
264 283

B 2018
88 272
148 500
6 889
391
11 462
255 514

B 2019
90 082
151 225
12 084
391
9 558
263 340

-

2 824
9 485
12 560
19 221 -

1 654
10 050
13 127
21 523 -

1 719
10 851
13 012
22 144 -

11 398

-

39 013
10 649
24 000
4 364

14 618
3 220

8 495
11 586
3 091

1 061
239 637
233 939
5 698 -

951
236 260
236 260
0 -

1 014
243 273
243 273
0 -

2020
90 082
148 160
12 084
391
5 074
255 791

2021
90 082
147 173
12 084
391
2 648
252 378

2022
90 082
146 751
12 084
391
1 850
251 158

1 700
13 151
15 412
26 863 -

1 700
13 851
17 412
29 563 -

1 700
14 251
18 112
30 663

4 011

1 585

787

16 071
12 060

6 990
5 405

5 092
4 305

240 988
240 988
0 -

228 220
228 220
0 -

224 800
224 800
0

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.12.2018, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas . Korrigert tabell 1A-drift, jfr. vedtak i årsbudsjettet (F-sak
92/18) legges frem for kommunestyremøte.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

25.11.2018 Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Vurdering
Økonomiplanen for 2019-2022 som illustrert under viser at drifts og finansutgifter er høyere enn
de frie inntekter. En må sådan bruke 26,7 mill. kr av fond for å kunne få økonomiplanen i
balanser. Med en fondsbeholdning ved utgangen av 2018 på 59 mill.kr vil fondet være på
anslagsvis 33 mill. kr ved utgangen av planperioden.

Frie inntekter
Som grafen ovenfor viser vil frie inntekter blir redusert med ca 10 mill. kr i plan periode.
Reduksjon i integreringstilskuddet utgjør den største nedgangen på 7,7 mill. kr som også vil
gjenspeiles som en reduksjon på utgiftssiden. Rammetilskuddet reduseres med 4,5 mill.kr. Økt
trekk for medfinansiering av privatskole og utfasing av kompensasjonsbeløpet i
overgangsordningen for inntektsbortfall (INGAR) er de vesentligste.
Finansutgifter
Finansinntektene er uendret i planperioden, så endringen knyttes til økte renter og avdrag. Med
en investeringsramme på 229 mill. kr er det forutsatt en lånefinansiering 164 mill. kr. Dette gir
en økning på 8,5 mill. kr i finansutgifter. En går fra å bruke 8 % av frie inntekter til
finansutgifter til 12 % siste år i planen.
Driftsutgifter
Som tiltak for budsjettbalanse i perioden er det forutsatt en del innsparinger. Det vil være behov
for å gjennomføre ytterlig kostnadsreduserende tiltak for å gjenopprette langsiktig balanse i
økonomien. Dette beskrives nærmere i plandokumentet.
Det vises til budsjett- og økonomiplandokumentet for nærmere opplysninger.
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Saksmappe: 2018/12378-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Møteplan 1. halvår 2019
Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
78/18

Møtedato
18.12.2018

Rådmannens innstilling
Møteplan for 1. halvår 2019 vedtas.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1.

Saksopplysninger
Kommunestyret skal vedta møteplan for 1. halvår 2019, i tillegg har vi satt opp en oversikt på
møtene i komiteer MNS, Samkommunestyret og Namdalsting (for formannskapet):
Rådmannens forslag:
Utvalg:
Januar
Februar Mars
April
F.skapet
13.
12.
9.
K.styret
26.
26.
23.
Komiteer MNS
28.
29.
Samkommunestyret
1.
Namdalsting
8.
Møtene i Formannskapet og Kommunestyret starter kl. 12.00.
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Mai
14.
21.

Juni
4.
18.

3.

14.

