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Saksopplysninger
Informasjon om revidert statsbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen 2019
Kommuneproposisjonen for 20191 ble lagt frem 15. mai 2018, etter at rådmannen hadde ferdigstilt sitt forslag. I
proposisjonen blir det gitt signal om kommunesektorens inntektsrammer for neste år, og det blir lagt føringer for
hvilke behov regjeringen ønsker at kommunene skal prioritere.
Samtidig med kommuneproposisjonen 2019, ble det revidert nasjonalbudsjett for 2018 lagt frem2. Der ble
skatteanslaget for kommunene nedjustert med 0,5 milliarder kroner for 2018, sammenlignet med anslaget i
nasjonalbudsjettet for 2018. Samtidig blir anslaget for lønnsvekst nedjustert fra 3,0 prosent til 2,8 prosent.
Videre foreslår regjeringen en nominell økning i frie inntekter på 6,9 milliarder kroner, som utgjør 1,9 % økning
fra 2017. Hensyntatt kommunal deflator på 2,6 % gir dette en realnedgang i kommunesektorens frie inntekter på
2,6 milliarder kroner fra 2017 til 2018, som tilsvarer en reduksjon på 0,7 prosent. I kommuneproposisjonen
begrunnes dette med at kommunesektorens inntekter må sees i sammenheng med at de ekstra skatteinntektene i
2017 ikke videreføres i 2018 samt nedjustering av skatteanslaget i 2018 med om lag 0,5 milliarder kroner.
Regjeringen tar utgangspunkt i de nye anslagene for 2018 når veksten for 2019 blir signalisert. Det legges opp til
en realvekst i sektorens frie inntekter på mellom 2,6 milliarder kroner og 3,2 milliarder kroner i 2019. Dette
tilsvarer mellom 0,7 prosent og 0,9 prosent, som også følger en anslått befolkningsvekst i landet for 2019.
Rådmannens legger til grunn et årlig anslag i vekst på 0,66 prosent i 2019. I forslaget til det økonomiske
opplegget i 2019 legges det opp til at 300 millioner kroner av veksten i frie inntekter er tilknyttet følgende
spesifikke satsningsområder:
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Prop. 88 S (kommuneproposisjonen 2019)
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200 millioner kroner er begrunnet med opptrappingsplan for rusfeltet
100 millioner kroner er begrunnet med habilitering og rehabilitering (skal bidra til at brukerne kan motta gode
habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de bor).

Den varslede veksten i frie inntekter i 2019 må sees i sammenheng med demografiske endringer som påvirker
kostnadene i kommunesektoren.
Teknisk beregningsutvalg har anslått det økte utgiftsbehovet til 1,7 milliarder kroner hvorav 1,4 milliarder kroner
må finansieres innenfor de frie inntektene. Dette er vesentlig lavere enn anslaget i statsbudsjettet for 2018.
Departementet har for 2019 anslått at veksten i kommunesektorens pensjonskostnader vil utgjøre om lag 0,65
milliarder kroner.
I kommuneproposisjonen blir forslag til endringer i inntektssystemet for 2019 beskrevet. I 2019 foreslås det ikke
større endringer i inntektssystemet. De regionalpolitiske tilskuddene, inkludert veksttilskuddet, videreføres med
samme kriterier og forutsetninger som i 2018. I 2017 ble det innført en egen overgangsordning til kommuner som
slår seg sammen og som tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget. Ordningen videreføres
som en del av innbyggertilskuddet i 2019, og kompensasjonen til den enkelte kommune beregnes på samme måte
som i 2018.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå foretatt en revisjon av distriktsindeksen. Departementet
legger opp til at dagens distriktsindeks (oppdatert med tall for 2017) videreføres ved fordeling av distriktstilskudd
Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge også i 2019. Departementet vil videre vurdere innretningen på de
regionalpolitiske tilskuddene i inntektssystemet nærmere. Vurderingen vil primært ha fokus på bruken av
distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. Departementet vil komme tilbake til
dette i kommuneproposisjonen for 2020.
Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene få full kompensasjon for kostnadsforskjeller som
de selv ikke kan påvirke. Utgiftsbehovet på kommunenivå beregnes med utgangspunkt i kostnadsnøkkelen og
oppdaterte kriteriedata. For den enkelte kommune beregnes det en indeks for utgiftsbehovet i kommunen,
sammenliknet med landsgjennomsnittet. Denne indeksen avgjør kommunens trekk eller tillegg i
utgiftsutjevningen. Utgiftsbehovet på landsbasis beregnes på grunnlag av samlede netto driftsutgifter til de
tjenestene som inngår i utgiftsutjevningen, basert på siste tilgjengelige regnskapstall fra KOSTRA/ SSB.
Alternativet til å benytte tallene for kommunekassen er å benytte konserntall. Konserntallene er regnskapstall
som i tillegg til tall for kommunekassen omfatter regnskapsopplysninger fra kommunale foretak (KF) og
interkommunale selskaper (IKS). Departementet foreslår at samlet utgiftsbehov for kommunene fra og med 2019
beregnes på bakgrunn av konsernregnskapstall og ikke på grunnlag av kommunekassetall, da dette gir et riktigere
bilde av virksomheten.

Vurdering
I rådmannens forslag til handlingsplan er det to innspill som ikke var kjent ved utarbeidelsen av rådmannens
forslag. Når det gjelder innspill fra kirkelig fellesråd har dette sammenheng med kommunikasjon rundt tidsfristen
for innsending av forslag samt tidligere kommunikasjon/diskusjon i forhold til fellesrådets eventuelle behov for å
gjøre innspill om nye tiltak. I tillegg har kommunen mottatt en henvendelse fra Bjørkmoen AS med ønske om et
samarbeid om utvikling av 26 ferdigregulerte boligtomter i nytt boligområde nord for kommunens utsolgte
boligområde Bjørkmoen 3.
 Kirkelig fellesområde: Vedlegg 1 til rådmannens forslag, tiltaksplan for enhetene, er oppdatert med innspill
fra kirkelig fellesråd.
 Henvendelse fra Bjørkmoen AS: Brev fra Bjørkmoen AS samt notat fra enhetsleder tekniske tjenester er
vedlagt saksfremlegget.

KS har oppdatert prognosemodellen for de frie inntektene etter at kommuneproposisjonen ble lagt frem3. Selv om
vi nå har bedre anslag å forholde oss til, er det fremdeles flere ukjente faktorer som vil påvirke nivået i 2019 og
utover i planperioden:
 Utviklingen i folketallet: innbyggertilskuddet blir utmålt på grunnlag av innbyggertallet 1. juli forut for
budsjettåret, mens inntektsutjevningen blir basert på folketallet 1. januar i budsjettåret. Selv om prognoser gir
noen pekepinner er vi svært følsom for avvikende folketallsutvikling i forhold til landet for øvrig.
 Kommunens kriteriedata for kostnadsnøklene: disse skal fortelle hvor kostnadskrevende det er å drive
kommunen, og dataene blir oppdatert årlig.
 Kommunerammen: selv om det er signalisert et intervall for inntektsveksten i 2019 vet vi ikke mer om nivået
i de påfølgende årene.
 Føringer for bruken av de frie inntektene: i de siste års statsbudsjett har det kommet sterke føringer for
hvordan kommunene skal bruke økningen til tross for at de blir kanalisert som frie inntekter.
Med de nye forutsetningene anslås det at inntektsanslaget for perioden 2019-2022 kan endres, jf. tabell 1, i
forhold til rådmannens fremlagte forslag til handlingsplan.
Tabell 1 Endret inntektsanslag. Tall i millioner kroner.

Endret inntektsanslag
1 Økt anslag rammetilskudd
2 «Øremerking av frie inntekter»
3 Redusert skatteanslag
4 Økt anslag «ufrivillig alene»
5 Økt anslag kraftinntekter i 2019
SUM

2019
0,5
-0,4
-0,3
0,9
0,3
1,0

2020
1,0
-0,4
-0,3
0
0
0,3

2021
1,0
-0,4
-0,3
0
0
0,3

2022
1,0
-0,4
-0,3
0
0
0,3

Endringene i inntektsanslaget, jf. tabell 1 forklares på følgende måte.
1. Økt anslag for rammetilskudd skyldes i stor grad økt anslag på innbyggertilskudd i 2018.
2. Regjeringen har i kommuneproposisjonen varslet to satsningsområder i 2019. Effekten for Oppdal er
beregnet utfra innbyggertall. Frie disponible inntekter er redusert med denne «øremerkede» effekten.
3. Skatteanslaget i 2019 er nedjustert med 0,3 millioner kroner i forhold til forutsetningen som ble lagt til grunn
i handlingsplanen. Dette gir en redusert framskrivningseffekt i årene 2019-2022.
4. I 2017 og 2018 ble det gitt kompensasjon for kommuner som ble stående ufrivillig alene etter
kommunereformen. I 2020 er det totalt bevilget 40 millioner kroner gjennom denne ordningen.
Kompensasjonen reduseres til 20 millioner kroner i 2019 og avvikles fra og med 2020. Rådmannen legger til
grunn at halvparten av 1,8 millioner (0,9 millioner kroner) i 2019 og ingen kompensasjon i årene 202-2022.
Anslagene er basert på flere usikre faktorer. På vanlig måte har forsiktighetsprinsippet blitt lagt til grunn når
usikre inntekter blir anslått.
Rådmannen legger til grunn at disponeringen av det økte inntektsanslaget blir innarbeidet under den politiske
prosessen.
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Ny prognosemodell lagt frem 18.5.2018

Behandling
Innspill fra ungdomsrådet av 23.05.18 og utskrift av behandling i driftsutvalget, sak 18/10 ble sendt på
epost til formannskapet 31. mai.
Orientering fra rådmannen om status ved Lønset oppvekstsenter ble sendt på epost til kommunestyrets
faste medlemmer 1. juni.

Forslag fra Venstre v/ Trygve Sande:
Det bevilges 4 millioner til Oppdal Idrettslag fotballgruppa, til støtte til av bygging av fotballhall.
Finansiering: Bruk av det generelle disposisjonsfondet.
Samtidig endres finansiering av den vedtatte kjelleren ved ODMS ved bruk av det kapitalfondet og/eller
lån. Driftskonsekvens ved svekket fondsbeholdning dekkes inn ved reduksjon i den årlige rammen til
PoF.

Forslag fra AP v/ Tor Snøve:
1.
Kommunestyret vedtar å videreføre dagtilbudet for demente med 5 dager i uken
2.
Kommunestyret vedtar å forlenge/fornye avtalen med Oppdal Næringshage
3.
Kommunestyret vedtar å fortsette støtten til prosjektet Gamle Kongevei
4.
Kommunestyret vedtar å fortsette støtten til Alpinuniverset
Finansieringsbehov

-405 000,+135 000,-100 000,-200 000,-570 000,-

Tiltakene finansieres gjennom redusert avsetning til det generelle disposisjonsfond.
5.
Antall avfallsbokser i sentrum utvides fra og med 2019. Investeringskostnaden, kr. 60.000 finansieres
ved bruk av infrastrukturfondet. Rådmannen bes gå i dialog med ONF om drift av tiltaket.

Verbal forslag:
Økning av rammene til Oppdal kulturskole.
Kommunestyret ber om en gjennomgang av ventelistene ved Oppdal kulturskole. Dette for å kartlegge
den reelle ventelisten med tanke på antall søkere på ulike tilbud, samt enkeltsøkere som søker flere enn
et tilbud.
Resultat legges fram for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling for 2019.

Forslag fra Ola Husa Risan på vegne av SP, Venstre, KrF, Høyre:
Utgangspunkt i rådmannens innstilling, med følgende endringer:
1.
Lønset skole

Lønset og Midtbygda oppvekstsenter videreføres ut skoleåret 2019. Formannskapet ber om at det legges
frem en sak for kommunestyret våren 2019, hvor elevantall for etterfølgende skoleår legges frem, samt
en vurdering av lærings- og utviklingsmiljøet ved skolen og arbeidsforhold for ansatte.
Drift 692 000 kr
Personell 1 870 000 kr
Teknisk 566 000 kr
Drift- og vedlikehold 173 000 kr



Sum 3 299 000 kr.
Opprettholde drift av Lønset oppvekstsenter til og med skoleåret 2018/

2.
Dagtilbud demente, tilbud om 5 dager i uken.
Dagtilbud for personer med demens i påvente av drift av omsorgsboliger for demente fikk enheten 1,2
årsverk for å utvide dagtilbudet fra 2 dager pr. uke til 5 dager pr. uke for 6 personer pr, dag. Tilbudet
fungerer meget godt og er pr tiden utnyttet fullt. Dette er et tilbud til pårørende og bruker som utsetter
behovet for bolig med heldøgns tjenester opptil flere år. Konsekvens: brukere må flytte inn i bolig med
heldøgns tjeneste på tidligere tidspunkt noe som gir betydelig høyere kostnader for kommunen
1.2 årsverk med fagarbeider kr 405.000
 Sum 405 000 kr

3.
Sykkelparkering, innspill fra ungdomsrådet
Sykkelparkering ved idrettshall,
 Investering: kr. 100.000,Sammen med et godt utbygget gang- og sykkelvegnett vil sykkelparkering bidra til at flere sykler til og
fra daglige gjøremål. Området rundt idrettshallen er sentral, med mange barn og unge både på dagtid og
kveldstid.

4.
Næringsstilling, rådmannen forhandler og forlenger avtalen med Nasjonalparken næringshage.
 Kr 135 000

5.
Nydyrkningstilskudd: Økning av tilskuddet til 300 000.
 150 000 kr

6.
Kongevegen over Dovrefjell, andel fra Oppdal kommune:
 100 000 kr

7.
Alpinuniversitet:
 200 000 kr

8.
Dekning av kremasjonsavgift:
Driftsutvalget foreslår at overføringen til Kirkelig Fellesråd økes med kr. 50.000 årlig til dekning av
kremasjonsavgift innkrevd fra andre kommuner.
 50 000 kr

9.
Vedlikehold kirkegården, sommerhjelp 50 000 kr
Formannskap ber om at Oppdal kommune inngår et samarbeid med ungdom i arbeid, for løsning
sommeren 2020, dersom mulig.
 50 000 kr

Verbalforslag:
1.
Formannskapet ber om et samarbeid med Nasjonalparken Næringshage, for mulig prosjekt med sikte på
etablering av en høgskole i Oppdal, med studieretninger basert på fjell- friluftsliv og regionens behov
for kompetanse. Fag kan også være forvaltning, tilsyn, fjell, bergverk mm.
2.
«Et godt boligsosialt arbeid får positive konsekvenser for måloppnåelse innen
arbeid, helse, utdanning og integrering» (Boligsosial handlingsplan 2018-2022, Oppdal kommune.)
Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak i forbindelse med behandling av budsjett, hvor mulige
løsninger for omsorgsboliger legges frem, formannskapet ber om en redegjøring av mulige
boligprosjekt, OPS samarbeid og finansiering for å oppnå mål om:
 Leie til eie
 Oppgradering og nyetablering av botilbud i kommune innenfor boligsosialt handlingsprogram.
3.
Ferdigstilling av Gamle Kongeveg
Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak hvor mulighet for ferdigstilling/ opprustning av
Gamle Kongeveg legges frem, slik at veien kan istandsettes i et og samme prosjekt, dette igjen for å
holde kostnadene nede.

Dette gir en gjennomsnittlig netto driftsmargin på 1,50 % i perioden.
Drift 2019 (endring utover rådmannens forslag)
Beskrivelse
Opprettholdelse Lønset

Inntektsøkning/ Inntektsreduksjon/
utgiftsreduksjon utgiftsøkning
3 299 000

Dagtilbud demente
Næringsstilling
Kongevegen
Kremasjonsavgift
Vedlikehold kirkegård
Nydyrkingstilskudd
Alpinuniversitetet
Infrastrukturfondet
Saldering for å sikre balanse iht. kommuneloven.
Dette ligger allerede inne mhp eiendomsskatt +
andre effektiviseringer.
Redusert avdragskostnader
SUM

405 000
135 000
100 000
50 000
50 000
150 000
200 000
100 000
2 819 000

1 200 000
4 254 000

4 254 000

Verbalforslag fra Ap v/ ordfører Kirsti Welander
Formannskapet rår kommunestyret til å vedta følgende:
1.
Avsetninger til infrastrukturfond skal fra og med 2019 tilsvare 50 % av budsjettert inntekt på
eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Ved hver fremlegging av forslag til budsjett og
handlingsplan skal rådmannen synliggjøre hvilke infrastrukturtiltak som finansieres ved bruk av fondet.
2.
Antall læreplasser i kommunen bør i løpet av perioden 2019 - 2022 økes til minst 8 førsteårs-lærlinger
og 8 andreårs-lærlinger. Rådmannen bes legge fram en plan for slik utvidelse, herunder hvilke
fagområder som vil bli prioritert og hvordan samarbeidet med Oppdal vgs og andre videregående skoler
skal skje. Planen må også synliggjøre hvordan det skal arbeides for at flere innvandrere/flyktninger kan
bli gitt mulighet til lærlingeplass.

3.
Driftskostnadene i de kommunale barnehagene har direkte konsekvens for kommunens totale kostnader
til barnehagesektoren. Rådmannen bes derfor igangsette et utredningsarbeid som blant annet omfatter
følgende:
 Prognoser over i hvilke områder det vil være høy konsentrasjon av barnefamilier fra 2020
 Analyse av hvordan vedtatt barnehagenorm og andre krav til barnehager kan ivaretas i våre
kommunale barnehager.
 Analyse av behov for bygningsmessige investeringer i eksisterende kommunale barnehager
 Analyse av behov/mulighet for å bygge en eller flere nye kommunale barnehager og
driftsmessige konsekvenser av dette sett opp mot driftskostnader i allerede eksisterende
barnehager
Innstilling
Votering:
I.
Forslag fra T. Sande falt med 1 mot 6 st. (mindretall: Venstre).
II.
Ved alternativ votering mellom forslagene fra O. H. Risan og T. Snøve ble O. H. Risan sitt forslag
vedtatt med 5 mot 2 st. (mindretall AP).
Verbalforslag:
Forslag fra T. Snøve ble enstemmig vedtatt.
Forslag 1 fra O. H. Risan ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2 fra O. H. Risan ble enstemmig vedtatt.
Forslag 3 fra O. H. Risan ble vedtatt med 6 mot 1 st. (mindretall: Venstre).
Forslag 1 fra ordfører K. Welander ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2 fra ordfører K. Welander ble enstemmig vedtatt.
Forslag 3 fra ordfører K. Welander ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen, med de vedtatte endringene, som kommunens
handlingsplan for 2019-2022:

1.
Lønset skole
Lønset og Midtbygda oppvekstsenter videreføres ut skoleåret 2019. Formannskapet ber om at det legges
frem en sak for kommunestyret våren 2019, hvor elevantall for etterfølgende skoleår legges frem, samt
en vurdering av lærings- og utviklingsmiljøet ved skolen og arbeidsforhold for ansatte.
Drift 692 000 kr
Personell 1 870 000 kr
Teknisk 566 000 kr

Drift- og vedlikehold 173 000 kr



Sum 3 299 000 kr.
Opprettholde drift av Lønset oppvekstsenter til og med skoleåret 2018/

2.
Dagtilbud demente, tilbud om 5 dager i uken.
Dagtilbud for personer med demens i påvente av drift av omsorgsboliger for demente fikk enheten 1,2
årsverk for å utvide dagtilbudet fra 2 dager pr. uke til 5 dager pr. uke for 6 personer pr, dag. Tilbudet
fungerer meget godt og er pr tiden utnyttet fullt. Dette er et tilbud til pårørende og bruker som utsetter
behovet for bolig med heldøgns tjenester opptil flere år. Konsekvens: brukere må flytte inn i bolig med
heldøgns tjeneste på tidligere tidspunkt noe som gir betydelig høyere kostnader for kommunen
1.2 årsverk med fagarbeider kr 405.000
 Sum 405 000 kr

3.
Sykkelparkering, innspill fra ungdomsrådet
Sykkelparkering ved idrettshall,
 Investering: kr. 100.000,Sammen med et godt utbygget gang- og sykkelvegnett vil sykkelparkering bidra til at flere sykler til og
fra daglige gjøremål. Området rundt idrettshallen er sentral, med mange barn og unge både på dagtid og
kveldstid.
4.
Næringsstilling, rådmannen forhandler og forlenger avtalen med Nasjonalparken næringshage.
 Kr 135 000
5.
Nydyrkningstilskudd: Økning av tilskuddet til 300 000.
 150 000 kr
6.
Kongevegen over Dovrefjell, andel fra Oppdal kommune:
 100 000 kr
7.
Alpinuniversitet:
 200 000 kr
8.
Dekning av kremasjonsavgift:
Driftsutvalget foreslår at overføringen til Kirkelig Fellesråd økes med kr. 50.000 årlig til dekning av
kremasjonsavgift innkrevd fra andre kommuner.
 50 000 kr

9.
Vedlikehold kirkegården, sommerhjelp 50 000 kr
Formannskap ber om at Oppdal kommune inngår et samarbeid med ungdom i arbeid, for løsning
sommeren 2020, dersom mulig.
 50 000 kr

Dette gir en gjennomsnittlig netto driftsmargin på 1,50 % i perioden.
Drift 2019 (endring utover rådmannens forslag)
Beskrivelse
Opprettholdelse Lønset
Dagtilbud demente
Næringsstilling
Kongevegen
Kremasjonsavgift
Vedlikehold kirkegård
Nydyrkingstilskudd
Alpinuniversitetet
Infrastrukturfondet
Saldering for å sikre balanse iht. kommuneloven.
Dette ligger allerede inne mhp eiendomsskatt +
andre effektiviseringer.
Redusert avdragskostnader
SUM

Vedtatte verbalforslag:

Inntektsøkning/ Inntektsreduksjon/
utgiftsreduksjon utgiftsøkning
3 299 000
405 000
135 000
100 000
50 000
50 000
150 000
200 000
100 000
2 819 000

1 200 000
4 254 000

4 254 000

1.

Økning av rammene til Oppdal kulturskole.
Kommunestyret ber om en gjennomgang av ventelistene ved Oppdal kulturskole. Dette for å kartlegge
den reelle ventelisten med tanke på antall søkere på ulike tilbud, samt enkeltsøkere som søker flere enn
et tilbud.
Resultat legges fram for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling for 2019.
2.

Formannskapet ber om et samarbeid med Nasjonalparken Næringshage, for mulig prosjekt med sikte på
etablering av en høgskole i Oppdal, med studieretninger basert på fjell- friluftsliv og regionens behov
for kompetanse. Fag kan også være forvaltning, tilsyn, fjell, bergverk mm.
3.
«Et godt boligsosialt arbeid får positive konsekvenser for måloppnåelse innen
arbeid, helse, utdanning og integrering» (Boligsosial handlingsplan 2018-2022, Oppdal kommune.)
Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak i forbindelse med behandling av budsjett, hvor mulige
løsninger for omsorgsboliger legges frem, formannskapet ber om en redegjøring av mulige
boligprosjekt, OPS samarbeid og finansiering for å oppnå mål om:
 Leie til eie
 Oppgradering og nyetablering av botilbud i kommune innenfor boligsosialt handlingsprogram.
4.
Ferdigstilling av Gamle Kongeveg
Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak hvor mulighet for ferdigstilling/ opprustning av
Gamle Kongeveg legges frem, slik at veien kan istandsettes i et og samme prosjekt, dette igjen for å
holde kostnadene nede.
5.

Avsetninger til infrastrukturfond skal fra og med 2019 tilsvare 50 % av budsjettert inntekt på
eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Ved hver fremlegging av forslag til budsjett og
handlingsplan skal rådmannen synliggjøre hvilke infrastrukturtiltak som finansieres ved bruk av fondet.
6.
Antall læreplasser i kommunen bør i løpet av perioden 2019 - 2022 økes til minst 8 førsteårs-lærlinger
og 8 andreårs-lærlinger. Rådmannen bes legge fram en plan for slik utvidelse, herunder hvilke
fagområder som vil bli prioritert og hvordan samarbeidet med Oppdal vgs og andre videregående skoler
skal skje. Planen må også synliggjøre hvordan det skal arbeides for at flere innvandrere/flyktninger kan
bli gitt mulighet til lærlingeplass.
7.
Driftskostnadene i de kommunale barnehagene har direkte konsekvens for kommunens totale kostnader
til barnehagesektoren. Rådmannen bes derfor igangsette et utredningsarbeid som blant annet omfatter
følgende:
 Prognoser over i hvilke områder det vil være høy konsentrasjon av barnefamilier fra 2020
 Analyse av hvordan vedtatt barnehagenorm og andre krav til barnehager kan ivaretas i våre
kommunale barnehager.
 Analyse av behov for bygningsmessige investeringer i eksisterende kommunale barnehager
 Analyse av behov/mulighet for å bygge en eller flere nye kommunale barnehager og
driftsmessige konsekvenser av dette sett opp mot driftskostnader i allerede eksisterende
barnehager

Rådmannens tilråding
Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen, med de vedtatte endringene, som kommunens
handlingsplan for 2019-2022.

