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Saksopplysninger 

Vedlagte dokument viser kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2021-2024. Forslaget ble 
presentert for politiske råd og utvalg 25.8.20.  
 
Etter at formannskapet har behandlet Handlingsplan 2021-2024 vil formannskapets innstilling til 
Handlingsplan 2021-2024 bli lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 9.-24. september 2020.  
 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.09.2020  

 

Behandling 

Sp, V og SV v/Ola Husa Risan foreslo: 

1. Det skal etableres et prosjekt for å utrede hvordan Oppdal distriktsmedisinske senter (ODMS) skal 
bli et fullt utviklet distriktsmedisinsk senter. Prosjekteier skal på vegne av kommunestyret være Vekst 
Oppdal Holding AS. 

2. Sentrum vokser og utvikler seg. Det bør derfor foretas en samlet utredning av sentrum. Denne bør 
inneholde framtidige parkeringsløsninger, både for sykkel og bil, og planer for utvidelse av 
togstasjonen på Oppdal. Sentrumsutviklingen må ivareta gang og sykkeltilgang på arbeidsplasser og 
næringsliv.  Dette sammen med grøntområder og sosiale myldrearealer er viktige grensesnitt mellom 
trivsel, helse, livskvalitet og moderne sentrumsutvikling. Hvilke endringer/reguleringer behøves? 

3. Før skolekantineprosjektet settes i gang skal det utredes hvilke andre funksjoner et slikt bygg kan 
fylle. Det skal tas kontakt med Kulturhusforetaket med tanke på å utrede flerbruksfunksjoner. Når disse 



er utredet skal funksjonene beskrives og skolekantineprosjektet skal videreutvikles som et pilotprosjekt 
på innovative innkjøp. 

4. Det skal etableres et bærekraftsfond med statutter som tillater bruk i kommunale sosiale 
bærekraftsinvesteringer og i miljø og klimainvesteringer. Det skal også, når kommunestyret 
bestemmer, kunne utlyses midler fra fondet som det kan søkes til av private. 

5. Kirkene i Oppdal er blant våre største kulturskatter og institusjoner som bygdefolket på hvert sitt vis 
har sterke bånd til. Det er i kommunens interesse og innenfor vårt ansvarsområde å ta vare på disse 
byggene på best mulig måte. 

Gammel og historisk bygningsmasse krever ekstra oppmerksomhet når det gjelder brannvern og 
sikring. Slik det er i dag er kirkene i Oppdal ikke forsvarlig sikret mot brann. 

I løpet av det kommende året skal Oppdal kommune ta initiativ til et samarbeid med kirkevergen og 
kirkelig fellesråd for å initiere et forprosjekt med påfølgende gjennomføring av forsvarlig brannvern og 
annen sikring av kommunens kirker der man først skal søke å sikre forsvarlig finansiering via 
kommunale tilskudd over kommende budsjett, kirkens egne midler og forskjellige tilskuddsordninger fra 
det offentlige og private aktører. 

6. Høgmo kommunale barnehage er i dårlig forfatning og man skal i løpet av det kommende året sette i 
gang en prosess med mål å realisere ny Høgmo barnehage. 

Prosessen skal inkludere en vurdering av en alternativ tomteløsning og et alternativt kostnadsoverslag 
med hensikt å redusere tidligere kostnadsoverslag.  

Nye og krevende økonomiske tider fordrer nye løsninger for å ivareta arbeidsmiljø og forsvarlig 
barnehagedrift. 

I prosjektarbeidet med ny barnehage skal man også se på muligheten for innovativ bestilling i 
byggeprosjekter. Der det skal tas spesielle hensyn til klima og miljø og nye utfordringer i barnehagedrift 
som for eksempel oppbluss/ utbrudd av pandemi. 

Høyre v/ Ingvill Dalseg foreslo: 

Omfordeling av midler 

  

Oppdal kulturhus KF reduserer sin ramme fra 13 415 000 i 2021, til 12 665 000 kr.  

Nødvendige innsparingstiltak dette vil medføre skal ikke berøre Oppdal kulturskole sin ramme, dersom 
elevtallet er på nåværende nivå i perioden.  

o Bua Oppdal, utlånssentral 

Utlån av sports- og fritidsutstyr gratis kan stimulere til økt fysisk aktivitet, sosial inkludering og er et 
godt eksempel på bærekraftig tiltak.  

Årlig driftstilskudd kr 300 000  

 
o Gratis halleie for barn og unge 

Gratis bruk av idrettsanlegg for barn og unge ble fremmet av Trøndelag idrettskrets på idrettstinget i 
2019. Bakgrunnen for forslaget var at kostnadene ved barn og unges deltagelse i idrett må reduseres 
slik at alle kan delta uavhengig av økonomisk status. 

Praksis for hvordan kommuner praktiserer halleie er ulik, mange kommuner i Trøndelag praktiserer 
ikke halleie for barn og ungdom, deriblant Rennebu kommune. 

Gratis halleie for barn og unge 350 000 kr årlig i handlingsplanperioden 

 
o Gravfeltet på Vang 



Norges og ett av nord Europas største gravfelt fra jernalder, en kulturperle i Trøndelag. Arbeidet de 
siste fem årene og Oppdal kommunes investeringer har gitt en verdiøkning av dimensjoner. Dette 
arbeide må fortsette og Oppdal kommune må avsette midler.  

Gravfeltet på Vang årlig bidrag 100 000 kr  

  

Utgiftsposter omfordeles og driftsmargin endres ikke.  

Endringsforslag fra Høyre til Handlingsplan 2021-2024, med virkning fra 2021 

            

  2021 2022 2023 2024   

Oppdal kulturhus KF -750 000 -750 000 -750 000 -750 000   

Tilskudd til Bua 300 000 300 000 300 000 300 000   

Gravfeltet på Vang 100 000 100 000 100 000 100 000   

Gratis halleie for barn og unge 350 000 350 000 350 000 350 000   

  0 0 0 0   

  

Verbalforslag: 

A. FNs bærekraftmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030 (FN-sambandet) Oppdal kommune vil bruke bærekraftsmålene som 
byggeklosser, for å skape et bærekraftig Oppdal, i dette arbeidet bes kommunedirektøren å legge frem 
en sak for kommunestyret med forslag til bærekraftsmål vi kan løfte og arbeide med i kommende 
periode. 

  
B. Planlagt avbyråkratiserings- og effektivisering i kommunen. Som i næringslivet er det også i offentlig 

forvaltning et potensiale for å blir mer effektiv drift. Oppdal kommune vurderer derfor å 
innføre ABE som førende prinsipp i årlig drift av enhetene. 

◼ Prinsippet vil gi insentiver til mer effektiv kommunal drift og skape handlingsrom for prioriteringer i 
budsjettet. Virksomhetene har også god anledning til å planlegge og gjennomføre tiltak for å 
effektivisere driften når det er et årlig krav. Deler av gevinsten fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk 
av pengene overføres til fellesskapet i de årlige budsjettene. Mulig årlig effektivisering 0,5 % av 
budsjett. Anslag: 400 000 millioner – 0,5% = 2 mill kr.   

◼ Kommunedirektøren legger frem en sak for formannskapet hvor dette diskuteres.  
C. Oppdal kommune vurderer å senke formuesskatten i kommunen. På denne måten håper vi 

næringslivsfolk flytter til kommunen og vil investere i nye arbeidsplasser. Kommunedirektøren legger 
frem en sak for formannskapet hvor tap av skatteinntekter og mulig gevinster redegjøres og drøftes. 
 
 
AP v/ Tor Snøve foreslo: 
 
Høgmo barnehage oppfyller ikke krav i forhold til arbeidsmiljølov og dagens standard til barnehagedrift. 
Det vises derfor til skisseprosjekt framlagt for kommunestyret i mai 2020 der kommunestyret ba om at 
prosjektet ble innarbeidet i handlingsprogrammet. 
Arbeiderpartiet foreslår at Høgmo barnehage innarbeides i handlingsplanen med følgende finansiering: 
Tiltak 6795 Elevkantine ved Oppdal ungdomsskole tas ut av investeringsbudsjettet. Det gir ca. 1 million 
i reduserte driftsutgifter pr. år, se vedlegg. 
Ny Høgmo barnehage vil føre til ca. 3,5 millioner i økte driftsutgifter pr. år, se vedlegg.  
Økning i netto årlige driftsutgifter, ca. 2,5 millioner kroner, finansieres ved å forlenge avdragstiden på 
Oppdal kommunes lån til investeringer (anslått til ca. 3 års forlenget avdragstid, fra 25 år til 28 år).  
 

Innstilling 

T. Snøves forslag falt med 1 mot 6 stemmer.  (m.tall: AP) 



 
Ingvill Dalsegs forslag – omfordeling av midler – falt med 1 mot 6 stemmer.  (m.tall: H) 
 
Ingvill Dalsegs verbalforslag: 
 
A. Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer.  (m.tall: H) 
 
B. Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer.  (m.tall: H) 
 
C. Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer.  (m.tall: H) 
 
O.H.Risans verbalforslag: 
 
1) Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.  (m.tall: AP og H) 
 
2) Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.  (m.tall: AP og H) 
 
3) Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.  (m.tall: AP og H) 
 
4) Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.  (m.tall: AP) 
 
5) Forslaget ble enst. vedtatt. 
 
6) Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.  (m.tall: H) 

 
Kommunedirektørens tilråding med vedtatte tillegg tiltres med 5 mot 2 stemmer.  (m.tall: AP og H) 
 
 
Innstillingen blir som følger: 
 

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsplan 2021-2024 med følgende tillegg: 
 
Verbalforslag: 
 

1. Det skal etableres et prosjekt for å utrede hvordan Oppdal distriktsmedisinske senter (ODMS) skal 
bli et fullt utviklet distriktsmedisinsk senter. Prosjekteier skal på vegne av kommunestyret være Vekst 
Oppdal Holding AS. 

2. Sentrum vokser og utvikler seg. Det bør derfor foretas en samlet utredning av sentrum. Denne bør 
inneholde framtidige parkeringsløsninger, både for sykkel og bil, og planer for utvidelse av 
togstasjonen på Oppdal. Sentrumsutviklingen må ivareta gang og sykkeltilgang på arbeidsplasser og 
næringsliv.  Dette sammen med grøntområder og sosiale myldrearealer er viktige grensesnitt mellom 
trivsel, helse, livskvalitet og moderne sentrumsutvikling. Hvilke endringer/reguleringer behøves? 

3. Før skolekantineprosjektet settes i gang skal det utredes hvilke andre funksjoner et slikt bygg kan 
fylle. Det skal tas kontakt med Kulturhusforetaket med tanke på å utrede flerbruksfunksjoner. Når disse 
er utredet skal funksjonene beskrives og skolekantineprosjektet skal videreutvikles som et pilotprosjekt 
på innovative innkjøp. 

4. Det skal etableres et bærekraftsfond med statutter som tillater bruk i kommunale sosiale 
bærekraftsinvesteringer og i miljø og klimainvesteringer. Det skal også, når kommunestyret 
bestemmer, kunne utlyses midler fra fondet som det kan søkes til av private. 



5. Kirkene i Oppdal er blant våre største kulturskatter og institusjoner som bygdefolket på hvert sitt vis 
har sterke bånd til. Det er i kommunens interesse og innenfor vårt ansvarsområde å ta vare på disse 
byggene på best mulig måte. 

Gammel og historisk bygningsmasse krever ekstra oppmerksomhet når det gjelder brannvern og 
sikring. Slik det er i dag er kirkene i Oppdal ikke forsvarlig sikret mot brann. 

I løpet av det kommende året skal Oppdal kommune ta initiativ til et samarbeid med kirkevergen og 
kirkelig fellesråd for å initiere et forprosjekt med påfølgende gjennomføring av forsvarlig brannvern og 
annen sikring av kommunens kirker der man først skal søke å sikre forsvarlig finansiering via 
kommunale tilskudd over kommende budsjett, kirkens egne midler og forskjellige tilskuddsordninger fra 
det offentlige og private aktører. 

6. Høgmo kommunale barnehage er i dårlig forfatning og man skal i løpet av det kommende året sette i 
gang en prosess med mål å realisere ny Høgmo barnehage. 

Prosessen skal inkludere en vurdering av en alternativ tomteløsning og et alternativt kostnadsoverslag 
med hensikt å redusere tidligere kostnadsoverslag.  

Nye og krevende økonomiske tider fordrer nye løsninger for å ivareta arbeidsmiljø og forsvarlig 
barnehagedrift. 

I prosjektarbeidet med ny barnehage skal man også se på muligheten for innovativ bestilling i 
byggeprosjekter. Der det skal tas spesielle hensyn til klima og miljø og nye utfordringer i barnehagedrift 
som for eksempel oppbluss/ utbrudd av pandemi. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens tilråding 

Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsplan 2021-2024. 
 
 
 
 
 
 


