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1. Innledning
1.1.1 Form l
-2030
N
skal avklare hvilke
sysselsetting, nyetablering og vekst.
Oppdals
til

Kommunens viktigste
are rammer for arealbruken. Dette
Ny kommuneplanens arealdel 2019-2030 er vedtatt

av kommunestyret 20.06.2019
-2025, og
utviklingen.
skape rom for vekst og nye arbeidsplasser i
, og mulighet for etablering av nye
. Planen
for kostnadskrevende tiltak tas.
I tillegg til Oppdal kommunes rolle som arbeidsgiver

vedlagt planen.

1.1.2 En strategisk plan
overordnet og
-2030 peker ut ett
med ulike
arbeidet skal fokusere
handlingsplan.

og flere
. Prioritering og konkretisering av tiltak skjer i en egen

1.1.3 Oppbygging
tre deler; en del som tar for seg bakgrunnen for planen, en
beskriver status og utfordringer,
nnet befolkningsutvikling, kommunefakta, sysselsetting og
utdanning. Det meste av denne informasjonen er hentet fra statistikkheftet
(2018) og
fra SSB. I tillegg tar den for seg viktige forutsetninger fra blant annet Kommuneplanens Samfunnsdel
2010 2025 og
.
tar
for seg
de ulike
for planperioden. Siste del
og hvilke tiltak kommunen i sin rolle som en tjeneste- og bidragsyter og en tilrettelegger, stimulent,
ska
. Til slutt i dokumentet er retningslinjene

3

1.1.4 Planprosess

agt til utviklingsleder og

18.10.17. I utsendt og annonsert varsel om oppstart ble 03.11.17 satt som frist for innspill. I etterkant
I desember 2018 bad kommunestyret i sak 18/144 (Budsjett 2019) om at
r
utfordringer knyttet til nedgang i antall arbeidsplasser og sysselsatte inn i den strategiske

Planarbeidet ble gjenopptatt i mars 2019 og planutkastet er utarbeidet i samarbeid mellom Oppdal
24.05.19
Formannskapet 04.06.
l var 30.08.19.
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1.2 Bakgrunn
1.2.1 Kommuneplanens Samfunnsdel 2010-2025
Kommuneplanens Samfunnsdel 2010-2025 til
handling.
ha god livskvalitet
opplever og ha god helse

Videre peker s
kritiske suksessfaktorer
stedsutvikling,
folkehelse og omsorg
planperioden. Flere av underoverskriftene er sterkt knyttet sammen, men de kan
grupperes i tre hovedkategorier;
, helse og
i samfunnsdelen, men

Et sterkt, attraktivt, konsentrert, estetisk og universelt utformet sentrum med
.
N
.
Attraktive og levende kretser og grender.
M
.
Tilrettelagte gang,
i landskapet.
Bedre botilbud til yngre funksjonshemmede.
Universell utforming av offentlige og publikumsrettede bygg, boliger, arbeidsplasser,
utearealer og transportmidler.

-

Helse
seg av ulike tilbud, og leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv.

Gunstige levevaner hos barn og ungdom.
G
A
.
At flest mulig deltar i arbeidslivet.
Et systematisk, forpliktende og helhetlig folkehelsearbeid.

.
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A
.
konomisk finansiering av avlastende tiltak for et sterkere frivillig engasjement og for et
.

bedrift

ere mer

Flere produksjons- og kompetansearbeidsplasser1.
Nettverksbygging mot forsknings.
B
e til Oppdal med tog, buss og fly.
Gode kommunikasjonsmuligheter mellom bygda og byen.
Et godt undervisningstilbud til barn og unge.
E
relevante til arbeidsmarkedet.
M
.
1

Figur 1: Oppdal er en av

muner innen sau. Foto: Ove Karlsvik.

6

1.2.4 Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030
kommunedelplanen er at:
Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.
v ulike fornybare energikilder.
Planen tar for seg tre strategier:
Strategi 1: Vi arbeidet sammen, strukturert og langsiktig.

illingen til et lavutslippssamfunn.
Strategi 2: Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.
o Klimavennlig areal- og transportplanlegging:
sparkende
til slutt bil. En videreutvikling av tilbudet via offentlige kommunikasjonslinjer som tog
o
bidra til
o

energieffektive bygninger. Dette er et energi- og klimavennlig utbyggingsalternativ

o

Klimasmart jordbruk:
vedsak

utslipp av fossilt karbon. Innen landbruket er det utfordringer med transportutslipp.
Leiej

o
Klimaendringene utfordrer plassering og utforming av eksisterende og ny
infrastruktur, bebyggelse, transportbehov og bruk av arealer. I Oppdal kan

7

1.2.2 Strategi for innovasjon og verdiskaping i Tr ndelag
Strategien
.

Figur 2: Sentrale tema i strategi for innovasjon og verdiskaping. Fra Et

I arbeidet med

man

ele fylket kan

fornybare biologiske ressurser.

S
avfall, utslipp, og energi.

Havrommet
Havrommet omfatter biomarine ressurser, fiske, fangst, havenergi,
skipsfart, og marin og maritim teknologi.

Smarte samfunn
Begrepet smarte samfunn brukes om samfunn som utnytter digitale
teknologier som sentrale
tjenester og prosesser.

natur og kultur.
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1.2.3 Attraktivitetspyramiden
on/sted:
Bosettingsattraktivitet
.
o

Noen steder er attraktive fordi det er gu
stedet, som kan eksporteres til andre steder.

o
.

Bosetting

Utvikling

Bedrift

Figur 3: Attraktivitetspyramiden

g. Oppdal er
kommunen har flest fritidsboliger nord for
fritidsboliger i Oppdal i 2018. I motsetning er det

registrert 2 521 eneboliger og 221 leilighe
Oppdal.
varehandelsomsetningene per
innbygger (Norge: kr. 83.600, Oppdal: kr. 105.000). I den videre utviklingen av Oppdal sentrum med
f
attraktivt sentrum.

Oppdal ikke har
tog til og fra Trondheim

samtidig at
med

9

i hele kommunen, da dette vil styrke Oppdals bosettingsattraktivitet.
stimuleres
utbygging inneb
gslivs-

Figur 4

.
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1.3 Oppdal kommune
1.3.1 Status og utfordringer
Geografi:
.
Regionalt tyngdepunkt og et knutepunkt mellom E6, Dovrebanen og Rv 70.
Ca. 1 time og 50 minutter til Trondheim, 5 timer og 10 minutter til Oslo, 2 timer og 35
2 timer og 15 minutter
2
er vernet, noe som begrenser arealbruken samtidig som
det er en ressurs.
Innbyggere:
6 970 innbyggere per. 01.01.2018, 4 299 av disse var bosatte i tettstedet Oppdal.
2% fra 2008 til 2018, og e
-Norge med
positiv utvikling i folketallet over tid.
Det flyttet gjennomsnittlig nesten like mange
og 2018 som inn (200 mot 197).
22,1% av befolkningen var

Sysselsetting:
Landskapet og naturen er en vik
hovedsak av
med ca. 45

i Oppdal

metallholdige mineralprodukt, som den kjente Oppdalsskiferen. Oppdal er Norges 13.
hyttekommunene nord for Dovre. Denne hytteturismen
har store ringvirkninger,
-, servicevinter- og sommerdestinasjon for oppevelsesturisme.

Figur 5 og 6
fritidsboli

i Oppdal. Svein
. De mange
ape en aktiv og omfattende bygg- og anleggsvirksomhet. Foto: Ove Karlsvik.
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Sysselsetting 2018

Finansiering og forsikring
30
Informasjon og kommunikasjon
24

Helse- og sosialtjenester
625

Elektrisitet, vann og renovasjon
44
Bergverksdrift og utvinning
55
Forretningsmessig tjenesteyting
64
Off. adm., forsvar, sosialforsikring
103
Personlig tjenesteyting
115
Transport og lagring
127
Teknisk tjenesteyting,
eiendomsdrift
157

Varehandel, reparasjon
av motorvogner
476

Industri
234
Overnattings- og
serveringsvirksomhet
236

Bygge- og
anleggsvirksomhet
475

Undervisning
246

Jordbruk, skogbruk og
fiske
243

Figur 7:
sysselsatte. Av figuren ser vi at det er flest sysselsatte innen Helse- og sosialtjenester, etterfulgt av Varehandel, reparasjon
av motorvogner, og Bygge- og anleggsvirksomhet. Merk at kategorien Uoppgitt

Oppdal har i grove trekk
5.2019) er det ca. 1805 bedrifter
er Oppdal kommune.
Nedleggelser i industrien har tidligere gitt negative konsekvenser for kommunen, med et tap
Nye bedrifter har blitt etablert i
Sysselsettingsgraden for personer i alderen 15r 66,9%, noe som
er litt over landsgjennomsnittet.
Arbeidsledigheten var 1,3 % per juli 2018, mens landsgjennomsnittet var 2,5%.
stabilt i mars 2019. Tap av arbeidsplasser som er mindre kompetansekrevende kan
13,4% av innbyggerne mellom 18personer. Tallet

per juli.2018. I mars 2019 gjaldt dette 578

. Oppdal ligger litt over gjennomsnittet, men har

12

andel (ca. 25%)
dermed deltar i arbeidslivet. I
noe lavere.
Antall nyetablerte foretak i 2017 per 1000 eksisterende (unntatt offentlig forvaltning og
under fylkesgjennomsnittet, som er 119 nyetablerte
foretak per 1000 eksisterende. Samtidig er det
bedrifter i Oppdal enn i
sammenlignbare kommuner i fylket.
Landbruk:
21,4% av innbyggerne i Oppdal bor
Den direkte sysselsettingen i landbruket utgjorde i 2017 8% av de sysselsatte. Inkluderer
man
e
, ville den
t 29%. Dette utfra
.

bruttop

-rapport nr. 154, 2017).

dekar, noe som er forholdsvis lite,
antall dekar jordbruksareal i drift i perioden 2000-

-2017) er 15,1
. Samtidig var det en vekst i
noe som er mest i

kompensasjon til pelsdyroppdrettere skaper store utfordringer for Oppdal som
pelsdyrkommune.
Utdanning:
I 2017 var grunnskolepoengene (= summen av alle tallkarakterene delt
og multiplisert med 10) i
76,6% av elevene fra Oppdal som startet i perioden 2008-2012 har
t
utdanning i l
Nasjonalt er tallet oppe i ca. 80%.
flere igjennom
g er viktig fremover, da kompetansekravene blir
tidspunkt. Statistikken viser slik sett hvor effektivt utdanningssystemet er, ikke hvor mange
I

var l

etettheten i bedrifter med yrkesfaglige yrker 3 per 100
a
tetthet har.
Per 01.10.2017 hadde 24% av innbyggerne i Oppdal universitets-

13

Annet:
Ungdommene i Oppdal er p
Ung
der det var
i
Oppdal.
Oppdal var nr. 18
sis i Norsk kulturindeks i 2017 og nr. 7
Kino
indeksen.
Andel av husstander som har dekning for > 30/5 (Mbit/s) (ekskludert satellitt og mobil) var
82% i 2017.
om minimum 100 Mbit/s til en fast og forutsigbar kostnad innen 2021.
i 2018 (tall etter korrigert
inntektsn
kommunale sektorer.

Figur 8: Skiheisen i Hovden

Oppdal sentrum i bakgrunnen. Foto: Ove Karlsvik.
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1.3.2 Trender
Grafen under

Trendene viser at
befolkningen. Dette sammenfaller med at antallet personer over 65
tallet barn og unge ned
og spesielt eldre.
fortsette.
Dette er over fylkes- og landsgjennomsnittet som begge er ca. 8,2%.

kommunen. Utviklingen for
8 viser hvilke trender Oppdal
-2018 vokser

Befolkning, sysselsatte og pendlere 2008-2018, og MMML-alternativet 2040

7674

9000

6970

7000

6564

8000

3527

3617

3379

3289

3903

4000

3846

5000
3696

Personer

6000

2211

584

550

312

1000

345

1477

1112

1560

1647

2000

1756

3000

0
Befolkning Befolkning 0- Befolkning

Befolkning
2008

2018

Sysselsatte Sysselsatte Pendlere (inn) Pendlere (ut)
(arbeidssted)
(bosatt)
2040

Figur 9: Befolkning, sysselsatte og pendlere 2008-2018. Befolkningsframskriving etter MMML-alternativet (middels
fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og lav innvandring). Sammensetning av ulike SSB-statistikker; 01223, 03321,
07459, 07984, 11616 og 11668.
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antallet sysselsatte med arbeidssted i kommunen (arbeidsplasser) og antallet sysselsatte som
, men henholdsvis 2,7% og 2,5% fra 2008 til 2018. Kommunen har slik sett
opplevd vekst i befolkning, men nedgang i arbeidsplasser.
584 sysselsatte jobbet i en annen kommune enn i
Oppdal. Dette
en av de laveste andelene i fylket. Hovedvekten
av disse pendler til Trondheim. 345 sysselsatte pendler til Oppdal, noe som betyr at Oppdal har
utpendling enn innpendling. 130 av disse kommer fra Rennebu.
Grafen i figur 9 viser trender i sysselsettingen innenfor de
ne etter SSBs
statistikk.
Industri og Finansiering og forsikring
Kommunikasjon og informasjon
Teknisk
tjenesteyting, eiendomsdrift og Forretningsmessig tjenesteyting

475
498
476

600

19
35

107
115

98
103

41
64

104
157
48
30

30
24

38
44

59
55

100

123
127

200

233
246

267
236

382

387

395

234

300

243

Sysselsatte

500
400

550

625

700

0

2008
Figur 10: Sysselsettingen

2018

i 2008 og 2018. SSBs statistikk 07984.

*I Personlig tjenesteyting
renserivirksomhet, og bedrifter som reparerer datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

- og

t i antall sysselsatte er det Jordbruk, skogbruk og fiske, og Industri
nedgang med et tap av litt over 150 sysselsatte hver.
sysselsatte ses i Bygge- og
anleggsvirksomhet, Helse- og sosialtjenester og Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
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2.1
og
samarbeid

-

e generasjoners muligheter til

.

2. 2
befolkningen har vokst. I 2018 var det 3289 sysselsatte som jobbet
enden

derfor at:
I 2030

et innbyggere.
,

I 2030
Skal Oppdal bli en universitetskom
, og at det er funksjonelt. Rollen som
andre FoU-

:

I 2030 har Oppdal kommune et funksjonelt samarbeid med FoU-

,

Oppdal som prosjekt, med t
masteroppgave innen arkitektur og to masteroppgaver innen ener

hatt/skal
Det er

17

godkjent en doktorgrad (PhD) innen arkitektur og planlegging. Flere av oppgavene er knyttet til
prosjektet
raftig fritid
derfor:
I 2030 bruker totalt 20 bachelor- og mastergrader, og doktorgradsavhandlinger Oppdal som
studie- eller prosjekt
utdanningstilbud i Oppdal. Det er flere potensielle retninger som kan legges hit, med spesielt
friluftsliv og/eller helse (sykepleie) som utpekte utdanninger. I tille
I 2030 er det etablert et desentralisert utdanningstilbud i Oppdal, helst innen helse, fritlufsliv/
reiseliv, og/eller landbruk
.

Figur 11: Antall nyetablerte foretak i 2017 per 1000 eksisterende, fra

s. 69.

per

velfungerende
30 nye AS og minst 45 eksisterende bedrifter er allerede knyttet til FoUsamarbeidet med FoUI 2030 er det 126 nyetablerte bedrifter og 90 bedrifter som er tilknyttet FoU-

g at
Et
og NTNU.
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3.
Det er valgt ut

kompetanse, og

der Oppdal har

fortrinn i dag, og der det er
De samsvarer i stor grad med
tar i hovedsak

overordna temaer:

Regionsenteret
o
Den smarte fjellbygda
o
og testarenaen Oppdal.
Landbruksbygda
o
jordbruk, skogbruk, pelsdyr, reindrift,
av utmark.
Industribygda
o
byggeindustri, bergverksindustri/bergverksdrift
Opplevelsesdestinasjonen
o
.

.

Legge til rette for etablering og videreutvikling (arealbruk, tilgjengelighet i Kommuneplanens
arealdel).
mtidsrettede infrastrukturtiltak.
Fre
ering av de som
.
.

19

3.1 Regionsenteret Vegamotet
Vegamotet er
r
E6, Rv. 70 og Dovrebanen, og dette sentrale knutepunktet med kommunikasjoner i retning mot Oslo,
regionsenter med et stort potensiale innen blant annet utdanning, reiseliv og helse. Styrkingen av
arbeidsmarked, kortere avstander og bedre kollektivtilbud.
ur og kollektivtilbud, handel
inkludert restauranter og kafeer, og utdanning og helse. Et regionsenter er et senter som har
betydning for flere kommuner i regionen. Et slikt senter har offentlige og private funksjoner som
dekker handel- og tjenestebehov til en eller flere kommuner, og fungerer ofte som et knutepunkt i
regionen.

Legge til rette for god tilgjengelighet og bruke parkeringsutredningene fra 2016-2018 i
arbeidet.

boligtomter i sentrum og i kretsene.
Arbeide for et bedre kollektivtilbud, spesielt

2-timerstogavgager Trondheim-Oslo.

-,
- og universitetstilbudet i Oppdal og i
arbeide for en god kobling og sterk posisjonering til NTNU, samt
arena for videreutdanning.

Figur 12: Oppdal togstasjon, et viktig knutepunkt. Foto: Ove Karlsvik.
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3.2 Den smarte fjellbygda Det gode liv i ei attraktiv og smart fjellbygd
Som tidligere nevnt er smarte samfunn et begrep om samfunn som utnytter digitale teknologier som
produkter, tjenester og prosesser. Begrepet brukes i
forbindelse med
mer
Dette er i stor
grad avhengig av digital teknologi innen viktige sider av et velfungerende samfunn, som transport,
van
industri, velferdstjenester, bygninger og offentlig administrasjon, og
koblingene mellom disse.
med smarte samfunn
livskvaliteten, samt redusere klimaInnovasjon Norge vurderer de mest sentrale

.
Teknisk infrastruktur (systemer for vann.
Transport og mobilitet (IKTtransport- og
logistikktilbud).
Fellestjenester (tjenester som kan gi innbyggerne effektive og brukerorienterte tjenester som
kan bidra til aktivt medvirkning i planleggings- og beslutningsprosesser og gi godt koordinert
tjenestetilbud).
smarte
forbedre leveransene sine til samfunnet. Potensialet er stort innen digitalisering, klimautfordring,
befolkningsvekst og urbanisering. Visjonen Det gode liv i ei attraktiv og smart fjellbygd er inspirert fra
-2021. Den smarte fjellbygda
den smarte fjellbygda skal Oppdal kommune:
Avklare kommunens rolle i Smartbygd-

Arbeide for egne smartprosjekt.
Benytte seg av Smartbygdregionsenter.
Jobbe for en samarbeidsavtale med NTNU og bli en universitetskommune og ei
universitetsbygd.
Beholde eierskap i Vitnett AS og arbeide for videre utbygging av mobilnettet.
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3.3 Landbruksbygda Levende kulturlandskap
Med landbruksbygda
kretser og et robust landbruk. Landbruk
jorda
som produksjonsgrunnlag, og i
landbruksaktiviteter som jordbruk,
skogbruk, pelsdyr, reindrift
jakt, fangst og fiske, beitebruk og friluftsliv. Visjonen Levende kulturlandskap er hentet fra
Landbruksplanen 2013-2021. Land
kulturlandskapet som mange forbinder med Oppdal i dag.
landbruksbygda skal Oppdal kommune:
-

- og skogbruk.
dyrka og dyrkbar jord.
v

Arbeide for en fortsatt fremti

- og mellomstore bruk.

Stimulere til samarbeid ved hogst av skog.

ksutbygging og/eller
bedriftsutvikling.
Bidra til rekruttering.

og til nytenking innen
produksjon.
Stimulere til
fjellandbruket i Oppdal.
Stimulere og bidra til kursvirksomhet og studieturer.
Delta i landbruksrelaterte prosjekter.
Den stolte bonden i fjellandbruket
med nye FoUhvordan man skal
et
planlagte fiskeoppdrettsanlegget.
kulturlandskapet
tilgjengelig.
Revidere landbruksplanen med jevne mellomrom.
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3.4 Industribygda Bergtatt
fysisk eller kjemisk
industri.
Montering av deler til ferdige produkter, gjenvinning av avfall, og vedlikehold og installasjon av
industri. I Industribygda ligger det at
gverksindustri/-drift.
Industribygda skal Oppdal kommune:
, byggeklart og profilert
Sikre energiforsyning og digital infrastruktur.
Arbeide for bedre infrastruktur for transport og logistikk.
samarbeidspartnere, samt drive nettverksbygging mot forskningsTrondheim.
aft med
-sertifisert.
Tilrettelegge for knoppskyting.
av lokal industri.
hjelp av hverandre.

-

via blant annet tilgjengelige

tomter.

Figur 13: Oppdalskiferen er et kjent produkt fra Oppdal. Foto: Ove Karlsvik.
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3.5 Opplevelsesdestinasjonen
ritid; herunder ski, sykkel og vandring, overnatting,
fritidsboliger, opplevelser, kultur og folkehelse. Visjonen
er hentet fra Oppdal
slagord. En opplevelse kan defineres som en begivenhet eller hendelse av
minneverdig karakter, mens destinasjon
eller bestemmelsessted. I samfunnsdelen er
Et godt og attraktivt tilbud av opplevelser er
oende.
Opplevelsesdestinasjonen

Arbeide for bedre interntransport/logistikk av turister som er myke trafikanter i Oppdal
sentrum, spesielt mellom togstasjonen og skiheisene.
Videreutvikle Oppdal som ett attraktivt sentrum og et utgangspunkt for opplevelser.
Bidra til en bedre utnyttelse av kommunens nasjonalparkstatus.
m et nasjonalt tyngdepunkt for
fjellvikingen
av Oppdal masterplan1.
2

.

Samarbeide med grunneiere, lag og foreninger og reiselivet om realisering av prosjekter i sti-

Oppdal medisinske senter og
, spesielt innen rehabilitering.
reiselivskommune -statusen.
1

Oppdal Masterplan

Masterplan.
2
et variert tilbud av fritids- og rekreasjonsmuligheter for kommunens
innbyggere, og samtidig legge til rette for den betydelige turismen Oppdal opplever. Turismen er viktig for Oppdal som
kommune, og
tdestinasjonen sammenlignet med destinasjoner som
kan anses
et alternativ. Som et ledd i denne bevisste
en

ofte
omtalt som Fellesgoder
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. Fondsmidler kan benyttes til bl.a.
000,-

som samarbeidstiltak mellom bedrifter og bransjer. Det er tidligere behandlet og vedtatt vedtekter
f
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