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Elin Johanne Dolmseth ELDO/2021/87-8/145 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Oppdal ungdomsråd 21/6 31.05.2021 

Handlingsplan 2022-2025, uttalelse fra ungdomsrådet 

 
Vedlegg 
1 Handlingsplan 2022 - 2025 - Kommunedirektørens forslag 
2 Handlingsplan 2022 - 2025 - Innspill til tiltak fra enhetene 
3 Handlingsplan 2022 - 2025 - Omtale av enhetenes innspill til tiltak 
4 Handlingsplan 2022 - 2025 - Fra Oppdal kulturhus - innspill til 

handlingsplan 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Saksopplysninger 

Kommunedirektøren sitt forslag til Handlingsplan 2022-2025 ble lagt fram 11. mai 2021. Utvalget 
inviteres til å gi en uttalelse til kommunedirektørens forslag. Uttalelsen vil bli lagt fram for 
formannskapet i møte 8. juni 2021, i forbindelse med formannskapets behandling av Handlingsplan 
2022-2025.  
 

 

Saksprotokoll i Oppdal ungdomsråd - 31.05.2021  

 

Behandling 

Oppdal ungdomsråd har følgende innspill til handlingsplanen for 2022-2025:  

 

 Det vises til innspill fra BUA Oppdal til handlingsplanen.  
BUA Oppdal er blitt et svært populært tiltak, og har i enkelte perioder toppet utlånsstatistikken 
nasjonalt. Miljømessig er tiltaket svært godt, da det bidrar til gjenbruk fremfor forbruk. At utstyr 
brukes flere ganger av ulike personer er positivt fremfor at alle kjøper hver sitt.  
Videre er tiltaket svært viktig i forhold til å utjevne sosiale forskjeller. At det er gratis å låne 
utstyret, bidrar til at alle uavhengig av inntekt kan delta på fritidsaktiviteter, og at kostnaden ved 
kjøp av utstyr som barriere fjernes. På bakgrunn av dette mener Oppdal ungdomsråd at tiltaket 



er viktig for Oppdals ungdom, miljøet, og befolkningen for øvrig. Oppdal ungdomsråd ber derfor 
kommunestyret prioritere tiltaket med kroner 150 000,- i handlingsplanperioden.  

 

 Det vises til befolkningsframskrivingene fra SSB. Oppdal ungdomsråd mener at desentralisert 

utdanning kan være et viktig tiltak for å opprettholde bosetting i kommunen, og bidra til at flere 

ungdom blir værende i stedet for å flytte ut. Spesielt innenfor helse- og utdanningssektoren vil 

det være behov for økt kompetanse i årene fremover. Oppdal ungdomsråd ber om at det på sikt 

settes i gang prosesser for å få flere muligheter innenfor desentralisert utdanning.  

 
 

Vedtak 

Ungdomsrådets forslag ble enstemmig vedtatt (4 st.). 
 
Vedtaket blir som følger: 

 Det vises til innspill fra BUA Oppdal til handlingsplanen.  
BUA Oppdal er blitt et svært populært tiltak, og har i enkelte perioder toppet utlånsstatistikken 
nasjonalt. Miljømessig er tiltaket svært godt, da det bidrar til gjenbruk fremfor forbruk. At utstyr 
brukes flere ganger av ulike personer er positivt fremfor at alle kjøper hver sitt.  
Videre er tiltaket svært viktig i forhold til å utjevne sosiale forskjeller. At det er gratis å låne 
utstyret, bidrar til at alle uavhengig av inntekt kan delta på fritidsaktiviteter, og at kostnaden ved 
kjøp av utstyr som barriere fjernes. På bakgrunn av dette mener Oppdal ungdomsråd at tiltaket 
er viktig for Oppdals ungdom, miljøet, og befolkningen for øvrig. Oppdal ungdomsråd ber derfor 
kommunestyret prioritere tiltaket med kroner 150 000,- i handlingsplanperioden.  

 

 Det vises til befolkningsframskrivingene fra SSB. Oppdal ungdomsråd mener at desentralisert 

utdanning kan være et viktig tiltak for å opprettholde bosetting i kommunen, og bidra til at flere 

ungdom blir værende i stedet for å flytte ut. Spesielt innenfor helse- og utdanningssektoren vil 

det være behov for økt kompetanse i årene fremover. Oppdal ungdomsråd ber om at det på sikt 

settes i gang prosesser for å få flere muligheter innenfor desentralisert utdanning.  

 
 
 
 

Kommunedirektørens tilråding 

Saken fremmes uten særskilt tilrådning. 
 
 
 
 
 
 



 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 

Elin Johanne Dolmseth ELDO/2021/87-3/145 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Utvalg for bygg- og arealplansaker 21/30 31.05.2021 

Handlingsplan 2022-2025, uttalelse fra utvalg for bygg- og arealplansaker 

 
Vedlegg 
1 Handlingsplan 2022 - 2025 - Kommunedirektørens forslag 
2 Handlingsplan 2022 - 2025 - Innspill til tiltak fra enhetene 
3 Handlingsplan 2022 - 2025 - Omtale av enhetenes innspill til tiltak 
4 Handlingsplan 2022 - 2025 - Fra Oppdal kulturhus - innspill til handlingsplan 
5 Søknad om fortsatt økonomisk støtte til Trønderalpin, Vangslia alpinklubb 
6 Søknad til Oppdal kommune mai 2021 
7 TrønderalpinTK_kommunen 
8 BUA Oppdal, innspill til Handlingsplanen 2022-2025 
9 Innspill til handlingsplan Oppdal kommune revidert februar 2021 
 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Saksopplysninger 

Kommunedirektøren sitt forslag til Handlingsplan 2022-2025 ble lagt fram 11. mai 2021. Utvalget 
inviteres til å gi en uttalelse til kommunedirektørens forslag. Uttalelsen vil bli lagt fram for 
formannskapet i møte 8. juni 2021, i forbindelse med formannskapets behandling av Handlingsplan 
2022-2025.  
 

 

Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 31.05.2021  

 

Behandling 

Forslag fra utvalget: 

Utvalg for bygg- og arealplansaker tar kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2022-2025 til 
orientering. 
 
 

Vedtak 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtaket blir som følger: 
Utvalg for bygg- og arealplansaker tar kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2022-2025 til 
orientering. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens tilråding 

Saken fremmes uten særskilt tilrådning. 
 
 
 
 
 



 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 

Elin Johanne Dolmseth ELDO/2021/87-4/145 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Utvalg for helse og oppvekst 21/5 01.06.2021 

Handlingsplan 2022-2025, uttalelse fra utvalg for helse og oppvekst 

 
Vedlegg 
1 Handlingsplan 2022 - 2025 - Kommunedirektørens forslag 
2 Handlingsplan 2022 - 2025 - Innspill til tiltak fra enhetene 
3 Handlingsplan 2022 - 2025 - Omtale av enhetenes innspill til tiltak 
4 Handlingsplan 2022 - 2025 - Fra Oppdal kulturhus - innspill til 

handlingsplan 
5 Søknad om fortsatt økonomisk støtte til Trønderalpin, Vangslia alpinklubb 
6 Søknad til Oppdal kommune mai 2021 
7 TrønderalpinTK_kommunen 
8 BUA Oppdal, innspill til Handlingsplanen 2022-2025 
9 Innspill til handlingsplan Oppdal kommune revidert februar 2021 
 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Saksopplysninger 

Kommunedirektøren sitt forslag til Handlingsplan 2022-2025 ble lagt fram 11. mai 2021. Utvalget 
inviteres til å gi en uttalelse til kommunedirektørens forslag. Uttalelsen vil bli lagt fram for 
formannskapet i møte 8. juni 2021, i forbindelse med formannskapets behandling av Handlingsplan 
2022-2025.  
 

 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og oppvekst - 01.06.2021  

 

Behandling 

Forslag fra utvalget: 

Utvalg for helse og oppvekst tar kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2022-2025 til 
orientering. 
 
 
 



Vedtak 

Forslaget ble enstemmig vedtatt (6 st.). 
 
Vedtaket blir som følger: 
Utvalg for helse og oppvekst tar kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2022-2025 til 
orientering. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens tilråding 

Saken fremmes uten særskilt tilrådning. 
 
 
 
 
 
 



 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 

Elin Johanne Dolmseth ELDO/2021/87-5/145 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester 21/15 01.06.2021 

Handlingsplan 2022-2025, uttalelse fra utvalg for kultur, miljø og tekniske 
tjenester 

 
Vedlegg 
1 Handlingsplan 2022 - 2025 - Kommunedirektørens forslag 
2 Handlingsplan 2022 - 2025 - Innspill til tiltak fra enhetene 
3 Handlingsplan 2022 - 2025 - Omtale av enhetenes innspill til tiltak 
4 Handlingsplan 2022 - 2025 - Fra Oppdal kulturhus - innspill til 

handlingsplan 
5 Søknad om fortsatt økonomisk støtte til Trønderalpin, Vangslia alpinklubb 
6 Søknad til Oppdal kommune mai 2021 
7 TrønderalpinTK_kommunen 
8 BUA Oppdal, innspill til Handlingsplanen 2022-2025 
9 Innspill til handlingsplan Oppdal kommune revidert februar 2021 
 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Saksopplysninger 

Kommunedirektøren sitt forslag til Handlingsplan 2022-2025 ble lagt fram 11. mai 2021. Utvalget 
inviteres til å gi en uttalelse til kommunedirektørens forslag. Uttalelsen vil bli lagt fram for 
formannskapet i møte 8. juni 2021, i forbindelse med formannskapets behandling av Handlingsplan 
2022-2025.  
 

 

Saksprotokoll i Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester - 01.06.2021  

 

Behandling 

Forslag fra Uavh. v/Eli Dahle: 
 
Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester foreslår prioritering for et prosjekt for sluttføring av 
SEFRAK (Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminner i Norge). For byggesak er et oppdatert 
SEFRAK-register det viktigste verktøyet for å kunne vurdere de kulturhistoriske verdiene ved eldre 
bebyggelse. Utkastet til kulturminneplan viser verdien av SEFRAK som registreringsverktøy. 
Med erfaring fra registreringsarbeid utført i 2016 søkes det om følgende: 2-årig prosjekt med 
gjennomføring i 2022 og 2023 Kostnadsanslag: kroner 200 000,- årlig for årene 2022 og 2023. 



 
 
Tiltak for myke trafikanter (1.1.11) 
Investering kr. 300 000 pr. år i perioden 2022-2025 
Oppfølging av tidligere vedtak i HP 2021-24, hvor 300 000 skal fra og med 2018 bevilges årlig til 
fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter  
En slik vedtatt bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket 
om trafikksikkerhetsmidler  
Eventuelle eksterne tilskuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning. 
 
 

Vedtak 

Forslaget fra Uavh. v/Eli Dahle ble vedtatt med 5 mot 1 stemme (M.tall AP v/R.M.Myrhaug). 
 
 
Vedtak blir som følger: 
 
KMT foreslår prioritering for et prosjekt for sluttføring av SEFRAK (Sekretariatet For Registrering Av 
Faste Kulturminner i Norge) For byggesak er et oppdatert SEFRAK-register det viktigste verktøyet for å 
kunne vurdere de kulturhistoriske verdiene ved eldre bebyggelse. Utkastet til kulturminneplan viser 
verdien av SEFRAK som registreringsverktøy. 
Med erfaring fra registreringsarbeid utført i 2016 søkes det om følgende: 2-årig prosjekt med 
gjennomføring i 2022 og 2023 Kostnadsanslag: kroner 200 000,- årlig for årene 2022 og 2023. 
 
 
Tiltak for myke trafikanter (1.1.11) 
Investering kr. 300 000 pr. år i perioden 2022-2025 
Oppfølging av tidligere vedtak i HP 2021-24, hvor 300 000 skal fra og med 2018 bevilges årlig til 
fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter  
En slik vedtatt bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket 
om trafikksikkerhetsmidler  
Eventuelle eksterne tilskuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens tilråding 

Saken fremmes uten særskilt tilrådning. 
 
 
 
 
 
 



 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 

Elin Johanne Dolmseth ELDO/2021/87-9/145 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalg 21/3 31.05.2021 

Handlingsplan 2022-2025, uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget 

 
Vedlegg 
1 Handlingsplan 2022 - 2025 - Kommunedirektørens forslag 
2 Handlingsplan 2022 - 2025 - Innspill til tiltak fra enhetene 
3 Handlingsplan 2022 - 2025 - Omtale av enhetenes innspill til tiltak 
4 Handlingsplan 2022 - 2025 - Fra Oppdal kulturhus - innspill til handlingsplan 
5 TrønderalpinTK_kommunen 
6 Søknad til Oppdal kommune mai 2021 
7 Søknad om fortsatt økonomisk støtte til Trønderalpin, Vangslia alpinklubb 
8 BUA Oppdal, innspill til handlingsplanen 2022-2025 
9 Innspill til handlingsplan Oppdal kommune revidert februar 2021 
 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Saksopplysninger 

Kommunedirektøren sitt forslag til Handlingsplan 2022-2025 ble lagt fram 11. mai 2021. Utvalget 
inviteres til å gi en uttalelse til kommunedirektørens forslag. Uttalelsen vil bli lagt fram for 
formannskapet i møte 8. juni 2021, i forbindelse med formannskapets behandling av Handlingsplan 
2022-2025.  
 

 

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 31.05.2021  

 

Behandling 

Forslag fra arbeidsmiljøutvalget: 
 

 Arbeidsmiljøutvalget er tilfreds med at driftsnivået holdes på dagens nivå i planperioden, og at 
driftsmarginen er på et forsvarlig nivå. 

 

 Arbeidsmiljøutvalget er bekymret for at summen av verbalforslag kan være krevende å 
gjennomføre innenfor budsjettrammene. 

 

 Arbeidsmiljøutvalget er tilfreds med at Høgmo barnehage er innarbeidet i handlingsplanen og at 
Pikhaugen barnehage signaliseres i neste planperiode (2026). 



 

 Arbeidsmiljøutvalget er fornøyd med at betalt spisepause ved Oppdal helsesenter og BOAS er 
innarbeidet i handlingsplanen. 

 

 Arbeidsmiljøutvalget ser med en viss bekymring på omstillingsarbeidet innen helse og omsorg 
og at tiltakene kan føre til et negativt arbeidsmiljø. 

 
 
  

Vedtak 

Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket blir som følger: 
Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til kommunedirektørens forslag med følgende tillegg: 
 

 Arbeidsmiljøutvalget er tilfreds med at driftsnivået holdes på dagens nivå i planperioden, og at 
driftsmarginen er på et forsvarlig nivå. 

 

 Arbeidsmiljøutvalget er bekymret for at summen av verbalforslag kan være krevende å 
gjennomføre innenfor budsjettrammene. 

 

 Arbeidsmiljøutvalget er tilfreds med at Høgmo barnehage er innarbeidet i handlingsplanen og at 
Pikhaugen barnehage signaliseres i neste planperiode (2026). 

 

 Arbeidsmiljøutvalget er fornøyd med at betalt spisepause ved Oppdal helsesenter og BOAS er 
innarbeidet i handlingsplanen. 

 

 Arbeidsmiljøutvalget ser med en viss bekymring på omstillingsarbeidet innen helse og omsorg 
og at tiltakene kan føre til et negativt arbeidsmiljø. 

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens tilråding 

Saken fremmes uten særskilt tilrådning. 
 
 
 
 
 
 



 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 

Elin Johanne Dolmseth ELDO/2021/87-7/145 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Eldreråd 21/3 31.05.2021 

Handlingsplan 2022-2025, uttalelse fra eldrerådet 

 
Vedlegg 
1 Handlingsplan 2022 - 2025 - Kommunedirektørens forslag 
2 Handlingsplan 2022 - 2025 - Innspill til tiltak fra enhetene 
3 Handlingsplan 2022 - 2025 - Omtale av enhetenes innspill til tiltak 
4 Handlingsplan 2022 - 2025 - Fra Oppdal kulturhus - innspill til 

handlingsplan 
5 Søknad om fortsatt økonomisk støtte til Trønderalpin, Vangslia alpinklubb 
6 Søknad til Oppdal kommune mai 2021 
7 TrønderalpinTK_kommunen 
8 BUA Oppdal, innspill til Handlingsplanen 2022-2025 
9 Innspill til handlingsplan Oppdal kommune revidert februar 2021 
 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Saksopplysninger 

Kommunedirektøren sitt forslag til Handlingsplan 2022-2025 ble lagt fram 11. mai 2021. Utvalget 
inviteres til å gi en uttalelse til kommunedirektørens forslag. Uttalelsen vil bli lagt fram for 
formannskapet i møte 8. juni 2021, i forbindelse med formannskapets behandling av Handlingsplan 
2022-2025.  
 

 

Saksprotokoll i Eldreråd - 31.05.2021  

 

Behandling 

Forslag fra eldrerådet: 

Eldrerådet ber kommunedirektøren avsette kr. 250 000 pr. år i to år til gjennomføring av prosjektet 
«Heltidskultur» i Helse- og omsorgstjenesten i Handlingsplan 2022-2025.  
Prosjektet er spilt inn til Handlingsplanen 2022-2025 fra Oppdal helsesenter. Målsettingen med 
prosjektet er å lage et rammeverk og en kultur for 100 % stillinger i turnusyrker i Oppdal kommune. 
 
 



Vedtak 

Eldrerådets forslag ble enstemmig vedtatt (3 st.). 
 
Vedtaket blir som følger: 
Eldrerådet slutter seg til kommunedirektørens forslag med følgende tillegg: 
 
Eldrerådet ber kommunedirektøren avsette kr. 250 000 pr. år i to år til gjennomføring av prosjektet 
«Heltidskultur» i Helse- og omsorgstjenesten i Handlingsplan 2022-2025.  
Prosjektet er spilt inn til Handlingsplanen 2022-2025 fra Oppdal helsesenter. Målsettingen med 
prosjektet er å lage et rammeverk og en kultur for 100 % stillinger i turnusyrker i Oppdal kommune. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens tilråding 

Saken fremmes uten særskilt tilrådning. 
 
 
 
 
 
 



 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 

Elin Johanne Dolmseth ELDO/2021/87-6/145 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 21/3 25.05.2021 

Handlingsplan 2022-2025, uttalelse fra råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

 
Vedlegg 
1 Handlingsplan 2022 - 2025 - Kommunedirektørens forslag 
2 Handlingsplan 2022 - 2025 - Innspill til tiltak fra enhetene 
3 Handlingsplan 2022 - 2025 - Omtale av enhetenes innspill til tiltak 
4 Handlingsplan 2022 - 2025 - Fra Oppdal kulturhus - innspill til handlingsplan 
5 BUA Oppdal, innspill til Handlingsplanen 2022-2025 
6 Innspill til handlingsplan Oppdal kommune revidert februar 2021 
7 Søknad om fortsatt økonomisk støtte til Trønderalpin, Vangslia alpinklubb 
8 Søknad til Oppdal kommune mai 2021 
9 TrønderalpinTK_kommunen 
 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Saksopplysninger 

Kommunedirektøren sitt forslag til Handlingsplan 2022-2025 ble lagt fram 11. mai 2021. Utvalget 
inviteres til å gi en uttalelse til kommunedirektørens forslag. Uttalelsen vil bli lagt fram for 
formannskapet i møte 8. juni 2021, i forbindelse med formannskapets behandling av Handlingsplan 
2022-2025.  
 

 

Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 25.05.2021  

 

Behandling 

 
Felles forslag fra rådet: 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse støtter forslaget opprettelse av psykologstilling fra 2022 
og ber formannskapet og kommunestyret vurdere å finne rom for følgende tiltak i Handlingsplan 2022-
2025: 
-Økning av ergoterapiressurs og hjelpemiddeltekniker 
-Ekstra ressurs i SFO i forhold til barn med særskilte behov 
-Økt bemanning rundt ettåringene og kompensasjon for pedagogenes planleggingstid i barnehagene 



-Paraidrettsgruppe for barn og voksne 
Rådet vil påpeke at det er økonomisk gunstig å satse på helsefremming og forebyggende tiltak framfor 
økt framtidig ressursbruk til behandling og reparasjon. 
Rådet vil be om at kommunen i handlingsplanperioden øker kompetansen i enhetene om CRPD, FN-
konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, og innarbeider konvensjonen i 
kommuneplanens samfunnsdel . 
 
 

Vedtak 

 
Felles forslag fra rådet ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak blir som følger: 

 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse støtter forslaget opprettelse av psykologstilling fra 2022 
og ber formannskapet og kommunestyret vurdere å finne rom for følgende tiltak i Handlingsplan 2022-
2025: 
-Økning av ergoterapiressurs og hjelpemiddeltekniker 
-Ekstra ressurs i SFO i forhold til barn med særskilte behov 
-Økt bemanning rundt ettåringene og kompensasjon for pedagogenes planleggingstid i barnehagene 
-Paraidrettsgruppe for barn og voksne 
Rådet vil påpeke at det er økonomisk gunstig å satse på helsefremming og forebyggende tiltak framfor 
økt framtidig ressursbruk til behandling og reparasjon. 
Rådet vil be om at kommunen i handlingsplanperioden øker kompetansen i enhetene om CRPD, FN-
konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, og innarbeider konvensjonen i 
kommuneplanens samfunnsdel . 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens tilråding 

Saken fremmes uten særskilt tilrådning. 
 
 
 
 
 
 


