
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdal Kommune                    
Vedlegg til rådmannens 
forslag til handlingsplan 

2019-2022 
 
 

Foreslåtte nye tiltak i handlingsplanperioden 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

A - Plan og forvaltning (POF) 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverksettings-

år 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1 084 Kongevegen over Dovrefjell D           100 000    100 000 2019-2021 

2 040 Reguleringsplan skiløyper I 200 000         2019-2021 

3 034 Drift og vedlikehold av friluftsområder D             50 000    50 000 2019 

4 034 Kullsjøen - forprosj. renovering badevann I 100 000         2019 

5 030 Nydyrkingstilskudd D           150 000    150 000 2019 

6 034 Friområdet v sentrumskolene I 500 000         2020 

7 032 Vannovervåking D             50 000    50 000 2019 

8 084 Kongevegen over Dovrefjell I 200 000         2019 

SUM 1 000 000 0 350 000 0 350 000  
 

 

B – Støttetjenester 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverksettings-

år 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1 ? Bredbåndsutbygging D     700 000   700 000 2019 

2 ? Nødstrømsaggregat Rådhuset I 1 500 000         2019 

3 170 Ny stilling i rådmannens fagstab D     135 000   135 000 2019 

4 ? Videreutvikle SMS varsling I/D 18 000   33 000   33 000 2019 

SUM 1 518 000 0 868 000 0 868 000  
 

         

C - Helse og oppvekstforvaltning (tiltaksforslag vedrørende omsorgsteknologi fremkommer samlet under digitalisering) 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift Iverksettings-
år 

Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 

inntekt 
Netto utgift 

pr år 

1 220 Turnuslege 2 hjemler D   2 148 000  1 528 000  620 000  2019 

2 220 Journalløsning legevakt D   3 150   3 150  2019 

SUM 0 0 3 019  150 1 528 000 623 150  
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D – Felles tiltak oppvekst 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverksettings-

år 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1  560/
562 

Bemanningsoppdekking av pedagogenes planleggingstid 
Kommunale barnehager (Ann Kristin mener at dette må med 

D     528 941    528 941 2019 

1  525 Bemanningsoppdekking av pedagogenes planleggingstid 
Drivdalen oppvekstsenter 

D     158 188    158 188 2019 

1  535/
545 

Bemanningsoppdekking av pedagogenes planleggingstid 
Lønset og Midtbygda oppvekstsenter 

D     316 376    316 376 2019 

2   Satsing på grunnleggende ferdigheter D     100 000    100 000 2019 

Sum  0 0 1 103 505 0 1 103 505  
 

 

E - Oppdal Kulturhus KF 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverksettings-

år 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1 280 Økt ramme til kulturskolen D     1 300 000   1 300 000 2019 

2 260 Økt ramme til ungdomsklubben D      100 000   100 000 2019 

3 ? Nytt golvbelegg i Allsalen1 I 400 000     2019 

Sum  400 000 0 1 400 000 0 1 400 000  
 

 

F - Sykehjemmet 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverksettings-

år 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1 372 Økning grunnbemanning  D   1 746 000   1 746 000  2019 

2 372 Økning grunnbemanning  D   816 000   816 000  2020 

3 375 Kjøkkenutstyr I 257 000       2019 

4 372 2 Lærlingestillinger D   470 000  120 000  350 000  2020 

Sum 257 000 0 3 032 000 120 000 2 912 000 
 

 

                                                           
1 Fellestiltak sammen med Aune barneskole 
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G - Hjemmetjenesten 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverk-

settingsår 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1 387 Dagtilbud for personer med demens D          605 000    605 000 2019 

2 380 Økt grunnbemanning hjemmesykepleie D          700 000    700 000 2020 

Sum  0 0 1 305 000 0 1 305 000  
 

 

H - Kirkelig fellesråd: 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverksettings-

år 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1          

Sum         
 

 

I - Tekniske tjenester (unntatt VAR-området): 

Pri-
oritet 

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverksettings-

år 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1 671 Rehabilitering kommunale bygg I 3 000 000         19,20,21,22 

2 610 Oppgradering kommunale veger,  note 1 I 1 300 000         19,20,21,22 

3 672 Klargjøring av ny industritomter I 250 000         19,20,21,22 

4 610 Tiltak for myke trafikanter I 300 000         19,20,21,22 

5 xxxx Utbygging av del av boligområde nord for Bøndenes D/I 750 000   10 000   10 000 2019 

6 676 Ospvegen 4, 8 nye utleieleil. I 18 000 000 3 000 000 480 000 480 000 0  2019 

7 610 Økt nivå på vintervedlikehold veg. D     1 000 000   1 000 000 19,20,21,22 

8 670 Økte driftsmidler Byggavd. Snitt merforbruk de tre siste år. D     1 200 000   1 200 000 19,20,21,22 

9 xxxx Kjøp av industriareal Ålma industriområde I 1 400 000         2019 

10 676 Ospvegen 6, 8 nye utleieleil I 18 000 000 3 000 000 480 000 480 000   2020 

11 675 Vikenhuset, 12 omsorgsboliger I 35 000 000 8 000 000 720 000 720 000   2022 

12 672 Rosenvikbygget: Personalgarderobe, dusj og wc. I 550 000         2019 
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13 671 Sykkelparkering ved idrettshall I 100 000           

14/34 xxxx Flomsikr. Boligomr. Opp. sentr., Vestre vannv., etp. 2 note 2 I 5 240 000         2019 

15 610 Breddeutvidelse Ålmvegen I 1 800 000         2019 

16 613 Oppgradering kommunalt veg- og gatelys I 860 000         19,20,21,22 

17 xxxx Brennhaug /Mjøen 2, opparbeidelseskost. D/I 14 200 000   46 000   46 000 2019-2020 

18 612 Etablering parkeringsplass ved Elkjøp iht. reguleringsplan I 2 110 000         2020 

19 671 Forprosjekt elevkantine på U-skolen I 350 000         2019 

20 610 Anlegg gangbane/fortau Ola Setroms veg D/I 1 500 000   50 000   50 000 2019 

21/25/
27 610 Opprusting Gml. Kongev. Bjørklia - Fagerhaug, etp. 1, note 3 I 6 830 000           

22 671 Nytt tak på Rådhuset I 2 200 000           

23 671 Asfaltering av Lønset skolegård I 100 000           

24 xxxx Turveger for skoleanleggene I 410 000           

25 610 Opprusting Gml. Kongev. Bjørklia - Fagerhaug, etp. 2, note 3 I 6 830 000           

26 613 Gatelys i "skoleveger" jfr. trafikkssikkerhetsplan D/I 435 000   32 000   32 000   

27 610 Opprusting Gml. Kongev. Bjørklia - Fagerhaug, etp. 3, note 3 I 6 830 000           

28 672 Erverv av grunn til tverrforbindelse I 1 600 000           

29 
xxxx 

Ny tverrforbindelse fra Andelssaga til Gml. Kongeveg, note 4 
(herunder adkomst til nytt boligomr. "Bjørkmoen 4") D/I 10 600 000   146 000   146 000   

30 671 Drivdalen skole, oppgradering ventilasjon, sokkelgard. mm. I 6 000 000           

31 671 Høgmo og Pikhaugen barnehager: Personalgarderober I 2 500 000 2 500 000         

32 675 Carport til hjemmetjenesten I 720 000           

33 xxxx Utvidelse Driva boligfelt etappe 2 D/I 3 500 000   62 000   62 000   

34 xxxx Flomsikr. boligområder Oppdal sentr., Østre vannveg, note 2 I 7 730 000           

35 610 Breddeutvidelse fortau Inge Krokanns veg I 50 000           

36 610 Utvidelse antall (10 stk.) avfallsbokser veger Oppdal sentrum D/I 60 000   20 000   20 000   

37 610 Trafikksikr. KåsenvegenxIndustrivegen, fortau og kryss D/I 2 630 000   10 000   10 000   

38 610 Etablering g/s-veg langs Gorsetråket, trafikksikr. D/I 5 300 000   50 000   50 000   

Sum 169 035 000 16 500 000 4 306 000 1 680 000 2 626 000  
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J - Helse og familie: 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift  

Investerings-
kostnad 

Investerings-
inntekt 

Årlig utgift 
Årlig 

inntekt 
Netto utgift 

pr år 
Iverksettings-

år 

1 720 Ergoterapeut D   180 000   180 000  2019 

2 710 Ungdomsgruppe D   121 000   121 000  2019 

3 710 Unge brukere med sammensatte behov D   303 000   303 000  2019 

4 726 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten D   365 000   365 000  2019 

5 720 SamPro-elektronisk verktøy individuell plan I/D 41 000  47 000   47 000  2019 

6 710 Psykolog - lovpålagt i 2020 D   700 000   700 000  2020 

7 724 Fosterhjemskonsulent D   287 000   287 000  2020 

8 724 Foreldreveileder D   344 000   344 000  2020 

9 700 Samlokalisering av helse og familie I/D      2020 

Sum  41 000 0 2 347 000 0 2 347 000  
 

 

K - Tekniske tjenester - VAR-sektoren: 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverksettings-

år 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1 618 Utvikling Miljøstasjon/returpunkt I  2 800 000      

2 614 Diverse forsterkninger ledningsnett vann I 2 000 000      

3 617 Diverse forsterkninger / utbedringer avløp I 2 000 000      

4 614 Sanering vann, Valmuevegen I 1 430 000      

5 617 Sanering avløp, Valmuevegen I 2 098 000      

6 617 Sanering avløp, Lønset I 730 000      

7 617 Utvidelse av renseanlegg - kvinnegarderobe I 900 000      

8 618 Endring av avfallsløsning (skifte fra avfallsskap til plastdunker) I 3 750 000      

9 
617/6

18 Utvidelse av Oppdal Miljøstasjon - Kjøp av grunn I 1 000 000 
     

10 614 Sanering Bakkevegen, vann **) I 1 060 000      

11 617 Sanering Bakkevegen, avløp **) I 1 490 000      

12 
617/6

18 Opparbeidelse av ny mellomlagringsplass for kompost og avfall I 2 500 000 
     

13 614 Sanering vann, Kåsenvegen I 1 750 000      

14 617 Sanering avløp, Kåsenvegen I 2 520 000      
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15 
618 

Utvide sorteringsområdet på avfallsmottak på Oppdal 
Miljøstasjon I 5 000 000 

     

SUM    31 028 000 0 0 0 0  
 

 

 

L – Felles tiltak digitalisering 

Pri-
oritet  

An-
svar 

Tiltaksbenevnelse 
Kate-
gori 

Investering Drift 
Iverksettings-

år 
Investerings-

kostnad 
Investerings-

inntekt 
Årlig utgift 

Årlig 
inntekt 

Netto utgift 
pr år 

1  Plattform/programvare I/D 1137 500  273 000  273 000 2019 

1  Anskaffelse 35 mobiltelefoner I/D 218 750  35 700  35 700 2019 

1  Integrasjon til fagsystem - pasientjournal ID 348 750  40 000  40 000 2019 

1  Oppgradere e-phorte til 6.5 I 171 250         2019 

1  Lagring/servere/backup/kjernenett I 5 125 000         2019 

1  Switcher I 190 000         2019 

1  Trådløsnett og kontroller I/D 435 000   90 000   90 000 2019 

1  Trådløsbaser I 140 000         2019 

1  Langtidslagring ekstern lokasjon I/D 500 000   100 000   100 000 2019 

1  Videokonferanse rådhuset I/D 165 000   22 000   22 000 2019 

1  Videokonferanse Helse I/D 165 000   22 000   22 000 2019 

2  SamPro I/D 51 250   47 000   47 000 2019 

2  Kabler I 62 500         2019 

2  Personalmelding D     70 500   70 500 2019 

2  KommuneKari D     31 500   31 500 2019 

2  Redundant F5 D     40 000   40 000 2019 

1  Alarmanlegg: 62 alarmsender sykehjemmet I/D 477 500   114 600   114 600 2020 

1  Alarmanlegg: 43 alarmsender BOAS I/D 331 250   79 500   79 500 2020 

1  110 trygghetsalarmer (selvkost) I/D           2020 

1  Digitalt tilsyn sykehjem og BOAS I/D 343 750   55 000   55 000 2020 

1  Digitalt tilsyn hjemmeboende I/D 62 500         2020 

1  WAN-routere I 175 000         2020 

1  Innføre Elements I 1000 000         2020 

1  Switcher I 200 000         2020 

2  Telefoni I/D 150 000   1 200 000 200 000  1 000 000 2020 

2  Elektronisk arkiv PPT I 87 500         2020 
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2  Elektronisk medisinstøtte D     486 000   486 000 2020 

2  Multidose D     140 000   140 000 2020 

2  Nettbrett I 43 750         2020 

2  GPS I/D 144 000   25 000   25 000 2020 

2  System for fravær og vikarføring I/D 225 000   43 000   43 000 2020 

1  Switcher I 100 000         2021 

1  Elektronisk dørlås i sykehjemmet og hos hjemmeboende I 3640 000         2021 

1  Økning fordelingsmodell skolene, grunnet digitalt utstyr D     400 000   400 000 2022 

1  Logistikk for optimale kjøreruter I/D 281 250   115 000   115 000 2022 

SUM    15 971 000 0 3 429 000 200 000 3 229 800  

 
 

 

   TOTALSUM 

Investerings-
kostnad 

Investerings-
inntekt 

Årlig utgift 
Årlig 

inntekt 
Netto 

utgift pr år 

 

219 250 500 16 500 000 20 292 455 3 528 000 16 764 455  
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A - Plan og forvaltning (PoF) 

Prioritet 1: Ansvar 084 – Kongevegen over Dovrefjell – hovedprosjekt 2019 - 2021 
Oppdal kommune har tidligere bevilget kr 100 000 til forprosjektet i 2017, og kr 100 000 til oppstart av 
hovedprosjektet i 2018. Forprosjektet har i hovedsak dreid seg om tilstandsregistrering av Kongevegen fra 
Dovre kirke til Oppdal kirke som avsluttet med en forprosjektrapport januar 2018.  

Statens vegvesen har i sitt handlingsprogram 2018 – 2023 tatt inn Kongevegen over Dovrefjell med til 
sammen kr 13 mill. til Vårstigen i Oppdal og 5.4 mill. for øvrige høgfjellstrekninger over Dovrefjell.  Det ble i 
kommunestyret 22.3.2018 gitt en orientering om prosjektet og det videre arbeidet, og stillingen som 
prosjektleder ble lyst ut i mars 2018 med tiltredelse i løpet av april. 

Oppdal kommune bør i kommende periode fortsette å bidra med kr. 100 000 pr år. Istandsettingen av både 
Vårstigen og øvrige vegstrekninger vil være et viktig bidrag til verdiskapning og næringsutvikling med 
utgangspunkt i natur- og kulturarven. Kongevegprosjektet må også sees i sammenheng med 
utviklingsprosjektet Gravfeltet på Vang. vil være et flott bidrag til bevaring av et viktig kulturminne samt gi 
mulighet for en flott vandringsveg. Vandringsvegen vil være et flott    folkehelsetiltak. 

I tråd med kommunestyrets budsjettvedtak for 2018, legges det inn en årlig bevilgning i tre år på kr 100 000,. 
Iverksetting fra 2019 til 2021.  

Investeringskostnad kr. 1 000 000, årlig netto driftskostnad kr. 350 000. 

Prioritet 2: Ansvar 040 – reguleringsplan skiløyper 
Skiløypekomiteen har utarbeidet en rapport for skiløypene i Oppdal i framtida. Av denne rapporten fremgår 
det at dersom vi skal ha et godt produkt innenfor skiløyper med relativt små snømengder, er det et behov 
for å gjøre grunnarbeid på deler av løypenettet. Dette krever at vi har reguleringsplaner for løypene som 
åpner for nødvendige terrenginngrep. Det beløpet som i dag brukes på planarbeid gjennom Plankontoret er 
ikke tilstrekkelig til at vi får startet reguleringsarbeidet med skiløypene.  

Til utarbeiding av reguleringsplaner foreslås derfor en økt budsjettramme med kr 200 000 pr år over 3 år. 
Iverksetting fra 2019. 

Investeringskostnad kr. 200 000 

Prioritet 3: Ansvar 034 – Drift og vedlikehold av offentlig sikra friluftsområder 
Drift og vedlikehold av Kullsjøen og Rauøra friluftslivsområder er viktig for å gi allmenheten trivelig opphold i 
de tilrettelagte områdene.   

For Rauøra har det vist seg et økende besøk av folk som telter i området, og da særlig grupper. Dette 
medfører økt tilsyn og drift av området, og renhold av toalettene.   

Kullsjøen friluftsområde har i en del år hatt et for lavt nivå på tilsyn og vedlikehold, og dermed er bl.a. 
grøntområder og turstier/-veger tilgrodd. For å holde området velstelt kreves det mer regelmessig skjøtsel 
gjennom hele sommersesongen. Dagens driftsbudsjett dekker tilsyn av området mht. søppel etter avtale 
med Miljøpatruljen til Vekst Oppdal, og renovasjonsordning og renhold av toalettene (utføres av Tekniske 
tjenester).  

På kommunebarometret blir kommunen også målt på hvor mye kommunen bruker på drift av 
rekreasjonsområder, og her kommer kommunen dårlig ut.  

For å få økt standard på kommunens friluftslivsområder er det behov for en årlig budsjettøkning på kr 50 
000. Iverksetting fra 2019. 

Årlig netto driftskostnad kr. 50 000. 
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Prioritet 4: Ansvar 034 - Forprosjekt renovering av badevannet - Kullsjøen friluftslivsområde 
Kullsjøen friluftsområde er opparbeidet og tilrettelagt i tråd med vedtatt reguleringsplan, og har siden 1996 
framstått som et attraktivt friluftsområde med muligheter for bl.a. bading på varme sommerdager. Siden 
oppgradering har det skjedd en gradvis gjengroing i vannet, og særlig de siste 10-12 årene er dette blitt 
skjemmende og gjort badeplassen mindre attraktiv. Det er nå et økende behov for å få gjennomført en 
renovering av badevannet og strandområdet slik at Kullsjøen igjen kan framstå som et attraktivt 
friluftslivsområde.    

Det er behov for et forprosjekt for å få en prosjektering av tiltaket inkludert en kostnadsberegning for å få 
oversikt over både omfang og kostnader. Dette vil gi det nødvendige grunnlaget for å kunne søke ekstern 
delfinansiering for å få gjennomført en renovering av badeplassen.  

Det foreslås derfor en bevilgning til et forprosjekt på inntil kr 100 000,-.  Iverksetting i 2019. 

Investeringskostnad kr. 100 000 

Prioritet 5: Ansvar 030 – Nydyrkingstilskudd  
Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2017 å etablere ordningen Nydyrkingstilskudd med kr. 300.000 avsatt 
for dette året. Ordningen ble videreført for 2018 og bør fortsettes årlig. Nydyrking er nødvendig for å 
imøtekommet behovet for økt matproduksjon, da areal er en begrensning for å nå Stortingets målsetting om 
20 % økt matproduksjon innen 2030.  
 
Det settes inn som årlig driftstiltak fra 2019 kr. 300.000 til støtte til nydyrking (Ligger inne med 150.000 i 
handlingsprogrammet nå, viser til kommunestyrets behandling av budsjett 2018 og foreslås økt til samlet 
300.000).  

Retningslinjer for ordningen er gjennomgått av Landbruksrådet i møte 09.03.2017 og vedtatt i 
Formannskapet 25.04.17. 

Årlig netto driftskostnad kr. 150 000. 

Prioritet 6: Ansvar 034 – Friområdet ved sentrumsskolene 
Friområdene ved sentrumsskolene er en sentral «grønn lunge» og Oppdals «folkehelsepark» som det er 
viktig å ta vare på. Området benyttes av ca 1000 elever (barne, - ungdoms og videregående skole), barn fra 
barnehager, idrettslag/ foreninger/trimgrupper, Oppdals befolkning og turister. De siste års utvikling med 
leilighetsbygg i sentrum, med begrenset uteområde, vil også være store brukere av dette området. 
I rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet vil det være fokus på å vedlikeholde og utvikle dette område. I 
2017 ble det vedtatt ny arealbruksplan for området, og reguleringsplan og plassering av ny idrettshall ble 
vedtatt. Det er stort behov for å vedlikeholde hele området og utvikle det helhetlig, både med tanke på 
løypetraseen/stier/turveg, universell utforming, ny naturlekeplass, tilrettelegging for uorganisert aktivitet 
 
Lysløypetraseen har over flere år blitt tilvokst, og dette har ført til at det gradvis har blitt mindre snødekke og 
dårligere forhold og tilkomst for preppemaskin. Det gamle lysanlegget bærer preg av dårlig vedlikehold og er 
nå ute av bruk. Stolper, kabler og lysarmatur er i så dårlig forfatning at det kan gå ut over sikkerheten for 
brukere av området.   
 
Det er nå startet en prosess for å søke i en ny tilskuddordning (Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer) for 
å bla. oppruste løypetraseen og få tilrettelagt uorganiserte aktiviteter som er beskrevet i arealbruksplanen 
for området. Tilskuddordningen krever at kommunen stiller med 50% av finansieringen. Dette kan være 
fordelt på midler og dugnadsinnsats.  Minimum søknadsramme er 2 mill. kroner. Frivillige lag og 
organisasjoner må stille med egenandel gjennom dugnad eller egne midler, men løypetraseen og fjerning av 
lysmaster må ha egenandel i økonomiske midler.  Som egenandel for å søke tilskudd slik at vi får gjennomført 
rydding av løypetrase, demontering av lysanlegget, samt grusing og grunnarbeid trengs en bevilgning på kr 
500 000,-  
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Egenandel for vedlikehold og oppgradering av løypetrase: Kostnad kr. 500 000. Iverksetting 2020.  

Investeringskostnad kr. 100 000 

Prioritet 7: Ansvar 032 – Vannovervåkning - oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner 
De regionale vannforvaltningsplaner for perioden 2016 – 2021 er godkjent av Klima- og miljødepartementet, 
og er retningsgivende for kommunenes og andre sektormyndigheters videre vannforvaltningsarbeid.   

Forvaltningen av vannmiljøet skal være kunnskapsbasert, og det er derfor behov for å kunne vite hvilke 
påvirkninger vannforekomstene kan ha for evt. å iverksette tiltak dersom det viser seg nødvendig. 
Fylkesmannen forvalter tilskuddsordninger til denne type overvåkningsarbeid hvor det kreves en kommunal 
egenandel på 50 %.  

For å kunne dekke kommunens egenandeler til vannundersøkelser i elver og bekker foreslås det en 
bevilgning på inntil kr 50.000. Iverksetting i 2019 

Årlig netto driftskostnad kr. 50 000. 

Prioritet 8: Reguleringsplan for friområdet ved sentrumsskolene 

Det ble utarbeidet en arealbruksplan for sentrumsskolene i 2017, vedtatt i kommunestyret 24.05.17. For 
videre utvikling og utbygging av anlegg for fysisk aktivitet og idrett i området, vil det være behov for en mer 
detaljert arealavklaring.  

Det er behov for en revidering av gjeldende reguleringsplan for området.  

Investeringskostnad kr. 200 000 
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B- Støttetjenester 

Prioritet 1: Bredbåndsutbyggging  
Jfr. kommunestyrets budsjettvedtak 2017. 
 
Som målsetting/strategi for bredbånd i hele Oppdal: 

 Alle områder med bosetting og næringsvirksomhet skal innen 2021 ha et tilbud om min 100 Mbit/s 
til en fast og forutsigbar kostnad 

 Alle kommunale lokasjoner og andre virksomheter med store databehov skal ha tilgang til 
fiberbasert bredbånd. 

 Det skal være god innendørs og utendørs mobildekning – både på tale og data – i områder hvor folk 
bor, jobber og ferdes. 

o Utendørs mobildekning til mer enn 99 % av alle bygg i kommunen 
o Viktige ferdselsårer 
o Turistområder 
o Primærnæring 
o Fritidsboliger 

 Det kan eventuelt settes krav til robusthet eller redundans på spesifikke strekninger. 
 
Oppdal kommune bør fortsatt stimulere til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er bedriftsøkonomisk 
lønnsomt. Det vises forøvrig til utredning om digitaliseringsstrategi og om velferdsteknologi der 
bredbåndsinfrastruktur forutsettes å være etablert for å kunne få uttelling innenfor digitaliseringsstrategi og 
velferdsteknologi.  
 

For å nyttiggjøre seg offentlige tilskuddsmidler foreslås å avsette kr. 700.000,- årlig som egenandel til 
formålet, evt. stimulere til samarbeid. Bevilgningen finansieres gjennom bruk av infrastrukturfondet.  Dette 
ville generert minimum 1.4 millioner eksterne midler til formålet.  

Prioritet 2 – Nødstrømsaggregat i rådhuset 
I kommunestyrets behandling av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse datert 16.11.2016, ble det anbefalt 
å «sikre kommunens strømtilførsel ved eget strømaggregat ved rådhuset». Tiltaket er ment å ivareta 
prioriterte funksjoner i fbm. krisehåndtering (krisestab, EPS, servicetorg, politi) og opprettholde 
strømforsyning til IKT-serverdrift. Anskaffelse utstyr og ombygging/tilpasning EL. 

Kostnadsanslag 1,5 mill.kr.  

Prioritet 3 - Ny stilling i rådmannens stab – Næring 
Etter vedtak i kommunestyret 10.12.2014 ble det inngått oppdragsavtale for næringsbistand med 
Nasjonalparken Næringshage AS for perioden 01.01.2015 – 31.12.2018. Denne har vært grunnlag for kjøp av 
tjenester innenfor tiltaksarbeid ved årlig overføring til selskapet. 
Oppdragsavtalen utløper 31.12.2018. Alternativet til fornyelse av denne avtalen for kjøp av tjenester, vil 
være å ta tilbake det økonomiske grunnlaget for å løse oppgavene i egen organisasjon.  
 
Oppdal kommune har tidligere hatt stilling som næringsrådgiver i egen organisasjon. Stillingen ble tatt ut av 
fra kommunen og flyttet til Oppdal Næringshage AS ved etableringen på 2000-tallet. Det innebar da 
«outsourcet» næringskonsulent i Oppdal Næringshage AS som ble finansiert ved kommunal, årlig overføring 
til næringshagen.  
 
Senere ble Oppdal Næringshage AS avsluttet, og kommunestyret vedtok å inngå oppdragsavtale for 
næringsbistand med Nasjonalparken Næringshage AS for en 4-årsperiode. 
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Det er erfart at kapasitet i egen organisasjonen ikke svarer opp til alle politiske utredningsoppdrag og 
forventninger om oppfølging særlig for oppgaver i skjæringspunkt samfunnsutvikling/næringsutvikling. 
Oppgavene ligger ofte innenfor/tett opp til definisjonen forvaltningsoppgaver.  

Det er i forskjellige sammenhenger uttrykt politisk ønske om å styrke kommunens næringskompetanse ved 
reetablering av tidligere stilling i staben – næringsrådgiver. Det foreslås gjenopprettet stilling som 
næringsrådgiver i rådmannens stab. 
Årlige utgifter til lønn inkl. sosiale utgifter kr. 750.000,- 

Finansieres delvis ved omdisponering av midler benyttet til kjøp av tjenester fra Nasjonalparken 
Næringshage AS. Dvs. det er behov for ytterligere kr. 135.000,- pr. år for inndekking av lønnsutgifter.  

Prioritet 4 – Videreutvikling av SMS-varsling  
Varsling 24 er sømløst integrert med DSB-CIM for beredskapsformål. Varsling 24 støtter sømløst integrasjon 
med KOMTEK, og har mulighet for visning av ledningsnett fra GisLine i kart.  

Varslingstyper  

 I gruppevarsling kan det sendes SMS til alle i én eller flere grupper. Full oversikt over status på 
utsendelse i sanntid.  

 Mannskapsinnkalling er varsling av en gruppe med talemelding. Mottakeren kan respondere på 
meldingen og bekrefte eller avkrefte oppmøte.  

 Befolkningsvarsling kombinerer adresser fra matrikkelen og telefonnummer fra 
nummeropplysningen.  

 Kartvarsling - Varsler alle som bor i et område, alle langs en kjørerute eller alle i kommunen.  

Anskaffelseskostnad kr. 18.000,- og kr. 33.000,- i årlig vedlikeholdsavgift. Priser ekskl. mva.  
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C -Helse og oppvekstforvaltning 

Prioritet 1: Turnuslege 
Ansvar: 220  
Tiltak:  Turnuslege 
Kostnad (D): kr 310 000 

I henhold til helse- og omsorgstjenestelov § 8-1 plikter kommunen å medvirke til undervisning og praktisk 
opplæring av helsepersonell, herunder å stille turnusplasser til rådighet slik at turnustjenesten kan utøves i 
tråd med gjeldende målbeskrivelse. 

Forslag om å opprette en stilling som turnuslege ble fremmet som forslag til nytt tiltak i budsjett for 2018. 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak: 

K-sak 2017/124  
Kommunestyret er bekymret for legedekningen i den kommunale legevakten og mener at opprettelse av ny 
stilling som turnuslege ville ha bedret situasjonen. Kommunestyret beklager at det ikke er rom for en slik 
satsing i budsjettet for 2018, men vil komme tilbake til dette ved behandlingen av handlingsplanen for 
perioden 2019 – 2022, våren 2018. Hvis kommunestyret finner rom for å legge inn denne satsingen fra 2019, 
vil kommunestyret vurdere å fremskynde dette ved behandlingen av budsjettregulering 2 i 2018.  
 
Det er anslått at kostnad for 1 turnusstilling i 12 måneder vil bli en samlet utgift for kommunen på kr.310 
000. Denne utgiften baserer seg på årslønn til turnuslege, beredskapsgodtgjørelse for veileder, kontor og 
administrasjonskostnader samt refusjoner fra staten. 
I forbindelse med en eventuell samlokalisering av legekontorer er det tatt høyde for å kunne ha 2 
turnusleger. Dette vil i stor grad bidra til en redusert vaktbelastning for leger som igjen vil gjøre den totale 
arbeidssituasjonen for fastlegene på Oppdal betydelig bedre. Turnuslege vil i tillegg bistå med oppfølging av 
legearbeid i kommunens ø-hjelps tilbud. 

Forslag:  
Oppdal kommune oppretter ny stilling som turnuslege. Dette vil innebære en økt kostnad på 
ansvarsområdet 220 med anslagsvis kr.310 000 pr. år fra 2019. (Anslag er gjort med bakgrunn av at vi ikke 
kjenner eksakte utgifter til husleie og administrasjonskostnader. Vi har valgt å benytte Rennebu kommune 
sine regnskapstall for 2016 som bakgrunn for anslaget) 

Det er søkes videre om ytterligere 1 turnuslegestilling med virkning fra 2020. 

Prioritet 2: Nettbrett legevakt 
Ansvar: 220 
Tiltak:  Kjøp av nettbrett til legevakt 
Kostnad: kr 30 200  

Panasonic Toughpad 7 tommer med TransMobile. Dette er en robust PC som tåler støt og vann. Den varsler 
med lyd når det kommer nytt oppdrag. Vedlagt er søknad fra legene om innkjøp av dette nye 
kommunikasjonsverktøyet.  
Investeringskostnad (I) er kr. 27 000,- med en årlig vedlikeholdsutgift(D) à kr. 3150,- 
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D – Felles tiltak tjenesteområdet oppvekst 

Prioritet 1: Bemanningsoppdekking av pedagogenes planleggingstid i barnehagen  
Skjerping av pedagognorm trer i kraft for barnehagene 01.08.2018. Tidligere har minimumsnormen vært èn 
pedagogisk leder pr 18 barn over tre år, og èn pedagogisk leder pr 9 barn under tre år. 

I forskrift 22. juni 2017 nr. 1049 om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager skal § 1 lyde: 
§ 1. Norm for pedagogisk bemanning 

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. 

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn 
over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over 
tre år fra og med august det året de fyller tre år. 

Dette har betydning for bemanningen rundt barna i barnehagen. Pr i dag bemannes det ikke opp med andre 

ansatte den tid pedagog har avsatt til planleggingstid i kommunale barnehager i Oppdal. Både kvalitets- og 

sikkerhetsmessig utgjør dette en risiko og gir mer belastning på øvrig personale, også i forhold til oppfølging 

av enkeltbarnet. Avsatt tid til planlegging er etter gjeldende avtaleverk 4 timer pr uke pr pedagog.  

Oversikt over barnehagenes behov:  

 Enhet kommunale barnehager Høgmo og Pikhaugen: lovpålagt krav til pedagogisk bemanning; 5 

årsverk i hver barnehage utgjør en oppdekning 53,4% stilling pr barnehage. 

 Enhet Drivdalen barnehage: lovpålagt krav til pedagogisk bemanning; 3 årsverk, utgjør 32% stilling.  

 Enhet Midtbygda/Lønset: lovpålagt krav til pedagogisk bemanning; utgjør 6 årsverk fordelt på 53,4% 

stilling Midtbygda og 10,7% Lønset.  

 

Årlig kostnad pr enhet: 

Enhet: Nødvendig 

oppdekking

: 

Årslønn: 

401.200,- 

Klp/ 

arbeidsgiveravgift 

Kostnad pr. enhet 

pr. år: 

Kommunale barnehager 

Høgmo og Pikhaugen 

40 t = 107 

% 

429.284 67.841 

31.816 

528.941,- 

Drivdalen oppvekstsenter 12 t =  32 

% 

128.384 20.289 

  9.515 

158.188,- 

Lønset/Midtbygda 

oppvekstsenter 

24 t = 

64 % 

256.768 40.578 

19.030 

316.376,- 

  

Prioritet 2: Satsing på de grunnleggende ferdighetene i skolene 
Regjeringen og Utdanningsdirektoratet har valgt å sette fokus på de grunnleggende ferdighetene i 

grunnskolen. Spesielt er det satt fokus på regning og det jobbes også med fremtidens ferdigheter, kalt 

«future skills» gjennom egne utredninger. 

Oppdalsskolen har gjennom de siste årene sett at det er to områder vi ikke er på samme nivå som på andre 

ferdigheter. Det er regning som vi scorer i snitt lavere enn de vi sammenligner oss med. Videre ser vi at 

elever og lærere ikke er dyktige nok på digitale ferdigheter.  
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Dermed henger våre svakeste områder sammen med den satsningen som regjeringen ønsker å gjennomføre. 

Vi vil få en del midler gjennom etterutdanningsreformen, men disse vil gå til de lærerne som deltar på dette. 

Oppdalsskolen har jobbet målrettet med digitale ferdigheter og regning siden skoleåret 2015/2016. Det har 

blitt kjøpt inn I-pad til alle elevene i barneskolen og pc til alle elevene i ungdomsskolen. Det har blitt 

gjennomført omfattende kursing av personalet og man har fokus på videreutvikling. 

Innen regning har det vært gjennomført flere skolebesøk og man har valgt å satse på en ny modell innen 

matematikkundervisningen i hele opplæringsløpet 1-10. Dette er et omfattende prosjekt. 

Skolene ønsker å fortsettes sin satsning i tråd med Oppdalsskolens utviklingsplan framover. Her vil 
Oppdalsskolen jobbe målrettet med å heve nivået på Oppdalsskolen i regning og digitale ferdigheter. For å 
lykkes med en slik satsning kreves det at kommunen går inn med en egenandel på ca. 100.000,- pr år. I tillegg 
vil skolene søke om prosjektmidler gjennom desentralisert ordning for kompetansemidler. Denne ordningen 
forutsetter at kommunene selv bidrar med en egenfinansiering på 30%. Pengene går til innleie av 
kompetanse, frikjøp av nøkkelpersonell og kompetansehevingstiltak. Fordelen med et slikt prosjekt er at alle 
lærerne deltar og at man får mye kompetanse for lite midler.
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E - Oppdal kulturhus KF 

Prioritet 1: Økt ramme til kulturskolen 
Kulturskolen har økt sin aktivitet og sine tilbud gjennom mange år. Det har vært holdt fokus på 
kjernevirksomheten; et bredt sammensatt kulturtilbud og -opplæring til barn og unge. Kulturskolen er 
attraktiv og etterspørselen øker. Det har gitt kulturskolen utfordringer med ventelister samt administrativt 
underskudd. For å kunne gi et forsvarlig tilbud og videreutvikle dette ønsker vi at kulturskolen tilgodeses 
gjennom en økning i kulturhusets rammer på kr 1.300.000.  
Kulturskolen har i 2017 gitt ukentlig opplæring til 448 elevplasser fordelt 304 elever. Undervisningen fordeler 
seg på 71 timer, fire dager i uka (mandag til torsdag). Gruppetilbudene er aldersinndelte, og på 
musikkfagene er det både individuelle timer, grupper, band og ensembler. Elevene er fordelt på Småtroll (4-
6 år), Introduksjonskurs (7- 10 år), visuelle kunstfag, teaterfag, 15 ulike instrumenttilbud og 6 ulike 
dansetilbud.  

Pr 01.10.17 (GSI- rapportering) er det 76 søkere som står på venteliste. Enkelte søker på flere tilbud i 
kulturskolen, men når ventelisten består av så mange søkere, så prioriteres de som ikke har ett tilbud fra før. 
De som har fullført Introduksjonskurset har også fortrinnsrett til elevplass, så sant det finnes ledige 
elevplasser. Mange elever forblir elever fra de er 8 til de er 18 år. Dette tyder på at elevene trives. Samtidig 
er det slik at når få elever slutter så åpner ikke det for nye elever.  
Totalt er det 5,43 årsverk i kulturskolen. Disse er fordelt på 16 ansatte og stillingsstørrelsene varierer fra 9 % 
til 100 %. Mange av de ansatte har dermed flere arbeidsgivere, bl.a i grunnskolene og korps hvor lærere blir 
kjøpt fri og har kombinerte stillinger. Tre danselærere reiser hver uke fra Trondheim for å undervise på 
dansefag, og det er også tilreisende lærere fra nabokommuner.  

Den administrative ressursen er nå tre personer fordelt på 0,95 årsverk. Dette er langt under det anbefalte 
nivået og det som er normen. Ut fra GSI-tall kan man se at en gjennomsnittlig kulturskole i Norge ville ha 
brukt 7,22 årsverk til 448 elevplasser. Situasjonen er en belastning på den lille administrasjonen kulturhuset 
har, og har flere ganger ført til sykemeldinger og lengre fravær.   
 

Aktuell løsning 

For å kunne redusere ventelistene og stå bedre rustet på administrativ side, ber vi en økt ramme på kr 
1.300.000 for å dekke lønns- og driftsutgifter knyttet til en økning på 0,85 årsverk i lærerressursen og 0,70 på 
administrasjon. 

Netto driftskostnader 1 400 000 

Prioritet 2: Økt ramme til ungdomsklubben 
Ungdomsklubben er et brukerstyrt aktivitetstilbud for ungdom i Oppdal. Tilbudet blir stadig mer populært og 
besøket øker. På det meste er opp mot 70 ungdommer innom dørene i løpet av en klubbkveld. På bakgrunn 
av etterspørsel og ønsker, vil vi at klubben utvider sin åpningstid med en kveld. Vi ber om at det bevilges kr 
100.000 i økt ramme til kulturhuset til gjennomføring av dette.  

Ungdomsklubben er et tilbud for ungdom i alderen 13 - 18 år. Faste klubbkvelder er mandag kl 18-22 og 
fredag 18-23. Sesongen følger skoleruta, dvs. fra slutten av august til ca. midt på juni. I ungdoms-klubben er 
det totalt en ressurs på 0,87 årsverk, fordelt på leder 50%, barne og ungdomsarbeider 7% og assistent 30%.  
Klubben har i 2017 hatt åpent 71 kvelder. Gjennomsnittlig besøk pr. kveld har vært 48 (36 i 2016) 
ungdommer. Det er en ganske jevn fordeling av gutter og jenter og alle årgangene er representert. De eldste 
tar godt imot nye yngre medlemmer, og de tar godt vare på hverandre og lokalene. Ungdommen er aktivt 
med i styret og er med i beslutning, planlegging og gjennomføring av aktivitetene. Styret består av 8 
ungdommer og 2 voksne. 19 ungdommer og 2 voksne er med i crewgruppa.  

Klubben er med på å arrangere UKM og Mairock. Det er gjennomført 20 aktiviteter/temakvelder, bl.a. 
filmkvelder, quiz, biljardturneringer, singstar-turnering, volleyballturnering, Halloween, Allsal-aktiviteter og 
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juleavslutning med biljardkonkurranse mot lokalt politi. Det er gjennomført et matambassadørkurs med 
«Unge kokker», for å sette fokus på sunn mat. Klubben benytter også allsal noen fredager for å få i gang 
fysisk aktivitet, og de benytter musikkrom til band og musikalsk aktivitet.   
 

Aktuell løsning 

Vi ønsker å tilby mer åpningstid og økte muligheter til å være på klubben for denne brukergruppen. Vi foreslår 
derfor en økt ramme på kr 100.000 for å dekke lønns- og driftsutgifter knyttet til ungdomsklubben slik at vi 
kan holde åpent tre kvelder pr uke.  

Omsøkt beløp; kr 100.000 i påplussing i årlig ramme til kulturhuset. 

Prioritet 3: Nytt golvbelegg til Allsalen 
Parkettgolvet i Allsalen i kulturhuset har flere skader som etter hvert er blitt farlige for brukerne. Det søkes 
derfor om midler til legging av nytt golv, til sammen kr 400.000.  
Allsalen benyttes på dagtid som gymsal for elever på Aune barneskole. På ettermiddag kveld er det en rekke 
aktører som benytter salen; kulturskolens danseundervisning, korps, langrenn, fotball og ulike trimgrupper.  

I fbm bygging av kulturhuset i 2006/07 oppsto vannlekkasje fra takk og ned i Allsal. Det førte til at gammelt 
parkettgolv måtte fjernes og nytt golv legges. Det ble ikke lagt undergolv. Det betyr at det nye parkettgolvet 
ble lagt rett opp på bjelkelaget. Dette er lagt fra gammelt av og ikke tilpasset lengden på de nye 
parkettplatene. Dermed er parketten fortløpende skjøtt sammen og det er tilfeldig om dette skjer over 
tilfarerne.  

Siden parketten er uten undergolv og skjøtt mellom tilfarerne er den veldig utsatt. Tverrskjøter (not og fjær) 
trampes fra hverandre. I tillegg har vi oppdaget flere tilfeller av juks i form av kappet parkett og ikke not og 
fjær i skjøter. Vi har reparert på skadene som har oppstått, men nå ser vi at det begynner å bli en del av dem 
og at det er vanskelig å få kamuflert og glattet reparasjoner og nyinnlagte parkettfelt. Elever sparker i seg flis 
eller skraper seg på skruer.  

Aktuell løsning  
Vi ønsker å legge ny parkett oppå det gamle, og beholde det gamle golvet som undergolv. Det dreier seg om 
ca 400 m2 og med en anslått pris for materialer og arbeid på kr 1.000 pr m2 kommer vi opp i en totalpris på 
kr 400.000.  

Aune Barneskole og Oppdal kulturhus står samlet bak dette forslaget til utbedring.  

Omsøkt beløp; kr 400.000 til investering. 
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F - Sykehjemmet 

Prioritet 1: Økning grunnbemanning sykehjemsavdelinger 
Begrunnelse og beskrivelse av behovet: Oppdal helsesenter opplever stor økning i forekomst av behandlings, 
observasjons- og pleietrengende pasienter. Utfordringen har økt voldsomt etter innføring av 
Samhandlingsreformen i 2012, og skyldes tidlig utskrivning fra sykehus, nedleggelse av 
rehabiliteringsinstitusjoner, reduksjon i antall sykehussenger og økende antall eldre i befolkningen. De fleste 
pasienter har flere diagnoser som gjør behandlingen mer kompleks. Tidligere var det vanlig med svingninger 
mellom rolige og travle perioder, nå ser man at presset er jevnt høyt. Etter innføring av kommunalt akutt 
døgntilbud (KAD) i 2015 ser man at det er stor økning i poliklinisk behandling. Når sykepleier er opptatt med 
medisinsk behandling øker arbeidspresset/pleietyngden tilsvarende på helsefagarbeidegruppen, siden 
omsorgsbehovet for øvrige pasienter fortsatt er tilstede. Totalt sett strekker tiden ikke til for noen av 
yrkesgruppene.  

Det søkes ekstrabevilling ved avdeling Høa i kommunestyremøtet i april 2018 for å sikre faglig forsvarlighet 
på kveld. Det ble bevilget ekstraressurs ved avdeling Tunet på kveld/helg for å sikre forsvarlighet i forhold til 
utagerende adferd i 2017, ressursen har bidratt til at avdelingen har en helt annen kapasitet til å ivareta alle 
pasienters behov i tillegg til pasienter med særlige behov.  
Ostehøvelkutt og økte behov hos pasientene er en vanskelig kombinasjon når faglig forsvarlighet skal 
opprettholdes. De siste tre år har enheten ikke klart å holde budsjettrammen, og enheten har ikke 
disposisjonsfond. På tross av underskudd viser KOSTRA-tall at Oppdal har lav driftskostnad pr. 
institusjonsplass sammenlignet med både kommunegruppe 11 og landet forøvrig. Dette kan tolkes som 
svært effektiv institusjonsdrift i Oppdal, og det kan tolkes som for lave rammebevilgninger. Det er nå svært 
utfordrende å opprettholde kvalitet og kontinuitet. 

Demografisk framskriving viser at antall eldre vil øke i Oppdal. Det krever at tjenestene må legge til rette for 
å ivareta omsorgsbehov for flere, og krever effektivitet i tjenestene. Når innflytting i bolig for personer med 
demens er iverksatt, vil det tillate endret organisering med økning av antall korttidsplasser ved OHS som 
skissert i omsorgsanalysen. Det vil bidra til større kapasitet til å ta inn og behandle utskrivningsklare fra 
sykehus og pasienter fra hjemmet. Det igjen vil bidra til at utgifter til utskrivningsklare og kjøp av 
sykehjemsplass i Rennebu reduseres, og at pasienter fra hjemmet kan få rehabiliterings-, avlastnings- og 
vurderingsopphold når de trenger det, - og det fortsatt er potensiale for bedring av helsetilstanden. Det 
sikrer at pasienter kan bo lengre hjemme, hvilket er Oppdal kommunes strategi for omsorg.  
Det er utført ROS-analyse som skisserer risiko ved for lav bemanning og kompetanse. Det er ikke 
hensiktsmessig at enheten skal fortsette å søke ekstrabevilginger ved akutte behov/brannslukking, 
permanent rammeøkning sikrer forutsigbarhet, kompetanse og kvalitet i driften. 

Alternative løsningsmuligheter som er forsøkt innenfor enhetens budsjettramme: Etablering av ytterligere en 
skjermet enhet ved avdeling Høa for å redusere uro og adferdsutfordringer. Endret organisering og inndeling 
i fløyer på begge avdelinger. Endret rominndeling/dør for å redusere stimuli ved avdeling Tunet. Endre 
turnus for å prøve å få til en kveldsvakt til på begge avdelinger. I krevende perioder er det leid inn en 
helsefagarbeider på vikarbudsjett, slik at sykepleier «går oppå» for å frigjøres til medisinskfaglige oppgaver. 

Forslag til løsning med kalkyle av kostnader: Det er behov for økning av grunnbemanning etter følgende 
prioritering: 
1. Øke grunnbemanning tilsvarende bevilget ekstrabevilgning på kveld ved avdeling Tunet, og øke 

bemanning alle kvelder ved avdeling Høa. Økningen tilsvarer 1,4 stilling pr. avdeling, totalt 2,8 stilling. 

Kostnad 2,8 stilling inkl. tillegg og sosiale utgifter: kr. 1.746.000. Iverksettingsår: 2019 

2. Øke grunnbemanning med til sammen 1,5 årsverk på dag ved begge avdelinger. Kostnad 1,5 årsverk inkl. 

tillegg og sosiale utgifter: kr. 816.000. Iverksettingsår: 2020 
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Prioritet 2: Investering kjøkkenutstyr -  nedkjøling og vakuumering 
Begrunnelse og beskrivelse av behovet: Det praktiserer i dag både kok/server (OHS og BOAS) og kok/kjøl 
(matombringing, og fra høst 2018 Demensboligene). Det er hensiktsmessig at all produksjon foregår ved 
kok/kjøl. For å utføre nedkjøling på forsvarlig måte (krav: fra 60◦c til 4◦c i.l.a. 90minutter) er det behov for 
sirkulasjonskar og isflakmaskin. Smøring av tørrmat kan foregå på hverdager og vakuumeres/lagres for 
senere servering, til dette er det behov for vakuumeringsmaskin.  
Dersom middag skal varmes på det enkelte avdelingskjøkken, er det behov for 6 stk. mini kombidampere 
med ekstern vanntank, dette gir større fleksibilitet i forhold til individuelle behov og tidspunkt for når middag 
serveres. Oppvarming kan alternativt foregå på hovedkjøkken, før distribusjon til avdelingskjøkken. Siste 
alternativ vil kreve personell, men det er mulig å endre oppgaver internt slik at personalbehovet på 
helg/høytidsdager totalt ikke økes. Dette alternativet vil også spare investering i kombidampere, ca. 95.000,-.  
Dersom investeringer i kjøkkenutstyr innvilges, vil kjøkkenet bli et rent produksjonskjøkken. Med 
effektivisering av produksjon og arbeidskraft, vil det være rom for å produsere mer mat fra grunnen, og i 
større grad unngå bruk av halvfabrikata. Investeringen innebærer at kjøkkenet kan redusere arbeid på 
helg/høytidsdager, i tillegg til at renholdsavdelingen kan redusere kjøkkenoppgaver på helg/høytidsdager. 

Alternative løsningsmuligheter som er forsøkt innenfor enhetens budsjettramme: Nedkjøling foregår i dag 
med frysing av isblokker på fryserom. Bruk av kjeler og «Gildebakker» som nedkjølingskar, med rennende 
vann (stort vannforbruk) og isblokker. Dette medfører manuelt arbeide, med håndtering av/i isvann. 
Kapasiteten blir da forholdsvis liten, det er vanskeligere å oppfylle kravet om hurtig nedkjøling og det er ikke 
effektiv utnyttelse av personalressurs. Det er dårlig HMS å stå med hendene i isvann, selv med 
beskyttelsesutstyr. 

Forslag til løsning med kalkyle av kostnader: Investering i følgende utstyr: 

 Sirkulasjonskar                      63.580 

 Isflakmaskin                          74.424 

 Vakuummaskin                     23.625 

 Mini kombidampere 6stk.   90.576 

 Ekstern vanntank 6 stk.          4.706   

 Sum                                   kr. 256.911 eks.mva                                                                                                        

Iverksettingsår: 2019 

Prioritet 3: Opprette 2 nye stillinger lærling helsefagarbeider 
Begrunnelse og beskrivelse av behovet: Helse- og omsorg i Oppdal har 5 lærlingestillinger. En av dem er 
omgjort fra kokkelærling til helsefagarbeiderlærling. Lærlingene har praksisen sin både i hjemmetjeneste og 
på sykehjem, men er formelt ansatt ved Oppdal helsesenter. Oppdal vil i likhet med resten av landet få 
utfordringer knyttet til å sikre god rekruttering og stabil bemanning med tilstrekkelig kompetanse. 
Opprettelse av flere lærlingestillinger er viktig tiltak for å utdanne flere og beholde disse i bygda. Ny Helse- 
og omsorgsplan for Oppdal 2018 – 2025 har etablering av flere lærlingeplasser som forslag til tiltak 
(kap.2.5.2 Kompetanse og rekruttering).  
Lærlingen har 2 års ansettelse som lærling før fagprøve kan taes. Det ytes lærlingtilskudd for hver lærling, 
hhv. basis 1 og basis 2. Basis 1 er «rettighetslærlinger» under 25 år, og basis 2 er lærlinger som er eldre enn 
25, eller har før dette tatt annen studieretning slik at rettigheten er oppbrukt. Kostnadsoverslag lønnsutgifter 
inkl. tillegg og sosiale utgifter: kr. 470.000. Man ser at det er flere og flere lærlinger som oppfyller basis 2, 
derfor beregnes basis 2 som tilskudd, kr.120.000 pr. lærling for 2 års lærlingeløp. 

Alternative løsningsmuligheter som er forsøkt innenfor enhetens budsjettramme: Det har siden 2015 vært 
samarbeid med Oppdal videregående skole om ytterligere 1 helsefagarbeiderstilling som har praksis der. Det 
har også vært samarbeid med NAV/flyktningetjenesten for å sikre lærlingeplass og fagbrev for en elev.  

Forslag til løsning med kalkyle av kostnader: Opprette 2 nye lærlingestillinger. Lønnsutgifter kr. 470.000 med 
fratrekk for lærlingtilskudd kr. 120.000 = kr. 350.000. Iverksettingsår: 2020 
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G - Hjemmetjenester 

Prioritet 1: Dagtilbud for personer med demens 
I påvente av drift av omsorgsboliger for demente fikk enheten 1,2 årsverk for og 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.   
Enheten søker om å videreføre dette tilbudet selv om drift av omsorgsboliger kommer i gang fra høsten 2018 
1.2 årsverk med fagarbeider kr 605.000 

Konsekvens: brukere må flytte inn i bolig med heldøgns tjeneste på tidligere tidspunkt noe som gir betydelig 
høyere kostnader for kommunen. 

Prioritet 2: Økning av grunnbemanning til hjemmesykepleien 
Hjemmesykepleien må ta imot flere utskrivningsklare pasienter med betydelige sammensatte behov for 
videre behandling og omsorg etter Samhandlingsreformen ble innført. ( Se tabell under). Det settes også 
større krav til organisering av tjenesten for å imøtekomme reformens krav til dokumentasjon, kvalitetssikring 
og elektronisk samhandling. Den demografiske utviklingen viser også at antall eldre øker. Oppgaver som 
dekker de daglige grunnleggende behov prioriteres. Kliniske vurderinger, helsefremmende og forebyggende 
arbeid blir nedprioritert.  

Kompetansen i hjemmesykepleien må styrkes i alle ledd fordi vi forventer en utvikling av flere 
kompetansekrevende oppgaver. Implementeringen av samhandlingsreformen og dens ide grunnlag 
forutsetter en felles forståelse av målsettinger og utfordringer.  
Enheten ser det nødvendig med økte ressurser til hjemmesykepleien: 
1,20 årsverk (8t x 5 dg) sykepleier på dagtid kr 700.000 

Oversikt av tildeling vedtakstimer helsetjenester i hjemmet. (9.672 timer er innvilget ny bruker i 2017) 

År 2014 2015 2016 2017 

vedtakstimer 100 992 115 000 116 000 166 000 

 

Konsekvens: hvis grunnbemanningen ikke øker vil kvaliteten på behandlingen/omsorgen ikke blir god nok. 
Presset på sykehjemsplasser blir større og en vil se slitasje på ansatte som igjen fører til høyere fravær. Ide 
grunnlaget i Samhandlingsreformen blir ikke gjennomført godt nok.
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H - Kirkelig fellesråd 

Kirkelig fellesråd har ikke levert inn bidrag før behandling av rådmannens forslag. Rådmannen har bedt 
kirkelig fellesråd om at eventuelle nye tiltak må spilles inn i forkant av den politiske behandlingen,  slik at 
dette blir lagt ved den politiske saken. 
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I - Tekniske tjenester 

Prioritet 1: Rehabilitering kommunale bygg 
Investering: kr 3.000.000 pr. år i perioden 2019-22 
I gjeldende økonomiplanen for 2018-2021 ligger prosjektet inne med 3 mill. i hvert av årene. Det er viktig å 
videreføre den årlige bevilgningen på 3 mill. til rehabilitering av kommunale offentlige bygg. Kommunestyret 
har presisert at den årlige bevilgningen også skal omfatte kommunalt eide boliger. Merk at prosjekter under 
100 000 kr samt vedlikehold ikke kan finansieres med disse midlene! 

Prioritet 2: Oppgradering kommunale veger 
Investering: kr 1.300.000 pr. år i perioden 2019-22 

Hovedplan veg, delrapport 2 ”Kommunale veger” er tidligere behandlet politisk og det ble presisert i 
vedtaket at hovedplanen legges til grunn for handlingsprogramarbeid og budsjettarbeid.   

I planen forutsettes en betydelig oppjustering av budsjettrammen for resultatområdet for å fange opp et 
etterslep for driftsutgiftene, som har utviklet seg over en årrekke, samt dyrere drift og vedlikehold pga. 
trafikkøkning. /år.  Det vises til delrapport 2 for nærmere detaljer. 
I de senere vintrene er vegvedlikeholdsinnsatsen i heisvegene økt betydelig i forhold tidligere års 
vedlikeholdsinnsats. Dette har sammenheng med stadig mer urolig vintervær (snøvær, vind og plussgrader) 
kombinert med større andel piggfrie dekk på biler og busser. Utgifter til snørydding, sandstrøing og 
vinterhøvling av veger, har hatt en økning som har blitt svært vanskelig å dekke innenfor allerede knappe 
rammer. Nye timepriser (etter anbudskonkurranser), har de senere årene hatt en betydelig økning utover 
vanlig prisstigning. 

Ved behandlingen av tidligere Handlingsprogram (herunder HP 2018-21), er det i stedet for Hovedplan Vegs 
forutsetning om å øke budsjettrammen for driftsutgiftene, blitt vedtatt en årlig investering. Videre ble det i 
budsjettet for 2018 overført 0,4 mill av disse midlene fra investerings- til driftsbudsjettet på grunn av 
budsjettforskriftens klassifiseringsregler, hvor reasfaltering faller inn under definisjon av drift og vedlikehold 
av veg. Totalsummen på 1,3 mill sto allikevel fast. Det alternativet foreslås videreført. 

Prioritet 3: Klargjøring av nye industritomter 
Investering: kr 250.000 pr. år i perioden 2019-22 

Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. I K-sak 00/108 
vedtok kommunestyret følgende: 
"Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsanlegg på industriområdet søkes innarbeidet i revidert 
handlingsprogram for perioden 2002-2005." 

Det har siden vært fulgt opp ved revideringen av økonomiplanene, med en årlig investering på kr 250 000,-. 
Det legges til grunn at dette programmet skal videreføres for perioden 2019-2022. 

Prioritet 4: Tiltak for myke trafikanter 
Investering: kr. 300.000 pr. år i perioden 2019 – 2022. 

Oppfølging av tidligere vedtak i HP 2018 – 21, hvor 300.000 skal fra og med 2018 bevilges årlig til 
fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. 

Prioritet 5: Utbygging av del av boligområde nord for Bøndenes 
Investering: Kr 750.000,- i 2019 
Driftskonsekvens veg: kr. 5.000,- 
Driftskonsekvens gatelys: kr. 5.000,-. 

Oppdal kommune eier grunn til 5 regulerte boligtomter like nord for ”gamle bøndenes salgslag” mellom ny 
og gammel E6. Før tomtene kan legges ut i markedet for salg mangler noe opparbeidelse av stikkledninger, 
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veg m/asfalt, gatelys, samt kabling strøm etc. Det mangler en investering på ca. kr 750.000,- for at 5 tomter 
vil være klare for salg i markedet. Viktig å få plass tomter dersom kommunen ønsker å tilby kommunale 
tomter. I sentrum er det pr. april 2018 3 ledige kommunale tomter. Dette betyr at kommunen i løpet av 
2018 ikke vil ha ledige boligtomter i Oppdal sentrum om det ikke investeres i nye boligfelt. 

Prioritet 6: Ospvegen 4 
Investering kr. 18 mill,-  i 2019 

Ospvegen 4 er en firemannsbolig fra 1952. Hele huset er i dårlig stand og det er ikke fornuftig å vedlikeholde 
huset da vedlikeholdsetterslepet allerede er for stort. Huset er brukt som utleiebolig til vanskeligstilte. 
Foreløpig prisoverslag viser en investeringskostnad på 18 mill kr. Ved bygging av utleieboliger er det stor 
sannsynlighet for 6000 kr/m2 i investeringsstøtte fra Husbanken. Ved 500 m2 nybygg vil det utgjøre 3 mill kr 
i husbanktilskudd. Salg av fire øvrige utleieleiligheter vil kunne gi i underkant av 4 mill kr i inntekter avhengig 
av hva som blir solgt. Alternativet er låneopptak. Fdv-kostnader er tenkt inndekt av husleie. Årlig tapt 
husleieinntekt for salg av øvrig kommunal boligmasse blir kompensert av husleieinntekt i Ospvegen 4. 
Eksakt tilskuddssats fra Husbanken kjenner vi ikke før bygget er tegnet og søknad godkjent av Husbanken. Vi 
vet heller ikke hvor mye vi kan få ved et salg av øvrig boligmasse. 

Merk at det ikke er mulighet for momskompensasjon ved bygging av utleieboliger. 

Prioritet 7: Økt nivå på vintervedlikehold veg 
Driftskonsekvens: kr. 1.000.000 årlig 

Økte midler vil bedre vintervedlikeholdet på kommunal veg. Det vil føre til oftere høvling, bedre kvalitet på 
veg og gang- og sykkelveg. Midlene prioriteres på hovedvegsnett i sentrum. 

Prioritet 8: Økte driftsmidler Byggavdelingen 
Byggavdelingen i Tekniske tjenester sliter med for lite driftsmidler til vedlikehold av bygg og utomhusarealer. 
I de siste årene har avdelingen driftet byggene med vakanser og til tross for det har det gjennomsnittlige 
merforbruket i de tre siste årene vært på 1.2 mill kr og enhetens driftsfond er tømt og står i null. Slik ønsker 
vi ikke å fortsette. En nylig gjennomgang av alle kommunale Bygg viste et vedlikeholdsetterslep på rundt 75 
mill kr. Dersom det menes at Oppdal kommune skal ha et akseptabelt vedlikehold av sine bygg må 
avdelingen tilføres friske midler.  

Prioritet 9: Kjøp av industriareal Ålma industriområde 
Investering: kr 1.400.000,- i 2019 

I området sør for Byggmakker og vest for forkjøkkenet er det beliggende 3 teiger som er regulert til 

industriformål. Samlet er det snakk om et areal på 24.000 m2. Grunnprisen for råtomter i dette området er 

fastsatt til kr 45,- pr. m2. Dette gir en kostnad på kr. 1.400.000,- inkl. alle transaksjonskostnader. Med 

forbehold om kommunestyrets godkjenning er det inngått kjøpekontrakt med 2 av 3 berørte grunneiere der 

grunnpris på kr 45,- pr. m2 er lagt til grunn.  

For å få til en helhetlig utvikling og god tildeling av industritomter er det viktig at kommunen erverver dette 
arealet. Erverv av ovennevnte areal er viktig for å kunne ha mulighet for plassering av aktør med stort 
arealbehov. Oppdal kommune har solgt 50.000 m2 industriareal fra april 2016 og frem til april 2018. 
Kommunen har tilgjengelig ca. 50.000m2 pr april 2018. Det merkes pågang fra markedet vedrørende 
industriareal og det er viktig å legge til rette for næringsutvikling. Med samme salgstakt som frem til nå har 
kommunen ledige arealet til utgangen av 2019.  

Prioritet 10: Nye utleieboliger i Ospvegen 6 
Investering: kr. 18 millioner kr i 2020. 
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Det er i dag fire utleieleiligheter i Ospvegen 6. Disse ble bygd i 1952. Det er ønskelig å rive disse for å bygge 
åtte nye leiligheter. Dette er tenkt finansieres med husbanktilskudd på ca 3 millioner kroner og evt. salg av 
eksisterende utleieboliger for å finansiere kommunal egenkapital. Alternativ er låneopptak. 

Prioritet 11: Nye omsorgsboliger på Vikenhustomta (Luvegen 7) 
Investering: kr 35 millioner kr i 2022. 

Vikenhuset er et leilighetsbygg der den eldste delen er fra 1952. Størrelse og standard på leilighetene 
varierer. Vi mener det vil være fornuftig å sanere hele bygget for så å bygge nytt. Et nytt omsorgsbygg på 
rundt 12 omsorgsleiligheter vil ha en størrelse på rundt 1000 m2. Med dagens regelverk vil det bli gitt 
husbanktilskudd ved netto tilskudd av omsorgsboliger. Med netto tilvekst av 6 nye omsorgsboliger vil 
husbanktilskuddet bli på drøyt 5 mill kr. Det vil også være mulig å få momskompensasjon på underkant av 9 
mill kr dersom skatteetatens regelverk blir innfridd. Vi mener det bør settes av 21 millioner kr i kommunale 
investeringsmidler i 2021. 

Prioritet 12: Rosenvikbygget: Etablering av wc, dusj, garderobe mm 
Investering: kr 550.000 i 2019. 

Rosenvikbygget i Industrivegen Syd er oppmøtested for byggavdelingens driftsoperatører og det brukes som 
garasje, lager og verksted. Seksjonen er uten wc, dusj, og garderober. Verneombudet har etterlyst dette da 
det hender at driftsoperatørene både blir møkkete og lukter kloakk. Verneombudet har gjennomført 
vernerunde og han krever at dette kommer på plass snarest. Det er innhentet priser fra to ulike 
entreprenører og det bes om at det settes av 550.000 kr til oppgradering av bygget. I tillegg til omgjøring av 
tidligere fyrrom til garderobe, dusj, wc og kjøkkenkrok er det også inkludert ny isolert port og dør.  

Prioritet 13: 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. Tiltaket er foreslått som oppfølging av vedtak gjort av kommunestyret, hvor det bes om at 
rådmannen utreder mulig løsning for sykkelparkering ved idrettshallen. Tiltaket innebærer etablering av 
ferdig modulsett med takoverbygd sykkelparkering med 14 stk. sykkelplasser. 

Prioritet 14/34: Flomsikring boligområder Oppdal sentrum, Vestre og Østre vannveg 
Investering kr. 12.970.000 fordelt kr. 5.240.000 ”Vestre vannveg, etappe 2” i 2019 og kr. 7.730.000 (”Østre 
vannveg”) etter 2021. Etappe 1 ligger inne i gjeldende HP for gjennomføring i 2018. 
 
SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i 
Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Flomanalysen som ble 
gjennomført i 2008, inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger i forhold til omlegginger av 
eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende bekker og bekkelukkinger gjennom 
sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye” avskjærende” vannveger” Vestre vannveg” og en” Østre 
vannveg” som drenerer vannet mot henholdsvis elvene Ålma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle 
flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnettet i sentrum blir 
allerede i dag overskredet ved kraftig nedbør, dette skjedde senest i juni 2013 (oppstuving i kjellere m.m.). 
Vestre vannveg er tidligere foreslått oppdelt i to etapper, Etappe 1 på strekningen Ålma – Rv70 (påkobling av 
ny kulvert gjennom Rv70, lagt sommeren 2011), er budsjettert for gjennomføring i 2018. På bakgrunn av 
SINTEFs analyse har Multiconsult AS kostnadsberegnet tiltakene, eksklusive utgifter til grunnrettigheter. 
Arbeidene med Vestre og Østre vannveg kan om nødvendig deles opp ytterligere i etapper, forutsatt at 
arbeidene startes ”nedstrøms” og forseres oppover i terrenget.  
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Etablering av Vestre vannveg etappe 2  bør av praktiske og kostnadsmessige  årsaker gjennomføres i 
sammenheng med   sanering av VA-ledninger i Bakkevegen, jfr. pkt. 2.2.11 og 2.2.12 under «Anleggstiltak 
under VAR-områdene».  

Prioritet 15: Breddeutvidelse Ålmvegen 
Investering: kr. 1.800.000,- 

Trafikkmengden på Ålmvegen har økt mye i den senere tiden, hovedsakelig pga. at vegen fungerer som 
adkomstveg til Oppdal Miljøstasjon. Dagen vegstrekning er smal og ikke dimensjonert for verken 
trafikkmengden eller vektbelastningen av større kjøretøy som transporter gods til og fra miljøstasjonen. 

Tiltaket innebærer en breddeutvidelse på 1,0 meter, forsterkning av vegens overbygning, asfaltering og 
nødvendig grunnerverv for breddeutvidelse. 

Prioritet 16: Oppgradering kommunalt veg- og gatelys 
Investering: kr. 215.000 pr. år i 2019, 2020, 2021 og 2022. 

Tiltaket foreslås for nødvendig utskifting av gammelt og nedslitt gatelysmateriell (stolper, fundament, 
armatur og kabler) på deler av nettet. Driftsbudsjettet på 613 dekker i hovedsak kun årlige strømkostnader 
og mindre vedlikehold.  

Prioritet 17: Utbygging av Boligområde Brennhaugen/Mjøen del 2, etappe 2 
Investering: kr 14.200.000,- i årene 2019-20. 
Driftskonsekvens veg: kr 23.000,-. 
Driftskonsekvens gatelys: kr 23.000,-.  

Området som er regulert til boligformål ligger syd for etappe 1(vest for E6 og syd for gjennomgående gang-
og sykkelveg) og eies av Oppdal kommune. Før disse tomtene kan selges må arealene opparbeides med 
veg/vann/avløp. Kostnader for dette er anslått å være på kr 13 mill kr. Det er da beregnet 34 nye 
boligtomter. Prosjektet finansieres med kommunal forskuttering og salg av tomter. 
Dette prosjektet blir ikke belastet med grunnervervskostnader da kommunen har eid grunn i lang tid. 

Det er pr. april 2018 3 stk. ledige tomter (av 15) i Brennhaugen/Mjøen del 2, etappe 1. I boligområdet 
Bjørkmoen 3 er alle tomter solgt. Dette betyr at Oppdal kommune i løpet av 2018 vil gå tom for kommunale 
boligtomter i Oppdal sentrum om det ikke investeres i nye boligfelt. 
 

Prioritet 18: Etablering av parkeringsplass ved Elkjøp iht. reguleringsplan 
Investering: kr. 2.110.000,- i 2020 

Tiltaket foreslås for å imøtekomme et økende parkeringsbehov i sentrum, samt utnytte tilgjengelige areal 
etter flytting av E6. 

Prioritet 19: Elevkantine på U-skolen – forprosjektering 
Investering: kr. 350.000,- i 2019 

Skolemåltidet er et sentralt element i skolehverdagen når det gjelder å skape et godt lærings- og 
oppvekstmiljø for elevene. I retningslinjene for skolemåltid i grunnskole og videregående skole er det sagt at 
ungdomsskoler bør tilby elevene kantine (Sosial- og helsedirektoratet). Opplæringsloven § 9A og Forskrift om 
miljørettet helsevern i skoler § 11 om måltid underbygger disse retningslinjene. En ny elevkantine på U-
skolen er kostnadsberegnet til rundt 6.2 mill kr. For å kunne starte arbeidet med dette ønskes det 340.000 kr 
til forprosjektering i 2019. 

Prioritet 20: Anlegg gangbane/fortau Ola Setroms veg  
Investering: kr. 1.500.000 i 2019. 
Driftskonsekvens: kr. 50.000 årlig 
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I forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Oppdal sentrum, vil eksisterende E6 på strekningen Vikavegen – 
kryss med ny E6 ved Mjøen bli omklassifisert til kommunal veg.  Denne vegen er i dag tilstrekkelig bred til å 
kunne anlegge en separat gangbane/fortau langs den ene siden. Rekkverk fra Mjøen til nedkjørsel Ingvar 
Mjøens veg ble ved hjelp av tilskudd etablert i 2017. Tiltaket gjelder for resterende strekning inn til sentrum 
og vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, herunder skoleelever fra boligområdene sør i Oppdal 
sentrum 

Prioritet 21/25/27: Opprusting Gamle Kongeveg Bjørklia – Fagerhaug 
Investering kr. 20.490.000 fordelt med kr. 6.830.000 (”Etappe 1 ”) i 2020,  kr.6.830.000 (” Etappe 2”) i 2021 
og kr 6.830.000 (”Etappe 3”) i 2022.  

Gamle Kongeveg har en svært dårlig teknisk standard og trafikken har i de senere år økt betydelig. Dette 
gjelder i hovedsak hele den kommunale strekningen fra grensen til fylkesvegen ved Bjørklia, fram til Rennebu 
grense ved Gisna samt tverrforbindelser til E6 ved Fagerhaug og Holda. Det er nødvendig med opprusting for 
å sikre tilstrekkelig bæreevne (masseutskifting/ ny overbygning/asfalt). Det er spesielt i teleløsningen om 
våren kombinert med stor trafikk, at problemer med framkommelighet oppstår. Det blir i denne perioden 
foretatt årlig ”lapping” med pukk/grus i de dårligste punktene for å unngå totalt sammenbrudd. I første 
omgang foreslås det en opprusting på strekningen fra Bjørklia og til og med tverrforbindelsen til E6 ved 
Fagerhaug og som har størst trafikk. Da dette arbeidet er relativt omfattende og ressurskrevende, foreslås 
det å dele opp denne strekningen på ca. 8 km. i tre etapper i inneværende handlingsprogramperiode. Ved 
fullført opprusting av strekningen Bjørklia – Fagerhaug, kan det være naturlig å fortsette opprustingen videre 
nordover fra Fagerhaug til Gisna og tverrforbindelsen til E6 ved Holda. Eventuelle utgifter til grunnrettigheter 
er ikke medtatt i investeringsrammen  

Prioritet 22: Nytt tak på Rådhusets eldre del (Tidligere Kommunehuset) 
Investering: kr. 2.200.000,- i 2019 

Nåværende takstein på Rådhusets eldre del er nå så dårlig at den sprekker opp. Steinen mangler også 
”stormklips”. Takarealet er på ca 1300 m2. Takrenner, vindskier og underliggende tak må kontrolleres. 
Overlyskupler bør skiftes til nyere med bedret isolasjonsverdi slik at energiforbruket kan reduseres. Ny stein, 
papp, lekter og fjerning av kupler har en kalkulert kostnad på kr 2 200 000,-. Ved å utsette dette arbeidet vil 
det være fare for at vi etter hvert kan få vannlekkasjer gjennom tak. 

Prioritet 23: Asfaltering skolegård Lønset skole  
Investering: kr. 100.000 i 2019 

Skolegården bør asfalteres/reasfalteres. Asfaltområder gir lettere renhold og bedret lekeområde. 

Prioritet 24: Opparbeidelse av turveger for skoleanleggene 
Investering: kr. 410.000 i 2019 

I forbindelse med samla anleggsplan for Sport, Trim og Leik, ved skoleanleggene i det sentrale friområdet, er 
det blant annet planlagt en turveg fra brua over Ålma ved nye grus, vest for idrettshallen og nordover til 
oversiden av Oppdal videregående skole. Det foreslås en enkel opparbeidelse i form av enkel planering og 
gruslegging. Det anslås en stipulert kostnad på kr 385 000,-. Dette er en enkel turveg som forutsettes ikke 
skal driftes av Oppdal kommune. 

Prioritet 26: Gatelys i «skoleveger» 
Investering: kr. 435.000 i 2020 
Driftskonsekvens: kr 32.000 

Tiltakene gjelder oppsetting og drift av veglysanlegg på etterfølgende strekninger av boligveger som i relativt 
stor grad benyttes som skoleveg, jfr. forslag til ny trafikksikkerhetsplan. Midlene foreslås benyttet i veger 
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etter prioritert rekkefølge i vedtatt trafikksikkerhetsplan. Tiltakene vil bli foreslått videreført i senere 
rulleringer av handlingsplan. 

Prioritet 28: Erverv av grunn til ny Tverrforbindelse mellom E6 og Gamle Kongeveg ved Andelssaga 
Investering: kr. 1.600.000,- i 2021. 

Erverv av grunnen til dette veganlegget er kostnadsberegnet til 1,6 millioner kroner. Det forutsettes da at 
grunnervervet gjennomføres i minnelighet. Grunnervervet må gjennomføres ett år før veganlegg 
igangsettes. Det forutsettes at grunnervervskostnader innarbeides i kommunens økonomiplan i forhold til 
planlagt gjennomføring av veganlegget. Opparbeidelseskostnadene er foreslått avsatt i 2022 (prioritet 
2.1.29). 

Prioritet 29: Ny tverrforbindelse fra Andelssaga til Gml. Kongeveg med grunnlagsinvesteringer Vann/Avløp 
Investering kr 10.600.000 i 2022 
Driftskonsekvens veg: kr 108.000 
Driftskonsekvens gatelys: kr 38.000 

Tiltaket legger til rette for utvikling av regulerte nærings- og boligarealer ved videre utbygging i området ved 
Bjørkmoen, herunder boligområdet «Bjørkmoen 4». I tillegg vil en ny tverrforbindelse avlaste en betydelig 
del av trafikken til/fra ski-, reiseliv- og fritidsbebyggelsen i Hovden, Slettvold og Stølen som i dag går via 
andre kommunale veger. Arbeidet med å kunne ha denne forbindelsen klar i 2021, herunder nødvendig 
grunnerverv, må igangsettes i før tiltaket gjennomføres. 

Prioritet 30: Drivdalen skole, oppgradering ventilasjon m.m. 
Gjenstående oppgradering. Investering: kr 6.000.000 i 2020 

Etter oppgradering av Drivdalen skole i 2015 gjenstår noen oppgraderinger. Bl.a. gjenstår oppgradering av 
ventilasjonsanlegg og garderobe i sokkel. I tillegg gjenstår generell renovering av skolens 2. etasje. 

Prioritet 31: Oppgraderinger i kommunale barnehager 

Investering: kr. 2.500.000 i 2019 

Behov i Høgmo barnehage: 
Nye grovgarderober for barna ved alle tre avdelingene i Høgmo. Plassen er for liten, og holder ikke standard i 
forhold til dagens barnehager. 

Behov i Høgmo og Pikhaugen: 
Personalgarderober 

Ansatte har pr i dag ingen egen personalgarderobe. Det skiftes ofte klær (mellom inne- og utetid), dette 
foregår nå i ganger hvor det også kommer inn besøkende. Det er ikke tilrettelagt med tanke på at vi har både 
menn og kvinner i barnehagen. 

Grove kostnadsoverslag etter innspill fra barnehagene: 

Høgmo Bygging av nye grovgarderober i alle tre avd. (15 x 3) 1.500.000 

Høgmo Bygging av ny personalgarderobe 15 m2 500.000 

Pikhaugen Bygging av ny personalgarderobe 15m² 500.000 

SUM   2.500.000 

Prioritet 32: Carport til hjemmetjenestens leasingbiler 
Investering: kr 720.000 i 2019 

Det er et stort behov for carport til de 8 tjenestebilene vi har pr. tiden. Dette for hindre stor slitasje på biler 

som står ute i vær og vind på en parkeringsplass med stor gjennomgangstrafikk. Det har vært registret 

skader i karosseriet som ikke har vært påført ved vanlig bruk.  
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Et annet viktig punkt er den tid som blir brukt av tjenestepersonale til og koste og måke frem biler som til 
tider har vært helt nedsnødd/iset. 8 stk x 15 min pr dag, det brukes ca 2 timer til klargjøring av bilene som 
kunne vært brukt til direkte tjeneste yting. Dette oppleves å være til hinder for effektiv drift. Ressurser må 
brukes der det er viktigst, i direkte tjenesteyting. Kostnadsoverslag for bygging av carport for 8 biler er 
estimert til kr 720.000,- 

Prioritet 33: Utvidelse Driva boligfelt etappe 2 
Investering: kr. 3.500.000,- i 2019 
Driftskonsekvens veg: kr. 42.000 
Driftskonsekvens gatelys: kr. 20.000 

Tiltaket gjelder utvidelse av eksisterende boligfelt på Driva, med 15 nye tomter, 525 meter med veg og 20 
nye gatelyspunkt.  

I budsjettet for 2017 er det allerede bevilget kr 4.550.000,- inkl. grunnerverv. Dette er etappe 1 av prosjektet 
som frigjør 4 nye tomter. Etappe 2 vil frigjøre ytterligere 11 tomter. Jfr. k-sak 16/111 i møte den 14.09.2016, 
saksnummer 2016/1210 dokument 1. 

Prioritet 35: Breddeutvidelse fortau Inge Krokanns veg 
Investering: kr. 50.000 i 2022. 

Tiltaket gjelder breddeutvidelse av fortau langs Inge Krokanns veg, mellom de to avkjørslene til Russervegen. 
Bredden bør økes til minimum 2,5 meter asfaltert bredde for å lette vedlikeholdsarbeidet og bedre 
framkommeligheten for myke trafikanter. 

Prioritet 36: Utvidelse antall (10 stk.) avfallsbokser i Oppdal sentrum 
Investering: kr. 60.000 i 2022. 

Driftskonsekvens: kr. 20.000 årlig 

Tiltaket innebærer utplassering av flere avfallsbokser for å ta unna mengden av forsøpling i sentrum, samt 
for imøtekomme etterspørsel fra hundeiere for flere muligheter til å kaste fra seg hundeskittposer. 

Prioritet 37: Trafikksikr. Kåsenvegen x Industrivegen, fortau og kryss 
Investering: kr. 2.630.000 i 2022. 

Driftskonsekvens veg: kr. 10.000 årlig 

Tiltaket innebærer bygging av rundkjøring samt forlengelse av fortau fra Kåsbrua til krysset Industrivegen x 

Kåsvegen. 

Prioritet 38: Trafikksikr. Etablering av g/s-veg langs Gorsetråket. 
Investering: kr. 5.300.000 

Driftskonsekvens: kr. 50.000 

Tiltaket innebærer etablering av g/s-veg langs Gorsetråket fra E6 til Gamle Kongeveg.   
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J - Helse og familie 

Prioritet 1: Ergoterapeut 
Ergoterapiressursen i Oppdal kommune ble i 2017 økt med 0,2 stilling takket være «friske midler» fra staten 

for styrking av rehabilitering i kommunene. Da har stillingsressursen vært uendret siden 1986. Behovet for 

tilrettelegging har økt voldsomt i disse 30 årene og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt for kommunen og 

satse på bistand slik at innbyggerne kan bo i egen bolig så lenge som mulig, selv med funksjonstap. Det er nå 

tilsammen 1,2 stilling totalt. Siden 2011 har antall henvisninger til ergoterapitjenesten økt med 25 % og tallet 

er stigende. I tillegg er oppgavene mer tidkrevende og komplekse. 

 

Årsaken til økningen er samhandlingsreformen som trådte i kraft 2011, hvor det ble betydelig kortere 

liggetid på sykehus. Dette innebærer at dårligere fungerende pasienter kommer tidligere hjem og har større 

behov for tilretteleggingstiltak om de skal fungere i egen bolig, i tillegg er en rekke rehabiliteringsplasser i 

2.linjetjenesten nedlagt. Sykehuset henvender seg til ergoterapeut i kommunen som får ansvar om videre 

oppfølging. Med dagens ergoterapiressurs er det ikke kapasitet til å følge opp om de tiltak som er iverksatt. 

Det medfører at hjelpemidlene ikke blir brukt og bruker ikke hjulpet i å utføre daglige gjøremål på egen 

hånd. Dette er i strid med målsettingen om at alle skal bo i egen bolig så lenge som mulig, og utsette 

behovet for høyere omsorgsnivå ved sykehjem. 

 

Ergoterapeut har ansvar for alle innbyggerne i kommunen fra 0-100 år med behov for tilrettelegging og 

trening i dagliglivets gjøremål, både i og utenfor institusjon. Dette gjelder i forhold til funksjonstap med 

hørsel, syn, kognisjon og bevegelseshemning. Alle som bor i kommunen med slike funksjonstap har rett på 

ergoterapitjeneste. Det innebærer funksjonsvurderinger, søknader/tilpasninger/oppfølging av hjelpemidler, 

samt trening av dagliglivets gjøremål, fallforebyggende arbeid og samarbeidsmøter/ansvarsgrupper. 

Kommunen har også opprettet Demensteam, og fra sentralt hold er det sterke føringer på at teamet bør 

være tverrfaglig sammensatt med ergoterapeut og demenssykepleier. Personer med demens (kognitiv svikt) 

har god hjelp av velferdsteknologi for å utføre dagliglivet gjøremål. Ergoterapeut har god kompetanse på 

trening i dagliglivets gjøremål og til å skaffe aktuelle hjelpemidler. Med dagens ressurs er det ikke kapasitet 

til å bidra i dette arbeidet. Generelt sett er det lagt større vekt på universell utforming i samfunnet. 

Kommunen er delaktig i sentrumsutformingen og offentlige bygg. Ergoterapeut har god kompetanse innen 

dette feltet som i dag ikke blir benyttet. Når det offentlige rom/bygninger er godt tilrettelagt, kan personer 

med funksjonstap fungere godt i samfunnet ved egen hjelp. Det er god samfunnsøkonomi og bidrar til god 

folkehelse.  

Konklusjon nye ressurser: 0,3 stilling ergoterapeut kr. 180 000 

Prioritet 2: Ungdomsgruppe - aktivitetstilbud til unge voksne  
Vi ser en stor økning antall unge voksne med ulike utfordringer, som har behov for å komme ut av isolasjon, 
tilbaketrekking og være sammen med likesinnede i en meningsfull aktivitet. Ungdomsgruppen (et 
samhandlingsprosjekt mellom boveiledningen i hjemmetjenesten og tjenesten psykisk helse- og rusarbeid) er 
et tiltak som i økende grad har truffet denne målgruppen, og hvor man opplever stor grad av måloppnåelse. 
Prosjektet er i dag fullt, noe som er beklagelig. Det er et stort ønske om å øke kapasiteten til denne 
brukergruppen med flere gruppetilbud. 

Konklusjon nye ressurser: 0,2 stilling spesialsykepleier kr. 121 000 

Prioritet 3: Bemanning i boliger for brukere med langvarige og sammensatte behov (psykisk helse- og rus) 
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Et økende antall unge voksne har behov for boliger med mulighet for daglig bistand. Tilbudet til denne 
brukergruppen bygges ned sentralt, og oppgavene blir lagt til den enkelte kommune. Dagens botilbud i 
kommunen er ofte lite egnet til denne gruppen, og det er ofte vanskelig å kombinere med bemanning. 
Tverrenhetlig forståelse og innsats må ligge til grunn for arbeidet. 

 Fortsatt legge til rette for muligheter for kjøp av egen bolig 

 Utbygging av nye boliger med mulighet for base. Bolig med en form for base må være knyttet opp til 

et helhetlig og flerfaglig tjenestetilbud 

Helse og familie støtter hjemmetjenesten v/boveiledertjenesten sitt tiltak på dette.  

Konklusjon nye ressurser: 0,5 stilling boveileder kr. 303 000 

Prioritet 4: Prosjektstillinger i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten finansiert via øremerket tilskudd fra 
helsedirektorat, gradvis overgang til faste stillinger ved bruk av rammeskudd tildelt formålet 
I tråd med faglige og politiske føringer har kommunen gradvis styrket antall årsverk fysioterapeut, jordmor 
og helsesøster i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommuner som har kunnet dokumentere at de har 
brukt- og fortsetter å bruke summen frie midler til formålet, har fra 2016 kunnet søke om ytterlig tilskudd i 
form av øremerkede midler fra Helsedirektoratet. Oppdal kommune har mottatt tilskudd tilsvarende 0,8 
stilling helsesøster og 0,2 stilling jordmor for 2016 og 2017. Søknad om videreføring av tilskudd HDIR for 
2018 er sendt. 
 
Det foreligger anbefalinger om minimumsnormering av lege-, fysioterapeut og helsesøsterressurs i 
helsestasjon (0-5), skolehelsetjeneste i barneskole, ungdomsskole og videregående skole, Rapport- 1789, 
2010. Ny nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom kom i 2017. Oppgavene har blitt flere og omfattende 
implementeringsarbeid er påbegynt. Helsedirektoratet er i ferd med å revidere anbefalingene knyttet til 
bemanningsnorm basert på ny retningslinje, samtidig som de har igangsatt arbeid med å utvikle 
kvalitetsindikatorer for tjenesten. Dimensjonering av helsesøsterressurs i skolehelsetjenesten ved 
barneskolene ligger pr. i dag på anbefalt minimumsnorm; for ungdomsskole og videregående ligger vi like 
over minimumsnorm. Skolehelsetjenesten i Oppdal kommune har sammen med FMST, NTNU og HDIR deltatt 
i arbeid med å utvikle kvalitetsindikatorer for tjenesten og kan fremlegge dokumentasjon på at 
tjenesteproduksjon og kvalitet på tilbudet ut til bruker har økt i takt med at flere ressurser har blitt tilført. 
16.03.2018 ble vi gjort kjent med at Regjeringen har besluttet å legge frem en opptrappingsplan for barn og 
unges psykiske helse. Opptrappingsplanen skal inneholde både et helsefremmende, forebyggende og 
kurativt perspektiv, og skal blant annet bygge videre på kap. 7 i «Mestre hele livet – regjeringens strategi for 
god psykisk helse (2017–2022)», om å fremme barn og unges psykiske helse. Med opptrappingsplanen 
ønsker regjeringen å styrke den helsefremmende og forebyggende innsatsen for barn og unges psykiske 
helse. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en av tjenestene som trekkes frem i Helse og 
omsorgsdepartementets informasjon om nylig påbegynt arbeid med opptrappingsplanen.  
For å lykkes med å implementere ny nasjonal faglig retningslinje, opprettholde bemanningsnorm, 
tjenesteproduksjon og kvalitet ut til bruker er vi pr. i dag helt avhengige av at prosjektstillinger finansiert via 
øremerket tilskudd gradvis går over til faste stillinger, i takt med fremtidige føringer og tildelinger gjennom 
kommunenes rammetilskudd. 

Konklusjon nye ressurser: 0,6 stilling helsesøster kr. 365 000 

Prioritet 5: SamPro - elektronisk verktøy for å lette samarbeidet rundt individuelle planer (IP) 
Kommunen har i dag (IOP) individuell opplæringsplan, men mangler (IP) individuell plan. Verktøyet er både 
en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er 
involvert i arbeidet med individuelle planer; overordnet, sektorovergripende, på tvers av faggrenser og 
forvaltningsnivå. Dette programmet vil brukes av flere enheter som skole, barnehage, NAV, helse og familie, 
hjemmetjenesten og sykehjemmet.  

Konklusjon pris: investering kr. 41 000 + driftskostnader kr. 47 000 
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Prioritet 6: Psykolog i kommunal helse og omsorgstjeneste lovpålagt f.o.m 2020 
Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens 
satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og 
traumefeltet. Oppdal kommune har i dag ingen psykologstillinger i kommunehelsetjenesten. 
Psykologene skal i større grad arbeide mer system- og samfunnsrettet i tillegg til helsefremmende og 
forebyggende. Det kan blant annet skje gjennom deltakelse i plan- og utviklingsarbeid, i folkehelsearbeidet, 
veiledning og fagstøtte til øvrig personell/tjenester mv.  
Gjennom målrettet satsing på lokalt folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende tjenester kan 
kommunene redusere behovet for mer omfattende og langvarige kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenester for sine innbyggere. Samtidig fører økt kompetanse til at lett tilgjengelige tjenester 
av god kvalitet kan gis uten ventetid i brukernes nærmiljø. 
Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse 
blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav. Det tas sikte på at lovkrav trer i kraft fra 1. januar 
2020, forutsatt at Stortinget vedtar forslaget. Lovkrav om psykologkompetanse er et viktig tiltak for å utjevne 
til dels store geografiske variasjoner i kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet og kan bidra til en generell 
utvikling av det lokale arbeidet innen fagfeltene.  
 
Forslag til løsning:  1. Søke tilskuddsmidler 

2. Inngå interkommunalt samarbeid  

Konklusjon nye ressurser: 1,0 stilling psykolog kr. 700 000 f.o.m 2020  
 
Prioritet 7: Fosterhjemskonsulent f.o.m 2020 
Det er nasjonale føringer på at Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) ikke skal ha ansvar for oppfølging 
og veiledning av fosterforeldre ut over generell opplæring (Pride) i forkant av anbefaling av aktuelle 
fosterhjem inn i Bufetats «fosterhjemsbank», og evt. tilbud om gruppeveiledning det første året etter 
plassering. 

Bufetat har allerede fjernet stillingsressurs i egen tjeneste når det gjelder videre oppfølging og veiledning av 
fosterforeldre, og tillagt kommunene selv dette ansvaret uten å styrke kommunen med stillingsressurser. 
Det forventes at dette ansvaret blir ytterligere poengtert fra og med 2020 der barnevernsreformen etter 
planen skal gjennomføres, sammenfallende i tid med effektueringen av kommunereformen. 
Den interkommunale kommunale barneverntjenesten har ikke vært styrket med kommunalt finansierte 
stillinger siden 2010, og det vil være behov for å styrke tjenesten på dette området ved å sikre en bedre 
oppfølging og kvalitetssikring av fosterhjem for egne plasserte barn, samt styrke opplæringen av 
tilsynspersoner og oppfølging av ansvaret for tilsyn med barn fra andre kommuner plassert i fosterhjem i 
Oppdal og Rennebu. 

Avtalen om interkommunal barneverntjeneste forutsetter at en eventuell stillingsutvidelse i tjenesten 
godkjennes av også Rennebu kommune. Dersom stillingen vedtas av begge kommuner, vil Rennebu måtte 
dekke sin andel av driftsutgiftene. Rennebu sin andel utgjør iht. avtalen p. t. 25,1 % av driftsutgiftene, og 
tilsvarer Rennebu sin andel av det totale innbyggertallet for målgruppen 0- 18 år.  Fordelingsnøkkelen 
justeres hvert 2. år, neste gang med virkning fra 01.01.19, men det er relativt små endringer fra gang til 
gang. 

Alternative løsningsmuligheter vil være å fortsette som i dag med generalistmodell (alle gjør alt) på et lavere 
nivå enn ønskelig eller trekke ut saksbehandlingsressurs til å øremerke arbeid med oppfølging av fosterhjem, 
noe som vil øke trykket på gjenværende saksbehandlere. 

Konklusjon nye ressurser: 0,5 stilling fosterhjemskonsulent kr. 287 000 
 
Prioritet 8: Foreldreveileder f.o.m 2020 
Barneverntjenesten ønsker å styrke det forebyggende arbeidet rettet mot særlig småbarnsfamilier med 
identifiserte utfordringer. Det kommer samtidig sterke politiske signaler om at kommunene skal ha tilgang til 
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egne tiltakskjeder etter lov om barneverntjenester som ledd i lovens krav om å ha forsvarlige tjenester jf. § 
1-4 som trådte i kraft 01.01.14. Barneverntjenesten vil da øremerke en slik stilling til primær veiledning av 
foreldre med sped- og småbarn for å styrke tilknytningsarbeidet hos foreldrene og ellers styrke omsorgs-
kompetansen som kan dempe behovet for seinere skjevutvikling hos barnet/barna og dermed også dempe 
behovet for omfattende hjelpetiltak/omsorgstiltak. Det er en uttalt målsetning for barneverntjenestene å 
sikre barn og familier tilgang til rett hjelp tidligst mulig. 

Barneverntjenesten vil med dette forslaget styrke og intensivere tiltaksarbeidet i tjenesten ved å ha fast 
tilgang til kompetent personale som kan settes inn som hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester uten 
som i dag å måtte engasjere eksterne veiledere på oppdragsbasis/bruke private konsulenter.  Avhengig av 
hvordan barnevernsreformen på dette området vil bli gjennomført fra 2020, vil det her også kunne være 
rom for å inngå interkommunale avtaler om stillinger ut over den formaliserte interkommunale 
barneverntjenesten som eksisterer i dag mellom Oppdal og Rennebu, eller endog etablere tilbud til andre 
kommuner om utleie av stillingsressursen hvis ledig kapasitet. 

Den interkommunale kommunale barneverntjenesten har ikke vært styrket med kommunalt finansierte 
stillinger siden 2010, og det vil være behov for å styrke tjenesten på dette området ved å sikre en bedre 
oppfølging og kvalitetssikring av fosterhjem for egne plasserte barn, samt styrke opplæringen av 
tilsynspersoner og oppfølging av ansvaret for tilsyn med barn fra andre kommuner plassert i fosterhjem i 
Oppdal og Rennebu. 

Avtalen om interkommunal barneverntjeneste forutsetter at en eventuell stillingsutvidelse i tjenesten 
godkjennes av også Rennebu kommune. Dersom stillingen vedtas av begge kommuner, vil Rennebu måtte 
dekke sin andel av driftsutgiftene. Rennebu sin andel utgjør iht. avtalen p. t. 25,1 % av driftsutgiftene, og 
tilsvarer Rennebu sin andel av det totale innbyggertallet for målgruppen 0- 18 år.  Fordelingsnøkkelen 
justeres hvert 2. år, neste gang med virkning fra 01.01.19, men det er relativt små endringer fra gang til 
gang. 

Alternative løsningsmuligheter vil være å fortsette på dagens nivå uten styrket innsats, eller ev. bruke økte 
ressurser på kjøp av eksterne tjenester som ikke fører til økt kompetanse i tjenesten. Resultatet vil kunne 
være at større kommuner etablerer egne tjenester som de også selger til kommuner uten egne tilsvarende 
tjenester. 

Konklusjon nye ressurser: 0,6 stilling foreldreveileder kr. 344 000 
 
Prioritet 9: Mangel på kontorlokaler – behov for samlokalisering 
Psykisk helse og rusarbeid er en tjeneste i utvikling. Behovet for tjenesten er økende og tjenesten har 
operert med ventelister siste halve året. Tjenesten har utvidet sine tjenestetilbud knyttet opp mot reelle 
behov. For å kunne utnytte tjenestetilbudet optimalt, ligger noe av utfordringene i manglende kontorplass. 
Det vil være en stor verdi for samhandling og ressursutnyttelse om tjenestene i helse og familie 
samlokaliseres. 
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K - VAR-sektoren 
Det er utført selvkostberegninger som dekker Handlingsprogramperioden. Beregningene er grunnlag for 
fastsettelse av nødvendige gebyrinntekter for at resultatområdene skal være selvfinansierende. 
Fondssituasjonen er god pr. 31.12.16, og det legges opp til å bruke betydelige årlige beløp av fondene i 
tillegg til prognoserte gebyrinntekter, for å balansere ut kostnadene. Gjennomføring av endringer innen 
kildesortering av avfall, oppgradering anlegg og utstyr samt nye krav fra sentrale myndigheter medfører en 
gebyrøkning noe  utover vanlig prisstigning for avfall i årene framover. Alt i alt vil utviklingen være positiv 
innen VAR-områdene, særlig tatt i betraktning at det er lagt opp til betydelige anleggstiltak hvert år i 
perioden. I 2018 prioriteres å sanere de delene av Bregnevegen og Vikavegen som fremdeles har 
fellessystem for spillvann og overvann. Dette fremskyndes for å redusere problematikken med mye overvann 
ved renseanlegget. I tillegg kommer sanering ved Lønset inn i 2019 hvor vi har samme problematikk ved 
Lønset renseanlegg. 

Det vises til selvkostberegningene for resultatområdene. 

Prioritet 1: Utvikling miljøstasjoner  
Investering: kr 700.000 i årene fra 2019 t.o.m. 2022. 

Avfallsordningen utvikles fortløpende og sammen med stadig nye krav fra sentrale myndigheter, 
nødvendiggjør dette utstyrs- og mottakstilpasninger på Oppdal miljøstasjon og returpunkt. Etter mer enn 20 
års drift må gammelt utstyr fornyes.   

Prioritet 2: Diverse forsterkninger/oppgraderinger ledningsnett vann 
Investering: kr 500.000 fra årene fra 2019 t.o.m. 2022. 

Tiltaket omfatter eliminering av flaskehalser og oppgradering av anlegg for å øke funksjonsdyktighet og 
leveringssikkerhet både i normal drift, i tilfelle brudd på vitale ledninger og i tilfelle brannuttak.  

Prioritet 3: Diverse forsterkninger og utbedringer avløp 
Investering: kr 500.000 i årene 2019 t.o.m. 2022. 

Tiltaket omfatter eliminering av strekk med dårlig kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til oppstuving i 
kommunalt nett og faren for tilbakeslag i private bygg. I tillegg er det et økt behov for økt vedlikehold og 
utskiftinger av maskinelt utstyr m.m. ved Oppdal Sentrum RA etter mer enn 20 års drift. 

Prioritet 4: Sanering Valmuevegen, vann 
Investering vann: kr 1.413.000 i 2019 

Det legges ny vannledning i Valmuevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av 
private stikkledninger. 

Prioritet 5: Sanering Valmuevegen, avløp 
Investering avløp: kr 2.098.000 i 2019 

Gammelt fellessystem erstattes av nytt separatsystem i Valmuevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig 
pålegg om utskifting av private stikkledninger. 

Prioritet 6: Sanering avløp, Lønset 
Investering avløp: kr 730.000 i 2019 

Det er store mengder fremmedvann som kommer til Lønset renseanlegg. Gammelt fellessystem erstattes av 
nytt separatsystem. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger. 

Prioritet 7: Utvidelse av renseanlegget – kvinnegarderobe  
Investeringer avløp: kr 900.000 i 2019 
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Det har nå blitt ansatt en kvinnelig medarbeider på Oppdal miljøstasjon, og det er da krav om at man skal ha 
separate garderobefasiliteter for kvinner og menn. Det er ikke plass i dagens lokaler til å etablere en ny 
garderobe i eksisterende lokaler, så renseanlegget må utvides. Arbeidstilsynet setter diverse krav til 
garderobeløsninger, bl.a. skille mellom uren og ren sone, handicaptoalett, takhøyde, belysning osv.  

Prioritet 8: Endring av avfallsløsning (skifte fra avfallsskap til plastdunker) 
Investeringer avfallshåndtering: kr 3.750.000 i 2019 

I denne summen er det beregnet kostnader til innføring av dunker, jobben med utskifting, skroting av gamle 
skap, informasjonsmateriell, samt sorteringsutstyr for fritidsabonnenter. Dette er et ledd i tilpasning til EUs 
innføring av sirkulærøkonomi, noe som gjør at norske kommuner må øke gjenvinningsgraden betraktelig i 
årene som kommer. Oppdal kommune og Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) planlegger 
flere endringer for å nå høyere gjenvinningsmål, og dette er et av tiltakene. Dette er nærmere beskrevet i en 
sak som ble tatt opp i kommunestyret 22.03.18, sak K 18/30.  

Prioritet 9: Utvidelse av Oppdal Miljøstasjon – kjøp av grunn 
Investering avfallshåndtering: Kr 400.000 i 2019. 
Investering avløp: Kr 600.000 i 2019. 

I dag er det ikke nok plass til å mellomlagre kompost som produseres på Oppdal Sentrum Renseanlegg. 
Komposten mellomlagres i dag ved deponiet for inert avfall, og en parsell av inertdeponiet skal snart 
avsluttes, slik at det blir enda mindre lagringsplass. Hele arealet ved inertdeponiet skal tas i bruk som 
jordbruksland etter endt oppfylling. I den forbindelse planlegges det å regulere og å ta i bruk et nærliggende 
skogsområde til dette formålet, og dette arealet må kjøpes ut. Deler av dette området må opparbeides med 
fast dekke (asfalt). I tillegg vil området benyttes til mellomlagring av asbestholdig avfall som i dag ikke har 
noen godt egnet lagringsplass, samt lagerplass for metall, containere og annet som ikke får plass nede på 
dagens arealer tilhørende miljøstasjonen.  

Prioritet 10: Sanering Bakkevegen, vann 
Investering vann: kr 1.060.000 i 2019 

Gammel og dårlig vannledning i Bakkevegen bør erstattes. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om 
utskifting av private stikkledninger. Prosjektet bør av praktiske og kostnadsmessige årsaker gjennomføres 
samtidig med utskifting av overvannskulvert i Bakkevegen i forbindelse med etablering av «Vestre flomveg», 
jfr. pkt. 2.1.1/8 under «anleggstiltak samferdsel». 

Prioritet 11: Sanering Bakkevegen, avløp  
Investering avløp: kr 1.490.000 i 2019 

Gammelt fellessystem erstattes av nytt separatsystem i Bakkevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig 
pålegg om utskifting av private stikkledninger. Prosjektet bør av praktiske og kostnadsmessige årsaker 
gjennomføres samtidig med utskifting av overvannskulvert i Bakkevegen i forbindelse med etablering av 
«Vestre flomveg», jfr. pkt. 2.1.6/11 under «anleggstiltak samferdsel». 

Prioritet 12: Opparbeidelse av ny mellomlagringsplass for kompost og avfall 
Investering avfallshåndtering: Kr 1.000.000 i 2020. 
Investering avløp: Kr 1.500.000 i 2020. 

Dette gjelder kostnader knyttet til opparbeidelse av lagringsplass på arealet som foreslås kjøpt (Punkt 
2.2.10). Skog må ryddes, arealet må planeres, asfalteres, gjerdes inn, og i tillegg må det etableres veg inn og 
ut av området, samt bygges et lite skur for mellomlagring av asbestholdig avfall. 

Prioritet 13: Sanering Kåsenvegen, vann  
Investering vann: kr 2.520.000 i 2021 
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Det legges ny vannledning i Kåsenvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av 
private stikkledninger.  

Prioritet 14: Sanering Kåsenvegen, avløp 
Investering avløp: kr 2.520.000 i 2021 

Gammelt ledningsnett erstattes av nye i Kåsenvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om 
utskifting av private stikkledninger.  

Prioritet 15: Utvide sorteringsområdet på avfallsmottak på Oppdal Miljøstasjon 
Investering avfallshåndtering: Kr 5.000.000 i 2021. 

Oppdal Miljøstasjon har bl.a. fått krav om å lagre impregnert trevirke i container. I tillegg er det ønske om å 
skille anleggstrafikk og publikumstrafikk. Dette er tenkt løst ved at det bygges ut en ekstra fløy med 
betongbåser slik at publikum kan kaste avfall direkte ned i containere i stedet for på bakken. Denne ekstra 
fløyen vil danne en naturlig barriere mellom området hvor lastebil/hjullaster kjøres og der hvor publikum 
leverer avfall. Containere for å ha i containerbåsene må også kjøpes i denne sammenheng. 
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L – Samlete tiltak, digitaliseringsstrategi 
Tabellene nedenfor gir en samlet oppstilling for alle foreslåtte tiltak vedrørende satsning på økt digitalisering 
i kommunen. I tillegg blir det gitt en utdypende beskrivelse av enkelte av de prioriterte tiltakene (etter 
tabellen).  

 
 Digitaliseringstiltak i perioden 2018-

2021 
Prioritert 
rekke-
følge 

Kostnad 
investering 

Kostnad 
drift 

Må tiltaket inn i 
økonomiplan 

 
Ansvarlig 

 Prioriterte tiltak  - 2019                                                     Alle priser eks. mva 

P
ri

o
ri

te
rt

e 
ti

lt
ak

  -
 2

0
1

9
 

Plattform/programvare 
 
Anskaffelse 35 mobiltelefoner 
 
Integrasjon til fagsystem – 
pasientjournal 

1 
 
1 
 
1 

910 000 
 

175 000 
 

279 000 

273 000 
 

35700 
 

40 000 

Ja 
 
Ja 

IKT, 
Hjemmetjenesten, 
Helsesenteret 

Oppgradere e-Phorte til 6.5 / E-
signering 
Nødvendig for innføring e-Byggsøk 

1 137 000  Ja Pas 

Lagring/servere/backup/kjernenett 
Grunnet høy alder på eksisterende 
løsning er det meget stort behov 
for å bytte maskinvaren som alle 
servere kjører og lagrer data på. Ny 
løsning innebefatter 2 rom med 
sanntidsspeiling av data og backup. 
Løsningen tar høyde for vekst i 5 år. 
Denne løsningen inneholder da 
maskinvare for å kjøre 150+ 
servere, backup av servere og 
tilhørende data, samt lagring av all 
data Oppdal Kommune har på rene 
SSD-disker for meget hurtig 
databehandling. Med tanke på all 
digitalisering, velferdsteknologi og 
krav til bortimot 100% oppetid og 
sikkerhet, vil ikke de systemene vi i 
dag kjører på klare å tilby dette, 
eller håndtere det. 
*nærmere forklaring i vedlegg1 

1 5 125 000 5 års 
avtale 
inkludert 
*1 

Ja IKT 

Switcher 
Vi har behov for å oppgradere 
switchene i kantene og i patcherom 
i andre etasje i Rådhus da mange er 
svært gamle og har overgått end-
of-support. Disse kan ikke lenger 
sikkerhetsoppgraderes. 
 
*nærmere forklaring i vedlegg1 

1 190 000  Ja IKT 

Trådløsnett og kontroller 
Trådløskontroller end-of-
support(får ikke support eller 
sikkerhetsoppgraderinger) i august 
2019.  Denne styrer alt av trådløs 
aktivitet i kommunen. får ikke 
support eller 

1 
 
 
 
 
 
 

435 000 
 
 
 
 
 
 

90 000 Ja 
 
 
 
 
 
 

IKT 
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 Digitaliseringstiltak i perioden 2018-
2021 

Prioritert 
rekke-
følge 

Kostnad 
investering 

Kostnad 
drift 

Må tiltaket inn i 
økonomiplan 

 
Ansvarlig 

sikkerhetsoppgraderinger etter 
august 2019Kan ikke lenger 
oppgraderes. 
 
Trådløsbaser 
Som følge av ny kontroller må de 
eldste basene byttes for å støtte ny 
kontroller, totalt 20 stk. 
*nærmere forklaring i vedlegg1 

1 140 000 Ja IKT 

P
ri

o
ri

te
rt

e 
ti

lt
ak

  -
 2

0
1

9
 

Langtidslagring ekstern lokasjon 
Henger sammen med 
Lagring/servere/backup/kjernenett. 
Vi må ha en oppdatert 
langtidsbackup. Eksisterende 
løsning er full og kan ikke utvides 
mer. Denne er også meget treg. 
Oppgraderes med både ny disk og 
tapebackup. Det er viktig at 
kommunen lager en policy på 
lagringslengde utover det som er 
lovpålagt. 
*nærmere forklaring i vedlegg1 

1 500 000 100 000 Ja IKT 

Videokonferanserom Rådhus 1 162 500 17 100 Ja IKT 

Videokonferanserom Helse 1 162 500 17 100 Ja Sykehjem 
Hjemmetjenestene 
Helse og familie 

SamPro – elektronisk verktøy for å 
lette samarbeidet rundt 
individuelle planer (IP) eller 
individuelle opplæringsplaner 
(IOP). Kommunen har i dag IOP, 
men mangler IP. Verktøyet er både 
en kommunikasjonsplattform og et 
elektronisk møtested for alle som 
er innvolvert i arbeidet med 
individuelle planer, overordnet 
sektorgripende, på tvers av 
faggrenser og forvaltningsnivå. 
 
 

2 41 000 47 000 Ja Skole, barnehage 
NAV 
Helse og familie 
Hjemmetjenesten 
Helsesenteret 
 

Kabler i 2. etg Rådhus mot sør bør 
skiftes, de er over 15 år gamle 

2 50 000  Ja IKT 

Personalmelding - løsning for 
administrasjon av ansettelser og 
stillinger og er altså en web-modul 
til HRM. 
 

2  70500 Ja Stab og 
støtte/lønn 

KommuneKari – en chatterobot på 
hjemmesiden 
 

2  31 500 Ja Servicetorget 

Redundant F5 
Trenger sikring med en ekstra F5 
om den ene skulle falle ut, slik at 

2  40 000 Ja IKT 
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 Digitaliseringstiltak i perioden 2018-
2021 

Prioritert 
rekke-
følge 

Kostnad 
investering 

Kostnad 
drift 

Må tiltaket inn i 
økonomiplan 

 
Ansvarlig 

ikke kartløsning, portaler, 
turnusprogram, hjemmekontor osv 
blir borte om den ene slutter å 
fungere. 
*nærmere forklaring i vedlegg1 

 

  

* Vi anser det som viktig at kommunen nå satser på å få til en god driftssituasjon for å møte de kommende 

utfordringene innen bl.a. helse. Med dette mener vi at dyre investeringer(flaggprosjekter) må prioriteres etter det å 

skape en god drift i kommunen. 

 

 

 

 

 Digitaliseringstiltak i perioden 2018-
2021 

Prioritert 
rekkefølge 

Kostnad 
investering 

Kostnad 
drift 

Må tiltaket 
inn i 
økonomiplan 

Ansvarlig 

 Prioriterte tiltak -  2020                                                                    Alle priser eks. mva  

P
ri

o
ri

te
rt

e 
ti

lt
ak

 -
  2

0
2

0
 

Alarmanlegg: 
62 alarmsender sykehjemmet 
43 alarmsendere Boas 
110 trygghetsalarmer 
omsorgsboliger/hjemmeboende 
Digitalt tilsyn sykehjem og Boas 
Digitalt tilsyn hjemmeboende 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
382 000 
265 000 
Selvkost 
275 000 

50 000 

 
114 600 

79 500 
Selvkost 

55 000 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Helsesenteret 
Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten 
Helsesenteret/Boas 
Hjemmetjenesten 

Wan-routere 
Styrer trafikken inn mot våre ytre 
lokasjoner hvor vi har ekstern 
kommunikasjonsleverandør. Har end-
of-support (får ikke support eller 
sikkerhetsoppgraderinger) i 2020. 
 *nærmere forklaring i vedlegg1 
 

1 175 000  Ja IKT 

Innføre Elements 1 800 000  Ja Pas 

Switcher 
Vi har behov for å oppgradere 
switchene i kantene og i patcherom i 
andre etasje i Rådhus da mange er 
svært gamle og har overgått end-of-
support. Disse kan ikke lenger 
sikkerhetsoppgraderes. 
*nærmere forklaring i vedlegg1 

1 200 000  Ja IKT 

Telefoni 
Anbefaler at vi går over til å bruke kun 
en plattform for telefoni, mobil 
løsning. Dette er å rigge for framtiden 
da mobiler skal brukes i flere 
kommende løsninger, f.eks 
velferdsteknologi, og det gjør oss mer 
fleksible. 
*nærmere forklaring i vedlegg1 

2 1 200 000 150 000 Ja + enheter 
for 
anskaffelse 
av apparater 

IKT 

P
ri

o
ri

te
r

te
 

ti
lt ak

 

- 
 

2
0

2
0

 Elektronisk arkiv PPT (enten gjennom 
å kjøpe ekstra modul til nåværende 

2 50 000 / 
70 000 

 Ja Helse og familie 
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 Digitaliseringstiltak i perioden 2018-
2021 

Prioritert 
rekkefølge 

Kostnad 
investering 

Kostnad 
drift 

Må tiltaket 
inn i 
økonomiplan 

Ansvarlig 

fagprogram, HK Oppvekst, eller å 
investere i nytt program Visma Flyt 
PPT) 
 

Elektronisk medisinstøtte 
 

2  486 000 Ja 40 
Hjemmetjenesten 
5 Helse og familie 

Multidose 2  140 000 Ja Hjemmetjenesten 
Helse og familie 

Nettbrett 2 35 000  Ja Helse og familie 

GPS 
62 i helsesenteret som kan benyttes 
inne og ute 
10 i Hjemmetjenesten 
Demensboliger? 

3 
 

115 200 
 

25 000 Ja Helsesenteret 
Hjemmetjenesten 

System for fravær og vikarføring som 
kan gå direkte til lønn og personal*2 

3 180 000 43 000 Ja Stab og støtte/lønn 

*2: Leder Lønn mener denne modulen ikke passer med tanke på dagens rutiner ifm. sykmelding og krav om refusjon. 
Flyttes fra foreslått år 2019 til 2020 
 

 

 Digitaliseringstiltak i perioden 2018-
2021 

Prioritert 
rekkefølge 

Kostnad 
investering 

Kostnad 
drift 

Må tiltaket 
inn i 
økonomiplan 

Ansvarlig 

P
ri

o
ri

te
rt

e 
ti

lt
ak

  -
 2

0
2

1
 

Prioriterte tiltak  - 2021                                                                        Alle priser eks. mva 

 
Switcher 
Vi har behov for å oppgradere 
switchene i kantene og i patcherom i 
andre etasje i Rådhus da mange er 
svært gamle og har overgått end-of-
support. Disse kan ikke lenger 
sikkerhetsoppgraderes. 
*nærmere forklaring i vedlegg1 

1 100 000  Ja IKT 

Elektroniske dørlås i sykehjemmet og 
hos hjemmeboende: 
2 stk. medisinrom Helsesenteret 
2 stk. utgangsdør Helsesenteret 
60 stk. pasientrom Helsesenteret 
43 stk. pasientrom Boas 
5 stk. heldøgns omsorgsboliger 
 
152 stk. i hjemmet 

1 2 912 000 
+ 

installering 
strøm pr. 

dør 

 Ja Helsesenteret 
Hjemmetjenesten 
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 Fordelingsmodellen på skole økes til 
1000 pr elev til digitalt utstyr 
 

1  400 000 Ja Skolene 
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Logistikk for optimale kjøreturer 
 

1 225 000 115 000  Hjemmetjenestene 

 

Utdypende beskrivelse til enkelte prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien 
 
Risiko og sårbarhetsvurdering for dagens situasjon: 
Lagring/Servere/Backup/Kjernenett: 
Vil påpeke at det kun er tatt hensyn til risiko knyttet opp mot lagring/servere/backup/kjernenett. 
Sånn vi kjører per i dag er det liten sannsynlighet for at vi faller helt ut. Med dette mener vi at det er liten 
sannsynlighet for at vi kommer i en situasjon som gjør at vi opplever full driftsstopp. For at dette scenarioet 
skal inntreffe må ett av følgende scenarioer oppstå: 

1- Den sentrale lagringen stopper, herunder da både programvarefeil og/eller maskinvarefeil (Vi har 

ikke redundans her, kun 1 lagringsløsning.) 

2- Den sentrale lagringen går tom for diskplass. (Her kan vi utvide fortløpende så lenge vi har ledige 

plasser i lagringen) 

3- SAN-switchene våre, som er veldig gamle, stopper opp. Også her kan det inntreffe både 

programvarefeil og/eller maskinvarefeil. 

4- Vi mister mer enn 1 ESX-server som kjører mange virtuelle servere. Vi har totalt 4 stykker her. Vi 

tåler å miste 1, går det ned flere samtidig vil vi måtte prioritere hva og hvilke systemer vi skal holde 

oppe. Disse er også gamle. 

5- Begge switchene som frakter data mellom de forskjellige servere stopper samtidig. 

Det som vi derimot allerede nå opplever i stor grad er sannsynligheten for at aksessering av data tar lenger 
tid og venting på spørringer oppleves. 
Økt datamengde og økt trafikk kombinert med veldig gammel hardware som ikke klarer å håndtere alle 
forespørslene som kommer inne. Dette medfører brudd, tap av data og det brukerne våre opplever som 
heng. 

Med tanke på all digitalisering, velferd og krav til bortimot 100% oppetid og sikkerhet, vil ikke de systemene 
vi i dag kjører på klare å tilby dette, eller håndtere det. 
Det er viktig å presisere at en femårsavtale på vedlikehold ca. 750000,- er billigere enn ved årlig betaling. Det 
er liten risiko for at vi skulle miste dette vedlikeholdet i løpet av denne perioden sett opp mot størrelsen på 
leverandør. Det er vanlig i kommunene at det kjøpes flerårig vedlikehold. Under pkt.1 utgår også dagens 
kostnader til SAN-switcher (over 200000,-), utvidelse av kapasitet i brannmur (160000,-), egen diskhylle (ca. 
200000,-pr.år), SAN på lokasjon2 vedlikehold (40000,-pr.år), server lokasjon2 (20000,- pr.år). + noe 
lisensinnsparing. 

Langtidslagring ekstern lokasjon (Site 3): 

Vi trenger å oppgradere også denne lagringen da den er like gammel som 
Lagring/Servere/Backup/Kjernenett. Løsningen er full og det er ikke mulig å legge til mere plass pga 
begrensninger i selve løsningen. I tillegg er den meget treg med tanke på skrive/lesehastighet så å ta selve 
backup`n og en eventuell gjenoppretting tar i verste fall mer enn 1 uke. 
 
 
Infrastruktur: 
Vi har flere brukere på i Rådhuset som sitter på nettverkskabler fra den gangen data først kom i hus. Disse 
nettverkskablene og uttakene støtter ikke engang 100mb, kravet i dag er 1000mb. Vi har flere feil rettet mot 
brukere som sitter på disse punktene som skyldes nettverksutstyret. Disse plassene opplever også til dels 
stor treghet på nettverket, mye heng i applikasjoner osv. 
 
Trådløsnett, kontroller og baser: 
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1- Trådløskontroller, får ikke support eller sikkerhetsoppgraderinger etter august 2019. Om ikke 

kontrolleren er oppe og går, er alle våre 140 baser nede, noe som igjen betyr at alle skoler er uten 

nett. Trådløst telefoni er nede, gjestnett er nede, kort sagt alle trådløse nettverk er nede. 

2- Vi har som nevnt 140 base, 20 av disse er for gamle til at de støttes av ny kontroller og må derfor 

byttes. 

Telefoni: 
Ønsker her er å spare utgifter med å kutte ut fasttelefoni og kun gå for en fremtidsrettet mobilløsning. Vi ser 
også at det er klare fordeler med tanke på oppetid å gå for en ren mobil løsning. 
Vi vil kutte ca 200000,- av dagens utgifter når vi kutter fasttelefoni. Dagens kostnader til mobiltelefoner 
abonnement har vi kalkulert til 800000,- uten at vi kan si det er et eksakt tall. Om vi skulle hatt like mange 
mobiltelefoner inne i dag som budsjettforslaget antyder kunne vi sagt 1600000,-  . 
I tillegg må man ta med at vi får mange nye tjenester og vi får integrasjoner mot AD og mail. Vi har også tatt 
med opsjoner på tjenester vi kanskje ikke kommer til å benytte. Flere av kostnadene i det totale bildet vi 
viser, vil bli fordelt pr.abonnement(eksempel: Kostnadskontroll som koster ca. 20,- pr mnd pr abonnement). 
 
WAN-routere: 
Har end-of-support i 2020, dette innebærer at de ikke får sikkerhetsoppgraderinger, og de vil heller ikke 
motta ny funksjonalitet som vil være påkrevd i forhold til resten av infrastrukturen vår. 

Switcher: 
Switchene våre har end-of-support, og mange har i tillegg ikke lenger kapasiteten som kreves for å levere 
sikker og tilstrekkelig datakapasitet. 

Redundant F5: 
Se forklaring i tabell. 
 
Notat 
Lagring/Servere/Backup/Kjernenett og Langtidslagring ekstern lokasjon: 
Disse tilsammen er veldig kostbare, men det er viktig å påpeke at det her er snakk om en full utskiftning av 
både Lagring (SAN), Backup og servere for det virtuelle miljøet vårt. Det ligger også en del besparelser her i 
forhold til at vi med denne løsningen slipper en del utstyr som per i dag er påkrevd. Skulle vi byttet likt med 
det vi kjører på i dag ville dette vært dyrere. Løsningen er det som på fagspråket kalles hyperkonvergert, det 
vil si at både data, lagring, prosessering og backup utføres på en og samme enhet. I dag utføres dette av 3 
frittstående separate enheter. Unntaket er site 3 for langtidslagring der nettopp noe av poenget er å få ting 
ut fra produksjonsmiljøet. Vi opplever til stadighet og hyppigere og hyppigere treghet, utfall og 
tilbakemeldinger fra ansatte om problemer. Dette skyldes kort og godt at løsningen er gammel og ikke lenger 
dimensjonert for dagens trafikk/bruk. 

Telefoni: 
Smartenheter er i dag den foretrukne kommunikasjonskanalen for innbyggere og denne teknologien blir 
svært viktig på arenaer som blant annet velferdsteknologi. Vi foreslår derfor å kutte ut fasttelefoniløsningen 
for å imøtekomme dette. I tillegg vil vi slippe store kostnader knyttet opp imot dagens løsning. Herunder da 
spesielt Trio Sentralbord og IP-telefoniløsningen som er basert på Cisco. Smartenheter er også veldig godt 
egnet med tanke på å få masse-utsendelse av informasjon både til innbyggere og ansatte ved en aktuell 
hendelse. 
 


