
 

 
 

 

 

PLANSTRATEGI FOR 

OPPDAL KOMMUNE 2016 - 2019 

Oppdal – det gode liv i ei attraktiv fjellbygd 

 
 
 
 
 

Planstrategi vedtatt i kommunestyret 1. mars 2017 sak 17/20 
  



 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
Oppdragsnavn:  Planstrategi Oppdal 
Oppdragsgiver:  Oppdal kommune v/ rådmann 
 
 
 

 
 

 

Revisjon 02  

Dato 7.4.2017  

Utarbeidet av Norunn Fossum  

Kontrollert av Oppdal kommune v/Jan Kåre Husa og Ane Hoel  

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

1 11.11.16 Endringer før høring og offentlig ettersyn jf. vedtak i  kommunestyret sak 
16/128. 

2 7.4.2017 Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven §10-1 
Planstrategi for Oppdal kommune 2016-2019 etter at det gjøres følgende 
endringer: 
 
- Omsorgsanalyse 2012 revideres og benevnes «omsorgsplan». 
 
- Kommuneplanens arealdel revideres. Arbeidet starter opp høsten 2017 
med mål om ferdigbehandling i løpet av 2018.  
 
- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner utarbeides og legges fram for 
driftsutvalget og kommunestyret innen juni 2018. 
 
- Kulturplanen  revideres i løpet av planperioden. 
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1. PLANSYSTEMET 

Med bakgrunn i Plan og bygningsloven § 10 skal Kommunestyret utarbeide en kommunal planstrategi 
minst én gang hver valgperiode. Planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å 
fastlegge det videre planarbeidet. Her skal kommunestyret vurdere, og ta stilling til, hvilke planoppgaver 
det er viktig å arbeide med i kommunestyreperioden og om kommuneplanen skal videreføres eller 
revideres.  
 
Kommuneplanen er det øverste leddet i plansystemet og gir langsiktige føringer for utviklingen som skal 
skje. Handlingsdel med økonomiplan viser hva kommunen skal prioritere de neste fire årene. 
Årsbudsjettet viser hvilke tiltak kommunen skal gjennomføre i løpet av året. Tema- og sektorplaner 
utarbeides i enhetene etter behov. Mål og tiltak i tema- og sektorplaner skal være grunnlag for enhetenes 
innspill til samlet prioritering i handlingsdelen.  
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Oppdal kommune bruker resultatledelse som verktøy for styring og utvikling. Kommuneplanen fastsetter 
fokusområder. Handlingsdel og årsbudsjett bygges opp etter fokusområdene og resultater måles etter et 
overordna målekart. 
 

 

2. STATLIGE OG REGIONALE FØRINGER  

I ”Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging”, vedtatt ved kongelig resolusjon 
12.06.15, redegjøres for oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunen 
og kommunene fokuserer på i planleggingen for å bidra til gjennomføringen av gjeldende nasjonal 
politikk. 
Dette gjelder innenfor følgende områder: 
- Et klimavennlig og sikkert samfunn 
- Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneforvaltning 
- Framtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse 
- Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
- Et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 
- Levende by- og tettstedssentre 
- Helse og trivsel 
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Regional planstrategi for Trøndelag ble vedtatt i fylkestinget i Sør-Trøndelag 15.6.2016, sak 62/16 og i 
fylkestinget i Nord-Trøndelag 16.6.2016, sak 42/16. Planstrategien har følgende fokusområder: 
- Befolkning, bosetting og kommunikasjoner 
- Klima, energi og miljø 
- Levekår, folkehelse og kultur 
- Arbeidsliv og næringsliv 

3.  SAMFUNNSUTVIKLING OG UTFORDRINGER 

3.1 Befolkningsutvikling  
Befolkningsutviklingen er et viktig grunnlag for planlegging. En positiv befolkningsutvikling skaper vekst 
og befolkningsveksten kan være et barometer for at kommunen er i en positiv utvikling. Kommuner som 
har god næringsutvikling og som er gode bosteder, vil få en positiv befolkningsutvikling.  
 

 
 
• Det bodde 6886 personer i Oppdal kommune per 1. januar 2016 
• De siste 15 årene har folketallet økt med nesten 560 personer, det tilsvarer ca 37 personer pr år.  
• Folketallet har først og fremst økt på grunn av netto innvandring 
• Statistisk sentralbyrå spår at folketallet i Oppdal skal fortsette å øke med ca 50 personer hvert år fram 

mot 2026. 
 
For å få mer kunnskap om bakgrunnen for befolkningens utviklingstrekk, kan vi bl.a. se på fødselstall, 
antall dødsfall, antall personer som har flyttet til eller fra Oppdal, antall personer som har kommet ved 
innvandring (fra andre land) eller som har utvandret (flyttet til andre land).  
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Nedenfor er det vist to tabeller: Perioden fra 1997 – 2011 er den 15-årsperioden som ble vist ved forrige 
planstrategiprosess. Den andre tabellen viser utviklingen for de siste 15 årene, perioden fra 2001 – 2015. 
Sammenligner vi disse to tabellene ser vi at det har vært en liten nedgang i fødselstallene samtidig som 
det også har vært en nedgang i antall dødsfall. Til sammen utgjør dette et økt fødselsoverskudd. Det har 
også vært en høyere netto tilflytting til Oppdal de siste 15 årene sammenlignet med den første perioden. 
Årsaken kommer både av at færre har flyttet fra Oppdal og at antallet innvandrere har økt. 
   
Tabell 1. Folkemengde og endringer i folkemengden fra januar 1997 til desember 2011. Kilde: SSB 26.10.2016 

Oppdal Perioden 1997-2011 
Totalt antall personer Gjennomsnitt antall pr år 

Fødte  1064 71 
Døde 978 65 
Fødselsoverskudd 86 5,7 
Netto innvandring (fra andre land) 425 28,3 
Netto innenlandsk flytting -57 -3,8 
Netto innvandring og flytting  368 24,5 
Folkevekst 454 30,3 

 
 
Tabell 2. Folkemengde og endringer i folkemengden fra januar 2001 til desember 2015. Kilde: SSB 26.10.2016 

Oppdal Perioden 2001-2015 
Totalt antall personer Gjennomsnitt antall pr år 

Fødte 1041 69,4 
Døde 941 62,7 
Fødselsoverskudd 99 6,6 
Netto innvandring (fra andre land) 471 31,4 
Netto innenlandsk flytting -27 -1,8 
Netto tilflytting (innvandring og flytting) 444 29,6 
Folkevekst 545 36,3 

 
Alderssammensetningen i befolkninger gir føringer for hva slags tjenester folk i kommunen har behov for. 
For å kunne sammenligne alderssammensetningen til innbyggerne i Oppdal med Sør-Trøndelag fylke og 
landet sett under ett, har vi delt inn befolkningen i tre alderskategorier: Barn og unge (0-19 år), 
yrkesaktive (20-66 år) og pensjonister (67-99 år). Forventningene er at antallet barn og unge og personer i 
yrkesaktiv alder går ned, mens antallet pensjonister øker.  
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Denne befolkningsutviklingen og alderssammensetningen vil kunne påvirke behovet for kommunale og 
offentlig tjenester. 
En forventer at mesteparten av veksten vil skje i sentrum og at det vil bli behov for flere boliger, 
barnehage- og skoleplasser i sentrum. Samtidig legger Kommuneplanens samfunnsdelen opp til en 
utvikling av bosetting og næringsliv i kretsene. 

3.2 Næringsliv og arbeidsplasser 
I følge SSB har antall sysselsatte med arbeidssted i Oppdal blitt redusert med ca 200 fra år 2010- 2015. 
Den største nedgangen finner vi innenfor de bransjene som tradisjonelt har stått sterkest i Oppdal. Detter 
er for eksempel innen jordbruk, skogbruk og fiske, industri og overnatting og serveringsvirksomheter. 
Bransjen Bygge- og anleggsvirksomhet og helse- og sosialtjenester har økt mest fra år 2010 til 2015.  
 

25 24 25 24 23 24 23 22

62 62 62 62 58 58 58 57
13 14 13 14 19 18 19 21

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2021 2026

Norge                                    Sør-Trøndelag                                                                Oppdal

Alderssammensetning i Norge, Sør-Trøndelag og Oppdal kommune for 
årene 2011 og 2016 (samt 2021 og 2026 for  Oppdal. Kilde SSB, 

26.10.2016

Alder 0-19 Alder 20-66 Alder 67-99



 
 
 
 
 
 

9 
 

 
 
Utviklingen i antall sysselsatte som bor i Oppdal viser samme tendenser som utviklingen i arbeidsplasser i 
Oppdal. Antall sysselsatte har blitt redusert med i overkant av 150 i perioden fra 2010-2015. I siste kvartal 
av 2015 var det ca 550 flere sysselsatte som bor i Oppdal sammenlignet med antall sysselsatte med 
arbeidssted i Oppdal. Dette betyr at det er netto utpendling fra Oppdal til andre kommuner, og at denne 
andelen er økende. 
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Når vi ser antallet sysselsatte med bosted Oppdal, kommer det tydelig fram at flere av innbyggerne i 
kommunen har flere enn én arbeidsplass. Dette kan for eksempel være personer som både er sysselsatt i 
landbruket og turistnæringen, og i landbruket og innen helse- og omsorg.  
 
Utvikling av arbeidsplasser er viktig i Oppdal da det er litt for lang pendleravstand til større 
arbeidsmarkeder. Kommuneplanen viser areal til nærings-/industribebyggelse i Gorsetmoen og Kåsen. I 
Kåsen er det ledig areal som er regulert til industri.  
 
Rasjonaliseringen i landbruket har ført til nedgang i antall aktive bruk og sysselsatte i næringen. Mengden 
av areal som er i aktiv drift og produksjon er imidlertid stabil. Landbruksplanen ble vedtatt i 2013-2021. 
Utfordringen er å erstatte arbeidsplasser innenfor landbruket med andre typer arbeidsplasser. 
 
Telemarksforskning utarbeidet etter oppdrag fra fylkeskommunen i 2010 notatet ”Næringsutvikling og 
attraktivitet i Sør-Trøndelag”. Dette viser at det kan være behov for å se på strategier for å øke Oppdal sin 
attraktivitet som bosted og for basis- og besøksnæringer. 
 
Det er kjent at en del av befolkningen i Norge (og personer i utlandet), som bor i store byer og tettsteder, 
ønsker å bosette seg mer landlig. Dette er ofte personer med evne til å skape egne arbeidsplasser, 
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eventuelt kan de etablere fjernarbeidsplasser i kommunen. Kommunen ønsker å satse aktivt på denne 
type tilflytting, og kretsene kan være spesielt attraktivt for denne målgruppen. 
 
3.3 Stedsutvikling 

Sentrumsutvikling 
I utviklingen av Oppdal sentrum skal det tas hensyn til næringslivets behov samtidig som det legges vekt 
på trivsel for kommunens innbyggere og besøkende. I utviklingen av Oppdal sentrum vil det fortsatt være 
viktig å ivareta barn og unges interesser i utformingen av det offentlige rom. Det skal stilles krav til 
universell utforming for å sikre funksjonelle kvaliteter. Bygninger og uteområder skal utformes slik at de 
ikke stenger folk ute fra muligheten til å delta i samfunnet. Oppdal Næringsforening har vært 
initiativtaker og prosjektansvarlig for utarbeidelsen av en Masterplan for Oppdal. 

Kretsutvikling 
I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal det være liv og røre i alle kretser og grender. Det skal 
derfor sikres areal for attraktive boligområder i kretsene.  

Næringsliv og arbeidsplasser 
For å sikre god attraktivitet for næringslivet i Oppdal er det behov for å utarbeide en strategiplan. 
Samtidig vil det være behov for å detaljregulere nye områder og klargjøre nye tomer i denne perioden. 

Boliger 
Det bygges flest boliger i sentrum, og det er også der etterspørselen er størst. Kommuneplanen sikrer nok 
arealer til boligbebyggelse både i sentrum og i kretsene. Det vil imidlertid bli behov for å detaljregulere 
nye områder og klargjøre nye tomter i denne perioden. Det kan være en utfordring å legge til rette for 
riktig balanse i andel av ulike boligtyper, som eneboliger, rekkehus, leiligheter. Lokaliseringen av de ulike 
boligtypene i forhold til infrastruktur og tjenestetilbud er også viktig. Fram til i dag har etterspørsel etter 
eneboliger vært større enn andre boligtyper.  

Fritidsbebyggelse 
Det er avsatt arealer til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel som anses å dekke behovet for nye 
tomter i valgperioden. I mekling, før arealdelen ble vedtatt i 2010, ble det enighet om at kommunen skal 
utarbeide en oversikt over hvor mange tomter som er regulert, bebygd og som er ledig innenfor hvert 
område med sikte på å fastslå hvor mange enheter som kan tillates innenfor hvert område. Det er behov 
for å lage en slik oversikt i denne perioden. 

Samferdsel og infrastruktur  
Kommunen har en høy standard på vann- og avløpsanleggene. Vannkvaliteten på det kommunale 
drikkevannet er meget høy. Det gjenstår imidlertid noe oppgradering av ledningsnett og renseanlegg. De 
største utfordringene er knyttet til de private vannverkene. Det er behov for å revidere hovedplan for 
vann i denne perioden, mens avløpsplanen videreføres. 
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Det er behov for å sammenstille Hovedplan veg – delrapport 1-4 til én ny Hovedplan veg i denne 
perioden. 
 
Effektiv infrastruktur for gående og syklende vil gi både miljømessige, sikkerhetsmessige og helsemessige 
gevinster. Dette skal framstå som et effektivt og hensiktsmessig alternativ til bilferdsel i 
sentrumsområdene, og er derfor et satsningsområde i kommende planperiode. Det kan bli behov for å 
utarbeide reguleringsplaner for gang- og sykkelveger. 

Natur og landskap  
De øverste deler av vassdraget Driva med sideelver ble vernet i 80-åra i forbindelse med Samlet plan for 
verning av vassdrag på landsbasis. Rikspolitiske retningslinjer gjelder generelt for forvaltningen av de 
vernede deler av vassdraget. Det er mulighet for å utarbeide planer som bl.a. deler vassdragene i soner 
etter hvilke tiltak som kan tillates i de ulike delene. Det er behov for å utarbeide en plan for de vernede 
delene med sidevassdrag, og de øvrige delene av Drivavassdraget med tanke på den framtidige totale 
virksomheten i og langs elva.  
 
Det er behov for å revidere beiteplanen fra 2009 i løpet av perioden. 

Snøskuterløyper 
Endringer i motorferdselloven og endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag trådte i kraft 19. juni 2015. Det er nå åpnet for at kommunen selv kan vedta forskrift om 
fornøyelseskjøring. Med bakgrunn i dette kan det bli behov for å utarbeide reguleringsplaner for dette 
formålet i løpet av perioden. 

Energi- og klima 
Det er behov for å revidere Energi- og klimaplan fra 2008 i løpet av denne perioden.  

Samfunnssikkerhet 
For å ivareta datasikkerheten bør det utarbeides en Datasikkerhetsplan for kommunen i løpet av 
perioden.  
 
3.4 Folkehelse og oppvekstmiljø  
Innbyggerunderøkelsen som er gjennomført det siste året viser at innbyggernes tilfredshet med 
tjenestetilbudet i kommunen ligger over landsgjennomsnittet. Resultatene fra disse undersøkelsene vil bli 
brukt som underlag for å forbedre tjenestene i samsvar med brukernes forventninger. 

Folkehelse 
Folkehelsearbeidet har som mål å legge forholdene bedre til rette for en sunnere livsstil i alle aldre og på 
ulike måter bidra til en riktigere helseatferd.  Kommuneplanens samfunnsdel vektlegger tidlig innsats og 
en ressursforskyvning fra reparering til forebygging og helsefremmende arbeid. Det rettes særskilt fokus 
på barn og unge, og det å legge til rette for gode oppvekstforhold er et av hovedmålene. 
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Folkehelseloven gir krav om å ha oversikt over helsetilstanden, påvirkningsfaktorer, samt velge ut 
utfordringsområder med mål og tiltak ut i fra det 4-årige oversiktsdokumentet, men også den årlige 
kartleggingen som foregår. Kommunen har et oversiktsdokument fra 2012 og utarbeider nå en 
folkehelseplan som viser innsatsområder med mål og tiltak. Folkehelseplanen blir vedtatt i 
kommunestyret i løpet av 2016. Folkehelseplanen viser en strategi for hvordan kommunen organiserer og 
systematiserer folkehelsearbeidet slik at det blir langsiktig, systematisk og godt forankret. 
Oversiktsdokumentet over helsetilstanden skal revideres i 2017. 
 
De årlige kartleggingene fra 2012 til 2015 og oversiktsdokumentet fra 2012 peker på disse utfordringene 
og satsingsområder: 

• Ungdata viser en økning i antall unge, spesielt jenter som har psykiske plager. Tiltakene har bl.a. 
fokus på styrking av skolemiljø, læringsmiljø, sosiale nettverk, mestring, utvikling av skolegård, 
vennskap, styrking av foreldrerollen. 

• Oppdal ligger over både lands - og fylkessnittet på uføretrygdede og spesielt ung ufør. Dette gjør 
at det er økt behov for dagaktivitseringstilbud og bo-veiledning. 

• Folkehelseprofilen viser at Oppdal er over lands- og fylkessnittet for personer med muskel - og 
skjelettskader.  

• Øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen, med hovedfokus blant barn og unge, gjennom å 
tilrettelegge for nærmiljøanlegg, utvikling av skolegårder, områder for uorganisert aktivitet, 
sosiale møteplasser, bo områder, gang- og sykkelveger, trafikksikre løsninger, men også 
holdningsskapende arbeid. 

• Tidlig satsing på helsefremmende tiltak i skoler og barnehager. Styrker barnas, elevenes og 
personalets fysiske og psykiske helse gjennom fokus på barnehagemiljøet, skolemiljøet og 
undervisningstilbudet samt systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet. 

• Fremme en helsevennlig livsstil i hele befolkningen med tilrettelegging, holdningsskapende 
arbeid, samt utvikling av frisklivssentralen. Tilrettelegge og veilede slik at befolkningen føler 
mestring og kan ta tak i egne ressurser og slik kan ta ansvar for egen helse.  

• Stimulere til utvikling av sosiale nettverk for selvhjelp og mestring i krevende livssituasjoner. 
• Økning i antall eldre over 80 år, samt yngre eldre med behov for tilrettelegging og kunnskap om å 

ta helsevennlige valg, tilrettelegge slik at flere kan mestre hverdagen, at flest mulig kan planlegge 
sin alderdom og dermed bo hjemme lengst mulig. Ha mer fokus på aktiv deltakelse, innovative 
tekniske løsninger men også arbeidsformer og samhandling. 

• Fokus på å heve debutalderen på alkohol, samt begrense inntak av alkohol og andre rusmidler til 
hele befolkningen. 

• Styrke utsatte gruppers muligheter til å få innpass på arbeidsmarkedet 
 
I folkehelseplanen er det valgt ut 4 innsatsområder som det skal satses på fra 2016 – 2020.  Tiltaksdelen i 
planen blir årlig revidert, mens selve planen med innsatsområdene blir revidert hvert fjerde år. 
Innsatsområdene er: 

• Barn og unge – Psykisk helse 
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• Helsefremmende nærmiljø og sosiale møteplasser 
• God livskvalitet og mestring for eldre og personer med kroniske lidelser 
• Frivillig sektor – Samhandling med kommunen  

 

Kultur og fysisk aktivitet 
Utviklingen av fritidstilbudet i kommunen har vært positiv og kulturlivet i kommunen er meget bra. 
Kulturplan ble vedtatt i 2008. Delplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012 revideres i denne perioden.  
 
Skiløyper er viktig for Oppdal, både for fysisk aktivitet og for reiselivet. Kommunestyret har vedtatt at det 
skal utarbeides reguleringsplaner for skiløypene i kommunen. Det er vedtatt reguleringsplan for skiløype i 
en nedre trase mellom Vangslia og Stølen, og det er startet reguleringsarbeid for skiløypa mellom Stølen 
og Vora.  

Skole og barnehage 
Framskrivning av befolkningen viser at det sannsynligvis vil bli flere barn i barnehagealder. Det vurderes 
imidlertid ikke at det er behov for å revidere barnehageplan i denne perioden. 

3.5 Omsorg  
Når personer har behov for ekstra bistand og omsorg i ulike faser i livet, er kommunen pålagt å stille opp. 
Et viktig prinsipp for all tjenesteyting innen omsorg er samhandling. Den enkelte bruker skal motta en 
helhetlig og tilpasset tjeneste, uavhengig av organisatoriske skillelinjer og praktisk organisering av 
tjenester. Det må legges til rette for god samhandling internt mellom kommunens tjenester, mellom 
kommunen og andre tjenesteytere og med brukere, deres pårørende og nettverk. 
Det skal utarbeides en ny handlingsplan med tanke på personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. 
 
Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne vurderer levekårene til de ulike gruppene forskjellig. 
Oppvekstmiljøet til barn og unge scorer høyt sammen med naboskap og sosialt fellesskap. Undersøkelsen 
uttrykker derimot at det kan være grunn til å ha større fokus på kommunen som bosted for eldre og 
kommunens hjelp til personer i vanskelige situasjoner.  
 
Dette samsvarer med analysen av behov i omsorgssektoren for perioden 2012-2015. Den største 
behovsveksten framover vil komme på grunn av økning i antall eldre.  På lengre sikt er det grunn til å 
forvente at dagens kommunale velferdsytelser vil være under et betydelig press. Det kan føre til meget 
store utfordringer når så mange flere eldre har behov for omsorgstjenester fra 2026. Omsorgsanalysen 
2012-2015 for Oppdal kommune beskriver utfordringene innen eldreomsorgen, behovet for medisinsk 
rehabilitering, hjemmetjenester, kommunale omsorgsboliger med heldøgns bemanning og 
sykehjemstjenester, herunder omsorgsutfordringene med ulike demenslidelser. Analysen omhandler 
også endringene i hjemmetjenestene og bruken av sykehjemsplasser som følge av kravene i 
samhandlingsreformen. 
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Sykdomsutviklingen og strengere inntakskriterier i sykehus gjør at hjemmetjenesten og sykehjemmet må 
være i stand til å håndtere nye oppgaver som krever kompetanse i planperioden.  
 
Omsorgsanalysen påpeker også at et sted å bo for alle er viktig for folkehelsen. Omsorgsanalysen er 
grunnlag for prioriteringer i handlingsdelen. 
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4. VURDERING AV GJELDENDE PLANER OG PLANBEHOV  

Som tidligere beskrevet er kommuneplanen det øverste leddet i plansystemet og det er disse 
dokumentene som gir de langsiktige føringene for utviklingen som skal skje. I tillegg har kommunen også 
sektorplaner, faglige utredninger m.v. som er med å danne grunnlaget for det årlige arbeidet med 
handlingsplanen. Prioriteringene som gjøres i forbindelse med handlingsplanen/økonomiplanen 
gjenspeiler et kontinuerlig arbeid med planlegging/utredning i enhetene. 
 
Det er fortsatt en betydelig utfordring å ta kommunens planer i bruk som et styringsverktøy, -spesielt 
samfunnsdelen og handlingsplanen. De siste årene har en prioritert å forbedre utarbeidelse og bruk av 
handlingsplanen. Dette er en del av utviklingsarbeidet som pågår for å etablere en helhetlig ledelse med 
blant annet gode styringsverktøy. 

4.1 Status 
Kommunens plansystem er blitt tallmessig svært omfattende. 
Det kan være behov for å se på strukturen. I kommende periode skal en se på om det er mulig å samle 
noen av planene inn under større planområder, som kan revideres under ett.  Målet er å skape en mer 
oversiktlig planstruktur, hvor de enkelte planområdene inngår i større helheter, og blir sett bedre i 
sammenheng med hverandre. 
 
Tabellen under viser en oversikt over hvilke planer som er gjennomført, hvilke som det pågår arbeid med 
og hvilke som ikke er gjennomført. Oversikten tar utgangspunkt i den gamle tabellen fra 
planstrategidokumentet 2012. 
 
Det er lagt inn en fargekode for hver av aktivitetene: 
 

Gjennomført 
 Pågår 
Ikke gjennomført 

 
KOMMUNEPLAN Vedtatt år Videreføres Revideres 
Kommuneplanens samfunnsdel 2010 x  
Kommuneplanens arealdel 2010  x 

 
 
STEDSUTVIKLING 

Planer og utredninger knyttet til 
utfordringene 

 
Videreføres 

 
Revideres 

 
Ny 

Næringsliv og 
arbeidsplasser 
 

Strategi for økt attraktivitet for 
næring 

  x 

Div. reguleringsplaner   Etter behov 
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Landbruksplan Pluss 2006 x x  
Boliger Div. reguleringsplaner 

 
  Etter behov 

Fritidsbebyggelse Kartlegge eksisterende tomter, 
regulerte tomter og ledige tomter 

  x 

 
 
 
 
Samferdsel og 
infrastruktur 

Trafikksikkerhetsplan 2008  x  
Hovedplan Veg (delrapport 1 - 
kommunale bruer) 2002 

x   

Hovedplan Veg (delrapport 2 - 
kommunale veger) 2004 

x   

Hovedplan Veg (delrapport 3- 
gatelys) 

  x 

Hovedplan Veg (delrapport 4- 
kommunale parkeringsplasser) 

  x 

Hovedplan Vann 1991 x   
Avfallsplan 2004 x   
Hovedplan Avløp 1999  x  
Flomanalyse for Oppdal sentrum x   
Flomanalyse utenfor Oppdal 
sentrum 

  x 

Kartlegging pukk- og grusressurser    x 
Datasikkerhetsplan   x 

 Div. reguleringsplaner    Etter behov 
 
Natur og landskap 

Forvaltningsplan for Driva, 
vanndirektivet 

  x 

Viltet i Oppdal kommune 1995  x  
Kjerneområde landbruk 2007 x   
Beiteplan 2009 x   

Energi og klima Energi- og klimaplan 2008  x  
 
 

 
FOLKEHELSE 

Planer og utredninger knyttet til 
utfordringene 

 
Videreføres 

 
Revideres 

 
Ny 

 
 
 
Folkehelse 

Folkehelseutredning 2012 x   
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
2012 

x   

Psykiatriplan x   
Plan for medisinsk rehabilitering 
1999 

   

Kommunal kreftplan x   
Individuell plan – Helse- og familie, 
Statlige myndigheter 

   

 Kulturplan Oppdal inkl. delplan for 
idrett og fysisk aktivitet 2008 

 x  



 
 
 
 
 
 

18 
 

Kultur og fysisk 
aktivitet 

Delplan for idrett og fysisk aktivitet 
2012 

x   

 
 
Skole og barnehage 

Skolebruksplan 2012 x   
"Oppdalsbarnehagen 
- et sted for glede, samspill og 
læring" 

x   

Barnehagestruktur 2011- 2014 x   
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OMSORG 

Planer og utredninger knyttet til 
utfordringene 

 
Videreføres 

 
Revideres 

 
Ny 

 
Omsorg 

Omsorgsanalyse 2012 x   
Fosterhjemsplan    
Boligsosial handlingsplan 2012 x   

4.2 Planbehov 
For de neste fire årene er det satt opp et tilsvarende skjema som viser hvilke planer som videreføres, 
hvilke som revideres og hvilke nye planer en må utarbeide. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2021 er et overordnet, strategisk plandokument som fortsatt er 
relevant. Samfunnsdelen bør derfor videreføres i perioden. Arealdelen tas opp til revisjon i perioden på 
bakgrunn av evaluering etter vedtak 2015. Den vil vise sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk, og angi langsiktige utviklingsretninger i kommunen.   
 
KOMMUNEPLAN Vedtatt år Videreføres Revideres 
Kommuneplanens samfunnsdel 2010 x  
Kommuneplanens arealdel 2015  Oppstart i 2017 med mål om 

ferdigbehandling i løpet av 2018 
 
 

 
STEDSUTVIKLING 

Planer og utredninger knyttet til 
utfordringene 

 
Videreføres 

 
Revideres 

 
Ny 

Boliger Div. reguleringsplaner   Etter behov 

Fritidsbebyggelse Kartlegge eksisterende tomter, 
regulerte tomter og ledige tomter 

  x 

Næringsliv og 
arbeidsplasser 
 

Strategi for økt attraktivitet for 
næring 

  x 

Div. reguleringsplaner   Etter behov 
Landbruksplan 2013-2021 x   

Samferdsel og 
infrastruktur 

Trafikksikkerhetsplan 2016   x  
Hovedplan Veg    x 
Hovedplan Vann  x  
Avfallsplan 2004  x  
Hovedplan Avløp 2016 x   
Flomanalyse for Oppdal sentrum x   
Flomanalyse utenfor Oppdal 
sentrum 

  x 

Datasikkerhetsplan   x 
Div. reguleringsplaner    Etter behov 

Natur og landskap Beiteplan 2009  x  
Snøscooter    x 
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Energi og klima Energi- og klimaplan 2008  x  
Kulturminner Kulturminneplan   x 
Friluftsliv Sti- og løypeplan   x 

 
 
FOLKEHELSE 

Planer og utredninger knyttet til 
utfordringene 

 
Videreføres 

 
Revideres 

 
Ny 

Folkehelse 

Folkehelseplan 2016 x   
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 x   
Plan for psykisk helse og rus  x  
Rehabiliteringsplan   x  
Kommunal kreftplan x   
Smittevernplan 2015 x   
Katastrofeplan   Årlig 

revisjon 
Kulturplan Oppdal   x  

Kultur og fysisk 
aktivitet 

Delplan for idrett og fysisk aktivitet 
2012 

 x  
  

Skole og barnehage Skolebruksplan 2012 x   
 
 

 
OMSORG 

Planer og utredninger 
knyttet til utfordringene 

 
Videreføres 

 
Revideres 

 
Ny 

Omsorg Omsorgsplan x   
 Fosterhjemsplan  x  
 Boligsosial handlingsplan 

2012 
 x  

 Handlingsplan mot vold i 
nære relasjoner 

  Utarbeides og legges fram 
for driftsutvalget og 
kom.styret innen juni 
2018. 
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4.3 Intern kontroll og styringssystem 
Oppdal kommune har oppmerksomhet på forutsetningene for god intern kontroll og ser behovet for å 
forbedre en mer helhetlig struktur på styringssystemet. Generelt har vi behov for helhetlig 
styringsdokumentasjon og rutiner/prosedyrer/planer som dekker rådmannens behov for å sikre at 
kommunens enhetsledere og ansatte håndterer saksbehandling og tjenesteyting i samsvar med regelverk 
og vedtak, jfr. Kommuneloven § 23 nr.2. 
 
Virkeområder for intern kontroll kan illustreres slik: 

 
Virkeområder for intern kontroll 
 
Sektorovergripende 

 
Regelverk for virksomhetsstyring, fullmaktsystem, instrukser.   
Økonomireglement, etiske retningslinjer, delegasjonsreglement, 
kompetansestyring. Prinsipper og rutinemaler 
Overordna risikovurdering (ROS) og beredskap 

 
Tjenestespesifikk 

 
Risikovurderinger, kontrolltiltak og prosedyrer som skjer innenfor 
tjenesteproduksjonen - i den enkelte enhet. Saksbehandling og 
myndighetsutøvelse. Denne intern- kontrollen er utformet med 
utgangspunkt i tjenestens egenart. 
Aggregering og rapportering. 

 
Støtteprosesser 

 
Risikovurderinger, kontrolltiltak og prosedyrer som gjelder hele 
kommunen på tvers av tjenester. Sentrale støtteprosesser er 
økonomiforvaltning, personalforvaltning, anskaffelser og 
informasjonsteknologi. Aggregering og rapportering. 

 
Prosedyrebeskrivelsene/planene for disse virkeområdene revideres jevnlig iht lovverk og behov.  
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