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Tertialrapport I 2013
Kommuneregnskapet
Driftsregnskap
Driftsinntekter:
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter:
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter:
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Hovedtall
Ved utgangen av 1. tertial viste regnskapet et negativt
netto driftsresultat på 4,75 mill. Dette var 1,20 mill
sterkere enn på samme tidspunkt i fjor. For 1. tertial var
det budsjettert med et negativt driftsresultat på 4,58
mill. Regnskapet var dermed 0,17 mill svakere.
I forhold til samme tidsrom i fjor økte driftsinntektene med 8,27 mill (5,5 %), mens driftsutgiftene økte
med 7,12 mill (4,8 %). I første tertial hadde kommunen
en netto finansutgift på 6,38 mill mot 6,70 mill i periodebudsjettet og 6,42 mill for ett år siden.
Det var påløpt 18,12 mill i investeringsutgifter ved
utgangen av 1. tertial, mot 3,28 mill på samme tidspunkt i fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 325,0
mill, mot 329,3 mill ved siste årsskifte og 355,0 mill for
1 år siden. Den samlede beholdningen av likvide midler
utgjorde 113,1 mill mot 114,6 mill ved årsskiftet og
138,9 mill for 1 år siden.

Regnskap
1. tertial

Budsjett
1. tertial

Regnskap i fjor
1. tertial

3 806 662
17 730 859
16 060 782
69 341 500
2 511 337
189 094
38 902 575
10 158 965
158 701 774

3 933 112
19 617 850
7 310 332
70 703 880
2 832 700
169 600
39 499 395
10 325 000
154 391 869

3 810 835
17 582 743
10 835 961
67 202 980
2 544 640
809 996
37 541 503
10 099 151
150 427 809

84 012 886
16 142 103
21 653 330
18 608 930
19 221 915
0
-2 566 401

79 942 646
16 344 841
22 060 703
18 052 711
18 331 017
0
-2 457 914

79 632 796
15 083 902
22 871 192
15 999 533
18 242 937
0
-1 878 108

157 072 763
1 629 011

152 274 005
2 117 864

149 952 251
475 558

1 080 124
264 480
1 344 604

1 014 996
16 664
1 031 660

1 063 215
128 475
1 191 690

3 299 809
4 336 680
86 883
7 723 372
- 6 378 768
0
-4 749 757

3 781 397
3 929 000
16 664
7 727 061
-6 695 401
0
-4 577 537

3 377 800
4 235 538
0
7 613 338
-6 421 648
0
-5 946 090

Særskilte risikoforhold ved budsjettstyringen
 Budsjettposten for tilskudd til private barnehager
kommer ikke til å holde. Høyere aktivitetsnivå enn
forutsatt, ytterligere økning av minimumsnivået fra
1. august, korrigering av 2012-utbetalingene og effekten av delvis medhold i en klagesak gir en økning på rundt 1,95 mill. Belegget i de tre siste månedene og etterkalkulasjonen av de kommunale
kostnadene kan medføre ytterligere økning.
 Etter 1. tertial har NAV en budsjettoverskridelse på
0,6 mill, og rådmannen anser det som tvilsomt om
eksisterende budsjettramme vil holde. Enhetens
disposisjonsfond er på 245.000,- og gir neppe dekning for hele ressursbehovet.
Med forbehold om det ovennevnte anses budsjettstyringen å være under tilfredsstillende kontroll.
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Finansforvaltningen
I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav
risikoprofil. Hensynet til et stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn
mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering.

I første terital har det ikke blitt tatt opp nye lån, og
ingen av de eksisterende lånene har blitt refinansiert.
Vi oppnådde vi en gjennomsnittsrente i tertialet på
rundt 3,5 %. Ved utgangen av tertialet lå den på 3,45 %.
I budsjettet er det lagt til grunn 3,65 %.

Låneforvaltningen
Samlet lånegjeld ved utgangen av tertialet summerte
seg til 325,0 mill. For låneforvaltningen setter finansreglementet tre begrensninger i rådmannens handlefrihet:
 Maksimalt 60 % av gjelden skal være knyttet til
den korte pengemarkedsrenten.
 Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.
 Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke
være under 1,5 år.
Ved utgangen av tertialet var 34,0 % knyttet til den
korte pengemarkedsrenten, og 66,0 % til fastrentebetingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til
sammen 114,4 mill. Det største enkeltlånet utgjorde
12,2 % av låneporteføljen. Den veide gjenstående rentebindingstiden var 2,8 år.

Likviditetsforvaltningen
Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertialet var på 113,1 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det
ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til
disse markedene.
Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 1. tertial var
omlag 105,3 mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor
rentene godskrives på fondene selv rundt 39 mill. Midlene i hovedbanken forrentes etter 3 mnd NIBOR med
et påslag på 1,3 %, og med kvartalsvis kapitalisering. 3
mnd NIBOR lå ved utgangen av tertialet på 1,8 %, og i
1. tertial gjennomsnittlig på 1,9 %. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på 3,2 %. I budsjettet er det
lagt til grunn 3,3 %.

Sykefravær
Fraværsprosent 2010-2013
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I 1. tertial hadde kommunen et samlet fravær på 7,4 %,
mot 7,1 % i 2012 og 9,6 % i 2011. Målsetningen for
2013 er å komme under 6 prosent.

August

September

Oktober

November Desember

Selv om fraværet i 1. tertial var høyere enn målsetningen for året, viser sesongvariasjonene at det er godt mulig å komme under 6,0 % for året som helhet.
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Stab og støtte
Nøkkeltall for støttetjenesten
2010

2011

2012

Prognose
2013

Budsjettramme (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:

20 240
37
27,07

20 759
36
26,63

21 495
36
26,11

20 604
33
25,47

Antall lønns- og trekkoppgaver
Antall behandlede politiske saker
Databrukere administrasjonsnett
Databrukere lærer/elevnett
Besøk pr mnd på hjemmeside

1 424
350
750
1 050
11 391

1 478
411
800
1 128
11 909

1 478
350
780
1 128
10 685

1 500
350
800
1 128
12 000

Organisasjonssjef Ingrid Lien
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

Medarbeidere

Brukere

Brukertilfredshet
PAS, IKT, lønn, personal og økonomi:
Informasjon
Tilgjengelighet og respons
Resultat for brukerne -Hjelp og støtte

4,7
4,8
5,0

4,8
4,9
5,0

Servicetorget:
Informasjon og service (bruker)
Opplevd Informasjon og service (inntrykk)
kvalitet De internettbaserte tjenestene (bruker)
De internettbaserte tjenestene (inntrykk)

4,8
4,6
4,6
4,4

5,0
4,6
4,6
4,6

4,0
4,0
4,0
4,8
4,6

4,5
4,0
4,5
4,8
4,6

Utviklingsenheten:
Utvikling av kommunesenteret
Utvikling av tettsteder/boområder
Næringsutvikling
Ivaretaking av friluftsområder
Leke- og aktivitetsområder
Behovsdekning
Oppetid data
Avvik i forhold til leveranse i Infoland
Antall arbeidsgiverkontroller
Målt
kvalitet Faglig kvalitet
Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften
Antall avvik ift. internkontroll
Revisjonsberetning
Innbetalt restskatt
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Opplevd
kvalitet Samarbeid med kollegaer
Mobbing, diskriminering

99,50 %

99,90 %

0
15

5
17

0

0
2
Ren
97,90 %

Ren
94,20 %

Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling

4

99,90 %

99,90 %

4

<3
18

0
0

<3
<3
Ren
94 %

4,5
4,9
4
5,1
5

4,6
4,9
4,6
5,1
5,5

4,5
4
4

4,5
4,5
5,0
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Fokusområde

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

4,6
4,6

Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter

5,0
4,8

3,7 %
1,9 %
0,4 %

2,2 %
1,7 %
0,5 %

4,5 %
3,5 %
1,0 %

2,8 %
2,4 %
0,4 %

0

0

0

0

2,5 %

1,3 %

5,4 %

0,0 %

8,9 %

8,0 %

8,8 %

Kommentarer til resultatene
Brukerundersøkelse for interne tjenester gjennomføres seinhøsten 2013. Innbyggerundersøkelsen i 2014.

Brukere

Medarbeidere

Økonomi

Tiltak som er gjennomført og sluttført tertial I:
 Papirløse politiske møter med nettbrett er gjennomført.
 Prosjekt sammenslåing av opplæring og bolig og hjemmetjenestene til én tjeneste er sluttført.
 Valg av nytt kvalitetsstyringssystem er gjennomført og implementering i organisasjonen skjer 2.halvår
2013.
 Overordna beredskapsplan er revidert.
Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres seinhøsten 2013. Sykefraværet ligger over måltallet ved tertial I, det
skyldes langtidsfravær ved to ansvarsområder.
Tiltak som er sluttført:
 Samarbeidsprosjekt mellom Arbeidslivssenteret, NAV, rådmann og pleie- og omsorgsenhetene i oppfølging av sykefravær og arbeid for nærvær i enhetene er sluttført. Arbeidet videreføres i form av IA råd på kommunenivå med kvartalsvise møter.
Netto driftsutgift til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter har gått ned, fra 2011 8,9 % til
8,0 % i 2012. Måltallet for 2013 er 8,8 %.

Støttetjenestens tertialregnskap

100
120
140
150
160
170
171
172
173
180
183
184
185
193

Sekretariat
Lønns- og personalkontor
Økonomikontor
Servicetorget
Rådmannen
Utvikling
Andre næringsformål
Innlandsprogrammet
Regionale utviklingsmidler
Fellesutgifter
Tillitsvalgtordningen
Hovedvernombud
EDB-drift
Overformynderi
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
624 286
1 137 808
1 508 082
946 180
397 865
352 814
287 422
87 915
49 169
1 716 011
294 680
3 963
1 418 176
17 511
8 841 882
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Budsjett pr.
30.04.2013
597 169
1 139 332
1 534 807
1 055 584
395 992
357 071
280 477
82 000
233 332
1 909 082
264 246
7 740
1 483 334
9 000
9 349 166

Bud.avvik pr.
30.04.2013
-27 117
1 524
26 725
109 404
-1 873
4 257
-6 945
-5 915
184 163
193 071
-30 434
3 777
65 158
-8 511
507 284

Årsbudsjett Note
1 850 000
3 038 000
3 899 000
2 765 000
1 081 000
1 049 000
0
0
0
3 081 000
794 000
21 000
3 602 000
9 000
21 189 000

1

2
3
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
Refusjon av sykepenger og
tidsforskyvning periodisering
telefonutgifter

Beløp
109.000

2

Tidsforskyvning i utbetaling av
regionale utviklingsmidler

184.000

3

Tidsforskyvning for noen driftsposter

193.000

1

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

Støttetjenestens disposisjonsfond
Saldo
Saldo
Av dette
31.12.2012 30.04.2013 3% buffer
Disposisjonsfond Støttetjenester

Plan og forvaltning

2 373 030

2 446 258

645 000

Disponibelt til
nye engangstiltak
1 409 258

Nøkkeltall for plan og forvaltning

Budsjettramme (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Driftstilskudd private barnehager
Antall behandlede byggesaker
Antall sluttbehandlede plansaker
Antall gjennomførte oppmålingssaker
Antall saker BU-finansiering

Leder for plan og forvaltning
Frøydis Lindstrøm

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
392 000

Alkoholloven - antall saker
Utslippstillatelser - antall saker

6

2010

2011

2012

Prognose
2013

19 552
23
17,82

39 290
24
17,92

56 255
24
17,92

57 405
24
17,92

352
6
272
17

22,3 mill
429
16
205
20

27,6
270
17
243
13

30,16
270
20
240
15

57
77

84
62

65
77

60
85

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Brukere

Brukertilfredshet
Byggesak - tiltakshaver
Opplevd Byggesak - bransje
kvalitet Produksjonstilskudd
Utslippssaker
Søknad om barnehageplass
Behovsdekning
Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh § 20-1 og
20-2

Medarbeidere

Målt
kvalitet

Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst
Vedtak opphevet av klageorg. Kultur
Vedtak opphevet av klageorg. Helse
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling

Målt
kvalitet

Økonomi

Saksbehandlingstid byggesak, 2-trinns behandling
Saksbehandlingstid reg.planer
Saksbehandlingstid oppmåling
Saksbehandlingstid utslippssaker
Saksbehandlingstid landbruk
Saksbehandlingstid oppvekst
Saksbehandlingstid helse
Saksbehandlingstid kultur
Faglig kvalitet
Vedtak opphevet av klageorganet PBO
Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk
Vedtak opphevet av klageorg. Miljø

Målt
kvalitet

Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
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Mål
1. tertial
2013

2012

5,1

2013

4,6
3
5,2
5,5

4 uker
11 uker
32 uker
10 uker
< 6 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker

2 uker

> 4,6
> 4,0
> 4,6
> 4,6
> 4,6

3 uker

< 3 uker

8 uker Ingen saker
22 uker
28 uker
9 uker
< 9 uker
< 6 uker
< 6 uker
10 uker
6 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker

< 12 uker
< 36 uker
< 9 uker
< 6 uker
< 4 uker
< 4uker
< 4 uker
< 4 uker

1
0

1
0
0

2
1
0

<5
<5
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4,2
4,9
3,8
4,9
4,1
4
3,4
4,2

> 4,0
> 4,0
> 3,5
> 4,5
6
> 4,5
> 4,5
> 4,5

4,4
4,6

> 5,0
> 4,5

1,90 %
0,80 %
1,10 %

1,58 %
1,06 %
0,47 %

8,40 %
6,50 %
1,90 %

< 1,8 %
<1,4 %
0,40 %

0

2

2

2

6,2 %

-1,5 %

-7,3 %

0,0 %
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
Plan og byggesak: Det er gjennomført en brukerundersøkelse mot tiltakshaver på byggesak i 1.tertial. Resultatene her viser et godt resultat over landsgjennomsnittet. Det mottas tydelige signaler fra byggebransjen og publikum om tilfredshet med servicen fra byggesakskontoret. Det er i perioden gjennomført 1 dialogmøte med
byggebransjen.
Landbruk har hatt flere samarbeidsarenaer knyttet til brukere som, deltakelse i styringsgruppe for landbruksplan, beite og rovviltutvalget og landbruksrådet. I tillegg har det vært organisert samling for nye gårdsbrukere i
perioden.

Brukere

Skole/Barnehage: Det er gjennomført 2 tilsyn i barnehager Det har vært 2 pedagogisk forum, månedlige rektormøter og styrermøter. Oppdal har blitt en MOT-kommune som administreres av fagansvarlig som jobber opp
mot ungdomsskolen og elevene. Fagansvarlig og rådgiver administrerer LØFT sammen med en arbeidsgruppe.
LØFT er et kompetanseutviklingsprogram for skoler og barnehager.
Helse: Det er gjennomført tilsyn knyttet til miljørettet helsevern både i badeanlegg og hotell. Folkehelsekoordinator har deltatt på foreldremøter i barneskolen med tema folkehelse.
Kultur: Fagansvarlig deltar i Nærskogsprosjektet i samarbeid med Rennebu kommune om arrangement/konsert
på Nærskogen, fagansvarlig har deltatt og fungerer som sekretær for ungdomsrådet som har hatt 3 møter i perioden. Fagansvarlig har deltatt på 4 møter i museumsstyret. Det er utarbeidet 6 søknader om spillemidler som er
videresendt Fylkeskommunen. Fagansvarlig fungerer som sekretær for 17.mai komiteen som har hatt møtevirksomhet og planlegging i perioden.
Det er ikke mottatt serviceklager i perioden.
Plan og byggesak: Det har vært utskifting av personell knyttet til ulovlighetsoppfølging byggesak. Ny medarbeider ble tilsatt i april. Det har vært en hektisk start på året for byggesak. Det har vært enkelte overskridelser av
tidsfrister. Det har vært redusert kapasitet som følge av opplæring av nye saksbehandlere etter omrokkering av
ressursbruk. Det har i perioden vært innleid bistand fra plankontoret for arbeid med plan tilsvarende 50 % stilling.

Medarbeidere

Helse: Det har i perioden vært tilsatt 40 % kommuneoverlege bla. som en kompensasjon for at fagansvarlig
helse og omsorg innehar stilling som enhetsleder i 50 %. Det ble tilsatt ny kommuneoverlege i januar. Det har i
perioden vært en samlet reduksjon i bemanningen knyttet til fagansvarlig helse og omsorg. Det ble tilsatt 30 %
prosjektmedarbeider til forprosjektering frisklivssentral. 2 ansatte deltar på etterutdanningen "helse og omsorg i
plan" ved Høgskolen i Lillehammer. Folkehelsekoordinator og fagansvarlig har deltatt i et fylkeskommunalt
nettverk om folkehelse med 4 samlinger i perioden.
Det er gjennomført månedlige møter med fagansvarlige. Det er gjennomført 2 enhetsmøter i perioden. Ett av
disse ble benyttet til arbeid med implementering av folkehelse der vi bl.a. arbeidet med enhetens måleindikatorer som en forberedelse til budsjettarbeid for 2014.
Det har i perioden vært langtidssykemeldinger i tillegg til et økt korttidsfravær. Korttidsfravær er i stor grad
fravær som følge av syke barn. Enhetsleder har gjennomført 4 dialogmøter om sykefraværsoppfølging i perioden.
Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler og styringsdialog med tilsatte i løpet av sommer/høst 2013.
Det er i perioden ikke iverksatt særskilte tiltak knyttet til arbeidsmiljøet i enheten. Dette er det ønske om å prioritere fremover.

Økonomi

Enheten har økonomiske utfordringer knyttet til tilskudd private barnehager. Dette skyldes at det i 1. tertial er
flere antall barn i barnehager enn ved budsjetteringstidspunktet. Ved telling i oktober 2012 var det 246 barn i
barnehage i desember 2012 var det 262 barn mens i mars 2013 var det 283 barn.

PoF's tertialregnskap

002
010
012
013
014
015

Enhetsadministrasjon PUF
Forvaltning av skole
Private barnehager
Grønn omsorg
Den kulturelle skolesekken
Forvaltning barnehage

Regnskap pr.
30.04.2013
279 111
875 204
10 055 005
8 940
116 879
145 805
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Budsjett pr.
30.04.2013
73 013
807 249
9 216 664
15 544
44 268
121 417

Bud.avvik pr.
30.04.2013
-206 098
-67 955
-838 341
6 604
-72 611
-24 388

Årsbudsjett Note
326 000
4 367 000
28 350 000
105 000
62 000
438 000

1
2
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022
030
031
032
033
034
035
040
041
045
050
052
060
061
062
070
071
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

Note
nr.

1

Preparering av turløyper
Landbruksforvaltning
Klinisk veterinærvakt
Miljøforvaltning
Viltforvaltning
Friluftsliv
Oppdal naturparksenter
Byggesaks- og regulerirngstjeneste
Kart- og oppmålingstjeneste
Infoland
Ungdom i jobb
Religiøse formål
Forvaltning for helsesektoren
Legetjeneste
Miljørettet helsevern
Brannvern
Feiervesen
Kulturadministrasjon
Bygdebok
Vennskapskommuner
Bygdemuseet
Kulturvern
Kunst, musikk og sang
Barne- og ungdomsarbeid
Idretts- og fruluftsaktiviteter
Voksenopplæring
Bygdebok sentrum
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
510 760
703 192
-473 484
245 521
-5 344
585
100 238
708 503
288 478
-50 310
0
0
2 677 661
1 370 723
333 057
2 615 767
574
135 035
238 891
300
222 672
1 509
87 812
53 000
20 000
12 974
211 373
21 490 431

Bud.avvik pr.
30.04.2013
-25 160
78 217
79 148
-93 710
28 508
-27 467
8 762
-398 742
29 913
3 302
0
0
25 308
89 925
-90 920
93 755
-70 302
69 257
-44 039
3 200
64 078
-1 509
-56 984
18 668
-1 336
358
-46 793
-1 467 352

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Årsaken til avvik knytter seg til at
-206.000
lønnsutgifter til enhetsleder er ført
på enhetsadministrasjonen men
budsjettert på ansvar 060 forvaltning helsesektoren.

2

3

Budsjett pr.
30.04.2013
485 600
781 409
-394 336
151 811
23 164
-26 882
109 000
309 761
318 391
-47 008
0
0
2 702 969
1 460 648
242 137
2 709 522
-69 728
204 292
194 852
3 500
286 750
0
30 828
71 668
18 664
13 332
164 580
20 023 079

Hovedårsaken til avviket ligger i
periodisering av gebyrinntekter.
Mottatt faktura for hele året vedr
lisens Norkart, forutsatt halvårsvis.

-287.000
-41.000

Det er flere barn i barnehagen
enn da beregningen for budsjettet var gjort.

-838.000

Videre er det overforbruk på
en del driftsposter, eksempelvis kursutgifter, og inventar.

-70.000

Årsbudsjett Note
100 000
1 927 000
63 000
293 000
27 000
92 000
167 000
747 000
-428 000
-141 000
185 000
200 000
6 952 000
4 371 000
657 000
5 723 000
-4 000
578 000
528 000
15 000
809 000
16 000
153 000
215 000
472 000
40 000
0
57 405 000

3

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
Budsjettregulering

Avviket blir tatt opp
som egen sak i forbindelse med budsjettregulering.
Nei

PoF's disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond PoF

Saldo
30.04.2013

3 144 305

3 071 077

9

Av dette 3%
buffer

1 688 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

1 176 675

Disponibelt til
nye engangstiltak

206 402

Tertialrapport I 2013
Helse og familie

Nøkkeltall for enheten

Budsjettramme (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:

Enhetsleder Anne Kristin Loeng

Antall henvendelser til med. rehab.
Barn med oppfølging med. rehab
Brukere av dagtilbud psyk helse
Tjenestemottakere psyk. helse <18 år
Flyktninger i integreringsperioden
Flyktninger i introduksjonsprogram
Tjenestemottakere i PP-tjenesten
Antall meldinger til b.vernstjenesten
Barn m/hjelpetiltak
Barn med omsorgstiltak
Antall nyfødte
Tjenestemottakere psykisk helse
Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT

Brukere

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Medarbeidere

2011

2012

Prognose
2013
20 630
21 691

22 118

23 156

37
28,1

42
30

40
29

41
30

473
38
39
30
42
29
193
66
73
15
75
229
87

508
45
50
35
51
20
174
78
92
13
82
233
81

442
40
52
16
75
29
173
65
84
13
66
222
77

500
40
55
20
60
30
180
69
80
13
64
235
80

Resultat
2011

Brukertilfredshet
Resultat for brukerne
Opplevd
kvalitet Respektfull behandling
Brukermedvirkning
Tilgjengelighet
Behovsdekning
Antall avslag i barnev.tjenesten
Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall
Faglig kvalitet

Målt
kvalitet

2010

Mål
1. tertial
2013

2012

4
4,3
3,9
4,2
6

Andel meldinger i b.vernet gjennomført innen frist
Andel undersøkelser i b.vernet gjennomført innen frist
Andel barn med lovpålagt tiltaksplan
Andel førskolebarn med overvekt, KMI >25
Andel 3.trinnselever med overvekt, KMI >25
Andel gravide med overvekt, KMI >25
Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner
Klamydia blant ungdom
Røykekutt blant gravide
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet

Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering

10

100,00 %
98,60 %
100,00 %
17,00 %
19,00 %
37,50 %

1
75 %

2013

4,7
5
4,5
4,5

50 %
100 %
100 %

100 %
3

<10
90 %
100 %
100 %
100 %
15 %
17 %
35 %
100 %
<11

4,5
5

>4,5
>4,5

4,4
5,2
5,1
4,1
3,8
4,2
4,9
4,7

>4,5
>5,0
6
>5,0
>4,5
>5,0
>5,0
>4,8

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Fokusområde
Brukere

Medarbeidere

Økonomi

Resultat
2011

Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

3,5 %
1,2 %

5,9 %
4,9 %

9,8 %
8,5 %

3,5 %
2,5 %

2,2 %

1,0 %

1,3 %

1,0 %

1

1

1

1

0,8 %

6,5 %

12,0 %

0,0 %

Kommentarer til resultatene
Ingen brukerundersøkelser er avsluttet 1. tertial. Lovpålagte oppgaver blir gjennomført i barneverntjenesten og
helsestasjon. Skolehelsetjenesten har fått dårligere tilbud 1.tertial pga sykefravær. Dermed finnes heller ikke
resultater knytta til overvekt blant barn for 1. tertial. Ingen har rapportert om alarmerende ventelister.
Avdelingen har fortsatt langt høyere sykefravær enn ønskelig. Mye skyldes dessverre både langvarig og kronisk sykdom. Noe fravær har sammenheng med arbeidssituasjonen. Dette jobbes det med sammen med lege og
NAV. Kontorsituasjonen er ikke tilfredsstillende. Det er uhensiktsmessig å måtte dele kontor for de som ofte
gjennomfører samtaler.
Resultatet 1. tertial viser økte inntekter og reduserte utgifter i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes
sykepenger og ikke iverksatte tiltak som kommer senere pga bemanningssituasjonen.

Tertialregnskap for helse og familie

700
708
710
720
722
724
725
726
728

Note
nr.

1

2

3

Enhetsadministrasjon Helse og familie
Kurativ fysioterapitjeneste
Psykisk helsevern
Medisinsk rehabilitering
Administrasjon flyktninger
Barnevern
Barnevern Rennebu
Helsetjenester for barn og unge
Pedagogisk psykologsik rådgivning
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
487 796
450 720
1 295 095
503 603
128 769
2 173 499
835 289
1 874 557
665 606
8 414 934

Budsjett pr.
30.04.2013
568 260
467 996
1 474 049
592 050
142 716
2 746 621
914 984
2 011 560
646 024
9 564 260

Bud.avvik pr.
30.04.2013
80 464
17 276
178 954
88 447
13 947
573 122
79 695
137 003
-19 582
1 149 326

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Utstyr nytt kontor, ikke iverksatte
45.000 Lavere lønnsutgifter pga sen
100.000
tiltak i psykisk helse
tilsetting i psykisk helse
15.000
Refusjon sykepenger
Økte inntekter fra statlig satsing
på kommunalt barnevern, kommet før utgiften er påløpt

430.000

Mer sykepenger enn vikarutgifter
Økt refusjon fra Bufetat

60.000

Feilbudsjettering av refusjoner,
økte sykepenger, økte utgifter
til KLP og arb.g avg, ikke
iverksatte tiltak

137.000
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Årsbudsjett Note
1 487 000
1 404 000
4 047 000
1 286 000
0
6 935 000
0
4 632 000
1 900 000
21 691 000

1

2
3

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

88.000
Utsatte investeringer,
tiltak og utvidet husleie
blir iverksatt. Budsjettet
balanseres i budsjettreg.

Tertialrapport I 2013
Helse og familie sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond Helse og familie

Saldo
30.04.2013

Av dette
3% buffer

2 025 753

619 000

2 025 753

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0

1 406 753

Nøkkeltall for enheten
2010

Hjemmetjenester
Budsjettramme (1.000 kr)

2011

29 537

Fast ansatte
Faste årsverk

2012

31 607

Prognose
2013
35 743
57 417

91

89

103

198

61,6

57,7

63,03

112,27

76 440

61 209

62 000

Andre nøkkeltall om enheten:
Vedtakstimer, hjemmesykepleien
Antall oppdrag hjemmesykepleien

68 386

74 961

73 356

75 000

Antall timer hjemmehjelp/BPA

23 542

18 804

14 747

14 800

Antall trygghetsalarmer
Antall utløste alarmer

152

179

189

190

4 030

6 167

3 696

3 800

Antall oppdrag Drivdalsheimen

Enhetsleder Lill Wangberg

8 330

4 760

5

5

5

8

Antall ressurskrevende brukere

10

10

10

12

Antall brukere i heldøgns bolig

19

20

19

45

8

12

8

8

Mottakere av omsorgslønn

Antall brukere som mottar avlasting
Antall brukere som mottar boveiledning

1

5

5

5

Antall brukere som har aktivitetskontakt

48

54

44

45

Antall brukeresom mottar dagtilbud

14

20

18

28

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

2012

Mål
1. tertial
2013

2013

Brukere

Brukertilfredshet hjemmetjenester
Resultat for brukeren
Brukermedvirkning
Trygghet og respektful behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Generelt fornøyd med tjenesten
Opplevd Brukertilfredshet personer med utviklingshemming
kvalitet Trivsel
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Fysisk miljø
Informasjon
Personalets kompetanse
Samordning mot andre tjenester
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3,6
3,3
3,6
3,5
3,5
3,8

3,7
3,6
3,7
3,5
3,6
3,8

3,6
2,8
3,4
3,5
3,6

3,9
3,5
3,7
3,8
3,8

3,4
3,5
3,4

3,8
3,8
3,9

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Behovsdekning
Venteliste omsorgsbolig
Venteliste Boas
Faglig kvalitet
Antall årsverk med høgskoleutdanning
Antall årsverk med fagutdanning
Antall årsverk ufaglærte
Antall klagesaker
Antall avvik i tjenesteutøvelse makt/tvang
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Målt
kvalitet Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes

Økonomi

Medarbeidere

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Fokusområde

Brukere

Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

5
24

6
26

9
26

4
8

16,35
21
17,34
0
2

18,15
23,40
18,13
2
0

38
45,67
30,45
0,00
0,00

38
45,67
30,45
0
0

4,3
4,8
4,1
5
4,7

5
5
4,5
5
6

4,5
3,9
3,9
4,9
4,4

5
4
4,5
5
4,6

14,9 %
13,9 %
0,9 %

8,0 %
6.5%
1,5 %

9,8 %
7,9 %
1,8 %

6,0 %
6,5 %
1,5 %

9

8

39

40

2,2 %

4,0 %

1,3 %

0,0 %

70 821

55 000

74 000

Kommentarer til resultatene
Gjennom prosjektet "saman om en bedre kommune" vil tjenesteytingen til brukere/pasienter har stort fokus.
Enheten vil se på måten vi yter omsorg på - Eden-, arbeidstidordninger og tilstrebe flest mulig 100% stillinger,
dette for at brukerne/pasientene skal få færre ansatte å forholde seg til og hverdagen skal bli mer forutsigbar.
Rett hjelp til rett tid. Enheten jobber med å få bedre informasjonsflyt og større brukermedvirkning. Dette gjøres
ved å ha et grundig førstegangsbesøk og en ha en god, ryddig og informativ pasient/brukerperm. Enheten
arbeider med å utvikle en "brukerhåndbok/serviceerklæring" som skal gi en oversikt over tjenesteytingen.
Dagtilbud for demente er på plass fra 1 juni, og et Demensteam skal være etablert innen sommeren. Et nytt
kvalitetssystem med prosedyrer og avviksbehandling er snart på plass, og det skal bidra til å høyne kvaliteten
på tjenesten. I løpet av høsten skal avlastingstilbudet for brukere med særskilte behov være i drift i Sildreveien.
Enheten har fokus på eldre og ernæring, både hjemmeboende og i Boas. I Boas er det iverksatt et tilbud om
ekstra måltid på sen kveld. Prosjektet "livsglede for eldre" sammen Oppdal videregående skole er et godt tilbud
for å høyne livskvaliteten for mange eldre og funksjonshemmende. Når det gjelder aktiviteskontakter arbeider
enheten med å få til gode brukerrettet ordninger for å høyne kvaliteten på tjenesten. Dette er en tjeneste som en
ser et økt behov for En utfordring som enheten har fokus på er å utvikle et tilbud for ungdom med særskilte
behov som skal etablere seg, og ikke har behov for heldøgns omsorgstjenester Dette er en voksende gruppe og
vi har en utfordring for å finne varig tilrettelagt aktivitetstilbud da Vekst ikke har kapasitet. Enheten skal ha
brukerundersøkelse til høsten.
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Fokusområde

Medarbeidere

Økonomi

Kommentarer til resultatene
Hjemmetjenesten har slått seg sammen med OBO og har blitt en stor enhet med mange ansatte. Målet vårt er
"sammen om en bedre tjeneste". Vi fortsetter arbeidet med satsingsområdene fra siste medarbeiderundersøkelse, faglig og personlig utvikling dette vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter,
evner og holdninger. Enheten gjennomfører tverrfaglige etiske refleksjonsgrupper. Faglige satsingsområder er
demens, diabetes, etikk, tvang/makt, og aktiv omsorg - Eden , og innovasjon. Enheten er med i prosjektet
"saman om en bedre kommune" - kvalitet og kontinuitet i pleie og omsorgstjenesten, med 2 grupper med ulikt
fokus. En skal jobbe med utviklingen av Boas og den andre med arbeidstidsordninger rundt ressurskrevende
brukere. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres en gang i året. Det er stort fokus på nærvær/fravær, både
gjennom oppfølgning av den enkelte ansatte (enheten har investert et fraværssystem som skal bidra til at dette
blir gjort godt) og generelt i enheten. Enheten har en frisklivskoordinator som skal bidra til god folkehelse
blant de ansatte. Målet er å få med flere på ulike organiserte aktiviteter. Til høsten skal enheten ha et seminar i
samarbeid med BHT med fokus på egen helse hvor alle ansatte skal delta. Enheten arbeider med å få en oss
følelse og at vi skal være stolte av å arbeide i hjemmetjeneste (Oppdal kommune). I August skal vi ha en kveld
med faglig innhold og sosialt samvær for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet, slik at alle medarbeiderne
har mulighet til å treffe hverandre. Langtidsfraværet i 1 tertial er 7,9 og kortidsfraværet er 1,8. enheten skal ha
medarbeiderundersøkelse til høsten.
Etter 1. tertial har enheten en besparelse i forhold til periodebudsjettet på 1,3 %.

Tertialregnskap for hjemmetjenestene

380
382
383
384
385
386
387

Hjemmesykepleien
Boveiledn/hjemmehjelp/BPA
Enhetsadm hjemmetjenester
Bo- og aktivitetssenter
Bjerkevegen/avlastning
Bjerkehagen/Mellomvegen
Dagaktivisering
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
7 061 049
1 252 122
1 097 548
3 960 476
3 966 055
5 150 257
1 757 994
24 245 501

Budsjett pr.
30.04.2013
6 913 211
1 743 292
1 182 546
3 833 122
4 187 436
5 059 930
1 651 400
24 570 937

Bud.avvik pr.
30.04.2013
-147 838
491 170
84 998
-127 354
221 381
-90 327
-106 594
325 436

1

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Omposteringer pga nytt budsjett
-147.000

2

Omposteringer pga nytt budsjett

3

Helligdagstillegg

Note
nr.

4

5

Årsbudsjett Note
19 251 000
4 965 000
3 284 000
9 427 000
8 097 000
7 759 000
4 634 000
57 417 000

3
4
5

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
Vil jevne seg ut.

491.000

Vil jevne seg ut.

-127 354

Vil jevne seg ut.
Innsparte lønnsmidler

1
2

210 000

Øking av utgifter til aktivitetskontakter

- 107 000

Interne omposteringer

Hjemmetjenestene sine disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten

Disposisjonsfond Opplæring og bolig
Sum

Saldo
30.04.2013

Av dette
3% buffer

1 632 238
1 770 596
3 402 834

1 704 000

1 632 238
1 770 596
3 402 834
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Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak

0

1 698 834

Tertialrapport I 2013
Nøkkeltall for enheten

Sykehjemmet

2010
Budsjettramme (1.000 kr)

2011

28 894

104

106

106

106

67,67

71,57

*63,87

63,87

98,29

103

99,93

99

Fast ansatte (ex dialyse og røntgen)
Faste årsverk (ex dialyse og røntgen)

32 181

Prognose
2013
33 740
35 254

2012

Andre nøkkeltall om enheten:
Beleggsprosent
Antall dialysebehandlinger

Enhetsleder Turi Teksum

Antall røntgenundersøkelser
Antall henvendelser LV-sentral
Antall demente(%)
Antall sykehjemsplasser

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

419

416

490

500

1.410
4.032

1.309
4.029

143
0

1300
0

62

62/64/66

62/64

62/64

Resultat
2011

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

Medarbeidere

Brukere

Brukertilfredshet
Resultat for brukerne
Respektfull behandling
Opplevd Brukermedvirkning
kvalitet Tilgjengelighet
Informasjon
Trivsel
Generelt
Behovsdekning
Antall på venteliste pr.01.10
Antall døgn utskr.klare m/betaling
Klagesaker/omgjøring av vedtak FMST
Klage på vedtak
Målt
kvalitet Faglig kvalitet
Tilsynslege, årsverk
Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk
Personell m/fagutd. (fast), årsverk
Ufaglærte i pleie (fast), årsverk
Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering

Målt
kvalitet

Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær

3,1
3,2
2,6
3,1
3
3,4
3,1

5,1
5,45
4,55
5,2
5,15
5,25
5,05

6
122
1
1

0
79
0

0,4
16,93
26,53
0,8
2

0,4
16,93
27,03
0,3
2

13
0
0

<4
50
<4
0

0,4
16,93
27,03
0,3
2

0,4
16,93
27,03
0,3
2

4
4,5
3,8
4,8
4,7

4,5
5
4,5
5
5,7

4
3,5
3,7
4,3
4

4,5
4
4,5
5
4,8

10,3 %
8,9 %
1,5 %

15

5,4
5,7
5
5,7
5,5
5,5
5,2

7,5 %
5,8 %
1,7 %

9,1 %
7,6 %
1,5 %

7,0 %
5,5 %
1,5 %

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Økonomi

Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Antall i ufr. deltid
Målt
kvalitet

Fokusområde

Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pasient/døgn

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

12
25

12

11

10
15

-5,3 %

2,5 %

0,7 %

0,0 %

1 769

1 779

1 800

Kommentarer til resultatene
Ventelister: Bra kontroll på ventelister 1. tertial. Betaling for utskrivningsklare pasienter: 13 døgn, 6 pasienter.
Det har vært drevet med overbelegg ved OHS 14.03 - 11.04. Overbelegg iverksatt igjen fra 02.05.

Brukere

Pasientgrunnlag: Samhandlingsreformen har ført til høy grad av sykehusbehandling ved OHS, videre er det
utfordringer med uro blant demente. Det har på grunn av dette vært nødvendig med ekstra innleie for å sikre
faglig forsvarlighet. Det har vært leid inn ekstra personell på sykehjemsavdelingene når det har vært flere svært
behandlingskrevende pasienter samtidig, samt innleid ekstra kveldsvakt m.m mer eller mindre fast ved skjermet
enhet. Behovet vurderes fortløpende.
Kvalitet: Fokus på brukermedvirkning, respektfull behandling og informasjon. Innkomstsamtaler og pårørendemøter med faglig tema fortløpende og under planlegging. Mye fokus og kvalitetssikring av rutiner rundt ernæring.
Kvalitet: OHS har fokus på sykefravær, faglig og personlig utvikling og organisering av arbeidet. OHS/Tunet
deltar i prosjekt Saman om ein betre kommune, det innebærer å vurdere organisering og bemanning i forhold til
pasientbehov og heltidskultur. Det er etter modell fra Bedriftshelsetjenesten iverksatt etisk refleksjon for en gruppe ansatte ved avd. Høa, planen er å fortsette med grupper a`8 personer hvert halvår til de fleste har fått deltatt.
Internundervisning foregår fortløpende på avdelingsmøter og på personalsamlinger, det organiseres i stor grad av
fagutviklingssykepleier. 4 ansatte skal delta på Myskjaskolen; kompetanseøkning og miljøtiltak rettet mot personer med senil demens.

Medarbeidere

Folkehelse og arbeidsmiljø: Ansatte ved OHS har hatt tilbud om å delta på ukentlig trening på treningssenter i
vår, samt at det nå arrangeres ukentlige trimturer fram til sommeren for de som ønsker det.
Kompetanse: Det er en utfordring å ha nok kompetanse i forhold til behov som er tilkommet etter samhandlingsreformen. Det er særlig behov for en sykepleier til på natt, men også fortsatt behov for å øke grunnbemanningen.
Det er behov for større tilsynslegeressurs når pasientene er mer behandlingskrevende. OHS er svært sårbar i forhold til fravær av ymse slag.
Nærvær: Nærværet for jan-april er 90,9%, målet er 93%.
Det er ikke budsjettert med innleie mot uro ved skjermet enhet, men ubenyttede ressurser til overbelegg benyttes.
Denne ressursen overføres til hjemmetjenesten når BOAS 2 er ferdigstilt. Det har også vært gjennomført ekstra
innleie ved særlig krevende behandling av somatisk sykdom, det er avsatt midler til dette.

Økonomi

OHS fikk i budsjettbehandlingen tilført ekstra ressurs til medisinske forbruksvarer, medisiner og vask/rens av tøy,
dette sikrer korrekt budsjettering i forhold til behov. Sykehjemmet er ikke nytt lenger, og maskiner og utstyr
(kjøkken og skyllerom) trenger å oppgraderes/byttes ut. Det er utfordrende å få gjennomført.
Refusjoner syke-/fødselspenger fra NAV er i sin helhet brukt til innleie av vikarer.
Betaling for utskrivningsklare på sykehus belastes POF, og innebærer hittil kr.52.000.
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Tertialrapport I 2013
Tertialregnskap for sykehjemmet

372
373
374
376

Regnskap pr.
30.04.2013
13 254 979
61 613
0
0
13 316 592

Syke- og fødehjem
Dialysebehandling
Røntgen
Legevakt- og nødmeldetjeneste
Sum ansvarsområde

Budsjett pr.
30.04.2013
13 346 756
71 004
0
0
13 417 760

Bud.avvik pr.
30.04.2013
91 777
9 391
0
0
101 168

Årsbudsjett Note
35 254 000
0
0
0
35 254 000

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012

Saldo
30.04.2013

828 549

Disposisjonsfond Sykehjemmet

828 549

Av dette
3% buffer

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

828 549

Disponibelt
til nye engangstiltak

0

0

Aune barneskole
Nøkkeltall for enheten
2010
Budsjettramme (1.000 kr)

2011

Prognose
2013
25 449
26 054

2012

23 404

24 588

Fast ansatte

51

53

53

53

Faste årsverk

46

47,5

47,5

46,5

382

380

385

380

56 744

64 833

69 658

70 000

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Kostnad pr elev

Enhetsleder Øyvind Melhus

Brukere

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Brukertilfredshet
Trivsel med lærerne
Mobbing
Faglig veiledning
Opplevd
kvalitet Motivasjon
Sosial trivsel
Mestring
Elevdemokrati
Fysisk læringsmiljø
Faglig kvalitet
Klagesaker ihht §9a-2
Målt
kvalitet Klagesaker ihht §9a-3
Nasjonal prøve regning 5.tr.
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Mål
1. tertial
2013

2012

2013

4
1,2
3,8
4,3
4,5
3,9
3,7
3,8

4,4
1,0
4,0
4,4
4,5
4,2
4,0
4,0

4

1

0
0

1,9

1,8

2,2

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Nasjonal prøve lesing 5.tr.
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn

Medarbeidere

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Fokusområde

Brukere

Medarbeidere

Økonomi

Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Tilleggsbevilgninger

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

1,9
2,1
100

1,9
1,9
100

99

2,2
2,2
95

92
75
98

91
75
98

93
94
91

95
95
95

4,7
4,9
5,2
4,9
5,3
4,8
4
4,6

4,7
4,7
5,2
4,7
5,5
4,7
4,0
4,7

5,1
4,8

4,7
4,7

4,5 %
3,9 %
0,7 %

6,8 %
6,0 %
0,9 %

8,3 %
7,0 %
1,4 %

5,5 %
4,7 %
0,8 %

1

0

0

0

1,0 %
0

1,5 %
0

-2,9 %
0

0,0 %
0

Kommentarer til resultatene
- Elevundersøkelsen er nettopp gjennomført, resultatet blir offentliggjort høsten 2013.
- Nasjonale prøver gjennomføres i september/oktober 2013.
- Karleggingsprøvene i lesing for 1.-3. trinn viser et veldig godt resultat også i år. Tiltak som ble satt inn for å
bedre resultatene i regning har gitt gode resultater, en forbedring på nesten 20%!
- Medarbeiderundersøkelse enda ikke gjennomført for 2013.
- Sykefraværet 1.tertial har gått noe opp. Vi har analysert resultatet og ser at fraværet skyldes sykdom som ikke
er arbeidsrelatert. En del av de som var sykmeldt 1. tertial er nå tilbake i jobb.
- 1.tertial viser at vi har et marginalt driftsbudsjett. Vi må redusere på lønnsutgiftene fra høsten for å få budsjettet
i balanse ved årets slutt.

Tertialregnskap for Aune barneskole

500
501

Aune barneskole
SFO Aune
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
9 124 742
864 531
9 989 273
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Budsjett pr.
30.04.2013
8 977 843
724 393
9 702 236

Bud.avvik pr.
30.04.2013
-146 899
-140 138
-287 037

Årsbudsjett Note
24 353 000
1 701 000
26 054 000

1
2

Tertialrapport I 2013
Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Får refusjon for en del lønnsutgifter, disse refunderes først i juni
2013.

-132.000

1

Får refusjon for en del lønnsutgifter, disse refunderes først i juni
2013

-120.000

2

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

Aune barneskole sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
893 371

Disposisjonsfond Aune barneskole

Drivdalen og Vollan
skole

Saldo
30.04.2013
893 371

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Av dette
3% buffer
763 000

Disponibelt
til nye engangstiltak
130 371

Nøkkeltall for enheten
2010
Budsjettramme (1.000 kr)

2011

Prognose
2013
11 556
10 214

2012

10 677

11 536

26

25

23

25

20,47

18,89

18,05

18,7

132

115

117

113

20

17

10

13

14,1

13,0

12,5

13,4

Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Antall SFO-barn
Elever pr lærer i ordinær undervisning
Elever pr lærere totalt
Andel elever med spesialundervisning

12,1

10,1

10,0

10,6

5,6 %

5,8 %

6,5 %

7,5 %

Enhetsleder Beate Lauritzen

Brukere

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Brukertilfredshet Drivdalen
Trivsel med lærerne
Mobbing
Opplevd
kvalitet Faglig veiledning
Motivasjon
Sosial trivsel
Mestring

19

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

4,5
1,3
4
4,5

4,2
1,3
3,9
4,0

4,3
0,0
4,0
4,3

4,8
4,1

4,2
4,0

4,4
4,2

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

2011

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

Elevdemokrati
Fysisk læringsmiljø
Brukertilfredshet Vollan

4,1
3,6

4,1
3,1

4,2
3,8

Trivsel med lærerne
Mobbing
Faglig veiledning
Motivasjon
Sosial trivsel
Mestring
Elevdemokrati
Fysisk læringsmiljø
Faglig kvalitet Drivdalen
Klagesaker ihht §9a-2
Klagesaker ihht §9a-3
Nasjonal prøve regning 5.tr.

4,3
1,2
3,7
4,1
4,4
3,9
3,3
2,8

4,2
1,1
4,1
3,9
4,6
3,7
4,1
4,1

4,4
1,0
4,2
4,2
4,5
4,0
4,1
4,1

1
0

0
1

Nasjonal prøve lesing 5.tr.
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn
Faglig kvalitet Vollan
Klagesaker ihht §9a-2
Klagesaker ihht §9a-3
Nasjonal prøve regning 5.tr.
Nasjonal prøve lesing 5.tr.
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.

86 %
86 %
86 %
86 %

100 %
86 %
86 %
100 %

0
0
1,8
1,9

0
0
2,2
2,2
2,3

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Målt
kvalitet Korttidsfravær
Deltidsstillinger

92 %
100 %
97 %
85 %

100 %
100 %
100 %
93 %

Antall ansatt med mindre enn 50%

2

Målt
kvalitet

Medarbeidere

Resultat

0
0

2
2
100 %
100 %
100 %
100 %
0
0
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0
0
2,2
2,2
2,2
90 %
90 %
90 %
90 %

4,8
5,1
4,8
5,7
5,7
5,1
3,5
4,3
5,2
5,0
7,2 %
2,3 %
4,9 %

0
0
2

4,8
5,0
4,6
5,8
6,0
5,0
3,8
4,8
5,1
4,9
9,3 %
8,3 %
1,0 %

7,1 %
5,3 %
1,8 %

5,5 %
5,0 %
0,8 %

0

0

Tertialrapport I 2013

Økonomi

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Målt
kvalitet

Fokusområde

Resultat
2011

Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Tilleggsbevilgninger

Mål
1. tertial
2013

2012

2,5 %
0

Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr elev Drivdalen
Kostnad pr elev Vollan
Kostnad pr SFO-barn

2013

4,1 %

113 000
90 617
42 997

116 000
81 787
58 600

0,0 %
0
110 000
88 000
35 000

Kommentarer til resultatene
Elevundersøkelsen gjennomføres ikke lenger på våren, så denne skal vi gjennomføre høst 2013

Brukere

Nasjonale prøver regning, lesing og engelsk gjennomføres også på høsten (uke 38, 43 og 11.09)

Medarbeidere

Ny medarbeiderundersøkelse skal også gjennomføres høsten 2013

Økonomi

Enheten ligger godt an i forhold til økonomi etter 1. kvartal. Grunnen til dette er at det har vært umulig å få tak i
vikarer fullt ut, og overskuddet skyldes innsparte lønnsmidler.

Tertialregnskap for Drivdalen ogVollan skole

510
511
520
521

Vollan skole
SFO Vollan
Drivdalen skole
SFO Drivdalen
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
1 905 605
103 274
1 458 275
62 785
3 529 939

Budsjett pr.
30.04.2013
2 070 566
90 533
1 462 558
59 023
3 682 680

Bud.avvik pr.
30.04.2013
164 961
-12 741
4 283
-3 762
152 741

Årsbudsjett Note
5 696 000
244 000
4 111 000
163 000
10 214 000

1

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

Fravær uten innleie av vikar

150.000

1

Drivdalen og Vollan skole sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond Drivdalen skole
Disposisjonsfond Vollan skole
Sum

Saldo
30.04.2013

692 798
29 278

692 798
29 278

722 076

722 076
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Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Av dette
3% buffer

303 000

Mindre personale har stor
påvirkning i forhold til
undervisningen. Voksentettheten må derfor økes
tilsvarende framover

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt
til nye engangstiltak

0

419 076

Tertialrapport I 2013
Lønset og Midtbygda
skole

Nøkkeltall for enheten
2010
Budsjettramme (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Antall SFO-barn
Elever pr lærer i ordinær undervisning
Elever pr lærere totalt
Andel elever med spesialundervisning

2011

2012

9 294
24
16,8

9 143
22
13,7

91
5
12,5
11,1
7,7 %

82
3
10,7
8,8
6,1 %

Prognose
2013
7 377
14
12,1
65
8

Enhetsleder Kjell Braut
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

Brukertilfredshet Lønset

Brukere

Trivsel med lærerne
Mobbing
Faglig veiledning
Motivasjon
Sosial trivsel
Mestring
Elevdemokrati
Opplevd Fysisk læringsmiljø
kvalitet Brukertilfredshet Midtbygda
Trivsel med lærerne
Mobbing
Faglig veiledning

Målt
kvalitet

4,6
1,0
4,2
4,2
4,6
3,9
4,2
4,0

Motivasjon
Sosial trivsel
Mestring
Elevdemokrati
Fysisk læringsmiljø
Faglig kvalitet Lønset
Klagesaker ihht §9a-2
Klagesaker ihht §9a-3
Nasjonal prøve regning 5.tr.
Nasjonal prøve lesing 5.tr.
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn
Faglig kvalitet Midtbygda
Klagesaker ihht §9a-2
Klagesaker ihht §9a-3
Nasjonal prøve regning 5.tr.
Nasjonal prøve lesing 5.tr.
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4,5
0,0
4,3
4,3
4,7
4,0
4,3
4,1

3,5
1,7
3,3

3,9
1,5
3,4

4,0
1,0
3,8

3,9
4,2
3,5
3,9
3,1

4,1
4,3
3,7
3,7
3,8

4,1
4,4
4,0
4,1
3,3

0
0
1,8
1,8
1,8
100 %

0
0

100 %

0
0
2,0
2,0
2,0
100 %

100 %
100 %
100 %

90 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

0
0

1
0
1,9
2,1

1

0
0
2,2
2,2

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

2012

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn

Medarbeidere
Økonomi

Målt
kvalitet

2013

1,9

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
Mobbing, diskriminering
kvalitet
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling

Målt
kvalitet

Mål
1. tertial
2013

2,2
100 %
100 %
100 %
100 %

Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Tilleggsbevilgninger
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr elev Lønset
Kostnad pr elev Midtbygda
Kostnad pr SFO-barn Lønset
Kostnad pr SFO-barn Midtbygda

5,0
5,2
4,5
5,5
5,5

5,0
5,3
4,9
5,3
6,0

5,1
3,9
4,9

4,6
4,0
5,0

5,2
5,4

5,3
4,9

11,1 %
10,6 %
0,6 %

8,3 %
8,3 %

4,5 %
3,5 %
0,7 %

3

2

3

0,6 %
0

2,1 %

0,0 %
0

150 966
100 000

93 000
90 000
15 000
40 000

136 814
104 434
0
46 971

153 575
127 717
2 002
43 339

47 400

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Vi har ikke gjennomført brukerundersøkelser ennå i 2013.

Medarbeidere

Vi har ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser hittil i 2013. Men ifm omstrukturering har vi gjennomført et
felles seminar med fokus på å etablere nye instrukser og rutiner. Dette har vært et forebyggende tiltak for å
lykkes med omorganiseringen. Langtidsfraværet skyldes svangerskapspermisjon.

Økonomi

Skolene er i balanse, driften er tatt ned ift elevtallsutviklingen

Tertialregnskap for Lønset og Midtbygda skole

530
531
532
540
541

Midtbygda skole
SFO Midtbygda
Haugen Gård Leirskole
Lønset skole
SFO Lønset
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
1 373 408
79 049
25 611
1 207 735
-1 966
2 683 837
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Budsjett pr.
30.04.2013
1 419 812
63 860
73 367
1 151 309
34 184
2 742 532

Bud.avvik pr.
30.04.2013
46 404
-15 189
47 756
-56 426
36 150
58 695

Årsbudsjett Note
3 860 000
174 000
177 000
3 072 000
94 000
7 377 000

Tertialrapport I 2013
Lønset og Midtbygda skole sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond Lønset skole
Disposisjonsfond Midtbygda skole
Sum

Saldo
30.04.2013

310 648
430 511

310 648
430 511

741 159

741 159

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Av dette
3% buffer

219 000

Disponibelt
til nye engangstiltak

0

522 159

Ungdomsskolen
Nøkkeltall for enheten
2010
Budsjettramme (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

2011

Prognose
2013
24 261
23 406

2012

21 975

23 291

46

48

45

45

41,89

43,49

37

43

262

273

252

275

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall

Enhetsleder Håvard Melhus

Medarbeidere

Brukere

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Brukertilfredshet
Sosial trivsel
Opplevd Trivsel med lærerne
kvalitet Mobbing
Faglig veiledning
Motivasjon
Faglig kvalitet
Grunnskolepoeng avgangselever
Nasjonal prøve regning 8.tr.
Nasjonal prøve lesing 8.tr.
Målt
kvalitet Nasjonal prøve engelsk 8.tr.

2012

3,1
3,1
2,8
3,5
3,7

Nasjonal prøve regning 9.tr.
Nasjonal prøve lesing 9.tr.
Andel med direkte overgang til vg
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Opplevd
kvalitet Samarbeid med kollegaer
Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling

24

Mål
1. tertial
2013

2013

4,2
3,6
1,6
3,1
3,8

4,4
4,1
1,1
3,6
4,1

41,9

41
3,4
3,4

3,2
3,3
3,2
3,3
3,5

3,3
3,7
3,7
98

4,8
5
4,7
5,2
5,4
5,1
4,5

4,5
5,0
4,5
5,0
5,5
4,5
4,0

5

4,5

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Fokusområde

Brukere

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

5,2
4,9

Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr.elev

5,0
4,8

5,9 %
5,2 %
0.7%

5,1 %
4,0 %
1,1 %

6,5 %
5,1 %
1,4 %

5,5 %

2

3

3

1

1,4 %

5,5 %

16,2 %

0,0 %

85 556

88 757

95 000

Kommentarer til resultatene
Resultatene på de nasjonale prøvene er vi fornøyd med, men vi ser at det er viktig å ha fokus på de grunnleggende ferdighetene. Resultatene her er omtalt i en egen tilstandsrapport for Oppdalsskolen.
Tidspunkt for neste elevundersøkelse er høsten 2013.

Medarbeidere

Sykefraværet har gått noe opp. Gjennom dialogmøter og medarbeidersamtaler har vi funnet ut at fraværet ikke er
jobbrelatert. Det var ingen medarbeiderundersøkelse i 2012, neste undersøkelse er høsten 2013.

Økonomi

Positivt avvik både for ungdomsskolen og voksenopplæringa er forklart nedenfor.

Tertialregnskap for ungdomsskolen

550
551

Note
nr.

1

2

Ungdomsskolen
Voksenopplæring
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
8 176 986
-705 010
7 471 976

Budsjett pr.
30.04.2013
8 740 631
171 966
8 912 597

Bud.avvik pr.
30.04.2013
563 645
876 976
1 440 621

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Regninger for skoleskyss og skolekjøk40.000 Refusjon for elev som er
494.000
ken for april ikke kommet enda
fosterhjemsplassert. Dette
beløpet skulle egentlig
komme i 2012, men ble
ikke betalt inn før i år.
Avviket skyldes at i år har vi fått alt
statstilskuddet på starten av året. Før
var dette fordelt utover året med fire
utbetalinger.

Årsbudsjett Note
23 406 000
0
23 406 000

1
2

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

876.000

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond Ungdomsskolen

Saldo
30.04.2013

2 445 070

2 445 070
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Av dette
3% buffer
756 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
100 000

Disponibelt
til nye engangstiltak
1 589 070

Tertialrapport I 2013
Kommunale barnehager

Nøkkeltall for enheten
2010
Budsjettramme (1.000 kr)

2011

Prognose
2013
10 963
10 918

2012

2 437

10 454

30

33

29

28

25,9

25,5

26,3

25,5

Antall barn

111

105

103

103

Antall plasser omregnet til over 3 år

130

119

120

120

3

2

2

2

Andel ansatte med førskolelærerutdanning

48 %

49 %

49 %

49 %

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning

43 %

38 %

38 %

38 %

Andel menn i faste stillinger

3,80 %

3,80 %

3,80 %

3,80 %

Leke- og oppholdsareal pr plass

5,6m²

4,0m²

4,0m²

4,0m²

Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:

Antall kommunale barnehager

Enhetsleder Dordi Aalbu

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Brukere

Brukertilfredshet
Resultat for brukerne
Trivsel
Brukermedvirkning
Opplevd
kvalitet Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Fysisk miljø
Generell førnøydhet
Behovsdekning
Kapasitetsutnyttelse
Faglig kvalitet
Antall individuelle barnesamtaler med 5-åringer pr.barn

Medarbeidere

Målt
kvalitet

Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging av språkutvikling
Pedagogandel
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr.barn
Antall avklaringssamtaler og utviklingssamtaler pr.
ansatt
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer

Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Målt
kvalitet Samlet fravær
Langtidsfravær

2012

2013

4,9
4,9

5
4,9

4,9
4,9

4,5
5,1
5,4
4,4
4,6
4,9

4,6
5,1
5,5
4,4
4,7
5

4,5
5,1
5,4
4,6
4,6
5

100 %

100 %

100 %

100 %

1

2

1

2

100 %
49,20 %

100 %
49,00 %

100 %
49,00 %
1

100 %
> 50%
≥2

3

1

4

4,7
4,9
4,3
4,8

4,7
4,9
4,5
4,8

5
4,8
4
4,8
5,1
5,1

5,2
4,8
4
4,8
5,1
5,1

10,0 %
7,6 %

26

Mål
1. tertial
2013

6,0 %
3,0 %

4,3 %
0,0 %

≥ 6,0%

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Økonomi

Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%

Målt
kvalitet

Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr. plass under 3 år
Kostnad pr. plass over 3 år

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

2,5 %

3,0 %

4,3 %

1

1

2

1

1,4 %

1,7 %

-0,2 %

0,0 %

156 634
76 460

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Kapasiteten i begge de kommunale barnehager er 100 % utnyttet. Søknadsmassen til neste barnehage indikerer
også at barnehagene vil bli fulle til høsten.
Fokusområde i perioden har vært fagområdet Antall, rom og form. Dette har det vært arbeidet med for alle aldersgrupper gjennom hverdagsaktiviteter, lek og tilrettelagt virksomhet i tråd med barnehagens helhetlige læringssyn.

Medarbeidere

Barnehagene har deltatt i kompetanseutviklingssatsing innenfor LØFT - løsningsfokusert tilnærming med vekt
på tidlig innsats for barn. Det er gjennomført løsningsfokuserte medarbeidersamtaler med alle ansatte.
Pedagogandelen i kommunale barnehager er fortsatt god. I tillegg har en stor andel av de andre ansatte barne -og
ungdomsarbeider utdanning. Dette er viktige faktorer for å oppnå god kvalitet.

Økonomi

Regnskap er i tråd med budsjett for perioden.

Tertialregnskap for de kommunale barnehagene

560
562

Pikhaugen barnehage
Høgmo barnehage
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
2 242 349
2 035 100
4 277 449

Budsjett pr.
30.04.2013
2 242 763
2 026 125
4 268 888

Bud.avvik pr.
30.04.2013
414
-8 975
-8 561

Årsbudsjett Note
5 822 000
5 275 000
11 097 000

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond kommunale barnehager

Saldo
30.04.2013

640 844

640 844
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Av dette
3% buffer
329 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
1 714

Disponibelt
til nye engangstiltak
310 130

Tertialrapport I 2013
Kommunalteknikk

Nøkkeltall for enheten
2010
Budsjettramme (1.000 kr)
Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr
Fast ansatte
Faste årsverk

2011

Prognose
2013
2 838
2 852

2012

2 657

2 729

25 314
12
11,27

26 008
12
10,2

31 603
12
11,27

31 837
12
11,27

23
49
210
817
2 256
76 362
869
2 395
64 218
2 561
3 226

22
50
210
817
2 317
79 090
870
2 469
69 023
2 581
3 321

21
51
210
817
2 398
79 090
865
2 542
69 980
2 615
3 523

20
52
210
817
2 410
79 360
877
2 550
70 355
2 620
3 550

Andre nøkkeltall om enheten:

Enhetsleder Thorleif Jacobsen

Antall km veg grusdekke
Antall km veg asfaltdekke
Antall parkeringsplasser
Antall veg- og gatelyspunkter
Antall vannforsyningsabonnenter
Antall meter vannledning
Antall slamtømmeab. private anlegg
Antall avløpsabonnenter
Antall meter avløpsledning (spillvann
+
avløp)
Antall
avfallsab. bolig/leiligheter
Antall avfallsab. fritidsboliger

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Brukere

Brukertilfredshet
Standard på veger og gater
Tilrettelegging for fotgjengere
Opplevd
kvalitet Tilrettelegging for syklister
Kvaliteten på drikkevannet

Målt
kvalitet

2013

>3,5
>3,5
>3,5
>5

5,5

5
4,7

>5
>4,5

92
38 %
2
50
0

0
37 %

Antall ikke tilfredsstillende vannprøver

0

Antall kjelleroversvømmelser avløp

0
0
Tilfredsst.
86 %

Antall meter fornyet avløpsledning
Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA
Gjenvinningsgrad avfall %

Medarbeidere

1. tertial
2013

2012

3,4
4
3,9
5,7

Muligh. for sortering av avfall for gjenv.
Henting av husholdningsavfall
Faglig kvalitet
Antall timer stengt veg
Lekkasje vannledninger %
Antall lekkasjereparasjoner vann
Antall abonnenttimer uten vann
Antall meter fornyet vannledning

Mål

Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Opplevd Fysiske arbeidsforhold
kvalitet Samarbeid med kollegaer
Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse

3,8
4,2
3,9
3,9
4,2
3,1
3

28

12
38 %
2
10
0

0
35 %
10
15
500

0
0

0

0

Tilfredsst.
90 %

Tilfredsst.
90 %

10

0

0

500
Tilfredsst.
84 %
>4
>4
>4
>4
>5
>4
>4

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

4,2
4,3
3,8

Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg
Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl.
Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt.
Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. ledning
Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3
Årsgebyr Slamtømming eks. mva. inntil 4m3
Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. ledning
Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3
Drift- og vedlh. Avfall, kr. / tonn
Årsgebyr avfall bolig eks. mva

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Ingen nye brukerundersøkelser i 2013

>4
>4
>4

11,1 %
9,9 %
1,3 %

4,5 %
2,3 %
2,2 %

0,7 %
0,1 %
0,6 %

5,0 %
3,0 %
2,0 %

1

1

1

1,4 %

-0,2 %

0,0 %

49 951
1 815
1 046

44 000
510
778

17 195
228
159

54 000
1 448
1 031

79 690
2 207,00
1 392,00
104 043
2 205,00
2 264
2 068,00

82 900
2 207,00
1 489,00
110 561
2 104,00
2 604
1 965,00

26 527
2 207,00
1 572,20
70 396
2 372,00
2 170
2 028,80

88 038
2 207,00
1 572,20
113 498
2 372,00
2 401
2 028,80

Sykefraværet har gått ned til 0,7% (13,1% i 2010, 11,1 i 2011 og 6,0 i 2012).
Medarbeidere

Økonomi

Det er rekruttert ny medarbeider (ingeniør) i ledig stilling ultimo januar. En arbeidsleder har gått av med pensjon. En driftsoperatør har overtatt denne stillingen og det foregår rekruttering av ny driftsoperatør.
Det er god budsjettdisiplin innenfor samferdselsområdene og sjølkostområdene. Innenfor sjølkostområdene blir
eventuelle overskudd/underskudd tilført/tatt av sjølkostfondene. I 2013 er det budsjettert med bruk av sjølkostfondene til gebyrdemping.
Årsgebyrene for vann, avløp og avfall ligger under landsgjennomsnittet. Oppdal har også det laveste avfallsgebyret blant NIR-kommunene. For slamtømming ligger årsgebyret over landsgjennomsnittet.

Tertialregnskap for kommunalteknikk

610
612
613
614
616
617
618

Kommunale veger
Parkeringsplasser
Veg- og gatelys
Vannverk
Slamtømming
Avløp og rensing
Avfallshåndtering
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
1 238 021
47 812
129 514
-1 568 701
14 113
-1 781 455
-2 243 781
-4 164 477

29

Budsjett pr.
30.04.2013
1 169 325
52 450
180 129
-1 188 000
64 848
-2 026 051
-1 279 620
-3 026 919

Bud.avvik pr.
30.04.2013
-68 696
4 638
50 615
380 701
50 735
-244 596
964 161
1 137 558

Årsbudsjett Note
3 167 000
140 000
642 000
-343 000
-49 000
-362 000
-343 000
2 852 000

1
2
3

Tertialrapport I 2013
Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

2

3

Årsak

Beløp

Lavere utgifter til strøm
Lavere utgifter til materiell og
drift- og vedlikehold

1

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Avvik med betydning for årsbudsjettet

Økte kostnader til lønn, KLP og
arbeidsgiveravgift skyldes en feil
i fordelingen mellom virksomhetsområdene

211 000

Høyere utgifter til drift- og
vedlikehold

Mindre kostnader til lønn, KLP
og arbeidsgiveravgift skyldes en
feil i fordelingen mellom virksomhetsområdene

113 000

Kontingent NIR 2013 er ved
en feil regnskapsført på regnskapet for 2012
Lavere utgifter til innsamling
og levering avfall
Lavere utgifter til drift og
vedlikehold

38 000
176 000

57 000

627 000

145 000

72 000

Kommunalteknikk sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond Kommunalteknikk

Saldo
30.04.2013

945 047

945 047

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Av dette
3% buffer
85 000

Disponibelt
til nye engangstiltak

197 050

662 997

Bygg og eiendom
Nøkkeltall for enheten
2010
Budsjettramme (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

2011

Prognose
2013
10 829
12 320

2012

8 655

9 686

24
20

23
20

22
19

28
24

Andre nøkkeltall om enheten:

Energiutgifter
FDV-kostnader
Leieinntekter ekskl. bortfeste
Enhetsleder Eirik Kvål

30

4,9 mill 4,6 mill 5,0 mill 5,2 mill
31,0 mill 30,1 mill 32,1 mill 33,0 mill
8,6 mill 9,2 mill 10,3 mill 10,0 mill

Tertialrapport I 2013
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2011

Mål
1. tertial
2013

2012

2013

Medarbeidere

Brukere

Brukertilfredshet
Resultat for bruker vedr. vaktmestertj.
Kvalitet på utført vaktmesterarbeid

Opplevd
kvalitet Service, tillit og respekt fra vaktmestertj.
Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.
Kvalitet på utført renhold
Service, tillit og respekt fra renholdspers.
Faglig kvalitet
Antall utleieboliger
Antall omsorgsboliger
Målt
kvalitet Antall ledige utleieboliger pr 31.12
Klargjort industritomt pr 31/12
Antall sentrumsnære ledige boligtomter pr 31/12
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

4,0
4,6
4,5
4,5
4,5
4,5
49
81
0
4200 m2
22
9

49
80
0
4200 m2
21
6

49
80
0
4200 m2
23
8

4,5
5,3
4,4
5,2
5,1
4,8
4,5
4,4
4,9
5,1

Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Avvik i forhold til prosjektramme
Kostnadseffektiv drift
Energiforbruk, KWh/m2 pr år
Helsesenter
BOAS
U-skole
Nye Aune barneskole
Høgmo barnehage
Pikhaugen barnehage
Kommunehuset
Statens Hus
Idrettshall
Bjørndalshagen Dagsenter
Oppdalshallen 1. etg
Oppdalshallen 2. etg

>4
>4
>4
>4
>5
>4
>4
>4
>4
>4

13,8 %

2,3 %

5,9 %

6,0 %

13,4 %
0,4 %

1,6 %
0,7 %

4,8 %
1,1 %

5,0 %
<1

0

0

0

0

4,7 %

1,3 %

1,2 % < 2% avvik
< 2% avvik

306
313

339
321
181

325
367
205

133
266
211
172
108
191
212
144
93

170
260
193
230
155
184
211
158
113

250
197
195
116
167
193
147
95

31

50
100
0
20000 m2
>20
>10

Tertialrapport I 2013
Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Brukerundersøkelse er ikke gjennomført i perioden, men er tenkt gjennomført i løpet av 2013.

Medarbeidere

Enhetens samlede sykefravær på 5,9 % ligger like under målet på 6,0 % som er satt for 2013. Statistisk sett er
fraværet høyt i starten og slutten på et år. Vi har derfor sterk tro på at vi ved årets slutt kommer under målet på
6,0 %. Medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomført i perioden.

Økonomi

Tertialrapporten viser et positivt avvik på 77.000 kr. I forhold til periodebudsjettet gir dette et positivt avvik på
1,2 %. Dette viser at regnskapet følger budsjettet. Beløpene vedr. fordelte utgifter til renhold i note 1 og 4 henger sammen.

Tertialregnskap for bygg og eiendom

670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

Bygg- og eiendomsadministrasjon
Kommunale off. bygg
Industriutleiebygg
Festeavgifter
Idrettsanlegg
Trygdeboliger
Utleieboliger
Driftsoperatører
Renholdere
Statens hus
Kantine
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
1 149 160
4 220 180
32 773
1 034 843
117 259
-438 656
-400 055
312 948
480 264
-529 466
91 978
6 071 228

Budsjett pr.
30.04.2013
1 189 437
4 779 858
78 750
861 653
70 246
-445 567
-509 876
409 844
172 397
-551 095
92 465
6 148 112

Bud.avvik pr.
30.04.2013
40 277
559 678
45 977
-173 190
-47 013
-6 911
-109 821
96 896
-307 867
-21 629
487
76 884

Årsbudsjett Note
3 241 000
12 632 000
103 000
1 798 000
329 000
-2 173 000
-1 826 000
90 000
1 000
-1 635 000
277 000
12 837 000

1
2

3
4

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

1

Reduserte fordelte utgifter renholder

Beløp
200.000

2

3

4

Redusert fordelte utgifter renholder

217.000

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

Reduserte energikostnader
Leieinntekter off. bygg
Økning/etterbet av festeavgift utover KPI for 2011 og
2012 utgiftsført i år, jfr. sak
K 13/30
Tapte leieinntekter grunnet
nødvendig vedlikehold
Økte strømutgifter. grunnet
tomme leiligheter
Økte vedlikeholdsutgifter
Innleie av vikar minus sykepengerefusjon

100.000
186.000
-173.000

Søker om kompensasjon
for dette i budsjettregulering I

69.000
15.000
30.000
75.000

Bygg og eiendom sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond Bygg og Eiendom

Saldo
30.04.2013

588 655

588 665
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Av dette
3% buffer
325 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt
til nye engangstiltak
263 665

Tertialrapport I 2013
Nøkkeltall for enheten
2010
Budsjettramme (1.000 kr)

NAV

2012

4 945

Fast ansatte
Faste årsverk

Enheten setter måltall og rapporterer resultat i NAV-systemet, og det
er ikke utarbeidet eget målekart for
bruk i kommunen.

Prognose
2013
5 447
5 532

2011

3
2,7

3
2,7

3
2,7

3
2,8

1

1

1

0,5

1,4
9,8
1
19

1,5
8,8
1
18

1,5
9,7
1
15

0
8,7
1
14

Andre nøkkeltall om enheten:

Prosjekt gjeldsrådgiver sammen med
Rennebu (årsverk)
Prosjekt rus sammen med Rennebu
årsverk
Faste statlige årsverk
Faste årsverk fra Rennebu kom
Totalt antall ansatte

Tertialregnskap for NAV

750
752
754
755
756
757

Nav administrasjon
Sosialkontortjeneste Rennebu
Andre tiltak
Kvalifiseringsprogrammet
Økonomisk sosialhjelp
Styrk-programmet
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2013
889 454
383 704
993 344
159 905
1 190 930
6 886
3 624 223

Budsjett pr.
30.04.2013
714 791
381 288
958 788
290 664
689 332
0
3 034 863

Bud.avvik pr.
30.04.2013
-174 663
-2 416
-34 556
130 759
-501 598
-6 886
-589 360

Årsbudsjett Note
1 577 000
0
1 263 000
872 000
1 568 000
0
5 280 000

1

2
3

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

1

Merforbruk lønnsmidler

2

Mindre søknader på deltakelse i
kvalifiseringsprogrammet enn
budsjettert.

3

Utbetalingen av økonomisk stønad er tilnærmet likt som for år
2011 og 2012. Tidligere år har
avviket blitt dekt inn ved budsjettreguleringer. For år 2013 er det
ikke mulig å dekke et like stort
avvik på denne posten med budsjettregulering fra lønn. Dette
skyldes mindre sykefravær. Utbetaling av økonomisk stønad til
flyktninger med opphold under 5
år er redusert sammenlignet med
år 2012. Dette skyldes at vi har
flere som har vært i landet over 5
år som fortsatt mottar økonomisk
stønad uten at enheten får refundert dette gjennom flyktningetilskudd.
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Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp
-174.000
130.000

-501.000

Bemanning reduseres fra
01.07.13.
Forventer nye brukere i
programmet i løpet av
året. Det sendes budsjettregulering med overføring av kr. 250.000 til
note 3.
Noe av avviket dekkes
med budsjettregulering,
mindreforbruk på andre
poster, økt tilskudd fra
flyktningemidler og
forhåpentligvis reduksjon
i utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. Utbet av
økonomisk sosialhjelp
kan reduseres ved at
brukere får god økonomisk rådgivning, kommer
over i arbeid, aktivitet
eller avklares mot andre
offentlige ytelser. Enheten må trolig søke om
tilleggsbevilgn i løpet av
år 2013.

Tertialrapport I 2013
NAV sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2012
Disposisjonsfond NAV

Saldo
30.04.2013

245 420

245 420
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Av dette
3% buffer
163 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt
til nye engangstiltak
82 420

Tertialrapport I 2013
Politisk Utvalgsorgan
saksnr.
K.styre 06/054

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

Reguleringsplan for Festa Kro,
del av gnr. 191 bnr. 2 – eier
Olav Kvam, sluttbehandling

(Toralf Gjønnes)

Oppdal kommunestyre godkjenner i medhold
av plan- og bygningslovens § 27-2 Reguleringsplan for Festa kro dat. 31.01.06. Statens
vegvesens vilkår for engangsgodkjenning vedr.
fjerning av den ene avkjørselen tas ikke til
følge idet dette vil medføre en klar forskjellsbehandling i forhold til andre sammenlignbare
foretak. Oppdal kommune mener det er svært
viktig for virksomheten at tilgjengeligheten blir
tilrettelagt som omsøkt.

Ikke fullført.

Guri Conrai

Meklingsmøte avholdt.
Avventer oppfølging fra
tiltakshaver.

Kommunestyret vedtar dermed planen uten
direkte rettsvirkning, men det må søkes oppnådd enighet ved mekling mellom kommunen
og vegvesenet, evt. sendes planen til Miljøverndepartementet for stadfesting.
K.styre 07/110

Rapport: Vurdering av habilitet og saksbehandling

Ola Røtvei

Rapporten ”Vurdering av habilitet og saksbehandling” tas til etterretning.

Ikke fullført.

Det utarbeides et eget kapittel om vurdering av
habilitet i kommunestyrets reglement etter at
resultatet av høringsnotatet til endringer i
kommuneloven og forvaltningsloven om
rolleklarhet mv i kommunesektoren, foreligger.
Viser til pkt 1.5.3 i høringsnotatet ang. ”habilitet for ledere og styrerepresentanter mv. i
offentlig eide selskaper.”

K.styre 07/113

Søknad om kjøp av kaldlager

Dag H. Gorseth

K.styre 07/132

Festekontrakt Lainsbygrenda

Dag H. Gorseth

1. Oppdal kommune søker å inngå en make- Fullført
skifteavtale med HEAS, der Oppdal
kommune avstår eksist. lager mot at
HEAS bygger nytt lager som dekker B&E
sine behov.
2. Nytt lager til B&E utredes av B&E og søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for
2009 til 2012. Når nytt lager for B&E er
ferdig etablert innleder B&E forhandlinger
med Hoel & Sønner AS om overtakelse av
lageret. Salgspris på lageret fastsettes av
Oppdal Kommunestyre.
1. Søknad fra NE datert 4. juni 2007, vedrøFullført vedrørende pkt.
rende eiendommen gnr. 294 bnr. 31, avslås 1.
og eksisterende festekontrakt opprettholNE orientert om Komdes.
munestyrets vedtak. Pkt.
1..
2. Oppdal kommune sin eiendom gnr. 294
bnr. 71 utlyses for utvikling i det åpne
markedet hvor kravet om utleie inngår ihht
gjeldende reguleringsplan. Rådmannen
Ikke fullført vedrørende
skal i løpet av første halvår 2008 komme
vedtak pkt. 2. Avventer
tilbake med egen sak til Kommunestyret
vedrørende prosess/vilkår for utvikling av detaljregulering i områeiendommene gnr. 294 bnr. 71 og gnr. 294 det.
bnr. 32.

K.styre 08/072

Driva Kraftverk DA-søknad
om bygging av Vindøla kraftverk-uttale fra Oppdal kom-

Arild Hoel

Kommunestyret vil tilrå utbygging av Vindøla
på følgende grunnlag:
en prekær
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Fullført.
Olje og energideparte-
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Sakstittel

Saksbehandler

mune

Vedtak

Iverksettingsrapport

kraftsituasjon i Midt-Norge.
Vassdraget er allerede regulert, terskelen
for utbygging bør derfor være lavere.
ale.
Ingen nye linjetraseer, kun 300 meter linje
parallelt med eksisterende høyspenttrase.
Utbyggingen vil gi ny ren energi.
Kommunestyret vil videre anbefale utbygging
etter alternativ 1 (største fallhøyde)

mentet har stadfestet
NVE`s vedtak om å
avslå søknad om utbygging.

Rådmannen bes sette i verk arbeidet for å sikre
Oppdal konsesjonsavgift når konsesjonsvilkårene blir
fastsatt.
K. tyre

09/16

Klargjøring av eiendomsforhold

Dag H. Gorseth

Kommunestyret ber rådmann igangsette forhandlinger med eier av gnr. 271 bnr. 132,
Agnar Dørum om erverv av grunn til parkeringsformål. Areal som ønskes ervervet, fremgår av vedlegg 1 til denne sak med rød farge.

Ikke fullført. Kontrakt
inngått som skal behandles politisk i juni
2013.

K. tyre

09/38

Nye Aune

Eirik Kvål

Prosjektet gjennomføres som planlagt, men
med en investeringsramme på 119,7 mill kr.

Delvis fullført

Oppvarming av Nye Aune skal primært skje
ved vannbåren varme. Bygget knyttes sammen
med Kulturhuset og Oppdal ungdomsskolen i
et nærvarmenett slik at vi får utnyttet eksisterende varmekilder best mulig. Anlegget forberedes for framtidig tilkopling til fjernvarme.
Kommunestyret fastsetter prosjektorganiseringen som beskrevet i saksinnledningen.

K. tyre

10/38

K.styre 10/105

Det vises til egne statusrapporter.
Prosjektet er i kommunestyremøte 01.09.10,
sak K 10/55, utvidet
med div. trafikksikkerhetstiltak.
Statusrapport ble behandlet i formannskapet
04.11.2010 (sak F
10/45). 24.02.2011 (sak
F 11/8) og 05.05.2011
(sak F 11/18. Grunnarbeid er konkurs, men det
er tilbakeholdt midler
for sluttføring og garantiarbeider. Ett års befaring ble gjennomført i
juni 2012. Anbudskonkurranse for sluttføring
av utomhus-arbeider er
gjennomført våren 2013.
Arbeidene er forventet
utført sommeren 2013.

Endring av reglement for
kommunestyret

Ola Røtvei

Kommunestyret oppnevner gruppelederne som
arbeidsgruppe for å vurdere om despørsmålene/prinsippene som reises i interpellasjonen og
ordførerens svar skal innarbeides i reglementet.
Eventuelle endringer som fremmes legges fram
for behandling i kommunestyret. Rådmannen
bes utpeke sekretær for arbeidsgruppen.

Ikke fullført.

Ny Vollan bro/Trafikksikring
ved Vollan skole

Thorleif Jacobsen

Kommunestyret utsetter ombygging av Vollan
bru. Kommunestyret ber rådmann om en
utredning som viser en egen gang-/sykkelbane
på brua og gang-

Ikke fullført. Prosjektet
inkl. breddeutvidelse for
fortau er tatt inn budsjett
2013. Kontrakt med
entreprenør er inngått og
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11/17

Sakstittel

Reguleringsplan for skiløypenettet i Oppdal

Saksbehandler

Arild Hoel

Vedtak

Iverksettingsrapport

/sykkelvei forbi skolen fra Båggåstrandveien til
Krossveien. Utredningen legges fram i forbindelse med handlingsprogrammet våren 2011.

arbeidet er under utførelse.

1. Kommunestyret ber bygningsrådet, det faste
utvalget for plansaker, om å sørge for utarbeiding av reguleringsplaner for skiløypenettet i
Oppdal i tråd med bestemmelsene i kapittel 12
i plan ogbygningsloven.

Ikke fullført

Etappe 1 - Stølen Fjellskolen - Vora vil bli
lagt ut til offentlig
2. Kommunestyret slutter seg til den etappeinndelingen som er skissert i saksinnledningen, ettersyn og sendt på
og berom at arbeidet med etappe 1 igangsettes i lovbestemt høring i
løpet av sommeren
løpet av 2011.
2013.
3. Kommunestyret legger til grunn at Plankontoret engasjeres for å bistå med utarbeiding av
planene, og at dette skjer innenfor den økonomiske rammen som er gitt i Oppdal kommunes
overføring til Plankontoret.
4. Det utarbeides et nytt løypekart der alle
merkede skiløyper i Oppdal er inntegnet.
K.styre 11/43

Sentrumsutviklingarkitektkonkurranse for Oppdal sentrum. Videre arbeid

Jan Kåre Husa

Komm styret tar juryens avgjørelse til etterretning. Pr. mai 2011 er det påløpt kr. 1 475 000
for prosjektet Arkitektkonkurranse Oppdal
sentrum. Kommunestyret godkjenner ny økonomisk ramme for prosjektet til kr. 1 600 000
eks. mva. Tilleggsbevilgningen i forhold til
kommunestyrets vedtatte ramme på kr. 1 200
000 i sak 10/52, dekkesved tilskudd fra Blilyst
på kr. 400 000.
Følgende ny finansiering godkjennes:
Bruk av infrastrukturfondet, jfr. kommunestyret vedtak i sak 10/52 kr 1 200 000 Tilskudd fra
Blilyst, jfr. tilsagn datert 14.10.2010 " 400 000
SUM kr 1 600 000
Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger med firmaene som har utformet Oppdal+
for å bearbeide forslaget i henhold til juryens
anbefalinger. Kommunestyret ber om at rådmannen etter forhandlinger med arkitektfirmaene, framlegger egen sak forkommunestyret
der det skal tas stilling til videre arbeid og
eventuelle behov for endringer av reguleringsplan for Oppdal sentrum. Kommunestyret
legger følgende til grunn for det videre arbeid:Oppdal er et regionsenter og vil utvikle
seg videre på dette området. Oppdal sentrum er
også etknutepunkt hvor E6 og R70 møtes.
Dette medfører stor biltrafikk og sterkt behov
for parkering. Det må legges til rette for at de
som ferdes med bil, fristes til å stoppe og på en
enkel måte få klarert parkering. Det må til
enhver tid finnes sentrale parkeringsplasser/parkeringshus som dekker nødvendig behov
og som er tilpasset næringsdrivernes virksomhet
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Ikke fullført
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Forslag til reguleringsplan for
utvidelse av eksisterende
masseuttak Svinsnøsa - sluttbehandling

Arild Hoel

1.

Fullført.

2.

K.styre 11/126

Reguleringsplan for Hovdintunet, gnr. 282 bnr. 87 m.fl. Sluttbehandling

Guri Conradi

Kommunestyret godkjenner i medhold av
plan- og bygningslovens § 12-12, Forslag
til reguleringsplan for utvidelse av eksisterende masseuttak i Gjevilvassdalen (Svinsøssa) gnr 195 bnr 2, med reguleringsbestemmelser datert 10.01.2010. Innsigelse
fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og SørTrøndelag fylkeskommune er dermed
ikke imøtekommet.
Rådmannen bes om å kontakte Fylkesmannen og be om at meklingsmøte blir
avholdt så raskt som mulig.

Kommunestyret er ikke enig i bygningsrådets
tilrådning og godkjenner dermed ikke forslag
til detaljreguleringsplan for Hovdintunet, gnr.
282 bnr. 87 mfl. jfr. plan- og bygningslovens §
12-12.

Miljøverndepartementet
har tatt innsigelse fra
Fylkesmannen og
fylkeskommunen til
følge. Utvidelse av
massetaket er ikke
godkjent.

Ikke fullført. Vedtak
sendt forslagsstiller til
ny vurdering. Nytt
planforslag ikke mottatt.

Saken sendes tilbake til ny behandling der
bygningsrådet bes sørge for at detaljreguleringsplanen fremmes i tråd med intensjoner og
arealbruk i vedtatt kommuneplan før forslaget
eventuelt legges fram for kommunestyret til
sluttbehandling.
K.styre 11/129

Finansiering - rettssak om
Jernbanegjerdet langs Dovrebanen

Gro Aalbu

1. Staten v. Samferdselsdepartementet har
anket dom i Frostating lagmannsrett vedr.
gjerdet langs Dovrebanen videre til Høyesterett. Anken tas til etterretning, og Oppdal
Kommune v. ordfører følger saken videre til
Høyesterett i samarbeid med advokatfirmaet
Lund & co.

Ikke fullført.

K.styre 11/147

Elektronisk dokumenthåndtering - politikere

Ola Røtvei

Kommunestyret ber om at det blir nedsatt et
utvalg som kan redegjøre og finne en god
løsning for kommunestyret og utvalgene.
Utredningen legges fram for politisk behandling i god tid før behandlingen av økonomiplanen for 2013-2016 og første budsjettregulering
for 2012.

Fullført

K.styre 12/9

Strategisk arbeidsgiverpolitikk

Ola Røtvei

Kommunestyret ber om at det legges fram en
sak som gjelder kommunens helhetlige og
strategiske arbeidsgiverpolitikk, i form av et
overordnet dokument, som kommunestyret kan
vedta.

Fullført

Saken gikk i Høyesterett
13.-14. mars 2012.
Høyesteretts dom falt
22.06.2012 der 1.Staten
v. Jernbaneverket
frifinnes og slipper
2. Utgifter i forbindelse med ankesaken i
gjerdeplikt. 2. Partene
Frostating Lagmannsrett i 2011, påløpende
bærer sine saksomkostinntil kr. 210.000,-, dekkes opp over infrastruk- ninger selv.
turfondet. Dersom kommunen vinner fram og
Det har vært møte i Oslo
får tilkjent saksomkostningene, skal beløpet
med advokatene, bondetilbakeføres infrastrukturfondet.
laget og USS i oktober
for å klarlegge konsekvensene av dommen,
uten at konklusjon er
fastsatt. Tiltaket er
finansiert for 2011, vi
har ikke fått regning for
2012.
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Reguleringsplan for Svinsnøsa
masseuttak

Arild Hoel

1.

Fullført.

2.

3.

K.styre 12/39

Organisering utredning/skisseprosjekt ny Idrettshall

Per Olav Lyngstad

Kommunestyret tar meklingsresultatet
slik det går fram av brev av 23.01.12.
fra Fylkesmannen til etterretning.
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 11/60, og ber om at Fylkesmannen oversender saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse.
Før saken oversendes til Miljøverndepartementet anmodes Fylkesmannen på
bakgrunn av dom i Frostating lagmannsrett av 25.08.10. om å foreta en ny vurdering av hvilke områder i Gjevilvassdalen som er av nasjonal verdi for kulturlandskapet. Dersom Fylkesmannen
skulle komme til samme konklusjon
som Oppdal kommune, anmodes om at
innsigelsen trekkes.

Skisseprosjektet får følgende mandat:
- Behovskartlegging - herunder behovet til hele
grunnopplæringen i sentrum (13-årig skoleløp)
samt behov hos lag og foreninger, næringsliv
m.v
- Vurdering av ulike modeller- blant annet
tilbygg til eksisterende idrettshall versus bygging av ny separat idrettshall.
- Utarbeide tegninger for å visualisere alternativer og bruksområder
- Vurdering av ulike investeringsalternativer og
hvordan disse kan finansieres.
- Vurdering av ulike driftsalternativer.
- Økonomisk analyse av de ulike alternativene.
Arbeidsgruppen får følgende sammensetning:
- Oppdal kommune Bygg og Eiendom: Prosjektleder Per Olav Lyngstad og sekretær
Merete Nylende
- OVS: Kirsti Welander og Tore Skaslien
- Oppdal Ungdomsskole/barneskole: Håvard
Melhus
- Idrettsrådet: Ivar Sollie
- Ungdomsrådet: Leder (nåværende leder frem
til september Kristian Torve)

Miljøverndepartementet
har tatt innsigelse fra
Fylkesmannen og
fylkeskommunen til
følge. Utvidelse av
massetaket er ikke
godkjent.

Fullført. Rapport fra
skisseprosjektgruppen
levert april 2013.

Kommunestyret bevilger kr. 150.000,- til
arbeidet. Bevilgningen dekkes gjennom bruk
av det generelle disposisjonsfondet. Fondet
hadde ved siste årsskifte en saldo på kr.
3.731.185,-.
K.styre 12/41

Bygging ny Vollan bru - behov Thorleif Jacobfor ekstrafinansiering
sen

1. Det opparbeides en avstigningsplass, eller
såkalt "kiss and ride"-plass, på østsiden av
Vollan bru. Dette blir også endeholdeplass for
skolebussen. I det aktuelle tidsrommet Vollan
bru brukes som skolevei, stenges brua for
annen trafikk enn kjøring til eiendommene og
næringskjøring i forbindelse med landbruk.
Mellom Vollan skole og avstigningplassen,
innføres også laveste mulige fartsgrense i det
aktuelle tidsrommet.
2. Kommunestyret vedtar at ny Vollan bru
bygges med fire meter kjørebredde, uten fortausløsning.
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Ikke fullført. Prosjektet
inkl. breddeutvidelse for
fortau er tatt inn budsjett
2013. Kontrakt med
entreprenør er inngått og
arbeidet er under utførelse.
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3. Ny tilbudskonkurranse gjennomføres.
4. Dersom rammen etter ny tilbudskonkurranse
fortsatt er for liten, legges saken på nytt fram
for kommunestyret.
5. Det søkes om statlige trafikksikkerhetsmidler for å dekke opp merkostnadene med avstigningsplass øst for Vollan bru.
K.styre 12/43

BOAS II - Gjennomført anbudskonkurranse

Per Olav Lyngstad

Prosjektet Boas II gjennomføres som planlagt,
men med en total kostnadsramme på kr
66.250.000.
Økningen i kostnadsramme på kroner
20.950.000,- innarbeides i 2013-budsjettet, og
finansieres på følgende måte:

K.styre 12/44

OASE i Drivdalen. Søknad om
framføring av kommunalt
vann- og avløpsanlegg

Jan Kåre Husa

Momskompensasjon

4.984.000

Offentlige tilskudd

3.613.000

Bruk av Kapitalfondet

4.353.000

Eksternt lån

8.000.000

1.
Kommunestyret ber rådmannen
innlede forhandlinger med berørte grunneiere i
Tverrlina på Driva med tanke på avtale om
forskottering av grunnlagsinvestering for
framføring av kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Ikke fullført.
Bygging i gang. Forventet ferdigstillelse rundt
årsskifte 2013-2014.

Ikke fullført

2.
I en eventuell forskotteringsavtale
skal det sikres at intern opparbeidelse og
tomtetekniske arbeider forøvrig gjennomføres
av de aktuelle grunneierne selv. Videre skal en
slik avtale sikre tilbakebetaling til Oppdal
kommune fra de aktuelle grunneierne etter
hvert som disse selger tomter.
3.
Framforhandlet avtaleforslag legges
fram for kommunestyret til behandling og
eventuell godkjenning slik at forskotteringsbeløp avklares i fbm. handlingsplan for 20142017.
4.
Etter at det eventuelt oppnås enighet
og inngås avtale med de aktuelle grunneierne i
Tverrlina, bes rådmannen framlegge en sak der
ubebygd tomteareal i nord-vestre del av det
kommunale boligfeltet på Driva omreguleres til
LNF-område.

K.styre 12/97

Gang- og sykkelvegprosjektet
langs Gamle Kongeveg Fv515

Jan Kåre Husa

Kommunestyret tar det nye kostnadsoverslaget
for gang- og sykkelveg langs Gamle Kongeveg
Fv515 til etterretning, og vil avvente realitetsbehandling av forskotteringen til økonomiplanbehandlingen for 2014-2017.
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Kommunestyret ber rådmannen om en utredning om utvidelse av eksisterende veibane med
gang- og sykkelvei på vegskulder på hele
vegstrekningen (Slepphaugråket - Stølen
skisenter).

K.styre 12/113

Papirløse politiske møter

Gerd S. Måren

Fullført
nettbrettet iPad 32 Gb med nødvendig tilleggsutstyr til politikere og administrasjon, for
elektronisk utsendelse av møtedokumenter etc.
til faste medlemmer av kommunestyret, formannskapet, driftsutvalget og bygningsrådet
samt brett som skal lånes ut til møtende varamedlemmer og administrasjonen.

Oppgradering av Ephorte starter 2.halvår 2013.

Formannskapet velges som "pilot" i oppstarten.
-avdelingen og sekretariatet utarbeider
rutinebeskrivelse og foretar opplæring for bruk
av nettbrett.

nettbrett vedtas.

ePhorte 5 med ePhorte Outlook og ePhorte 5
eMøte.
ering dekkes av midler avsatt i handlingsplanen
for 2013 - 16 og i rådmannens forslag til budsjett for 2013.
K.styre 12/123

K.styre 12/124

Skiløype nedenfor Gjevilvassvegen og bruk av friluftslovens § 35

Tore Kleffelgård

Reguleringsplan for Oppdal
sentrum. Oppstart av arbeid
med reguleringsendring

Jan Kåre Husa

Kommunestyret ber rådmannen om å etablere
skiløyper i tråd med vedlagte kart. Dette søkes
primært gjennomført gjennom frivillige avtaler.
Dersom dette ikke fører frem, ber kommunestyret om at rådmannen fremmer sak for bygningsrådet slik at det kan gjøres vedtak etter
friluftslovens § 35.

Ikke fullført.

Kommunestyret ber i medhold av plan- og
bygningslovens kap. 12 om at det settes i gang
arbeid med endring av Reguleringsplan for
Oppdal sentrum. Det skal utarbeides planprogram, ihht. plan- og bygningslovens § 4-1.
Dette skal behandles av kommunestyret før det
legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Fullført

Det opprettes en arbeidsgruppe med følgende
sammensetning:
Rådmannen (leder), Oppdal næringsforening (2
repr), Eldrerådet (1 repr), Ungdomsrådet (1
repr), Kommunalt råd for funksjonshemmede
(1 repr), Miljøretta helsevern (1 repr).
Plankontoret gis hovedansvar for gjennomføringen av arbeidet.
Arbeidsgruppa engasjerer firmaene bak vinner-
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prosjektet i arkitektkonkurransen under veis i
arbeidet for å utdype enkelte områder.
K.styre 13/1

Sluttrapport for investeringsprosjekter

Leidulf Skarbø

Kommunestyret tar de vedlagte sluttrapportene
for investeringsprosjekt til orientering.

Fullført

K.styre 13/2

Avtale om økonomisk samarbeid med legene - fornyet
behandling

Leidulf Skarbø

1. Kommunestyret viser til den foreliggende
informasjonen om de økonomiske konsekvensene av et nytt byggetrinn ved ODMS, og ser
seg ikke i stand til å dekke kostnadene. Styret
for ODMS bes derfor om å avslutte det foreliggende prosjektet.

Ikke fullført. Konsekvensene av svaret fra
LiO må utredes nærnere

2. Det sendes en søknad til LiO (legevakten i
Orkdalsregionen) om full deltakelse i den
Interkommunale legevaktordningen utenom
legekontorenes åpningstid.
3. I vinterferien og påsken forsterkes tjenesten
med lokal legevakt. Rådmannen bes om å gå i
dialog med legene med tanke på å lokalisere
denne delen fra legenes kontor.
4. Rådmannen gis fullmakt til å forlenge og
eventuelt justere den midlertidige avtalen med
legene om bruk av deres kontor og hjelpepersonell til legevakten innenfor rammen av årets
budsjettvedtak.
K.styre 13/3

Bompengesøknad for utbygging av E6 og Rv3. Jaktøysletta -Oppdland/Hedmark grense

Ola Røtvei

Oppdal kommune gir sin tilslutning til foreliggende bompengesøknad knyttet til utbygging
av E6 sør Oppland/Hedmark grense – Jaktøyen
på strekningen Storpynten – Skjerdingstad i
Sør-Trøndelag med en kostnadsramme på 7
mrd. kr.(2014-kr eks. kompensasjon for merverdiavgift.)

Fullført. Styringsgruppa
for Trondheimsveien
fortsetter sitt arbeid ut
året.

Oppdal kommune slutter seg til finansieringsopplegget basert på minst 50% (inkl.dagens
merverdiavgift på 9%) statlig finansiering og
maksimalt 50% bompengeinntekter og med
innkreving parallelt med anleggets fremdrift.
Oppdal kommune mener at avgiftsnivået og
belastningen til innbyggerne og næringslivet i
regionen blir drøy i slutten av perioden med
belastning som i forslaget. Mange sammenlignbare veiprosjekt har lavere brukerfinansiering. Oppdal kommune ber om at den statlige
delen av prosjektet søkes økt for å redusere
belastningen på alle brukerne. Oppdal kommune slutter seg til prinsippene for plassering av
bomstasjonene, samt satsene ved den enkelte
bomstasjon i tråd med bompengesøknaden av
19.12.2012 sine forutsetninger. Oppdal kommune forutsetter at anlegget bygges ut kontinuerlig med sikte på ferdigstillelse i 2025.
K.styre 13/4

Revisjon av Delegeringsreglement for Oppdal kommune

Arild Hoel

Kommunestyret godkjenner utkast til nytt
Delegeringsreglement for Oppdal kommune,
datert 18.01.13.

Fullført.

K.styre 13/5

Forslag til mindre endring av
del av reguleringsplan for

Arild Hoel

Kommunestyret opprettholder bygningsrådets
vedtak i sak 12/101. Dette innebærer at forslag

Fullført.
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Bjørndalshagen - krav om
behandling i kommunestyret

Vedtak

Iverksettingsrapport

til mindre endring av del av reguleringsplan for
Bjørndalshagen i medhold av pbl § 12-11 ikke
blir sendt på høring og lagt ut til offentlig
ettersyn. Vedtaket er av prosessledende karakter, og kan ikke regnes som enkeltvedtak.
Vedtaket er dermed endelig, og kan ikke
påklages videre i forvaltningen.

Se sak 13/22.

K.styre 13/6

Lønset Idrettslag - søknad om
tilskudd til innkjøp av ny
løypemaskin

Arild Hoel

Lønset IL innvilges et tilskudd på kr 300 000,fra infrastrukturfondet til kjøp av ny tråkkemaskin.

Fullført.

K.styre 13/7

Møteplan 2013

Ingrid Lien

Kommunestyret fastsetter møteplanen for 2013
i tråd med vedlagte oversikt og presiseringene i
saksinnledningen.

Fullført

K.styre 13/8

Revisjon av reglement for
godtgjøring til folkevalgte

Ingrid Lien

1. Forslag til revidert "Reglement for godtgjøring til folkevalgte" godkjennes som framlagt
og iverksettes fra 30.01.2013.
2. Godtgjørelse til ordfører fastsettes til
kr.726.300 i 2013, 90% av rådmannens lønn i
henhold til vedtatt budsjett for 2013. Budsjettvedtaket vedr. Ordførers godtgjørelse oppheves
som følge av nytt reglement for godtgjøring.
3. Godtgjørelsen til medlemmene i Oppdal
ungdomsråd endres til kr. 250 per representant
per møte fra og med 2013.

Fullført

K.styre 13/9

Prosjekt beitekartlegging i
Oppdal - 2013-2015

Gro Aalbu

Oppdal kommunestyre vedtar oppstart av
Avtale underskrevet,
prosjekt beitekartlegging i Oppdal, jfr. tidligere tiltaket påbegynnes
vedtatt tiltaksdel i Beiteplan for Oppdal 2009sommer 2013.
2012. Avtale om oppdrag mellom Norsk Institutt for Skog og landskap og Oppdal kommune
godkjennes. Oppdraget finansieres ved bruk av
skjønnsmidler kr. 400.000,- og uttak av Plan og
forvaltning sitt disposisjonsfond med kr.
276.300,- pr. år i 2014 og 2015. Disposisjonsfondet er pr. 01.01.13 på kr 3.664.128,82.

K.styre 13/10

Revidering av Landbruksplan
for Oppdal 2013-2021

Gro Aalbu

Kommunestyret vedtar å revidere Landbruksplan for Oppdal for perioden 2013 -2021.
Styringsgruppen vedtas sammensatt som
følger:
Politiske representanter fra kommunestyret 2
stk
Ungdommens kommunestyre 1 repr.
Landbruksrådet (faglaga) 4 stk
Næringsmiddelindustri 1 repr.
Grunneierlag 1 repr.
Næringsforeningen 1 repr.
Fylkesmannens landbruksavdeling 1 repr.
Enhet Plan og forvaltning v. landbrukskontoret
vil være sekretariat for arbeidet.
Som representanter i styringsgruppen fra
kommunestyret velges: Arnt Nerhoel og Eirin
Heggvold.

Styringsgruppen har
levert forslag til revidert
Landbruksplan. Vedtas i
kommunestyrets møte
22. mai

K.styre 13/11

Rullering av boligsosial handlingsplan 2013-2016

Frøydis
Lindstrøm

Boligsosial handlingsplan for 2013-2016 tas til
etterretning. Forslag til tiltak fremmes som
innspill til samlet prioritering i kommunens
handlingsplan.

Fullført
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Interkommunalt arkivsamarbeid - opptak av nye kommuner

Gerd S. Måren

Selskapsavtalen for interkommunalt arkiv
Trøndelag IKS 2013 godkjennes som framlagt.

Fullført

K.styre 13/13

Innkjøp av nytt GPS-utstyr

Morten Rødningen

Kommunestyret godkjenner at enhet Plan og
forvaltning investerer i nytt GPS-utstyr i henhold til tilbud datert 22.11.2012 fra Leica
Geosystems, med inntil kr 300.000,-.
Investeringen finansieres ved bruk av enhetens
disposisjonsfond, konto 25600100.

Fullført

K.styre 13/14

Søknad om skjenkebevilling i
Låven

Frøydis
Lindstrøm

1. Med hjemmel i Alkoholloven og RusmidFullført
delpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune
2012-2016 innvilges søknaden fra Cobra Låven
AS om alminnelig skjenkebevilling ved Låven.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll
etteralkoholloven.
3. Skjenketid i gruppe 3 mellom kl.16.00 og
kl.02.30 kan ikke godkjennes jfr.Oppdal kommunes ruspolitiske handlingsplan 2012-2016.
4. Skjenketidene i gruppa 1 og 2 fastsettes til
mellom kl.12.00-02.30 inne og ute alle dager
for 2 år. Skjenketid i gruppe 3 fastsettes mellom kl.16.00-02.00 inne og ute alle dager.
5. Med hjemmel i alkoholloven § 1-7c godkjennes Ole Dalen som skjenkestyrer og Åshild
Jakobsen som stedfortreder.
6. Bevillingen gjelder for 01.02.2013 30.06.2016.
7. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte
å levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen
i året som gikk som grunnlag for beregning
avskjenkebevillingsgebyr for neste år.

K.styre 13/15

Søknad om skjenkebevilling Oss Tålåst

Frøydis
Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune
2012-2016 innvilges søknad fra Oss Tållåst om
alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3.
Det stilles vilkår om at uteservering foregår på
et merket avgrenset område.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketidene i gruppe 1 og 2 fastsettes til
mellom kl.10.00-03.00 alle dager for 2 år.
Skjenketid i gruppe 3 fastsettes mellom
kl.13.00-02.00 alle dager.
4. Otte Fjøsne godkjennes som skjenkestyrer
og Stine Myhren som stedfortreder.
5. Godkjenning gjelder for bevillingsperioden
01.02.2013-30.06.2016.
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte
å levere revisorbekreftede opplysninger tilbevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i
året som gikk som grunnlag for beregning av
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skjenkebevillingsgebyr neste år.
K.styre 13/16

Søknad om skjenkebevilling i
Bryggeriet og Club Alpin

Frøydis
Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal 2012-2016
innvilges søknad fra Bryggeriet og Club Alpin
AS om alminnelig skjenking i gruppe 1,2 og 3.
det stilles vilkår om at uteservering foregår på
et merket avgrenset område.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketidene i gruppe 1 og 2 fastsettes til
kl.13.00-03.00 alle dager for 2 år. Skjenketid
for gruppe 3 fastsettes mellom kl.13.00-02.00
alle dager.
4. Skjenkestedet må utarbeide en plan for
vakthold for hele året. Frist for å utarbeide plan
for vakthold er før vinterferien 2013 (uke 8).
5. Fredrik Farstad godkjennes som skjenkestyrer og Veronica Øyen som stedfortreder.
6. Godkjenning gjelder for bevillingsperioden
01.02.2013 - 30.06.2016.
7. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte
å levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen
i året som gikk som grunnlag for beregning
avskjenkebevillingsgebyr neste år.
K.styre 13/17

Ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Everk AS

Ola Røtvei

Etter kommunestyrets vurdering har tingrettens
dom gitt kommunen solid og velbegrunnetmedhold i spørsmålet om eierskapet i Drivarettigheten, og en rettskraftig dom vil legge
premissene for hvordan skattespørsmålet skal
håndteres. Kommunestyret kan ikke se at styret
i Oppdal Everk AS har gitt anken en saklig og
holdbar begrunnelse. En eventuell anke må
være begrunnet i at det hefter feil ved tingrettens rettsanvendelse eller bevis-bedømmelse.
Styret i Oppdal Everk AS bes derfor om å ta
ankespørsmålet opp til ny behandling når
anketilsvaret fra kommunen foreligger.

Fullført

K.styre 13/18

Søknad om støtte til korpsbil Oppdal Røde Kors Hjelpekorps

Jan Kåre Husa

Kommunestyret imøtekommer Oppdal Røde
Kors sin søknad om kr 50 000,- til ny korpsbil.

Fullført

Før midlene utbetales, må prosjektet være
fullfinansiert og bil bestilt hos leverandør.
Dersom prosjektet av en eller annen grunn
skulle bli forandret ut over det som er beskrevet i søknaden, må søker rette en ny søknad om
støtte. Beløpet finansieres over infrastrukturfondet.
K.styre 13/19

Søknad i forbindelse med
statlig satsning på kommunalt
barnevern 2013

Anne Kristin
Loeng

Kommunestyret vedtar å søke Fylkesmannen i Fullført. Tilsagn om 0.9
Sør- Trøndelag om midler til 1.0 fagstilling
stilling som er tilsatt
tilstyrking av den kommunale barneverntjenes- med oppstart 01.05.13.
ten i Oppdal og Rennebu. Tilsetting skjer under
forutsetning av statlig finansiering. I tillegg
søkes det om kr. 100 000 til kompetanse- og
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samhandlingstiltak. Midlene skal brukes til
 Kompetanseheving mht bruk av individuell
plan
 Etablere kvalitetsnettverk med interkommunal barneverntjeneste i Sunndal
Ikke fullført.
 Iverksette bruk av elektronisk arkiv
Øke kompetansen og etablere forebyggende
arbeid når det gjelder vold i fremmedspråkligebarnefamilier.
K.styre 13/20

Revidering av overordnet
beredskapsplan for Oppdal
kommune

Ingrid Lien

Kommunestyret godkjenner overordnet beredskapsplan for Oppdal kommune, datert 06.mars
2013.

Søknad er sendt, men
ikke besvart fra Fylkesmannen
Fullført

Det innarbeides et punkt om øvelser i kapitel 7
etter pkt. 7.4 Transport:
7.5 Øvelser
(Håndtering av situasjoner, beskriv innhold/
hyppighet, type/størrelse.)
K.styre 13/21

Endring av vedtatt reguleringsplan for Oppdal Familie og
Aktivitetspark

Arild Hoel

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-14 endring av
Reguleringsplan for Oppdal Familie og Aktivitetspark slik det framgår av vedlagte plankart
med bestemmelser, endringer til begrenset
høring datert 29.08.12.

Ikke fullført.

K.styre 13/22

Mindre endring av del av
reguleringsplan for Bjørndalshagen - krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 13/5

Arild Hoel

Kommunestyret finner at forslaget til endring
av reguleringsplanen for Bjørndalshagen
vedr.eiendommen gnr. 284, bnr. 49 er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser og
kommuneplanens uttrykte ønske om å åpne
muligheter for å fortette Oppdal sentrum.
Bestemmelsene legger opp til høyere utnytting,
og bakgrunnen er ønsket om et mer levende og
aktivt sentrum med korte avstander, å kunne
utnytte eksisterende infrastruktur og en klimavennlig utbygging som genererer lite transport.
Kommunestyret viser til bygningslovens § 1210, og vedtar at det fremlagte forslaget til
endring av reguleringsplanens bestemmelser,
slik det fremgår av vedlegg til saka, fremmes
ved at det sendes til høring og legges ut til
offentlig ettersyn på lovfastsatt måte.

Ikke fullført.

K.styre 13/23

Endring av investeringsbudsjettet - IT-anskaffelser

Leidulf Skarbø

Kommunestyret godkjenner søknaden om å
bruke av støttetjenestenes disposisjonsfond
tilanskaffelse av 4 nye servere og oppgradering
av Citrix-løsningen, og endrer investeringsbudsjett på følgende måte:
Økt kostnad 490 000
Økt finansiering:
Bruk av støttetjenestenes disposisjonsfond:
392 000
Momskompensasjon: 98 000

Fullført

K.styre 13/24

Ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS

Leidulf Skarbø

Kommunestyret viser til de tilsendte dokumentene fra TrønderEnergi AS i forbindelse med
ekstraordinær general-forsamling den 8. april
2013, og fatter følgende vedtak:

Fullført. Den ekstraordinære generalforsamlingen er avholdt.
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1. Ordføreren gis fullmakt til å møte i generalforsamlingen og godkjenne styrets forslag om
 å konvertere deler av selskapets aksjekapital
til et obligasjonslån som samtidigoppfyller
vilkårene for et ansvarlig lån
 å endre selskapets vedtekter
2. Ordføreren gis fullmakt til å tegne Oppdal
kommune for 25 obligasjoner med pålydendeverdi på NOK 25.000.000,-.
3. For at obligasjonstegningen skal kunne
avrundes oppover til nærmeste hele obligasjonbevilges det kr 655.065,- over årets budsjett.
Bevilgningen finansieres med bruk av Kapitalfondet.
K.styre 13/25

Kontrollutvalget 2012 - årsmelding

Torill Bakken

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets
årsmelding for 2012.

Fullført

K.styre 13/26

Søknad om tilskudd - LS2013

Thorleif Jacobsen

Kommunestyret gir LS2013 kr. 360.000,- i
tilskudd til asfaltering rundt skytterhuset.
Beløpet på kr. 360.000 overføres fra konto nr.
610 6168 " Investeringer landsskytterstevne".

Fullført. Tilskuddsbeløpet er overført
LS2013.

K.styre 13/27

Avløp Midtbygda skole utvidelse prosjekt

Thorleif Jacobsen

1. Kommunestyret godkjenner å øke kostnadsrammen for prosjektnr. 6134 ”Tilkobling
avløpsnett Midtbygda skole” med kr. 700,000,fra kr.600.000,- til kr. 1.300.000,- for å tilrettelegge for private tilknytninger til avløpsledningen.

Ikke fullført. Kontrakt
med entreprenør er
inngått og arbeidet er
under utførelse.

2. Økningen i rammen for på kr. 700.000,-,
finansieres på følgende måte;
Låneopptak VA-området: kr. 550.000,Momskompensasjon kommunalt tiltak: kr.
150.000,13/28
K.styre

Behandling av merverdiavgift i Thorleif Jacobutbyggingsområder
sen

Kommunestyret vedtar å legge rådmannens
tilråding til formannskapet som nevnt isaksutredningen, til grunn for vedtak i kommunestyresak K. 13/28:
1. Når vilkårene for å benytte justeringsreglene
for mva (Lov om merverdiavgift kapittel 9)er
tilstede, legges disse til grunn ved utbyggingsavtaler med private utbyggere.
Kommunen videreformidler 20% av mottatt
mva til utbygger. Kommunens andel skalvære
80% av mottatt mva og inkluderer årlige kostnader for administrasjon av ordningen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå egen avtale
med aktuelle utbyggere som regulerer detaljene
knyttet til justeringsreglene.
2. Kommunen kan inngå avtale med privat
utbygger om å benytte anleggsbidragsmetoden
der kommunen har egne prosjekter som sammenfaller med en privat utbyggers prosjekt.
Det forutsettes at den private utbyggers del av
prosjektet utgjør en relativt beskjeden del av
totalprosjektet, og at det stilles bankgaranti.
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3. Dersom verken justeringsreglene for mva
eller anleggsbidragsmetoden kan benyttes,
belastes mva den private utbygger.
K.styre 13/29

Asfaltering Heggvegen/Oldervegen 2013

Aleksander Husa

Søknad om å forskuttere asfaltering i den
kommunale vegene Heggvegen og Oldervegen
i henhold til vedlagte kart innvilges etter gjeldende regler og praksis, Oppdal kommuneforskutterer kostnadene ved asfaltering i Heggvegen/Oldervegen og vil kreve sitt utlegg
tilbakebetalt i løpet av en tre-års periode. Dette
beløpet er kr 170.000.- fordelt på 14 eiendomsbesittere; kr 12.150.- pr. eiendom-besitter.

Ikke fullført. Orienterende skriv er sendt
beboerne og asfaltering
er planlagt gjennomført
sommeren 2013.

Investeringsbudsjettet endres på følgende måte:
 Nytt prosjekt Asfaltering Heggvegen/
Oldervegen: Kostnad kr 308.600.Finansiering:
Omdisponering for prosjektet "oppgradering
kommunale veger" kr 138.600.Refusjon fra eiendomsbesitterne: kr 170.000.-.
K.styre 13/30

Regulering av festeavgift tilbud på innløsning

Dag H. Gorseth

Kommunestyret vedtar innløsning av eiendommen gnr. 271 bnr. 1 fnr. 17 iht. kjøpekontrakt som følger som vedlegg 3 til denne sak.

Fullført.

Innløsningssummen inkl. alle kostnader med
eiendomstransaksjonen finansieres ved bruk
avkapitalfondet.
Avtale om innløsning av eiendommen undertegnes av ordfører.
K.styre 13/31

Innføring av nettbrett - etiske
retningslinjer

Ola Røtvei

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide
etiske retningslinjer for bruk av ipad, mobiltelefon og sosiale medier i politiske møter.

K.styre 13/32

Områdereguleringsplan Oppdal sentrum - forslag til planprogram

Jan Kåre Husa

Planprogram datert 28.02.2013 for OmrådereFullført
guleringsplan for Oppdal sentrum legges ut til
offentlig ettersyn og sendes på offentlig høring
i medhold av plan- og bygningslovens § 12-9.
Samtidig meldes det oppstart av planarbeidet.
Endring i sør øst planområdet utvides slik at
den følger Kåsenveien, Kantarellvegen, g/s
Morkelvegen mot Fritidsparken. Endring i nord
vest planområdet utvides slik at den følger
Luvegen, krysset Bjerkeveien/Auneveien,
deretter ned mot opprinnelig foreslått reguleringsgrense v/ R 70.

K.styre 13/33

Skisseprosjekt for ny idrettshall

Leidulf Skarbø

Kommunestyret viser til arbeidsgruppas rapFullført.
port om ny idrettshall, og ser seg ikke i stand til
å prioritere prosjektet i den kommende planperioden. Derfor oppfordres Sør-Trøndelag
Fylkeskommune til å etablere sin egen idrettshall i forbindelse med Oppdal videregående
skole.

K.styre 13/34

Tilstandsrapport - Oppdalssko- Johan Jensen

Kommunestyret tar "Tilstandsrapport, Opp-
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Fullført.
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K.styre 13/36

Tilleggsbevilgninger - lokale
lønnsoppgjør

Vedtak

Iverksettingsrapport

dalsskolen - 2012 til orientering.
Leidulf Skarbø

Som følge av lokale lønnsoppgjør høsten 2012
endrer kommunestyret driftsbudsjettet for 2013
på følgende måte:

Fullført

(tallreguleringen er ikke gjengitt)
K.styre 13/37

Søknad om fritak fra politisk
verv - Nina E. Eide

Gerd S. Måren

Med hjemmel i kommuneloven, § 15,2, vedtar
kommunestyret at Nina E. Eide gis permisjon
fra sitt verv som vararepresentant i kontrollutvalget for resten av inneværende valgperiode.
Kommunestyret velger Bjørg Golten Sneve
som ny vararepresentant utenom kommunestyret for Johan Lund Furunes.

Fullført

K.styre 13/38

Stillingen som rådmann i
Oppdal

Ola Røtvei

1. Åremålskontrakt med Dagfinn Skjølsvold i
stillingen som rådmann i Oppdal, forlenges for
en ny åremålsperiode på 6 år.

Fullført

2. Formannskapet får fullmakt til å inngå ny
arbeidsavtale med Dagfinn Skjølsvold.
K.styre 13/39

Folkehelsedimensjonen i
saksframlegg

Ola Røtvei

Folkehelseloven angir kommunens ansvar og
oppgaver i folkehelsearbeidet. Dette innebærer
bl.a. å fremme folkehelse innen de oppgaver og
med de virkemidler kommunen er tillagt,
gjennom lokal utvikling og planlegging, samt
forvaltning og tjenesteyting. Oppdal kommune
forholder seg til gjeldende bestemmelser i
folkehelseloven. Dette gjenspeiles i kommunens plansystem der bl.a. folkehelse er en av
tre kritiske suksessfaktorer for god livskvalitet.
Ordføreren er enig med interpellanten i at
folkehelsedimensjonen bør avklares særskilt i
saksframlegg til politiske organ. Temaet bør
være et fast sjekkpunkt/eget avsnitt i saksframlegget der det er relevant. Ordføreren tilrår
derfor at forslag til vedtak settes på sakskartet
og behandles i dette møtet. Ordføreren vil
derfor anbefale at kommunestyret slutter seg til
forslaget.

Fullført

K.styre 13/40

Oppdal E-verk AS - rettstvist

Ola Røtvei

Kommunestyret avventer den bebudede uttalelsen fra Skatt Midt-Norge før det iverksettes
noen nye tiltak i saken. Dersom uttalelsen fra
Skatt Midt-Norge mot formodning ikke aksepterer dommen fra Tingretten, har kommunestyret til hensikt å bringe saken inn for Skattedirektoratet eller Finansdepartementet.

Fullført
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10/06
Søknad om justering av festeDag H. Gorseth
grense for gnr. 293 bnr. 3 fnr. 5

Vedtak

Iverksettingsrapport

Formannskapet vedtar at Oppdal kommune sin
festekontrakt med Arvid Sveen for gnr. 293
bnr. 3 fnr. 5 reduseres med areal som vist på
vedlegg 6 med rød skravur. Festeavgiften
reduseres tilsvarende Festearealets arealreduksjon. Alle omkostninger som følge av grensejusteringen bekostes av Arvid Sveen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendig avtale
med Arvid Sveen. Slik avtale undertegnes av
Oppdal kommune v/ordfører.

Ikke fullført. Avventer
tilbakemelding fra
grunneier om grensejusteringen ønskes gjennomført.

F.skap

10/11

Sletting av feste på gnr.293
bnr.3 fnr.1

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at festekontrakt for gnr.
293 bnr. 3 fnr. 1 skal slettes, samt at eiendommen gnr. 293, bnr. 3. fnr. 1 skal bringes til
opphør ved sammenføyning med gnr. 293, bnr.
3, fnr. 5. Rådmann gis fullmakt til å utarbeide
nødvendig erklæring om sletting, som undertegnes av ordfører.

Ikke fullført

F.skap

10/47

Søknad om vegrett/erverv av
kommunal grunn

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at Anders Hoel kan gis
Ikke fullført Avventer
vederlagsfri vegrett over kommunens eiendom detaljregulering iht.
basert på de skisser som fremgår av Hoel sin
vedtaket.
søknad, vedlegg 2. Det settes som forutsetning
at atkomst over kommunens eiendom gnr. 294
bnr. 32 avklares gjennom behandling av detaljreguleringsplan for Øvre Sandbekkhaug, før
formell vegrettsavtale kan inngås. Dersom
vegtrase avviker vesentlig etter at endelig
vedtatt detaljreguleringsplan foreligger må ny
søknad fra Hoel legges frem for Formannskapet
tilbehandling. Det settes som vilkår i en vegrettsavtale at kommunen (eller den aktør som
kommunen tillater får utbygge kommunens
areal) får rett til å bruke vegen og infrastruktur
som anlegges i vegkroppen. Før vegrettsavtale
kan gis må det også avklares hvilke sidearealer
som beslaglegges til ny veg.

F.skap

11/21

Salg av tomt gnr.24 bnr.47

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at boligtomt gnr. 24 bnr.
47 selges for kr 121.797,-. I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger ved selve
eiendomsoverdragelsen. Rådmann gis fullmakt
til å inngå nødvendig avtale. Kjøpekontrakt
undertegnes av ordfører på vegne av Oppdal
kommune.

Fullført

Tomta averteres i Oppdalingen og Oppavisen
med frist for å søke på denne. Dersom det er
flere søkere på tomta, foretas loddtrekning av
Bygg og Eiendom. Det er kun tillatt å sende en
søknad pr. familie. Tomta kan ikke selges til
utbyggingsfirma. Når det gjelder boplikt og
byggeklausul, legges til grunn desamme standard salgsvilkårene som kommunestyret har
vedtatt skal gjelde for kontraktene som brukes i
boligområdet Brennhaug - Mjøen.
F.skap

12/3

Boas II-Forprosjekt og endringer

Per Olav Lyngstad

Formannskapet som styringsgruppe mener
endringene som er foreslått av ROJO arkitekter
AS ligger innenfor overordnet ramme fastsatt
av Kommunestyret i sak 11/26. Det forutsettes
at endringen kan gjennomføres innenfor vedtatt
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investeringsramme.
F.skap

12/13

Søknad om kjøp av boligtomter

Dag H. Gorseth

Formannskapet ber rådmannen om å gjennomføre taksering av eiendommene Dovrevegen og
Lerkevegen, jfr. som vist på vedlegg 1-3. Etter
at takst er gjennomført og foreligger hos Oppdal kommune, skal rådmann igangsette forhandlinger om opsjonsavtale med Oppdal Bygg
AS for arealene. Fremforhandlet opsjonsavtale
undertegnet av Oppdal Bygg AS legges frem
for formannskapet til godkjenning.

Ikke fullført. Takst
oversendt utbygger.
Avventer tilbakemelding

F.skap

12/18

Utvikling av kommunal grunn
del av gnr.271 bnr.8

Dag H. Gorseth

1. Formannskapet ber rådmannen om å gjennomføre taksering av eiendommen gnr. 271
bnr. 8, jfr. vedlegg 2, som utføres av to uavhengige takstmenn med nødvendige kvalifikasjoner.

Ikke fullført. Taksering
utført. Vedtatte priser
oversendt utbygger.
Avventer tilbakemelding

2. Etter at takst er gjennomført og foreligger
hos Oppdal kommune, innledes forhandlinger med Oppdal Turistutvikling AS om opsjon
på eiendommen del av gnr. 271 bnr. 8. I opsjonsavtalen skal takstresultatet legges til
grunn som pris på eiendommen. Fremforhandlet opsjonsavtale med Oppdal Turistutvikling AS legges fram for formannskapet til
endelig godkjenning.
3. Det forutsettes at de kostnader som er forbundet med kommunens juridiske og tekniske bistand, samt alle kostnader med selve
eiendomstransaksjonen skal dekkes gjennom
opsjonsavtalen/tomtesalget.
F.skap

12/19

Samhandling med Sunndal
kommune

F.skap

13/1

F.skap

F.skap

Frøydis
Lindstrøm

Formannskapet tar rådmannens kartlegging og
utredning av mulig samarbeid om helse - og
omsorgstjenester med Sunndal kommune til
orientering og ser fram til den videre oppfølgingen når det gjelder samarbeid som beskrevet
i pkt. 3, 4 og 5.

Det har vært gjennomført 4 samarbeidsmøter
i 2012. Arbeidet videreføres i 2013. Ingen
tiltak iverksatt.

Utestående fordringer 4.kvartal Anne Nygård
2012

Formannskapet tar oppgaven til etterretning.

Fullført

13/3

Søknad om støtte til utbedring
av vei inn til Oppdal Hestesportsklubb sitt anlegg i Prestmoen

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at søknad fra Oppdal
Hestesportsklubb om kr 30.000,- til oppgradering av veg inn til hestesportssenteret, avslås.

Fullført

13/4

Søknad om kjøp av eiendommen gnr. 29 bnr. 9

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at Kåsenveien 11B AS
Fullført
tilbys eiendommen gnr. 29 bnr. 9 inklusive
påstående bygning for kr 765.000,-. Kåsenveien
11B AS gis frist på inntil 2 måneder til å ta
stilling til tilbudet.
Dersom kommunens tilbud aksepteres gis
rådmann fullmakt til å inngå nødvendig avtale
med Kåsenveien 11B AS .Dersom Kåsenveien
11B AS ikke aksepterer tilbudet, legges eiendommen gnr. 29 bnr. 9 ut i det åpne markedet
for salg.

F.skap

13/5

Regionale utviklingsmidler

Jan Kåre Husa

Framlagt årsmelding og regnskap for dispone-
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13/6

Anne Nygård

Avskriving eldre restanse
husleie

Vedtak

Iverksettingsrapport

ring av regionale utviklingsmidler 2012 i
Oppdal tas til orientering.
Formannskapet avskriver følgende krav som
uerholdelige:

Fullført

henhold til forliksklage av 06.10.1998 og
07.09.1999.
uset.
F.skap

13/7

Utvikling av kommunal grunn
del av gnr. 271 bnr. 8

Dag H. Gorseth

U. off, off. l. § 23, første ledd

Ikke fullført

F.skap

13/10

Søknad om sponsorstøtte Tare Teksum

Jan Kåre Husa

Formannskapet innvilger søknaden fra Tare
Teksum. Kr 20 000,- bevilges over formannskapets tilleggs-bevilgningskonto.

Fullført

F.skap

13/11

Søknad om støtte til Norgesmesterskapet i alpint 2013

Jan Kåre Husa

Formannskapet viser til utlyst invitasjon om å
Fullført
søke støtte til landsdekkende arrangement med
søknads-frist 01.02.2013. Formannskapet
bevilger kr 50 000,- som støtte til Alpingruppa i
Oppdal IL i fbm. NM alpint 2013. Beløpet
dekkes over konto 14071.085.385 - tilskudd til
private.

F.skap

13/12

Søknad om kjøp av tomt opsonsavtale

Dag H. Gorseth

Formannskapet ber Rådmann om å gjennomføre taksering av eiendommen del av gnr. 280
bnr. 7, jfr. vedlegg 2. Taksering utføres av en
uavhengig takstmann med nødvendige kvalifikasjoner.

Ikke fullført. Taksering
av eiendommen under
utførelse av takstmann

Etter at takst er gjennomført og foreligger hos
Oppdal kommune, innledes forhandlinger med
Admento AS om opsjon på eiendommen del av
gnr. 280 bnr. 7. I opsjonsavtalen skal takstresultatet legges til grunn som pris på eiendommen.
Fremforhandlet opsjonsavtale med Admento
AS legges frem for Formannskapet til endelig
godkjenning.
Det forutsettes at de kostnader som er forbundet
med kommunens juridiske og tekniske bistand,
samtalle kostnader med selve eiendomstransaksjonen skal dekkes gjennom opsjonsavtalen/tomtesalget.
F.skap

13/13

Søknad om kjøp av gnr. 204
bnr. 57

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at Kilde, fester av gnr.
204 bnr. 57 får innløst sin festetomt for kr
97.008,-

Fullført

Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendige
avtaler vedrørende innløsningen.
F.skap

13/14

Søknad om kjøp av tillegg til
boligtomt gnr. 304 bnr. 17

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at eier av eiendommen
Fullført
gnr. 304 bnr. 17 kan tillegges ca 20 m2 fra
kommunens eiendom gnr. 95 bnr. 4, som vist
med rød farge på vedlegg 1 til dette saksfremlegget. Arealet selges for 7 kr 50,- pr. m2.
Kjøper betaler i tillegg alle omkostninger ved
selve eiendomsoverdragelsen. Rådmann utarbeider nødvendig avtale med kjøper. Slik avtale
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undertegnes av Ordfører.
F.skap

13/15

Drivdalsheiemn,gnr.53 bnr. 11
-Justering av eiendomsgrense

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at makeskifteavtale
Fullført
datert 28.2.2013, slik den følger som vedlegg 2,
godkjennes. Makeskifteavtalen oversendes
Drivdalsheimen SA for underskrift. Makeskifteavtalen undertegnes deretter av ordfører.

F.skap

13/16

Gjevilvassveien - vedtekter orientering

Dag H. Gorseth

Oppdal formannskap tar forslag til vedtektsend- Fullført
ring til orientering. Oppdal kommune deltar i
rollen som grunneier på årsmøtet i Gjevilvassveien.

F.skap

13/17

Søknad om midler til feiring av Ola Røtvei
Stemmerettsjubileet 1913-2013

Formannskapet bevilger kr 25 000,- til markering av Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.
Beløpet bevilges fra konto 14717.240 Tilf.
utgifter etter formannskapets bestemmelse.
Saldo på kontoen er kr 155 000,-
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08/115

Saksbehandler

Forslag til reguleringsplan (Guri Conradi)
for del av Bjørndalshagen,
gnr. 283 bnr. 1

Vedtak

Iverksettingsrapport

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker
viser til saksinnledninga og vedtar i medhold av
plan- og bygningslovens § 27-1 pkt. 2 forslag til
reguleringsplan for del av Bjørndalshagen, gnr.
283/1, datert 28.06.2006, utlagt til offentlig
ettersyn og sendt på lovbestemt høring. Før
dette gjøres må følgende endres på plankartet, i
samsvar med skisse merket plan og forvaltning
18.07.2008:
Bekken legges inntil den østlige grensa for
friområdet på nordsida av Fa 2 og det vises
et 5 m bredt friområde på vestsida av den
omlagte bekken. Tomt B6 og B9 reduseres
tilsvarende.
Tomt B3 vises til friområde.
Vinkelvegen reguleres til 8,0 m bredde
inkl. vegskulder
Reguleringsbestemmelsene endres som følger:
1.0 Offentlig veg må inn som reguleringsformål

Ikke fullført. Avventer
oppretta plandokumenter fra
planlegger for utlegging til
offentlig ettersyn/høring.

2.0 Overskrifta må endres fra fritidsbebyggelse
til boligbebyggelse
2.1 Ny setning tas inn: ”Bebyggelsen kan oppføres med tillatt mønehøgde 7,5 m over ferdig
planert terreng”.
2.2 Bestemmelsen tas ut
2.3 Første setning endres slik at det framgår at
dette skal ligge ved den enkelte byggesøknad.
Siste setning strykes.
2.4 Ny bestemmelse tas inn: ” Den samlede
tillatte bebyggelse kan oppføres som: a) én
bygning (bolig og uthus/garasje under samme
tak, eller b) to bygninger (frittstående bolig og
frittstående uthus/garasje)”.
2.5 Ny bestemmelse tas inn: ”Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet på
tomta”.
2.6 Ny bestemmelse tas inn: ”På den enkelte
tomt skal mest mulig av eksisterende vegetasjon
bevares. Byggearbeidet må utføres så skånsomt
som mulig og utgravde masser må plasseres
slik at de ikke virker skjemmende”.
2.7 Ny bestemmelse tas inn: ”Det må foreligge
godkjent teknisk plan som viser vegprofiler,
vatn og avløp før fradeling av tomtene kan
finne sted”.
3.0 Friområde: ny bestemmelse tas inn: ”I
friområdene skal eksisterende vegetasjon søkes
bevart. Det kan opparbeides lekeplass og
gangveg i friområdene”.
4.1 Foreslått tekst tas ut og ny bestemmelse tas
inn: ”Fa 1 er felles for tomt B1, B2 og ubebygde tomter sør for planområdet. Fa 2 er felles
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for tomtene B4-B9”.
4.2 Ny bestemmelse: ”Planlagte veger må være
opparbeidet før det kan bygges boliger i området”.
5.1 Endres til: ”I spesialområde for bevaring av
NGO-fastmerke kan det ikke foretas anleggsarbeider eller andre inngrep som kan skade
eksisterende landsnettpunkt”.
BYRÅ

11/10

274/67-begjøring om
seksjonering av boligeiendom fra Norrøn Laft
Oppdal AS

Erik Bodin

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker)
gir i medhold av lov om eierseksjoner § 9
tillatelse til seksjonering av gnr. 274, bnr. 67 i 4
boligseksjoner i samsvar med begjæringen.

Ikke fullført.
Tiltakshaver har varslet at
det kommer endring av
tiltaket. Videresending av
seksjonering er stilt i bero.

BYRÅ

11/122

Reguleringsplan for
boligområde på Driva endring. 1.gangs behandling

Jan Kåre Husa

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker,
vedtar i medhold av plan- og bygningslovens §
12-10 at forslag til Reguleringsplan for Driva
boligfelt datert 21.06.2011 legges ut til offentlig
ettersyn og sendes på lovbestemt høring.
Kommuneplanens arealdel, delplan Driva,
foreslås endret slik at det blir samsvar mellom
reguleringsplanområdet og avgrensingen for
formålet i delplanen, jfr. plan-og bygningslovens § 11-17.

Fullført

BYRÅ

12/24

Klage på dispensasjon fra
reguleringsplan Kleberberget område A gnr.271
bnr. 3

(Tor Sæther)

Bygningsrådet kan ikke se at klagen fra Inger
Rudjord inneholder opplysninger eller momenter som ikke ble vurdert ved behandlingen av
sak 11/152. Bygningsrådet viser til saksvurderingen og fastholder
sitt vedtak i sak 11/152. Klagen er ikke tatt til
følge, og oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag til endelig avgjørelse.

Ikke fullført. Fylkesmannen
opphevet kommunens
vedtak og har sendt saka
tilbake for ny behandling.

BYRÅ

12/27

191/1-Søknad om oppføring av naust/målebu ved
Gjevilvatnet - ny behandling

Eirin Berge

Bygningsrådet viser til klage av 14.07.12 fra
John H. Aalbu, og finner å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for
LNFR-område, sone 1, pkt. 14, til bygging av
naust slik det er søkt
om, jfr. pbl. § 19-2. Det settes som vilkår for
dispensasjonen at omhandlede målebu inkorporeres i naustet. BYA skal ikke overstige 25 kvm.
Bygningsrådet viser for øvrig til kommuneplanens bestemmelser om utforming av naust, jfr.
pkt. 9. Det er en forutsetning at naustet innpasses i terrenget, slik det er forklart fra søkeren.
Bygningsrådet ser det slik at naustet vil bli
liggende lavt i landskapet, og vil falle naturlig
inn i miljøet på setervangen. Ved inkorporering
av målebua i naustet, vil en unngå å oppleve
målebua som et fremmedelement som vil kunne
forringe opplevelsen av gamle
kulturtradisjoner. Bygningsrådet ser naustet som
en god kombinasjon av ønskede og nødvendige
løsninger. Bygningsrådet kan derfor ikke se at
kommuneplanens forbudsbestemmelse er tilsidesatt verken nevneverdig eller negativt ved

Fullført.
Innsigelse fra Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag er tatt til
følge at settefylkesmann
(Møre og Romsdal).
Naust/målebu er ikke tillatt
oppført.
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en slik løsning. Etter en samlet vurdering mener
bygningsrådet at fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene, og i inntrykksmessig sammenheng anser
bygningsrådet det vesentlig at en unngår en
frittstående målebu som et lite akseptabelt
fremmedelement. Bestemmelsene i NML §§ 812 anses ivaretatt.
BYRÅ

12/48

Søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens
arealdel - oppføring av
fritidsbolig på gnr. 230
bnr. 76

(Anita Kleven)

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker, Fullført.
viser til plan- og bygningslovens § 19-2 og går
inn for at det gis dispensasjon fra pkt. 14
(LNFR) i bestemmelsene til kommuneplanens
arealdel for å oppføre fritidsbolig på eiendommen Haraldshaugen II, gnr. 230, bnr 76 i samsvar med søknaden. Før bygningsrådet sluttbehandler saken, forutsettes det innhentet uttalelse
i samsvar med praksis i slike saker, jfr. pbl. §
19-1.
Bygningsrådets begrunnelse er at tiltaket ikke
anses å medføre ytterligere areal- og ressursmessige ulemper enn de allerede 20 eksisterende
bebygde fritidseiendommer som ligger i umiddelbar nærhet og som tidligere er tillatt bebygd i
LNF-område, sone 1. Bygningsrådet viser
særlig til at det helt nylig er gitt dispensasjoner
for nyetablering av fritidsbebyggelse på tidligere ubebygde nabotomter. Bygningsrådet finner
at de uttalelser og vurderinger som er gjort i
forbindelse med disse sakene også har den
samme gyldighet for denne tomta når det gjelder
LNF(R)-reglene, Naturmangfoldslovens regler
og kulturlandskapsverdiene. Bygningsrådet
legger ellers til grunn at denne tomta er godkjent
fradelt etter jordlovens bestemmelser i 1969, og
at den i ettertid er behandlet som selvstendig
matrikulert tomt, både ved omsetning og av
Oppdal kommune.
Det er bygningsrådets forutsetning at bebyggelsen skal tilpasses terreng og vegetasjon på
eiendommen, og at retningslinjer for bygging i
Gjevilvassdalen som er vedtatt i kommuneplanens arealdel, skal legges til grunn. Prinsippene
i naturmangfoldslovens §§ 8-12 anses ivaretatt.

BYRÅ

12/93

Tørvessetra,gnr 194 bnr
1-fastsetting av ny rivingsfrist og vedtak om
tvangsmulkt

Arild Hoel

1. I medhold av forvaltningslovens § 35, 1. ledd, Ikke fullført.
bokstav a, omgjør bygningsrådet pkt. 3 i sitt
vedtak i sak 11/28. I medhold av plan- og
bygningslovens § 32-3 fastsettes ny frist for
riving av anneks og uthus på Tørvessetra, gnr
194 bnr 1, til 01.09.13. Så snart rivingen er
gjennomført skal det gis skriftlig melding til
Oppdal kommune.
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 32-5
fastsettes en tvangsmulkt på kr. 500, pr. døgn.
Tvangsmulkten løper fra 02.09.13 og inntil
riving av de to ovennevnte bygningene er
gjennomført.

BYRÅ

12/96

Søknad om massedeponi
på eiendommen gnr 34
bnr 2 - vurdering av

Arild Hoel

1. Bygningsrådet viser til saksinnledningen, og
vil i medhold av § 12-1, tredje ledd, i plan og
bygningsloven kreve at det utarbeides detaljre-
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guleringsplan for massedeponi på eiendommen
gnr 32 bnr 4 før det gis tillatelse til deponering
av rene masser i området.
2. Som ledd i varsling av planoppstart må det
utarbeides planprogram i tråd med § 4-1 i planog bygningsloven, jfr. samme lovs § 12-9.

BYRÅ

12/103

Klage på vedtatt reguleringsplan for Nedre
Gulaker 2, gnr. 263 bnr. 1

(Guri Conradi)

Bygningsrådet viser til saksinnledningen og
imøtekommer klage datert 12.07.12 fra Advokat
Hovstad & Kvernrød. Bygningsrådet mener de
begrunnelsene som er gitt i klagen delvis tilfører
saken nye momenter. Bygningsrådet finner i
dette tilfellet grunn til å kunne fravike kommuneplanens bestemmelser om byggegrense til
dyrka mark og eksisterende bebyggelse. Bygningsrådet har lagt spesiell vekt på å fastsette
byggegrenser som gjør at tomtene kan utnyttes
på en rasjonell måte.

Ikke fullført.
Vedtaket er påklaget.
FM har opphevet kommunens vedtak - ny behandling.

BYRÅ

12/112

Forslag til detaljreguleringsplan for Høgmo
nedre - Sluttbehandling

Jostein Kongsvik

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker
vedtar i medhold av plan- og bygningslovens §
12-12 detaljreguleringsplan for Høgmo nedre
med følgende endringer i planforslaget, vedtatt
av bygningsrådet ved 1.gangs behandling
13.8.2012:
Planbestemmelsenes punkt 2.3.2 tas ut.
I planbestemmelsenes punkt 2.7 erstattes begrepet brukstillatelse med ferdigattest.
Følgende endring i bestemmelser
1. Tillegg pkt.2.3.1, 1.setning
50m2 pr.boenhet på egen eiendom der det er
mulig.
2. Pkt. 2.2.1, 1.setning etter komma strykes.
3. Pkt.2.7.3 endres til :
Min.50m2 uteoppholdsareal pr.boenhet skal
opparbeides og ferdigstilles før brukstillatelse
kan gis.
Pkt. 2.3.1 Blir da slik
For alle boenhetene som oppføres i planområdet, skal totalt uteoppholdsareal innen den
enkelte eiendom pr,boenhet utgjøre 50m2
pr.boenhet på egen eiendom der dette er mulig.
Uteoppholdsarealet er de deler av tomta som er
egnet for formålet og som ikke er bebygd eller
avsatt til kjøring og parkering. Overbygd del av
terrasser regnes som oppholdsareal.

Ikke fullført.
Vedtaket er påklaget.
Oversendt FM for endelig
avgjørelse.

BYRÅ

12/120

Søknad om deling av
eiendommen Kalvhageseteren,gnr. 239 bnr. 3 i
Oppdal. Søker Kurt
Engelsjord

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet imøtekommer delvis søknaden,
og gir med hjemmel i Plan- og bygningsloven §
20-1 og Jordlovens § 12, tillatelse til justering
av tomtegrenser for gnr. 239, bnr. 29 med
utgangspunkt i vedlagte kartutsnitt datert
29.10.2012.Totalt tomteareal må ikke overstige
2 daa.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.

Ikke fullført.
Vedtaket er påklaget, sendt
FM for klagebehandling.
Fm har opphevet kommunens vedtak - ny behandling.

BYRÅ

12/134

191/1 Klage på bygningsrådets vedtak om dispensasjon i utvalgssak
12/27,naust/målebu
Gjevilvatnet, John Aalbu

Arild Hoel

Bygningsrådets konklusjon i saken blir som
følger:
Bygningsrådet viser til endelig klage fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 07.09.12.
Bygningsrådet kan ikke se at klagen frembringer
momenter som ikke har vært vurdert under

Fullført.
Innsigelse fra Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag er tatt til
følge at settefylkesmann
(Møre og Romsdal).
Naust/målebu er ikke tillatt
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saksbehandlingen tidligere, og står fast ved
vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel. Bygningsrådet kan ikke se at en dispensasjon i denne saken vil skape presedens i
forhold til bygging av naust, og heller ikke
undergrave kommunens praksis på området.
Bygningsrådets vedtak i utvalgssak 12/27 blir
stående uendret. Klagen fra Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag oversendes klageinstansen
(Sette-Fylkesmann) for endelig avgjørelse.

oppført.

BYRÅ

12/137

Søknad om konsesjon gnr. Jenny Kristin
298 bnr. 44
Heggvold

Med hjemmel i konsesjonslovens §2, jfr. §10
imøtekommer Bygningsrådet søknaden fra
Målfrid Hansen om konsesjon på eiendommen
gnr. 298 bnr. 44.Dette innebærer fritak fra
boplikt for nåværende eier. Fritaket begrunnes
med eiendommens beliggenhet. Ved eventuelt
salg av eiendommen må søknad fremmes på
nytt.

Ikke fullført.
Vedtaket er påklaget, og
oversendt FM for klagebehandling.

BYRÅ

12/140

Forslag til detaljreguleringsplan for Øverlia, gnr.
305 bnr. 48 - Ny 1.gangs
behandling

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-11 at forslag til reguleringsplan for Øverlia, gnr 305 bnr 48, sendes på
ny høring og legges ut til offentlig ettersyn. Før
dette kan gjøres må følgende endringer foretas:

Fullført.

Arild Hoel

Med unntak av de arealene som vises til veg og
parkering vises hele planområdet som fritidsbebyggelse.Det legges inn en byggegrense mot
sørvest. Byggegrensen følger avgrensningen for
det arealet som i plankart datert 01.06.12. er vist
til landbruksformål.
§ 1.1. Punktet om bebyggelse og anlegg endres
til: Fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg
§ 1.2. Planens formål. "/ næringsbebyggelse"
strykes.
§ 2. Fellesbestemmelser
Nytt pkt. 2.4.: På arealet sørvest for byggegrense vist i plankart datert -- -- ---- kan det gjennomføres tiltak som ikke krever søknad om
tillatelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 20-3.
Nåværende punkter 2.4. - 2.7. gis fortløpende
nummerering fra 2.5. - 2.8.
§ 3 Bebyggelse og anlegg
§ 3.1. endres til: Fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg
Pkt. 3.1.1. går ut, og erstattes med: Søknadspliktig bebyggelse og anlegg skal ikke plasseres
sørvest for byggegrense vist i plankart datert -- - ----.
Pkt. 3.1.2. endres til: Bebyggelsen i planområdet
skal oppføres i samme byggestil, med felles
formuttrykk, materialvalg og farger.
Pkt. 3.1.3. endres til: Maksimal utnyttelsesgrad
er 30 % BYA.
Pkt. 3.1.11. endres til: Det skal opparbeides
minimum 1 parkeringsplass for hver enhet.
§ 4 Samferdsel og infrastruktur
Pkt. 4.1. endres til: Nye parkeringsplasser kan
bygges innenfor rammen av 30 % BYA.
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12/141

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-11 å legge forslag datert
24.11.11. til detaljreguleringsplan for Vetlgjerdet hytteområde, gnr 237 bnr 1, ut til offentlig
ettersyn, og å sende forslaget på lovbestemt
høring.Før dette gjøres må planforslaget endres
slik:
Hensynssonen trekkes utenfor H6 og H7 (som
beholdes). Også vegløsningen holdes utenfor
henssynssonen.

Fullført.
Revidert plan under utarbeiding etter innsigelse fra
Fylkesmannen.

Forslag til detaljreguleringsplan for Vetlgjerdet
hytteområde,gnr. 237 bnr.
1 - ny 1.gangs behandling

o Pkt. 2.1. suppleres med følgende: Fremmede,
nye plantearter skal ikke innføres i forbindelse
med tilsåing og beplantning i planområdet.
o I pkt. 3.4. endres brukstillatelse til byggetillatelse.
o Pkt. 3.5. flyttes til § 2 Fellesbestemmelser som
nytt pkt. 2.9.
BYRÅ

12/144

Søknad om fradeling av
Gro Aalbu
areal for sammenføyning
med fire eksisterende
hyttetomter - gnr. 271 bnr.
91 - Vangslia

Bygningsrådet finner med hjemmel i Jordlovens
§ 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav
m å delvis imøtekomme søknad om deling av
eiendom gnr 271 bnr 91.Arealet mellom eksisterende hyttefelt og gjeldende reguleringsplans
grense for byggeområde fritid
tillates fradelt, arealet omfatter ca 1000 m2.
Arealet deles i fire og tillegges hver enkelt av de
fire hyttetomtene gnr/bnr 271/105, 271/107,
271/111 og 271/115.Det stilles som vilkår at
tilleggsarealet sammenføyes med de eksisterende fritidseiendommer.

Ikke fullført. Vedtaket er
påklaget, Bygningsrådet
opprettholdt sitt vedtak.
Oversendt FM for klagebehandling.

BYRÅ

12/145

Klage på vedtak - søknad Jenny Kristin
om deling av eiendommen Heggvold
Kalvhageseteren,gnr. 239
bnr. 3 i Oppdal

Bygningsrådet kan ikke se at anførslene i klagen
datert 15.11.2012 fra Eigil Angen har frembrakt
vesentlige nye momenter, og opprettholder sitt
vedtak i sak 12/120. Klagen er ikke tatt til følge,
og saken oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.

BYRÅ

13/1

Reguleringsplan for
Arild Hoel
Nedre Gulaker 2 - gnr 263

Bygningsrådet kan ikke at det i de to klagene
fremkommer noen nye vesentlige momenter
som tilsier at bygningsrådets vedtak i sak
12/103 1.10.2012 skal omgjøres.
Saken er behandlet i medhold av plan- og
bygningslovens § 1-9 jamfør forvaltningslovens
kapittel VI Om klage og omgjøring, og i medhold av forvaltningslovens kapittel II Om ugildhet.
Bygningsrådet vil likevel presisere at byggegrense mot vest er 4 m fra det eksisterende
steingjerdet.
Klagen oversendes fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.

Ikke fullført. Vedtaket er
påklaget, Bygningsrådet
opprettholdt sitt vedtak.
Oversendt FM for klagebehandling. FM har opphevet
kommunens vedtak - ny
behandling.
Ikke fullført.
Vedtaket opphevet av
Fylkesmannen.

BYRÅ

13/2

Klage på vedtatt detaljreguleringsplan for Høgmo
nedre

Bygningsrådet imøtekommer en del av klagen
ved å endre bestemmelsen 2.3.1 Utenomhusarealer til:
"For alle boenheter som oppføres i planområdet
skal totalt uteoppholdsareal pr. boenhet utgjøre
minimum 50 m2. Uteoppholdsarealer skal
opparbeides på den enkelte eiendom og/eller på
friområdet G1. Uteoppholdsarealer er de deler

Jostein Kongsvik
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av tomta som er egnet for formålet og som ikke
er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering.
Overbygd del av terrasser og takterrasser
regnes som oppholdsareal."
Endringene gjør kravene om opparbeidelse av
utenomhusarealer mer entydige og fleksible,
samtidig som det gir større muligheter for at
friområde G1 skal bli opparbeidet. For øvrig ser
ikke Bygningsrådet at det i klagen framkommer
opplysninger som tilsier at det skal gjøres
andre endringer av plan. Bygningsrådet ser
heller ikke at innvendingene i mot kommunens
behandling av plan er underbygget.
Saken er behandlet i medhold av plan- og
bygningslovens § 1-9 jf. forvaltningslovens
Kap. VI Om klageog omgjøring.
Klagen oversendes fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.
BYRÅ

13/3

Forslag til detaljreguleringsplan for Haugbu
hytteområde,gnr. 203 bnr
4 - 1.gangs behandling

Jostein Kongsvik

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-11 å legge forslag til
detaljreguleringsplan for Haugbu hytteområde,
del av gnr.203 bnr.4, ut til offentlig ettersyn og
sende den på høring. Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses å være i varetatt.

Ikke fullført

BYRÅ

13/4

Fornyet søknad om deling
av Stordalen, gnr. 40 bnr.
2 - May Gjerstad

Gro Aalbu

Bygningsrådet gir med hjemmel i Jordlovens §
Fullført.
12 og Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav
m. tillatelse til deling av eiendommen Stordalen
gnr. 40, bnr. 2 som omsøkt. Gårdstunet på ca 2,2
dekar og teigen 'Flata' på ca 7 da dekar fradeles
eiendommen og beholdes av May Gjerstad. Det
stilles som vilkår at resterende jord- og skogbruksarealer videreselges til Rune Snøve.
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8-12 anses
ivaretatt.

BYRÅ

13/5

194/1 - Søknad om dispensasjon fra LNF (R)område Gjevilvassdalen.
Flytting av naust og
oppføring av molo Tørvessetra, Ingebrigt
Hevle

Eirin Berge

Saken sendes tilbake til rådmannen for nærmere
vurdering av molo eller flytebrygge.

BYRÅ

13/6

206/1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
for Bakksetra, Arne Ivar
Bakk

Eirin Berge

BYRÅ

13/7

Endring i bebyggelsesplan Morten Rødningen
for Sætran gnr 77 bnr 1 og
Kalvhåggån gnr 76 bnr 1 ny behandling

Bygningsrådet i Oppdal kommune mener at det Fullført
omsøkte areal har marginal verdi som dyrka
mark og godkjenner i medhold av Plan- og
bygningslovens § 12-14 søknad om endring av
bebyggelsesplan for Sætran 77/1 og Kalvhåggån
76/1, angående flytting av hyttetomt H1.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.

BYRÅ

13/8

Søknad om konsesjon gnr. Jenny Kristin
284, bnr. 27 snr. 3
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir
med hjemmel i konsesjonslovens § 2 Eva Rønning Steen konsesjon på erverv av eiendommen
gnr. 284, bnr. 27, snr. 3. Tillatelsen gjelder til

Ikke fullført

Fullført
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31.12.2013.
Vedtaket innebærer utsettelse av boplikten på
eiendommen. Eieren eller andre må ta omsøkte
eiendom i bruk som sin reelle bolig innen
31.12.2013, eller om dette ikke lar seg gjøre
videreselge innen samme frist.
BYRÅ

13/9

Tilsyn med campingplasser/
utarbeiding av lokal
forskrift for spikertelt

Morten Rødningen

Bygningsrådet gir administrasjonen i oppgave å
invitere campingplasseierne / -driverne til et
samarbeid for å medvirke til utformingen av en
forskrift som stiller krav til avstand mellom
campingenheter bestående av campingsvogn,
bobil eller telt og lignende med tilhørende
fortelt, terasser, levegger m.v., samt utformingen av disse i Oppdal kommune.
Det skal legges vekt på at fagmyndighetene
innen brann/redning og byggesak samarbeider
tett med næringen for å sikre at dette arbeidet
gjennomføres på en god måte.

Ikke fullført

BYRÅ

13/10

Bruksendring, ombygging
av garasje til del av
fritidsbolig, gnr 303 bnr
61 - Håndtverksalliansen
as

Vegard Kilde

Bygningsrådet ser at omsøkt bruksendring er i
henhold til gjeldende kommuneplanen og plan
og bygningsloven. Bygningsrådet gir i medhold
av Pbl § 21-4, jf § 20-1, tillatelse til tiltak på
eiendom 303/61 slik det er søkt om.

Fullført

BYRÅ

13/11

Søknad om fritak fra
boplikt gnr. 293, bnr. 15

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og
avslår med hjemmel i konsesjonslovens § 2
søknaden fra Ivar Vindal om konsesjon på
erverv av eiendommen gnr. 293, bnr 15.
Dette innebærer at fritak fra boplikten på eiendommen ikke innvilges. Avslaget begrunnes
med at formålet med ervervet ikke er i tråd med
konsesjonslovens formål om samfunnsmessig
gode eierforhold og hensynet til bosetting
innenfor delplanområde sentrum. Eieren eller
andre må ta omsøkte eiendom i bruk som sin
reelle bolig innen 20.09.2013, eller om dette
ikke lar seg gjøre videreselge eiendommen
innen samme frist.

Fullført.

BYRÅ

13/12

Søknad om konsesjon på
landbrukseiendom gnr.
240 bnr. 1, Utistu, Vognild. Søker: Eva Synnøve
Vognild Øien

Gro Aalbu

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2, 5, 6 og 9
Eva Synnøve Vognild Øien konsesjon på erverv
av eiendommen gnr. 240, bnr. 1, med vilkår om
at eiendommen tilflyttes innen 5 år, med frist
04.01.2018.

Fullført.

BYRÅ

13/13

Klage - søknad om konsesjon, gnr. 294 bnr. 44

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet kan ikke se at anførslene i klagen FM opprettholder kommudatert 10.12.2012 fra Målfrid Hansen har frem- nens vedtak. Fullført.
brakt vesentlig nye momenter, og oppretthold
sitt vedtak i sak 12/137.
Klagen er ikke tatt til følge, og saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig
avgjørelse.

BYRÅ

13/14

Oppfølging av konsesjonsvilkår på eiendommen gnr. 298, bnr. 67

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir
med hjemmel i konsesjonslovens § 2 Nils,
Endre og Sivert Sande konsesjon på erverv av
eiendommen gnr. 298, bnr. 67. Tillatelsen
gjelder til 31.12.13. Eiendommen må bebygges
innen gitte frist, eller om dette ikke lar seg gjøre
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videreselges innen samme frist.
BYRÅ

13/15

Søknad om deling av
eiendommen Moen gnr 6
bnr 1

Ragnhild Eklid

Bygningsrådet i Oppdal samtykker med hjemmel i Jordloven §12, jmf. PBL §20 -1, m) i
fradeling av 16 dekar jorddekt fastmark fra
eiendommen Moen gnr 6 bnr 1 med formål
industri.

Fullført

BYRÅ

13/16

Klage - vedr. søknad om
fradeling av gnr 271 bnr
91 - Vangslia

Gro Aalbu

Bygningsrådet viser til sitt tidligere vedtak i sak
12/144 og fastholder det.

Oversendt FM for klagebehandling 06.02.13.

BYRÅ

13/17

Områdereguleringsplan
Jan Kåre Husa
for Oppdal kirke og
gravplass. Sluttbehandling

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker, Fullført
godkjenner i medhold av plan- og
Bygningslovens §12-12 Områdereguleringsplan
for Oppdal kirke og gravplass datert 04.03.2013.
Det er inntatt følgende tillegg i bestemmelsene
§§ 2 og 3:
Automatisk fredete kulturminner, aktivitetsområder, id160066 i konflikt med tiltak i planområdet, kan fjernes uten vilkår om arkeologiske
utgravinger.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.

BYRÅ

13/19

Knut Håvimb - søknad
Arild Hoel
om riving av gammel, og
oppføring av ny hytte ved
Ristjønna - dispensasjonsbehandling

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
gis Knut Håvimb dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for oppføring av ny
hytte i LNF-område ved Ristjønna. Vedtaket
begrunnes med at den nye hytta vil få en bedre
terrengtilpasning enn den gamle, og at tiltaket
ut fra en landskapsestetisk tilnærming vil være
en fordel.

Fullført.

2. Det settes som vilkår at eksisterende hytte og
uthus skal være revet senest 1 år etter at den
nye er ferdigstilt.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
BYRÅ

13/20

Marit Bjerkås og Gjert
Arne Os - søknad om
riving av gammel, og
oppføring av ny hytte ved
Vetlvonen - dispensasjonsbehandling

Arild Hoel

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
gis Marit Bjerkås og Gjert Arne Os
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
oppføring av ny hytte i LNF-område ved
Vetlvonen. Vedtaket begrunnes med at den nye
hytta vil framstå som mer tiltalende enn den
gamle, og at tiltaket ut fra en landskapsestetisk
tilnærming vil være en fordel.

Fullført.

2. Det settes som vilkår at eksisterende hytte og
uthus skal være revet senest 1 år etter at den
nye er ferdigstilt.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
BYRÅ

13/21

194/1 Søknad om dipsen- Eirin Berge
sasjon fra LNF(R) område
Gjevilvassdalen, oppføring av molo/ flytebrygge
NY BEHANDLING Ingebrigt Hevle

Bygningsrådet gir medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon til å flytte naust
på Tørvessetra, gnr.194, bnr.1, 300 meter mot
vest slik omsøkt i søknad med situasjons-kart
datert 28.6.2012. Begrunnelsen er at flytting av
eksisterende naust på 14 m 2 ikke vil medføre
nye tiltak i 50 meters sonen, og de arealmessige

62

Ikke fullført

Tertialrapport I 2013
Politisk
organ

Utvalgs- Sakstittel
saksnr.

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

ulempene ved en slik flytting er vurdert å være
mindre enn de fordelene en slik flytting medfører.
Følgende vilkår gjelder i forbindelse med flytting av naustet:
1. Naustet skal plasseres i henhold til situasjonskart vedlagt søknaden, og ikke nærmere
vannet enn 5 meter.
2. Naustet skal ikke ha vinduer og gavlveggen
skal vende mot vannet.
Det forutsettes videre at naustet settes opp med
de eksisterende, laftede materialene, og at det
kun er taket som skal skiftes til torvtak slik som
opplyst i søknad.
I medhold av plan- og bygningslovens kap 19
gir bygningsrådet ikke dispensasjon til oppføring av molo eller flytebrygge til fritidsformål
på Tørvessetra, gnr. 194, bnr. 1 i LNFR område
som omsøkt. Det er vektlagt at en slik dispensasjon vil bidra til å uthule kommuneplanen, og at
den vil skape uheldig presedens for fremtidige,
lignende saker. Dessuten vektlegges at ilandsettingsforholdene forbedres ved at selve naustet flyttes.
Tiltaket er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens prinsipper jf. NML §§ 8-12, og tiltaket er
vurdert å ikke komme i konflikt med disse.
BYRÅ

13/22

196/13 og 14 Søknad om Eirin Berge
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
bygging av båtstø i Gjevilvassdalen - Hans Anton
Buchholdt

I medhold av plan- og bygningslovens kapittel
Ikke fullført.
19 avslår bygningsrådet søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og bestemmelser, til oppføring av 2 moloer/båtstø til
fritidsformål på gnr. 196, bnr. 13 og 14. De
arealmessige fordelene er ikke vurdert å være
større enn ulempene etter en samlet vurdering,
da både faren for presedens og en uheldig
privatisering av områdene langs Gjevilvatnet er
tilstede.
Tiltaket er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens prinsipper jf. NML §§ 8-12, og tiltaket er
vurdert å ikke komme i konflikt med disse.

BYRÅ

13/23

Søknad om omdipsoneGro Aalbu
ring av areal til oppføring
av kårbolig - gnr. 194 bnr.
1, Torve

Bygningsrådet viser til saksinnledningen og
Fullført.
godkjenner i medhold av Jordlovens § 9,
omdisponering av inntil 0,5 da dyrka mark på
eiendommen Torve, gnr. 194 bnr. 1 med formål
etablering av kårbolig som vist på vedlagte kart.
Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre år,
til 04.03.2016, faller tillatelsen bort.

BYRÅ

13/24

Gjert Arne Os - søknad
om motorferdsel - Veslevonen - egen hytte

I medhold av § 6 i nasjonal forskrift om motor- Fullført.
ferdsel i utmark gis Gjert Arne Os tillatelse til å
benytte traktor med reg. nr. JJ 5080 for transport
av materialer til hytte. Tillatelsen gjelder inntil
10 tur/retur i tidsrommet 01.07. - 01.10.2013.
Transporten skal foregå etter etablert kjørespor
fra
bilvegen i Veslevonen og fram til hytte med

Arild Hoel
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feste nr. 142. Vilkår gitt i tillatelsen fra Dovrefjell nasjonalparkstyre skal følges.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
BYRÅ

13/25

Stein Winblad - søknad
om motorferdsel i utmark
- Grønbakken - Gåvålivatnet

Arild Hoel

I medhold av § 6 i nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark gis Stein Winblad tillatelse til å
benytte bil med reg.nr. KH 73298 for transport
av ved, propan og proviant inn til Gåvålisetra,
samt transport av fisk og søppel fram til Grønbakken. Tillatelsen gjelder i tidsrommet 30.08. 03.09. i perioden 2013 - 2015. Tillatelsen gjelder 1 tur/retur pr. år. Vilkår gitt i tillatelsen fra
Dovrefjell nasjonalparkstyre skal følges.

Fullført.

Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
BYRÅ

13/26

Sigurd Vassli - søknad om Arild Hoel
motorferdsel i utmark

1. Søknad datert 14.01.13. fra Sigurd Vassli om
bruk av snøscooter for å gjøre seg kjent i
området Storhornet - Okla avslås.

Fullført.

2. Avslaget begrunnes med at bygningsrådet
ikke finner at den omsøkte kjøringen kan
innvilges med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift
om motorferdsel i utmark.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
BYRÅ

13/28

Forslag til detaljreguleringsplan for Kåsenget
hyttegrend gnr. 241 bnr. 1
- 1.gangs behandling

Gro Aalbu, Eli
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10
Grete Nisja, Jostein vedtar bygningsrådet å legge ut forslag til
Kongsvik
detaljreguleringsplan for Kåsenget hyttegrend til
offentlig ettersyn og sende det på høring. Dette
etter at det er gjort følgende endringer:
På plankartet:
- H33 flyttes lenger opp i
planområdet. Denne endringen skjer i en dialog
med forslagsstiller og planlegger
rmest Nerskogveien flyttes slik at det blir liggende rett nedenfor tomtene H28 og H29
grønnstruktur og arealene
vist til landbruksformål endres til LNFR-formål
renovasjonsanlegg endres til
avløpsanlegg
avløpsanlegg identifiseres
med påskrift A1 - A4
vannforsyningsanlegg
identifiseres med påskrift V1 - V4
I reguleringsbestemmelsene:
Det skal tilrettelegges med ledningsnett for
vannforsyning og sanitært avløp fram til tomtegrense,og ny bebyggelse skal koble seg til felles
vannforsyning og avløpsanlegg for planområdet.
Grønnstruktur, tas ut
"Ledningsnett for vann, avløp, el.kraft og telekommunikasjon kan tillates nedgravd i grunnen
innenfor hele planområde. Etter nedgraving
skal arealene settes i en stand som er forenelig
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med de formål arealene er regulert til. Luftspenntillates ikke."
"Planområdet skal bygges ut grendvis, grend I
er H2 - H11, grend II er H12 - H20, grend III er
H21- H33 og grend IV er H34 - H37. Utbygging
av minimum 50 % av tomtene i en grend må
være påbegynt før det tillates fradelt tomter i
neste grend."
Felles uteoppholdsarealer
"Arealene kan tillates opparbeidet og tilrettelagt
for lek og med bål-/grillplasser.
"Kjørevegen er felles for tomtene og eiendommene den gir atkomst til innenfor planområdet,
og de tomtene og eiendommene vegen gir
atkomst til innenfor Buslettjønna hytteområde,
gnr.250 bnr.1,sør for planområdet."
Parkeringsplass
"Parkeringsplass ved Nerskogveien er reserveparkering for hytteiere på Kåsenget hyttegrend på gnr/bnr. 241/1, og Buslettjønna hytteområde på gnr/bnr. 250/1."

BYRÅ

13/29

6.1 Sikringssone frisikt
Frisiktsonene for avkjørselen skal ha fri sikt
over 0,5 m fra Fv512. Vegetasjon i frisiktsonen
skal holdes lavere enn dette og hensetting av
kjøretøy, lagring med mer tillates ikke. Stolper
og enkeltstående trær kan stå i frisiktsonen
såfremt trekroner ikke hindrer sikten.
6.2 Båndleggingssone etter lov om kulturminner
Kulturminnene innen hensynssonene kan være
av en slik alder at de er fredet etter
kulturminneloven.
6.3 Sone med angitt særlige hensyn - bevaring av kulturminner
Innen område må det ikke foretas noen inngrep i
marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle
nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen
må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av
regional kulturminne-myndighet
(Sametinget/Fylkeskommunen).
Det foreligger ingen spesielle opplysninger om
naturmangfoldet i planområdet, og den foreslåtte utbygging i Kåsenget hyttegrend ligger
innenfor det omfanget som må forventes i sone
for fritidsbebyggelse. Den samlede belastningen
på naturmiljøet vurderes å være av mindre
negativ betydning, og at planforslaget ikke vil
påføre økosystemet vesentlige uheldige belastninger, jf NML§§ 8 -12.
Forslag til detaljreguleGro Aalbu, Eli
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11
Fullført.
ringsplan for Nyhaugen
Grete Nisja, Jostein legges forslag til detaljreguleringsplan for
hyttegrend, del 2, gnr. 316 Kongsvik
Nyhaugen hyttegrend del 2 ut til offentlig
bnr. 7 - 1.gangs behandettersyn og sendes på høring. Dette etter at det
ling
er gjort følgende endringer:
På plankartet:
- Tomtene H1-H9 tas ut
- Arealet for avløpsanlegg nærmest gamle
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13/30

Forslag til detaljreguleringsplan for Klettgjelan
hyttegrend,gnr/bnr. 198/5
og 271/3 - 1.gangs behandling

Gro Aalbu, Eli
Grete Nisja og
Jostein Kongsvik

BYRÅ

13/31

Detaljreguleringsplan for
Øverlia,gnr 305 bnr 48,
sluttbehandling

Arild Hoel

Vedtak

Kongeveg tas ut
- Kjørevegen nord for avkjørselen til tomt H12
tas ut Korridoren i nordvest tas ut slik at plangrensen mot nord utgjør en rett linje
- Områder vist som grønnstruktur og områder
vist som landbruksformål endres til LNFRområder
- Et eller to områder på maks 1 dekar hver kan
avsettes inn mellom tomtene til formålet "annet
uteoppholdsareal" med en bestemmelse om
opparbeiding for lek og med grill-/bålplass o.l.
Denne endringen skjer i dialog med forslagstiller og planlegger
- Det vises avkjørselspiler inn til arealer for
vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg
I reguleringsbestemmelsene:
- Det gjøres nødvendige opprettinger som følge
endringene på plankartet
- Følgende punkter tas ut: 1.2, 2.3, 3.1.1, 4.1.12,
4.1.16 og § 7
- Tilføyes til pkt. 1.4:
- Det skal tilrettelegges med ledningsnett for
vannforsyning og sanitært avløp fram til tomtegrense, og ny bebyggelse skal koble seg til felles
vannforsyning og avløpsanlegg for planområdet.
- Punkt 1.3 endres til:
"Ledningsnett for vann, avløp, el.kraft og telekommunikasjon kan tillates nedgravd i grunnen
innenfor hele planområde. Etter nedgraving
skal arealene settes i en stand som er forenelig
med de formål arealene er regulert til. Luftspenntillates ikke."
- Nytt punkt under § 3 Bebyggelse og anlegg:
Felles uteoppholdsarealer
Arealene kan tillates opparbeidet og tilrettelagt
for lek og med bål-/grillplasser.
Det foreligger ingen spesielle opplysninger om
naturmangfoldet i planområdet, og den foreslåtte utbygging i Nyhaugen hyttegrend ligger
innenfor det omfanget som må forventes i sone
for fritidsbebyggelse. Den samlede belastningen
på naturmiljøet vurderes å være av mindre
negativ betydning, og at planforslaget ikke vil
påføre økosystemet vesentlige uheldige belastninger, jf NML §§ 8-12.
I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9,
jamfør forvaltningslovens § 17 første ledd,
vedtar bygningsrådet å utsette behandlingen av
planforslaget til det er gjennomført en befaring
av planområdet. Berørte grunneiere og planlegger inviteres til å delta på befaringen som gjennomføres i forbindelse med det første bygningsrådsmøte etter at vekstsesongen er kommet i
gang. Utsettelsen begrunnes med at det er
knyttet for mye usikkerhet til flere forhold i
planforslaget og at saken derfor ikke kan ansees
som tilstrekkelig opplyst for å treffe et vedtak.
1. Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker, vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Forslag til reguleringsplan for
Øverlia, gnr 305 bnr 48, slik det går fram av
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BYRÅ

13/32

54/1 - Søknad om dispen- Eirin Berge
sasjon fra LNFR formål i
kommuneplanens arealdel, flytting av tømmerhus
- Camilla Haavimb

BYRÅ

13/33

Terje Jacobsen - søknad
om tilbygg til hytte på gnr
196 bnr 26 - dispensasjonsbehandling

Arild Hoel

Vedtak

Iverksettingsrapport

plankart og bestemmelser datert 12.12.2012.
2. Dersom det under arbeid i marken skulle
komme fram gjenstander eller andre levninger
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet
stanses og melding sendes Sør-Trøndelag
fylkeskommune og Sametinget omgående.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
Bygningsrådet viser til saksinnledningen og
Fullført.
godkjenner i medhold av jordlovens § 9, omdisponering av inntil 550 m2 fulldyrka mark på
eiendommen "Nordisto" på Driva, gnr.54 bnr. 1,
jf. situasjonsplan datert 22.3.2013. Formålet er å
flytte eksisterende redskapshus på arealene. Det
gis i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel,
LNF område, til flytting av eldre tømmerhus fra
nåværende plassering og inn i tunet for å benyttes som
bolighus. Det settes følgende vilkår for flytting
av eldre tømmerhus, jf. uttale fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune:
1. Det skal foreligge fotodokumentasjon av alle
fasader, interiør og spesielle detaljer som dør og
vindusinnsetting og eventuelle detaljer som
avdekkes under selve flytte- og
restaureringsprosessen. Denne fotodokumentasjonen skal oversendes Oppdal kommune
v/bygningsmyndigheten samt at en kopi skal
oversendes Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Begrunnelse for dispensasjonen er at fordelene
ved at arealene brukes til å gjenoppføre et eldre
tømmerhus som en del av eksisterende gårdsanlegg med kulturhistoriske verdier, og det å
tilrettelegge for økt bosetting i kretsene, anses
større enn ulempene. Lovens formålsbestemmelse eller de hensyn bestemmelsene det dispenseres fra skal ivareta, anses ikke å bli vesentlig tilsidesatt.
Dersom tiltakene ikke er satt i gang innen 3 år
faller tillatelsen til dispensasjon bort, plan- og
bygningsloven § 21-9. mdisponeringssamtykke
bortfaller dersom arbeid for å nytte jorda til det
aktuelle formål ikke er igangsatt 3 år etter at
vedtaket er gjort. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert, og tiltaket vurderes å
ikke være i strid med disse.
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 Fullført.
gis Terje Jacobsen, i tråd med søknad datert
15.02.13., dispensasjon fra pkt. 9 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for oppføring
av et tilbygg på 20 m² til eksisterende hovedhytte på gnr 196 bnr 26 nærmere enn 100 meter fra
Skarvatnet. Bygningsrådet kan ikke se at hensynene bak bestemmelsen eller lovens
formålsbestemmelse blir tilsidesatt. Etter en
samlet vurdering synes fordelene å være klart
større enn ulempene. Bygningsrådet har spesielt
lagt vekt på at bedre sanitære forhold kan bidra
til å redusere faren for forurensning til Skarvatnet.
2. Det settes som vilkår at tilbygget ikke plasseres nærmere Skarvatnet enn den eksisterende.
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BYRÅ

13/34

Søknad om oppføring av
naust ved Skardvatnetdispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser

Morten Rødningen

BYRÅ

13/35

Arne Opdahl - søknad om
flytting av Grønabua dispensasjonsbehandling

Arild Hoel

BYRÅ

13/36

Marit og Nils Arne
Ringheim - søknad om
riving av eksisterende og
oppføring av ny hytte på
gnr. 230 bnr 73 - dispesasjonsbehandling

Arild Hoel

BYRÅ

13/37

Vitnett AS - søknad om
tillatelse til motorferdsel i
utmark

Arild Hoel

Vedtak

Dersom det i forbindelse med utbedring av de
sanitære forholdene skal legges vann inn i hytta
kreves egen utslippstillatelse.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
I medhold av plan - og bygningslovens § 19-2
gis Kristian Bjørn Lysø i tråd med søknad datert
25.01.13 og dispensasjonssøknad datert
25.03.13., dispensasjon fra pkt 9 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for oppføring
av naust i eksisterende naustrekke på eiendommen gnr 243 bnr 1.
Bygningsrådet kan ikke se at hensynene bak
bestemmelsen til kommuneplanens arealdel eller
lovens formålsbestemmelse blir tilsidesatt. Etter
en samlet vurdering synes fordelene å være klart
større enn ulempene. Prinsippene i NML §§ 812 anses ivaretatt.
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
gis Arne Opdahl dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for flytting av Grønabua ca. 150 - 200 meter sørvest for nåværende
plassering slik det framgår av søknad datert
01.03.13. Bygningsrådet kan ikke se at en
dispensasjon vil tilsidesette hensynene bak
kommuneplanens arealdel eller lovens
formålsbestemmelse. Bygningsrådet har vektlagt at Reindriftsforvaltningen ikke har merknader til flyttingen. Fordelene ved å gi dispensasjon er etter bygningsrådets vurdering klart
større enn ulempene.
2. Det settes som vilkår at flyttingen skjer i
perioden juli - august dersom annet ikke avtales
med Maja Britt Renander. Videre forutsettes at
tiltaket gjennomføres så skånsomt som mulig,
og at det arealet som i dag benyttes til tomt med
uteareal ryddes, og så langt som mulig tilbakeføres til naturtilstand. Prinsippene i NML §§ 8 12 anses ivaretatt.
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
gis Marit og Nils Arne Ringheim, i tråd med
søknad datert 13.02.13., dispensasjon fra pkt. 9 i
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel
for riving av eksisterende og oppføring av ny
hytte på 86 m² nærmere enn 100 meter fra
Skarvatnet. Bygningsrådet kan ikke se at hensynene bak bestemmelsen eller lovens
formålsbestemmelse blir tilsidesatt. Etter en
samlet vurdering synes fordelen å være klart
større enn ulempene.
2. Det settes som vilkår at den nye hytta ikke
plasseres nærmere Skarvatnet enn den eksisterende. Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses
ivaretatt.
1. I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift om
motorferdsel i utmark, finner Oppdal kommune
å kunne innvilge søknad datert 11.03.13. fra
Vitnett AS med nødvendige antall turer pr. år
for transport av utstyr og personell i forbindelse
med drift av kommunikasjonsutstyr som
beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder i
perioden 2013 – 2016 på følgende vilkår:
- Snøscooter med reg. nr. VT 3861 eller ATV
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BYRÅ

13/38

Opprusting av landbruksveg - Blokkhuslivegen

Arild Hagen

BYRÅ

13/39

Peter Setsaas - søknad om
deling av fritidseiendommen gnr 220 bnr 4 Morkentrøa

Arild Hoel

BYRÅ

13/40

Søknad om deling av
eiendommen Pilen gnr.
179 bnr. 2

Jenny Kristin
Heggvold

BYRÅ

13/41

Søknad om konsesjon gnr. Jenny Kristin
317 bnr. 2
Heggvold

Vedtak

med reg. nr. VT 6899 skal benyttes. Eventuell
endring av reg.nr. skal meldes Oppdal kommune.
- Tillatelsen gjelder de kjørerutene som er
oppgitt i søknaden og i saksinnledningen.
- Fører av snøscooter/ATV er: Svein Skjøtskift,
Martin Morken eller Stig Otto Strand.
- Grunneiers tillatelse må i nødvendig utstrekning innhentes. Prinsippene i NML §§ 8 - 12
anses ivaretatt.
1. Med hjemmel i ”Forskrift om planlegging av
veier til landbruksformål” fastsatt av
Landbruksdepartementet den 20. des 1996 med
hjemmel av lov av 21. mai 1965 om skogbruk
og skogvern (skogbruksloven) og §3 og 11 i lov
av jord av 12. mai 1995 nr 23 (jordlova), gis Jan
Morten Simonsen tillatelse til å bygge om
Blokkhuslivegen i henhold til søknad dat
10.04.2012.
2. Følgende vilkår gjelder:
- Byggingen skal være fullført innen tre år.
- Når veien er ferdig bygd skal kommunen
kontaktes (forskriftenes §3-5) for å godkjenne
veien – herunder den miljømessige utformingen.
3. Ombyggingen av veien vil ikke føre til negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Prinsippene i Naturmangfoldsloven §§8 12 anses som ivaretatt.
Bygningsrådet i Oppdal gir i medhold av planog bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, og samtykker med
hjemmel i samme lovs § 20-1, bokstav m, i
deling av gnr 220 bnr 4 slik det går fram av
søknad datert 28.08.12. fra Peter Setsaas. Formålet med delingen er å opprette en ny fritidseiendom. Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses
ivaretatt.
Bygningsrådet i Oppdal kommune gir i medhold
av plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel og samtykker med
hjemmel i jordlovens § 12, samt Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m, i fradeling av ca
130 m² vist som jorddekt fastmark fra eiendommen gnr. 179, bnr. 2. Dette er skissert som
alternativ 2 på vedlagt kart. Formålet er tilleggsareal til boligeiendom gnr. 179
bnr. 35. Delingen anses å være forsvarlig ut i fra
driftsenhetens avkastning. Prinsippene i NML
§§8-12 anses ivaretatt. Det settes som vilkår for
dispensasjonen at tilleggsarealet sammenføyes
med eksisterende boligeiendom gnr. 179 bnr 35.
Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir
med hjemmel i konsesjonslovens § 2, Gerd
Inger og Pål Sætrom konsesjon på erverv av
eiendommen gnr. 317, bnr. 2. Konsesjonen
gjelder til 01.01.2018. Det settes som vilkår at
kopi av jordleieavtale som er i tråd med gjeldende krav for bortleie av jord etter
Jordlovens § 8 må leveres til Oppdal kommunen
innen 01.05.2013. Vedtaket innebærer at Gerd
Inger og Pål Sætrom gis fritak for boplikten på
gnr. 317 bnr. 2 i 5 år. Eieren må ta omsøkte
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eiendom i bruk som sin reelle bolig innen
01.01.2018.
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Utvalgssaksnr.
12/9

13/1

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak
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Svar på klage på beregning
av offentlig tilskudd 2012 Grønmyr Barnehage Brennan AS

Johan Jensen

Ved etterkalkulasjon av satsene for 2012,
når regnskapet for dette året skal avlegges,
vil Oppdal kommune sørge for at feilberegningene av satsene i pkt. 6, summering av
kapitalkostnadene, bli rettet opp.
Klage på forhold utover dette gis ikke
medhold. Saken oversendes Fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Ikke fullført.

Offentlig tilskudd til private
barnehager jan.- mars 2013

Ingeborg Sætrom

Driftsutvalget tar til etterretning at tilskudd
til private barnehager for perioden
01.01.2013 til og med 31.03.2013 tildeles i
tråd med pkt 1-4 nedenfor:

Punkt 1 - 4 gjennomført

Saken er fremdeles
ikke ferdigbehandlet
hos fylkesmannen.

Pkt. 5 innspill til HP.

1. Kommunalt tilskudd til de private barnehagene tildeles med grunnlag i vedtatte
tilskuddssatser per heltidsplass beregnet
etter hva tilsvarende kommunale barnehager
i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd.
2. Kommunalt tilskudd fra og med
01.01.2013 til og med 31.03.2013 er beregnet ut fra antall barn plassert i den enkelte
barnehage 15.12.2012.
3. Tildeling er i samsvar med Rundskriv Nr
F-05/2011 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til
ikke-kommunale barnehager
4. Utbetaling skjer etter vedlagte beregning
av offentlig tilskudd til private barnehager
01.01.2013-31.03.2013.
5. Driftsutvalget foreslår at det i handlingsplan for 2014-2017 innarbeides tildeling av
tilskudd tilsvarende 100 % av det som
kommunale barnehager i gjennomsnitt
mottar i offentlig finansiering for barnehagene Grønmyr, Stølen, Torshaug og Tågvollan, slik at tilskudds-ordningen blir lik for
alle de private barnehagene i Oppdal.
DRUT

13/2

Tilstandsrapport - Oppdalsskolen 2012

Johan Jensen

Ved arbeid med handlingsplan 2014-2017
anmodes kommunestyret om å ha fokus på
muligheter for videreutdanning av lærere.
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Forslah til HP- behandling.

