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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 8,02 mill. Dette var 3,13 mill
svakere enn på samme tidspunkt i fjor. For 1. tertial var
det budsjettert med et negativt driftsresultat på 5,45
mill. Regnskapet var dermed 2,57 mill svakere enn
periodebudsjettet.
I forhold til samme tidsrom i fjor økte driftsinntektene med 8,88 mill (5,5 %), mens driftsutgiftene økte
med 11,23 mill (7,1 %). I første tertial hadde kommunen en netto finansutgift på 7,16 mill mot 6,89 mill i
periodebudsjettet og 6,38 mill for ett år siden.
Det var påløpt 11,85 mill i investeringsutgifter ved
utgangen av 1. tertial, mot 24,97 mill på samme tidspunkt i fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 343,3
mill, mot 347,3 mill ved siste årsskifte og 325,0 mill for
1 år siden. Den samlede beholdningen av likvide midler
utgjorde 115,6 mill mot 106,2 mill ved årsskiftet og
113,1 mill for 1 år siden.

Regnskap
1. tertial

Budsjett
1. tertial

Regnskap i fjor
1. tertial

4 751 677
23 594 017
13 160 601
71 991 721
3 945 001
1 074 430
40 058 410
10 472 394
169 048 252

4 118 482
24 467 553
5 949 432
71 649 624
2 853 223
0
40 880 450
10 425 000
160 343 764

3 855 875
17 742 491
17 468 595
69 341 500
2 511 337
189 094
38 902 575
10 158 965
160 170 432

86 245 996
16 922 510
23 848 910
22 601 276
22 792 885
0
-2 507 726

81 117 787
17 178 532
23 285 362
20 838 970
18 679 547
0
-2 194 250

84 012 886
16 142 103
22 218 842
19 337 226
19 534 273
0
-2 566 401

169 903 851
-855 599

158 905 948
1 437 816

158 678 929
1 491 504

902 766
18 000
920 766

926 664
16 664
943 328

1 080 124
264 480
1 344 604

3 129 190
3 943 358
1 010 000
8 082 548
-7 161 783
0
-8 017 382

3 539 172
4 278 250
16 664
7 834 086
-6 890 758
0
-5 452 942

3 299 809
4 336 680
86 883
7 723 372
-6 378 768
0
-4 887 264

Særskilte risikoforhold
 På grunn av lave kraftpriser, - samt lavt volum og
høye uttakskostnader for Drivarettigheten, - ligger
resultatet fra kraftforvaltningen an til å bli 4-4,5
mill svakere enn budsjettert.
 De frie inntektene ser ut til å bli om lag 1,8 mill
lavere enn budsjettert pga stagnasjon i befolkningsveksten og redusert skatteanslag for landet
som helhet.
 Tilskudd til private barnehager ligger an til å bli
minst 1,4 mill høyere enn budsjettert. Det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget.
Ovennevnte forhold innebærer en vesentlig svekking av
kommunens økonomi, og marginene mellom inntekter
og utgifter vil få en underdekning i forhold til den langsiktige forsvarlighetsterskelen på rundt 5,7 mill.
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Finansforvaltningen
I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav
risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering.

I første tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på
3,26 %. I budsjettet ble det lagt til grunn 3,5 %. Ved
utgangen av tertialet lå gjennomsnittsrenten på 3,28 %.
Det har ikke blitt tatt opp nye lån i tertialet, og ingen
av de eksisterende har blitt refinansiert.

Låneforvaltningen
Samlet lånegjeld ved utgangen av tertialet var på 343,3
mill. Finansreglementet setter 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 39,8 % knyttet til den
korte pengemarkedsrenten, og 60,2 % til fastrentebetingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til
sammen 112,2 mill. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast rente utgjorde 10,8 % av låneporteføljen. Den
veide gjenstående rentebindingstiden var på 2,09 år.

Likviditetsforvaltningen
Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertialet utgjorde 115,6 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det
ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til
disse markedene.
Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 1. tertial var
rundt 97,6 mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor
rentene godskrives på fondene selv rundt 35 mill. Midler 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 1,79 %, og
for tertialet som helhet på 1,70 %. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på 3,0 %. I budsjettet er det
forutsatt 3,25 %.

Kraftforvaltningen
Oppdal kommune disponerer et konsesjonskraftvolum
på 49,2 GWh. Drivarettigheten gir i et normalår rundt
12 GWh i tilleggskraft i forhold til konsesjonskraftdelen
på 31 GWh, slik at samlet kraftvolum i et normalt nedbørsår utgjør rundt 61 GWh. I 2014 selges ca 10 GWh
til en fastpris på 29,5 øre/KWh, mens resten følger
spotprisen på elektrisk kraft.
For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt
fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2014 er fastsatt
til 10,84 øre/KWh. Uttakskostnaden for Drivarettigheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost. Praktiseringsavtalen om hvordan kostnader og volum skal beregnes
er under reforhandling.

Uttakskostnad for Drivarettigheten
For uttaket av kraft har det for 1. tertial blitt betalt akontoregninger på 1,63 mill. I tillegg er det betalt 0,22
mill for årsavregningen for 2013.
Uttaksvolum - Drivarettigheten
På grunn av svært lite nedbør har produksjonen vært
uvanlig lav. I 1. tertial utgjorde Drivarettigheten 15,2
GWh, mot 26,2 GWh i 2012 og 16,6 GWh i 2013. Selv
med en normal nedbørsmengde i resten av året kan det
ikke forventes et større årsuttak enn 30-35 GWh.
Samlet forvaltningsresultat
Det er budsjettert med et nettoresultat fra kraftforvaltningen på 9,6 mill. Som følge av at beregningsforutsetningene må endres, anslås det nå et resultat på rundt
5,4 mill. Altså rundt 4,2 mill svakere enn budsjettert.

Kraftprisene
Den gjennomsnittlige spotprisen for 1. tertial i vårt
prisområde ble 24,6 øre/KWh, mot 32,0 øre/KWh i
samme tidsrom i fjor. For Drivarettigheten ble det oppnådd en gjennomsnittspris på 26,3 øre/KWh i 1. tertial.
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Sykefravær
Sykefravær 2011-2014
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Fraværet i april var ikke ferdig registrert ved rapportavleggelse. I 1. kvartal ble sykefraværet 8,3 %. For samme periode
i 2012 var fraværet 7,5 % og i 2013 7,7 %. Målsetningen for 2014 er å komme under 6,0 %.

Stab og støtte
Nøkkeltall for støttetjenesten

Organisasjonssjef Ingrid Lien

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Antall lønns- og trekkoppgaver
Antall behandlede politiske saker
Databrukere administrasjonsnett
Databrukere lærer/elevnett
Besøk pr mnd på hjemmeside
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2011
20 759
2 350
36
26,63

2012
21 495
2 446
36
26,11

2013
20 604
2 485
29
25,47

Prognose
2014
21 352
785
30
24

1 478
411
800
1 128

1 478
350
780
1 128

1 220
299
750
1 050

1 300
350
800
1 120

11 909

10 685

11 500

12 000

Tertialrapport I 2014
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

Brukertilfredshet
PAS, IKT, lønn, personal og økonomi:
Informasjon

4,8

Tilgjengelighet og respons
Resultat for brukerne -Hjelp og støtte

4,9
5,0

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

Utviklingsenheten:
Utvikling av kommunesenteret
Utvikling av tettsteder/boområder
Næringsutvikling
Ivaretaking av friluftsområder

Medarbeidere

Målt
kvalitet

Økonomi

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

Leke- og aktivitetsområder
Behovsdekning
Oppetid data
Avvik i forhold til leveranse i Infoland
Antall arbeidsgiverkontroller
Faglig kvalitet
Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften
Antall avvik ift. internkontroll
Revisjonsberetning
Innbetalt restskatt
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet

4,6

99,90 %
0
18

0
2
Ren
97,90 %

0
0
Ren
97,80 %

99,90 %
<3
18

2

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

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

Målt
kvalitet

99,90 %
5
17

5

4,6
4,9
4,6
5,1
5,5
4,5
4,5
5,0
5,0
4,8
8,4 %
7,9 %

2,8 %
2,4 %

0,5 %

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

0,5 %

0,4 %

0

0

0

0

1,3 %

2,0 %

-8,39 %

0,0 %

8,0 %

7,3 %

2,2 %
1,7 %

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

<3
<3
Ren
94 %

8,0 %
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Fokusområde

Brukere

Kommentarer til resultatene
I mars hadde vi en alvorlig hendelse i vår IKT- infrastruktur som viser sårbarheten dersom vi ikke holder tritt
med å oppgradere den tekniske plattformen og sikrer gode back-up løsninger. IKT er det daglige verktøyet i
tjenestene, og det forventes at systemene skal fungere til en hver tid.
Arbeidet med å forenkle og forbedre skjemaløsningen på kommunens hjemmeside er startet, likeså forarbeidet til digital post.



Kommunesamarbeidet med Sunndal om skatteoppkreverfunksjonen er iverksatt.

Stab og støtte har langtids-sykmeldte, derfor er fraværsprosenten langt høyere enn måletallet.
Medarbeidere

Økonomi

Det er gjennomført vernerunde hvor det er satt særlig fokus på ergonomi. Flere medarbeidere har fått tilrettelagt arbeidsplassen med ergonomiske hjelpemidler.
Stab og støtte søker om tilleggsbevilgning for å dekke opp utgiftene ved IKT-hendelsen i mars.

Støttetjenestens tertialregnskap

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

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

Regnskap
30.04.2014
841 989
1 190 549
1 310 061
961 872
427 388
1 067 750
762 898
87 915
153 813
1 775 887
301 322
0
2 163 087

Budsjett
30.04.2014
878 915
1 140 787
1 346 282
1 059 002
453 380
356 086
851 910
82 000
256 667
1 692 496
289 940
8 408
1 721 178

Budsjettavvik
30.04.2014
36 926
-49 762
36 221
97 130
25 992
-711 664
89 012
-5 915
102 854
-83 391
-11 382
8 408
-441 909

Sum ansvarsområde

11 044 531

10 137 051

-907 480

Årsbudsjett Note
1 962 000
3 065 000
3 756 000
2 799 000
1 206 000
1 055 000
0
0
0
2 931 000
796 000
23 000
3 759 000

1

2

3

21 352 000

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

1

Utgifter for ny sentrumsgate i
Oppdal sentrum ved engasjement
av ADEPT.

2

Regionale utviklingsmidler

3

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

-711.000

Dekkes inn ved tilskudd
fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Blilyst,
anmodet om utbetaling
sendt i mars

102.000

Skyldes periodisering.
IKT-hendelse i mars som til nå
er belastet driftsbudsjettet.
Oppgradering av switchløsning
til ytre enheter slik at nettrafikken flyter uten avbrudd og
hakking. Utskifting av trådløskontroller slik at telefonene
fungerer, spesielt i ytre enheter.

6

-185.000
-86.000

-171.000

Søker om tilleggsbevilgning
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Støttetjenestens disposisjonsfond

Disposisjonsfond Støttetjenester

Plan og forvaltning

Saldo
31.12.2013
2 485 059

Vedtatt disponert, men
Disponibelt til nye
ikke brukt
engangstiltak
1 394 000
450 059

Saldo
Av dette 3%
30.04.2014
buffer
2 485 059
641 000

Nøkkeltall for plan og forvaltning
2013
62 216
2 100
25
18,02

Prognose
2014
63 609
2 100
25
18,25

Driftstilskudd private barnehager
22,3 mill 27,6 mill 33,3 mill
Antall behandlede byggesaker
429
270
265
Antall sluttbehandlede plansaker
16
17
11
Antall gjennomførte oppmålingssaker
205
243
199
Antall saker BU-finansiering
20
13
15
Alkoholloven - antall saker
84
65
50
Utslippstillatelser - antall saker
62
77
56
Søknad om barnehagplass - antall saker
96
106
Antall private drikkevannsprøver med e.coli
Antall vaksineringer av pers. i risikosonen
Antall radonmålinger over tiltaksnivå

34,8 mill
270
15
200
15
50
50
105
0
600
10 %

2011
39 290
3 664
24
17,92

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

Leder for plan og forvaltning
Arild Hoel

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Brukere

Brukertilfredshet
Byggesak - tiltakshaver
Opplevd Byggesak - bransje
kvalitet Saksbehandling produksjonstilskudd
Saksbehandling utslippssaker, sanitært avløp

Målt
kvalitet

2012
56 255
3 071
24
17,92

Behovsdekning
Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh § 20-1 og
20-2
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
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Mål
1. tertial
2014

2013

2014

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

3
5,2
5,5

4,4

2 uker
8 uker
22 uker
9 uker
< 6 uker
10 uker
< 4 uker

3 uker
10 uker
31 uker
< 9 uker
< 6 uker
6 uker
< 4 uker

2 uker
2 uker
>36 uker
< 9 uker
< 6 uker
< 5 uker
< 4 uker

< 3 uker
< 12 uker
< 36 uker
< 9 uker
< 6 uker
< 4 uker
< 4 uker

< 4 uker
< 4 uker

< 4 uker
< 4 uker

< 4 uker

< 4 uker
< 4 uker

1

2

2

<5
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Medarbeidere

Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk
Vedtak opphevet av klageorg. Miljø
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
Stolthet over egen arbeidsplass

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Fokusområde

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

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

0
0
0

1
0
0

0
0
0

<5
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

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

3,8

> 4,5

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

5,60 %
5,00 %
0,60 %

9,10 %
8,60 %
0,50 %

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

2

2

2

3

-1,5 %

-3,5 %

-3,4 %

0,0 %

Kommentarer til resultatene
Plan, byggesak, oppmåling: Brukerundersøkelse rettet mot byggebransjen på slutten av året 2013 viste et godt
resultat. Resultatet ble presentert i et dialogmøte med ONF, bygg & anleggsavd. i januar 14, hvor det ble gitt
entydige signaler på at bransjen nå er godt fornøyd med byggesakskontoret.
Helse: Det har i perioden vært oppfølging av 4 klagesaker innen miljørettet helsevern. Det har vært jobbet relativt
mye med oppfølging av fastleger og legevakt som følge av nye vikarer og nye tilsettinger.2 leger har permisjon
med vikar i perioden mens 2 leger har sagt opp. Det er tildelt en fastlegehjemmel av disse. Frisklivssentralen har
hatt 2 grupper med frisklivstilbud i perioden. Det er etablert samarbeid med flere aktører.
Kultur: Ny medarbeider har prioritert relasjonsbygging med samarbeidspartnere utenfor rådhuset. Det har bl.a.
vært avholdt konstruktive samhandlingsmøter med idrettsråd, kulturråd, bibliotek og museet.

Brukere

Oppvekst: Det er i perioden gjennomført tilsyn i to barnehage. Det har vært 4 pedagogiske forum, månedlige
rektormøter og styrermøter. Fagansvarlig arbeider opp mot ungdomsskolen i forhold til at Oppdal er en MOTkommune. Kompetanseutviklingsprogrammet LØFT administreres av fagansvarlig og rådgiver i samarbeid med
en arbeidsgruppe. Oppdal kommune har hatt 4 lærere med i Kompetanse for kvalitet, videreutdanning for lærere.
Ungdomstrinnet er kommet i gang med statens satsing på skolebasert kompetanseutvikling.
Miljø: Det har i perioden vært gjennomført forberedende arbeid i forbindelse med forslag til lokal forskrift for
slamtømming for fritidsboliger. Videre har det vært gjennomført skogtynning i Kullsjøen friluftslivsområde for å
imøtekomme henvendelser fra nabolaget om bedre utsikt til omkringliggende omgivelser og bedre solgang inn på
boligeiendommene. Ny skilting av skiløypenettet ble ferdigstilt denne perioden.
Landbruk: Har i perioden i samarbeid med Oppdal Ressurs og faglaga i landbruket fått til et tilbud om desentralisert agronomutdanning i Oppdal fra høsten 2014. Sammen med Innovasjon Norge gjennomført en to-dagers
samling i Oppdal med fokus på mat/reiseliv/inn på tunet, i tillegg til bruksutbygging. Stor deltakelse både på
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
dagtid og kveldsarrangementet. Videre har vi koordinert arbeid sammen med faglaga, Rennebu kommune, Tine,
Landbruksrådgiving, regnskapslag, Oppdal Ressurs m.fl. for å få på plass prosjekter og søknad til ”Prosjekt Fjelllandbruk 2014-16”. Målet til regjeringen med ”Prosjekt fjellandbruk” er å ”styrke grunnlaget for bærekraftig
verdiskaping i fjellområdene gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon basert på landbrukets ressurser, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.” Svar på våre søknader er lovet i mai.
Plan, byggesak, oppmåling: Fagområdet har en halvstilling vakant. Denne vil bli lyst ut rett etter ferien for å få
ansatt en nødvendig ressurs på plan. Arbeidsbelastningen med publikumskontakt og møtevirksomhet er større enn
på lenge og saksmengden er svært høy.

Medarbeidere

Helse: Avdelingen har hatt 20 % kommuneoverlege, 100 % folkehelsekoordinator, 50 % frisklivskoordinator og
100 % fagansvarlig helse og omsorg i perioden. Det har i perioden vært merkbart med kun 20 % kommuneoverlege mot 40 % som ble benyttet i 2013. Utfordringene knyttes til at vi nå har en kommuneoverlege med samfunnsmedisinsk kompetanse som er nyttig å benytte i flere sammenhenger knyttet til samhandlingsreformen, både i
samarbeid med andre kommuner om utforming og samhandling knyttet til tjenesteutvikling samt ved drøftinger
med spesialisthelsetjenesten. 50 % frisklivskoordinator har hatt en hektisk start på året. Samarbeidet er primært
knyttet til avdelinger i Helse og familie om frisklivstiltak. Stillingsinnehaver opplever en løs tilknytning til enhet
Plan og forvaltning. Det foreslås at frisklivssentralen overføres til enhet Helse og familie i samråd med enhetsleder og fagansvarlige.
Kultur: Sak om framtidig organisering av Oppdalsmuseet er ferdig utredet, men ikke vedtatt.
Oppvekst: Området har fagansvarlig oppvekst i 100 % stilling og barnehagekoordinator i 60 % stilling.
Miljø: Ansvarsområdet er bemannet med en 80 % stilling som fagansvarlig miljø og en saksbehandler i 60 %
stilling innen forurensning og sanitært avløp, samt at enhetsleder utfører saksbehandling innen viltforvaltningen.
Landbruk: Fagfeltet er preget av at vi har 20 % stilling vakant og en sykmelding fra februar. Det er stor arbeidsbelastning på landbruk, og vi rekker ikke alle oppgaver som vi skulle gjort. Ledige lønnsmidler gir mulighet for å
søke etter 50 % ekstrastilling andre halvår 2014.
Plan, byggesak, oppmåling: Overforbruk på kart – og oppmåling tilskrives i hovedsak mindre inntekter enn
budsjettert i 1. tertial, noe som i stor grad har sammenheng med feil i periodiseringen.

Økonomi

Kultur: Frivillige lag og organisasjoner har gjennom idrettsråd og kulturråd signalisert behov for økonomisk
støtte til drifta. I tillegg opplever det lokale kulturlivet bl.a. økonomiske utfordringer dersom de bruker lokalene i
kulturhuset. Med dagens ordning, trengs økonomiske tilskudd dersom de ikke skal gå underskudd ved arrangement. Dette er utfordringer som kun kan avhjelpes med friske penger.
Oppvekst: 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 2013 var det 259
barn i barnehage, i desember 2013 var det 269 barn, i mars 2014 var det 284 barn.

Tertialregnskap for PoF

002
010
012
013
014
015
022
030
031
032
033
034
035

Enhetsadministrasjon PUF
Forvaltning av skole
Private barnehager
Grønn omsorg
Den kulturelle skolesekken
Forvaltning barnehage
Preparering av turløyper
Landbruksforvaltning
Klinisk veterinærvakt
Miljøforvaltning
Viltforvaltning
Friluftsliv
Oppdal naturparksenter

Regnskap
30.04.2014
407 893
871 212
11 134 756
12 685
17 496
95 831
502 559
629 615
-473 850
214 719
-29 000
-17 899
97 546
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Budsjett
30.04.2014
303 664
1 556 721
10 496 664
15 318
37 390
96 772
542 664
740 700
-476 945
178 648
27 329
6 450
108 168

Budsjettavvik
30.04.2014
-104 229
685 509
-638 092
2 633
19 894
941
40 105
111 085
-3 095
-36 071
56 329
24 349
10 622

Årsbudsjett Note
835 000
5 804 000
31 817 000
108 000
65 000
285 000
100 000
2 030 000
45 000
408 000
0
91 000
164 000

1
2
3

4
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040
041
045
050
052
060
061
062
070
071
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

Note
nr.

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

Regnskap
30.04.2014
659 855
620 606
-47 540
266
0
3 071 107
2 309 583
434 249
2 266 580
-65 735
94 090
201 899
31 772
415 832
1 250
19 416
15 876
2 000
0
29 195

Budsjett
30.04.2014
730 304
295 613
-50 000
0
0
3 177 632
1 893 823
441 126
1 883 328
-70 436
208 996
182 992
3 500
329 769
800
29 993
58 332
7 664
13 332
-16 664

Budsjettavvik
30.04.2014
70 449
-324 993
-2 460
-266
0
106 525
-415 760
6 877
-383 252
-4 701
114 906
-18 907
-28 272
-86 063
-450
10 577
42 456
5 664
13 332
-45 859

Sum ansvarsområde

23 523 864

22 753 647

-770 217

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Det er pr. 30.04. ikke mottatt
faktura på skoleskyss fra AtB for
perioden januar-april.
Posten Tilskudd enkeltvedtak er
feil periodisert

5

6

226 000
-688 000
-150 000
185 000
200 000
7 382 000
5 102 000
1 033 000
5 650 000
-4 000
638 000
528 000
15 000
934 000
16 000
153 000
175 000
472 000
40 000
-50 000

5

6
7
8
9

63 609 000
Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp
-41.000
-50.000

770.000

Utgiftene til OU-prosess
vil bli dekket inn gjennom
bruk av bundne fond og
eksterne tilskudd.
Dette vil rette seg opp når
vi får faktura fra AtB.

90.000
Det er utbetalt betydelig mer
kommunalt tilskudd til private
barnehager enn budsjettert.
Årsaken er at det er flere barn i
barnehagene enn da budsjettet
ble vedtatt.

3

4

Årsak
Økte lisenskostnader som følge
av ny avtale med Microsoft
Konsulenthonorar i forbindelse
med organisasjonsutvikling i
enheten.

1

2

Avvik med betydning for årsbudsjettet

Årsbudsjett Note

Positivt avvik skyldes mindre
utbetaling i lønn (20 % vakanse i
stillinger, samt refusjon av sykepenger pga sykmelding fra februar.)

111.000

Feil periodisert gebyrinntekter,
kommer i mai og utover
Mottatt regn på lisenser for hele
året mot forutsatt pr halvår
Det positive avviket skyldes i
hovedsak at overføring til Fri-

-261.000

-638.000

Inndekning krever tilleggsbevilgning. Behovet
vil bli større utover året.

For å komme i mål med
oppgavene på landbruk,
må det leies inn ekstrahjelp for andre halvår. Da
er det tilgj. lønnsmidler
tilsvarende 40-50 %
stilling.

-78.000
106.000
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Note
nr.

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

7

8

9

tidsklubben med kr. 90 000,- ikke
er gjort i tråd med periodiseringen. Det er videre fakturert
mindre enn budsjettert for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.
Kommunen forskutterer for
veiledet tjeneste for leger. Dette
refunderes i sin helhet fra Autorisasjonskontoret.

Beløp

-90.000

Overføringene til TBRT IKS er
høyere enn det periodiserte budsjettet. Overføringene skjer forskuddsvis, og det er pr. 30.04.
overført t.o.m. periode 5.

-383.000

Det positive avviket skyldes
mindre utbetalt lønn, samt refusjon av sykepenger. Stillingsinnehaver arbeider p.t. i 60 %
stilling.

114.000

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

Endring av vaktklasse for leger
på legevakt. Etter forhandlinger
i 2013 medfører dette en merutgift for kommunen på samlet
kr.390 000,- for 2014.

-316.000

Det søkes om tilleggsbevilgning på
Kr. 390 000,-.

Kr. 85 000,- foreslås
overført Bygdemuseet for
å dekke inn kostnader
knyttet til utarbeiding av
brann- og sikringsplan.

PoF's disposisjonsfond

Disposisjonsfond PoF

Saldo
31.12.2013
2 099 537

Saldo
Av dette 3%
30.04.2014
buffer
2 099 537
1 908 000

11

Vedtatt disDisponibelt til
ponert, men
nye enikke brukt
gangstiltak
777 600
0
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Helse og familie

Enhetsleder
Hanna LauvåsWestman

Nøkkeltall for enheten

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

2012

2013

23 156
669
42
30

20 630
2 026
40
29

21 802
3 454
42
30

Prognose
2014
21 828
3 453
43
30

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

480
43
36
12
60
30
176
60
78
11
74
207
84

480
47
40
16
60
32
175
75
78
12
74
220
80

Resultat
2012

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

2011

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

12

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

4
4,3
3,9
4,2

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

4,7
5
4,5
4,5

1
75 %

4
50 %

1
75 %

<8
100 %

100 %
100 %
100 %
6,80 %
21,25 %
36,47 %
90 %
3
80 %

100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
14 %
17 %
35 %
100 %
< 10 %
80 %

90 %
80 %

4,8
5,2

>4,5
>4,5

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

>4,8
>5,0
6
>4,8
>3,8
>4,5
>5,0
>4,8
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Resultat
2012

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

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

5,9 %
4,9 %

11,9 %
10,8 %

9,1 %
8,4 %

4,0 %
2,0 %

1,0 %

1,1 %

0,7 %

2,0 %

1

1

0

0

6,5 %

6,5 %

6,8 %

0,0 %

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Ingen brukerundersøkelser er avsluttet 1.tertial. Psykisk helse og rusarbeid har ventelister på samtaler pga. sykmeldinger. Skolehelsetjenesten har blitt styrket og kvalitetssikring av tjenestetilbudet prioriteres. Økning av tilstedeværelse på barneskolen blir gjennomført f.o.m. høsten 2014. Antall barn med oppfølging fra medisinsk rehabilitering er noe økende.

Medarbeidere
Økonomi

Psykisk helse og rusarbeid flytter til kontorlokaler ved Oppdal helsesenter i løpet av mai. Det frigjør kontorlokaler
til de som deler kontor i flyktningtjenesten og barnevernet. Sykefraværet i enheten er mindre enn tidligere i år.
Resultater 1.tertial viser mindre utgifter i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes sykepengerefusjoner fra
NAV og regninger på institusjonsopphold i barnevernet som ikke har kommet ennå. Det er brukt mindre på forebyggende tiltak i barnevernet hittil i år.

Perioderegnskap 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
30.04.2014
669 450
452 448
1 372 859
588 934
124 658
1 587 206
1 144 492
2 130 014
672 161
8 742 222

Budsjett
30.04.2014
598 164
467 996
1 643 264
628 545
178 327
2 198 009
809 976
2 184 260
670 584
9 379 125

Budsjettavvik
30.04.2014
-71 286
15 548
270 405
39 611
53 669
610 803
-334 516
54 246
-1 577
636 903

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Refusjoner av sykepenger er
270.000
større enn innleid vikarutgifter.
Regninger på institusjonsopphold
som ikke har kommet. Det er
brukt mindre på forebyggende
tiltak hittil i år. Det er overført
statlige midler for hele 2014 til
0,3 stilling i barnevernet som
ikke er brukt ennå.

Årsbudsjett Note
1 644 000
1 404 000
4 120 000
1 375 000
0
6 672 000
0
4 766 000
1 847 000
21 828 000

1

2
3

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
Interne budsjettreguleringer

610.000

Ett hjelpetiltak i form av
lønnsmidler til voksenperson i
familie første halvår. Prosessut-
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-188.000

Interne budsjettreguleringer
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gifter fra 2013 som ikke kom
med på forrige år. Nødvendig
bruk av midler til forsterket
fosterhjem i Rennebu.

-82.000
-65.000

Helse og familie sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Helse og familie

Saldo
30.04.2014

Av dette
3% buffer

3 453 757

655 000

3 453 757

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0

2 798 757

Nøkkeltall for enheten

Hjemmetjenester
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

Enhetsleder Lill Wangberg

Andre nøkkeltall om enheten:
Vedtakstimer, hjemmesykepleien
Antall oppdrag hjemmesykepleien
Antall timer hjemmehjelp/BPA
Antall trygghetsalarmer
Antall utløste alarmer
Antall oppdrag Drivdalsheimen
Mottakere av omsorgslønn
Antall ressurskrevende brukere
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig
Antall brukere som mottar avlasting i bolig
Antall brukere som mottar avlasting i private
hjem
Antall brukere som mottar boveileding
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud
Antall brukere som har aktivitetskontakt
Antall timer aktiviteskontakt
Feriepasienter

2012
35 743
3 403
103
63,03

2013
57 417
3 287
187
114,12

76 440
74 961
18 804
179
6 167
8 330
5
10
20
12

61 209
73 356
14 747
189
3 696
4 760
5
10
19
8

57 081
74 733
16 432
168
2 598

62 000
60 000
15 000
180
3 000

7
12
45
9

7
12
66
10

5

2

5
31
54
7 934

6
36
50
7900
5

20
54

18
44

Antall brukere som mottar hverdagsrehabiliering
Antall brukere som mottar matombringing
Antall vedtakstimer heldøgnsomsorgsbolig PBO

Brukere

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Brukertilfredshet hjemmetjenester
Resultat for brukeren
Opplevd Brukermedvirkning
kvalitet Trygghet og respektful behandling
Tilgjengelighet
Informasjon

2013

197
114,4

5

5

85

80

56 113

57 148
Mål

1. tertial
2014
5,6
5,1
5,3
5,4
5,4

14

Prognose
2014
58 455

2011
31 607
1 534
89
57,7

2014

3,7
3,6
3,7
3,5
3,6
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Generelt fornøyd med tjenesten
Brukertilfredshet personer med utviklingshemming
Trivsel
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Fysisk miljø
Informasjon
Personalets kompetanse
Samordning mot andre tjenester
Behovsdekning
Venteliste omsorgsbolig

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%

Økonomi

Medarbeidere

Målt
kvalitet

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

Målt
kvalitet

Fokusområde

Brukere

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

5,7

3,8

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

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

5,3
6
6

13

9

5

26

33

14

8

18,15
23,40
18,13
2
0

38,46
48,64
27,02
1,00
0,00

38,46
48,64
27,02
0
0

37,14
50,9
26,6
0
0

4,9
5,2
4,6
5,4

5
5
4,5
5

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

6
5
4
4,5
5
4,6

8,0 %
6.5%
1,5 %

9,0 %
7,8 %
1,2 %

7,9 %
6,5 %
1,4 %

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

8

38

40

40

4,0 %

-0,2 %

1,2 %

0,0 %

55 000

74 000

Kommentarer til resultatene
Kvalitet: Gjennom prosjektet "saman om en bedre kommune" vil tjenesteytingen til brukere/pasienter ha 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
har utviklet en "brukerhåndbok/serviceerklæring"som skal gi en oversikt over tjenesteytingen. Et nytt kvalitetssystem med prosedyrer og avviksbehandling er på plass, alle ansatte har fått opplæring, og det skal bidra til å høyne
kvaliteten på tjenesten.
Dagtilbud for personer med demens er etablert 2 ganger pr uke, og en ser et økende behov for tilbudet.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Avlasting: Avlastingstilbudet for brukere med særskilte behov i Sildreveien fungerer godt , og en ser et økende
behov for tilbudet.
Folkehelse: Prosjektet "livsglede for eldre" sammen Oppdal videregående skole er et godt tilbud for å høyne
livskvaliteten for mange eldre og funksjonshemmende.
Hverdagsrehabilitering, dvs rehabilitering og forebygging mens brukeren bor i eget hjem. Dette er et tverrfaglig
samarbeid med fysio/ergo. som enheten har stort fokus på.
Aktiviteskontakter: Enheten arbeider med å få til gode brukerrettet ordninger for å høyne kvaliteten på tjenesten.
Dette er en tjeneste som øker sterkt i omfang. Det er satt ned et tverrfaglig team i samarbeid med helse og familie.
Ungdom i aktivitet :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 økende gruppe og vi har
en utfordring for å finne varig tilrettelagt aktivitetstilbud da Vekst ikke har kapasitet.
Boveiledning: Er en tjeneste som øker i omfang, der er det etablert et tverrfaglig team som skal sikre at brukerne
får rett bistand til rett tid.
Ressurskrevende brukere: Utfordring å få til gode tjenester til brukerne fordi de utløser omfattende og store
tjenester som er uforutsigbar i omfang. Enheten har sammen med brukere valgt å kjøpe tjenester fra et privat firma
som har erfaring og er gode på å yte tjenester til denne type brukere. Dette for å gi bruker et best mulig tjenestetilbud.
Enheten opplever en økende etterspørsel etter tjenester til brukergruppen med sammensatte behov innen
rus/psykiatri. Det skal i mai være et tverrenhetlig møte ifm denne bruker gruppen hvor vi skal komme frem til
løsninger om hvordan vi skal yte best mulig tjeneste til brukerne.
Enheten gjennomførte brukerundersøkelse med meget godt resultat, helhetsinntrykk på 5,4. Fokusområdene etter
undersøkelsen; -jobbe med bedre brukermedvirkning og informasjon.

Medarbeidere

Kompetanse/kvalitet: Hjemmetjenesten har slått seg sammen med OBO og har blitt en stor enhet med mange
ansatte. Målet vårt er "sammen om en bedre tjeneste" Rett kompetanse på rett sted. Enheten skal gjennomføre
tverrfaglige etiske refleksjonsgrupper. Faglige satsingsområder er demens, diabetes, etikk, tvang/makt, og aktiv
omsorg - Eden og innovasjon. Enheten vil styrke den faglige og personlig utviklingen vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger, læring i hverdagen av hverandre. Enheten er
med i prosjektet "saman om en bedre kommune" - kvalitet og kontinuitet i pleie og omsorgstjenesten-. En arbeidsgruppe jobber med utviklingen av Boas, tilstrebe flest mulig store stillinger, en heltidskultur og at Boas skal være
et hus med aktivitet og godt omdømme. En annen arbeidsgruppe er etablert og skal arbeide med heltidskultur/
organisering og drift av Bjerkehagen/Mellomveien og Bjerkeveien. For å heve kompetansen og kvaliteten på
tjenesten har alle helsefagarbeidere/assistenter gjennomgått medikamentkurs og avlagt eksamen. I disse dager tas
arbeidslister i Cos Doc i bruk, dette vil sikre at det gis rett tjeneste ift innvilget vedtak. Enheten har en helsefagarbeider som tar videreutdanning i hverdagsrehabilitering, og tre som tar videreutdanning i lindrende pleie. 6 assistenter er under utdanning til helsefagarbeidere.
Arbeidsmiljø: Enheten arbeider med å få en "oss følelse" og at vi skal være stolte av å arbeide i hjemmetjenesten(Oppdal kommune). I august skal vi ha kveld med faglig innhold og sosialt samvær for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet, slik at alle medarbeiderne har mulighet til å treffe hverandre. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres en gang i året. Enheten gjennomførte en åpen medarbeiderundersøkelse før jul med svært gode resultater, helthetsvurdering 5,0.Fokusomerådene våre etter undersøkelsen er organisering av arbeidet og mobbing. Stolthet over egen arbeidsplass er det vi skal vedlikeholde.
Sykefravær :Det er stort fokus på nærvær/fravær, både gjennom oppfølgning av den enkelte ansatte og generelt i
enheten. Langtidsfraværet er 6,5% og kortidsfraværet er 1,4%.
Folkehelse: Enheten har en frisklivskoordinator som skal bidra til god folkehelse blant de ansatte. Målet er å få
med flest mulig ansatte på ulike organiserte aktiviteter som turer og treningssenter.

Økonomi

Det er en krevende økonomisk situasjon i boligene knyttet til bemanning og ressursbruk.. Det får stor konsekven-
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
ser ved frafall av ressurskrevende brukere da disse har sikret statlige refusjoner og en billigere drift for enheten.
Fordi vi har hatt så mange ressurskrevende brukere frem til i dag har vi hatt en "flyt" bemanning som har gitt oss
muligheter til å yte tjenester til flere med samme bemanning, noe som har gjort driften rimeligere for oss. Denne
muligheten er nå på langt vei bort i Bjerkehagen og Mellomveien som nå må driftes uten å nyte godt av "flyt"
bemanning. Enheten har hatt frafall av ressurskrevende bruker først på året og kommer ikke over innslagspunktet
og da gis ikke refusjon fra staten.
Enheten har etter krav fra tillitsvalgte gått over fra tidligere praksis om gjennomsnittsberegning av helligdagsperiode til å følge AML § 10-8. " arbeidstager som har utført søn - og helligdagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende
søn - og helgedagsdøgn". Dette har påført de avdelingene som ikke har mulighet til å redusere driften på helligdager større kostnader.

Tertialregnskap for hjemmetjenestene

380
382
383
384
385
386
387

Regnskap
30.04.2014
5 533 011
1 657 183
1 333 783
4 416 493
4 329 937
5 347 506
1 685 461
24 303 374

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

Budsjett
30.04.2014
6 301 052
1 677 820
1 397 609
4 173 986
4 301 698
5 052 362
1 701 181
24 605 708

Budsjettavvik
30.04.2014
768 041
20 637
63 826
-242 507
-28 239
-295 144
15 720
302 334

Årsbudsjett Note
18 375 000
4 918 000
3 524 000
10 967 000
7 917 000
8 132 000
4 622 000
58 455 000

1

2
3

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp
779.000

1

Ifm overføring av bemanning
til Boas fra hjemmetjenesten fra
1 mars er det et avvik i lønnsmidlene

Interne budsjettreguleringer

-242 000

2

Ifm overføring av bemanning
fra 380 til 384 fra 1. mars er det
avvik i reg. lønn og sosiale
utgifter

Interne budsjettreguleringer

-295 000

3

Ift ressurskrevende bruker og
bemanning brukt på Dagsenter
og ikke i bolig. Avdelingen har
måttet bruke ekstra midler for å
få gitt forsvarlig tjeneste. Får
ikke statstilskudd i år da frafall
av bruker skjedde i april.

Satt ned en gruppe som
skal se på bemanning og
drift i boliger og dagsenter.

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Hjemmetjenesten

Saldo
31.12.2013
3 287 114

Saldo
Av dette 3%
30.04.2014
buffer
3 287 114
1 754 000
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Vedtatt disponert, men
ikke brukt
0

Disponibelt til
nye engangstiltak
1 533 114
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Sykehjemmet

Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte (ex dialyse og røntgen)
Faste årsverk (*ex dialyse,røntgen,
lærlinger)
Andre nøkkeltall om enheten:

2012

Prognose
2014
35 431
37 449

2013

32 181

33 740

0

829

1 376

1 376

106

106

106

108

71,57

*63,87

*63,87

*66,57

50
74
122
103

79
127
79
99,93

100
117

44
51
11

Antall innkomtsamtaler
Antall årssamtaler

Enhetsleder Turi Teksum

Antall innleggelser
Antall utskrivelser
Antall døgn utskr.klare m/betaling
Beleggsprosent

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Brukere

Brukertilfredshet
Resultat for brukerne
Respektfull behandling
Opplevd Brukermedvirkning
kvalitet Tilgjengelighet

Medarbeidere

Målt
kvalitet

100,25

Informasjon
Trivsel
Generelt
Behovsdekning
Klagesaker/omgjøring av vedtak FMST
Klage på vedtak
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
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Målt
kvalitet Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

5,1
5,45
4,55
5,2

5,4
5,7
5
5,7

5,15
5,25
5,05

5,5
5,5
5,2

0

0
0

1
1

0
0

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

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

0,8
18,83
27,03
0
2,3

0,6
18,86
27,03
0,3
2

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

7,5 %

9,5 %

11,9 %

7,0 %

5,8 %
1,7 %

8,3 %
1,2 %

10,6 %
1,3 %

5,5 %
1,5 %
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Økonomi

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Målt
kvalitet

Fokusområde

Resultat
2012

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme

12

12

11

10

2,5 %

1,5 %

0,6 %

0,0 %

Kostnadseffektiv drift
Kostnad pasient/døgn

1 779

1 895

2 000

Kommentarer til resultatene
Kapasitet: Oppdal kommune er i 1.tertial fakturert for 11 døgn utskrivningsklare fra sykehus, fordelt på 4 pasienter. Dette var i jan-feb. I mars sto BOAS2 ferdig, og dette fikk effekt på ventelister samt at overbelegg ved avd.
Tunet opphørte. Fra mars har det i perioder vært ledighet ved sykehjemmet, som har ført til at pasienter med
behov har fått plass på dagen - både fra sykehus og fra hjemmet. Antall nye innleggelser i sykehjemmet 1.tertial er
44 stk., hvilket vitner om stor fleksibilitet. De fleste har vært inne på korttids-/rehabiliteringsopphold etter sykdom/skade, mange er utskrevet til hjemmet etterpå. Dette stiller krav til behandling og oppfølging, samt god dialog med pårørende, hjemmetjenesten og fysio/ergo.

Brukere

Kvalitet: Etter pasient- og brukerundersøkelser er fokusområdene brukermedvirkning, respektfull behandling og
informasjon. Tilsynslegeressursen er økt til 80% fra mars, dette innebærer stor forbedring i kvalitet og kontinuitet,
i likhet med økning av sykepleieressurs på natt. Innkomst- og årssamtaler er ment å sikre dialog og tillit mellom
OHS-pasient-pårørende. Det er faste ukentlige og månedlige aktiviteter ved OHS, i tillegg til spontane aktiviteter i
samarbeid med lokale barnehager, Livsglede for eldre (OVS), frivillige lag og organisasjoner og eget personale.
Musikk, sang og rytme (Myskjaskolen) kan brukes mer, og vi er i gang. En stor del av inneliggende pasienter er
personer med demens som i tillegg har flere medisinske diagnoser. Det forsøkes tillitsskapende tiltak for å sikre
god omsorg/pleie, men for noen er det fattet vedtak om bruk av tvang jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven. Det er
nå planlagt (i liten skala) utprøving i bruk av sporings- og varslingsteknologi for å forbygge skade på pasienter
(sensor som varsler når pasient går ut av seng eller forsøker å reise seg fra stol uten at de har tilstrekkelig gangfunksjon/redusere fallrisiko). Dette er ikke ment å erstatte personell, men kommer i tillegg til. Pasient- og brukerrettighetsloven §4-6 a åpnet for dette høsten -13. Det er leid inn ekstra bemanning på kveld på skjermet enhet pga
pasientbehov. Det er fortsatt to dobbeltrom ved en avdeling. Det er i vinter arrangert pårørendeskole i regi av
demenssykepleier/frivillige og helselag. Videre er det iverksatt månedlige samtalegrupper for pårørende til personer med demens, dette driftes av frivillige i Demensforeningen. I begge tilfeller bidrar OHS med lokale.
Røntgen: Samarbeidet med St.Olav fungerer godt, men det er noe færre henvisninger enn forventet. Utstyret har
vært noe ustabilt i vinter, men fungerer forhåpentlig som forventet nå etter reparasjoner. Radiograf går ut i permisjon snart, og det arbeides for å få tak i vikar slik at avdelingen kan holde åpent som vanlig.
Dialyse: Utmerket samarbeid med St.Olav, og godt tilbud til 5 pasienter både fra egen kommune og nabokommuner.
Nærvær/arbeidsglede: Målet for nærvær er 93%, i 1.tertial har det vært 88,1% nærvær. Årsakene til høyt fravær
er sammensatte, men mange av de langtidssykemeldte er nå på vei tilbake. Det er tett dialog mellom nærmeste
leder og sykmeldte. 26 ansatte har deltatt på treningssenter i vinter, samt at mange ansatte deltok på seminar om
Arbeidsglede i regi av NAV.

Medarbeidere

Kompetanse: Etter medarbeiderundersøkelsen -13 er fokusområdene faglig og personlig utvikling, organisering
av arbeidet og VI-følelse. Tilsynslege tar spesialisering i sykehjemsmedisin. Fagutviklingssykepleier har ansvar
for internundervisning, samt at eksterne kurs benyttes. I vår har håndhygiene, dokumentasjon i fagprogram, nettvett, kommunikasjon internt og eksternt, ernæring, behandling av kroniske sår, arbeidsglede og laboratoriearbeid
vært tema. Det har vært høyere fravær enn forventet, og vikarbyrå er benyttet for å sikre nødvendig fagkompetanse. Det arbeides i prosjektet "Saman for ein betre kommune" med kvalitet - kontinuitet - heltidskultur. Det
jobbes mye med omstillingsprosesser. Friske midler til bemanning er ikke lagt inn i turnus enda, men det er leid
inn vikarer tilsvarende ressursen på begge sykehjemsavdelinger mens vi drøfter hvordan ressursen best kan brukes. Det drøftes alternative arbeidstidsordninger, og handlingsrom innenfor enhetens budsjett. Stor forekomst av
deltid er utfordrende for personalet, pasienter og pårørende. I tillegg er bemanningen på kjøkken økt, da BOAS2
førte til økt produksjon av mat og matombringing for avdelingen som fra før var marginalt bemannet. Kvalitet i
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
fag-/dataprogram er vesentlig, og OHS-hjemmetjenesten-Helseogfamilie har valgt å spleise på IT-konsulent for å
sikre at oppdateringer, undervisning, superbrukerfunksjon og kvalitet er på plass. Bruk av e-meldinger mellom
spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og fastleger rulles snart ut. Arbeidslister er under utprøving, det
innebærer kvalitetssikring i at oppdrag/prosedyrer utføres og dokumenteres til riktig tid.

Økonomi

OHS` regnskap er innenfor periodisk budsjett. Ressurser til spleising på IT-konsulent overføres til Hjemmetjenesten, og tas fra ubenyttet innleie legevaktsentral i påske/jul/vinterferie. Det er ikke budsjettert med utgifter til utskrivningsklare pasienter, hittil tilsvarende kr. 46.805, og disse vil søkes overført fra tilleggsbevillingsressurs på
senere tidspunkt når bedre prognose foreligger. NAV-refusjoner syke/fødselspenger er i sin helhet brukt til vikarinnleie.

Tertialregnskap for sykehjemmet

372
373
374
376

Syke- og fødehjem
Dialysebehandling
Røntgen
Legevakt- og nødmeldetjeneste

Regnskap
30.04.2014
13 361 343
73 207
808
0

Budsjett
30.04.2014
13 445 349
71 544
0
0

Budsjettavvik
30.04.2014
84 006
-1 663
-808
0

Sum ansvarsområde

13 435 358

13 516 893

81 535

Årsbudsjett Note
37 449 000
0
0
0
37 449 000

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Sykehjemmet

Saldo
31.12.2013
1 376 077

Saldo
30.04.2014
1 376 077
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Av dette
3% buffer
1 123 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
253 077
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Aune barneskole

Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)

2012

Prognose
2014
26 192
25 768

2013

24 588

25 449

517

893

990

Disposisjonsfond (1.000 kr)

53

53

52

49

47,5

47,5

46

44

380

385

379

365

64 833

69 658

69 658

72 000

Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Kostnad pr elev

Enhetsleder Øyvind Melhus
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

Brukere

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

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

1
1,8

1,9

0
0
2,1

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
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
Målt
kvalitet Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger

1,9
1,9
100
91
75
98

2,2
2,2
99
93
94
91

2,1
2,1
95
95
95
95

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

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

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

4,7
4,0
4,7
4,7
4,7

Medarbeidere

Målt
kvalitet

6,8 %
6,0 %
0,9 %
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4,3
1,2
4
4,3
4
4,2
4,1

7,9 %
7,1 %
0,9 %

4,5
1,2
4,5
3,9
4,6
4,0
3,9

7,8 %
6,7 %
1,4 %

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

5,5 %
4,7 %
0,8 %
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Økonomi

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Målt
kvalitet

Resultat
2012

Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Tilleggsbevilgninger

Fokusområde

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

0

0

0

0

1,5 %

0,4 %

2,4 %

0,0 %

0

0

0

0

Kommentarer til resultatene

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2013. På grunn av nye spørsmål i Elevundersøkelsen er det laget nye
indekser. Resultatene blir derfor ikke helt sammenlignbare med de fra tidligere år.
Brukere

Rektor møter fast på alle FAU-møter. Det gjennomføres også et vårmøte der alle nye kontaktforeldre fra
1.-7.trinn blir innkalt. Møtet tar opp saker som er viktige for å utvikle et godt skole-hjem samarbeid.

Medarbeidere

P.g.a. synkende elevtall har vi vært gjennom en nedbemanningsprosess. Ledelse og tillitsvalgte har hatt jevnlig
og god kontakt i denne prosessen.
Det arbeides med å få ned langtidsfraværet ved enheten.

Økonomi

Normal lærertetthet (14-15 elever pr. lærer) har vært prioritert i flere år. Lisens- og programvarekostnader har
økt betraktelig de siste årene. Disse økte kostnadene, samt synkende elevtall, fører til nedbemanning.

Tertialregnskap for Aune barneskole

500
501

Aune barneskole
SFO Aune
Sum ansvarsområde

Note
nr.

1

Regnskap
30.04.2014
8 843 382
395 272

Budsjett
30.04.2014
8 823 701
638 859

Budsjettavvik
30.04.2014
-19 681
243 587

9 238 654

9 462 560

223 906

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
En del fakturaer på arbeidsmate50.000 Ved en sykmelding har det ikke
162.000
riell og matvarer ikke kommet.
blitt leid inn tilsvarende med
vikar.
I og med at leksehjelp er gratis,
får de som har SFO-plass og
31.000
benytter seg av leksehjelp, refusjon for den tiden. Dette kommer
neste måned.

Årsbudsjett Note
24 058 000
1 710 000

1

25 768 000
Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Aune barneskole sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Aune barneskole

Saldo
31.12.2013
990 188
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Saldo
30.04.2014
990 188

Av dette
3% buffer
773 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
130 000

Disponibelt
til nye engangstiltak
87 188
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Drivdalen og Vollan
skole

Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

2012

Prognose
2014
10 214
10 214

2013

11 536

11 556

580

722

981

981

25

23

19

18

18,89

18,05

15,85

15

115

117

102

99

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Antall SFO-barn

17

10

7

7

Elever pr lærer i ordinær undervisning

13,0

12,5

12,5

12,5

Elever pr lærere totalt

10,1

10,0

9,0

9,0

5,8 %

6,5 %

7,6 %

8,0 %

Andel elever med spesialundervisning

Enhetsleder Beate Lauritzen

Brukere

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

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

Målt
kvalitet

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 Vollan
Klagesaker ihht §9a-2
Klagesaker ihht §9a-3

Mål
1. tertial
2014

2013

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

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

4,4
0,0
4,0
4,3
4,4
4,2

4,1
3,1

4,4
-

4,2
3,8

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

4,1
4,6
4,1
4,0
4,4
4,1
3,8
-

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

0
1

0
0
Unntatt off

Nasjonal prøve regning 5.tr.
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2014

100 %
86 %
86 %
100 %

100 %
100 %
100 %
68 %

0
0

0
1
Unntatt off

0
0

0
0
2,1
2,1
2,1
100 %
100 %
100 %
100 %
0
0
2,2

Tertialrapport I 2014
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

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
Antall ansatt med mindre enn 50%

Økonomi

Medarbeidere

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

Målt
kvalitet

Fokusområde

Brukere

2013

2014

100 %

87,5 %

2,2
2,2
100 %

100 %
100 %
93 %

90 %
80 %
100 %

100 %
100 %
100 %

4,8
5,2
4,3
5,6
5,6
4,8
3,2
5,0
5,2
4,9

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 %

Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Tilleggsbevilgninger
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr elev Drivdalen
Kostnad pr elev Vollan
Kostnad pr SFO-barn

Mål
1. tertial
2014

116 000
81 787
58 600

6,4 %
5,0 %
1,4 %

9,5 %
7,7 %
1,8 %

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

1

1

0

2,5 %

0,4 %

0,0 %
0

121 506
107 484
84 334

110 000
90 000
45 000

Kommentarer til resultatene
Elevundersøkelsen blir gjennomført en gang pr. år. Neste gjennomføring er høsten 2014. Fokusområder som det
arbeides med, og som vil ha fokus ved oppstart av nytt skoleår er: forebyggende arbeid mot mobbing, mestring
og faglig veiledning
Kartleggingsprøver på 1.-3. trinn er gjennomført, men resultatene er ikke klare ennå.

Medarbeidere

Økonomi

Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres annenhvert år, neste gjennomføring høsten 2015.
På skolene arbeides det med å forbedre punkter fra gjennomføringen høsten 2013, og målene er satt med tanke
på utvikling på flere punkter
Enheten har et mål om samlet fravær på 6% i 2014.
Enheten har en ansatt i mindre enn 50% stilling. Dette er sekretær som er ansatt i 20% stilling pr. Skole.
Økonomi i balanse.
1. tertial viser ingen endringer i forhold til kostnad pr. elev
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Tertialregnskap for Drivdalen og Vollan skole

510
511
520
521

Vollan skole
SFO Vollan
Drivdalen skole
SFO Drivdalen

Regnskap
30.04.2014
2 026 427
92 515
1 513 637
53 726

Budsjett
30.04.2014
1 974 928
98 768
1 576 376
50 507

Budsjettavvik
30.04.2014
-51 499
6 253
62 739
-3 219

3 686 305

3 700 579

14 274

Sum ansvarsområde

Årsbudsjett Note
5 084 000
271 000
4 272 000
139 000
9 766 000

Drivdalen og Vollan skole sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Drivdalen og Vollan skole

Lønset og Midtbygda
skole

Saldo
31.12.2013
980 816

Saldo
30.04.2014
980 816

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Av dette
3% buffer
293 000

0

Disponibelt
til nye engangstiltak
687 816

Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (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

2012

9 143
508
22
13,7

741

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

2013

Prognose
2014

7 282
767
14
10,7
64
11
8,5/11,1
6,6/10,5
17,4/2,4%

Enhetsleder Kjell Braut

Brukere

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Brukertilfredshet Lønset
Trivsel med lærerne
Mobbing
Faglig veiledning
Opplevd
kvalitet Motivasjon
Sosial trivsel
Mestring
Elevdemokrati
Fysisk læringsmiljø
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Mål
1. tertial
2014

2013

2014

4,3
1,0
4,1
4,3
4,4
3,8
4,1

4,5
1,0
4,3
4,3
4,7
4,0
4,5

3,5

4,2

Tertialrapport I 2014
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Brukertilfredshet Midtbygda
Trivsel med lærerne
Mobbing
Faglig veiledning
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.

Medarbeidere

Målt
kvalitet

2013

2014

3,9
1,5

4,6
1,3

4,5
1,0

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

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

4,0
4,2
4,5
4,0
4,2
3,5

0
0

0
0

0
0

Unntatt off

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn

100 %

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn

90 %

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.
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.

100 %
100 %

100 %
ingen elever
ingen elever
80 %

1
0

1
0

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

0
0

Unntatt off

0
0
2,2
2,2
2,2

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
Mobbing, diskriminering
kvalitet
Nærmeste leder

100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %

4,8
5,2
4,7
5,2
5,9

5,0
5,3
5,0
5,5
6,0

5,1

5,0

Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme

2,8
5,0
5,1
4,9

4,0
5,0
5,3
5,0

Målt
kvalitet

Økonomi

Mål
1. tertial
2014

Målt
kvalitet
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3,2 %
1,9 %
1,3 %

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

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

1

1

1

0,4 %

6,9 %

0,0 %

Tertialrapport I 2014
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Fokusområde

Resultat
2012

2013

Mål
1. tertial
2014

2014

Tilleggsbevilgninger
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr elev Lønset

0
153 575

172 974

125 000

Kostnad pr elev Midtbygda
Kostnad pr SFO-barn Lønset
Kostnad pr SFO-barn Midtbygda

127 717
2 002
43 339

135 986
48 534
42 781

100 000
40 000
22 000

Kommentarer til resultatene
Ikke gjennomført brukerundersøkelser i vinter, resultatene på kartleggingsprøvene er ikke klare

Brukere
Lavt sykefravær!! Det er et godt arbeidsmiljø og vi har hatt lite fravær
Medarbeidere

Økonomi

Ligger noe over budsjett, det skyldes at vi har valgt å holde igjen noen lønnsmidler til høsten for å kunne tilsette
mer folk da.

Tertialregnskap for Lønset og Midtbygda skole

530
531
540
541

Note
nr.
1

Midtbygda skole
SFO Midtbygda
Lønset skole
SFO Lønset
Sum ansvarsområde

Regnskap
30.04.2014
1 343 505
45 762
1 057 512
9 492
2 456 271

Budsjett
30.04.2014
1 457 612
33 888
1 135 111
11 185
2 637 796

Budsjettavvik
30.04.2014
114 107
-11 874
77 599
1 693
181 525

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Holder igjen lønnsmidler til
224.000
høsten for å kunne øke bemanningen hele neste skoleår

Årsbudsjett Note
3 987 000
90 000
2 770 000
30 000
6 877 000

1

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Lønset og Midtbygda skole sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Lønset og Midtbygda skole

Saldo
31.12.2013
767 274

Saldo
30.04.2014
767 274
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Av dette
3% buffer
206 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
561 274

Tertialrapport I 2014
Ungdomsskolen
Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)

Prognose
2014

2013

23 291

24 261

23 700

1 292

2 445

2 393

48

45

48

45

43,49

37

43

40

273

252

272

254

Fast ansatte
Faste årsverk

2012

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall

Enhetsleder Håvard Melhus
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Brukere

Brukertilfredshet
Sosial trivsel
Opplevd Trivsel med lærerne
kvalitet Mobbing
Faglig veiledning

Økonomi

Medarbeidere

Målt
kvalitet

Motivasjon
Faglig kvalitet
Grunnskolepoeng avgangselever
Nasjonal prøve regning 8.tr.
Nasjonal prøve lesing 8.tr.
Nasjonal prøve engelsk 8.tr.
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
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

Målt
kvalitet

Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr.elev
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Mål
1. tertial
2014

2013

2014

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

3,9
1,2
3

4,4
4,1
1,0
3,6

3,8

3,7

4,1

41,9

41,5

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

3,1
3,3
3,2
3,1
3,3

41
3,4
3,4
3,3
3,7
3,7
98

4,9
5,2

4,8
5,0

4,6
5,4
5,5
4,6
4,2
4,8
5,3
5,1

4,8
5,2
6,0
5,0
4,5
5,0
5,2
4,9

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

4,9 %
4,0 %
0,9 %

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

5,5 %

3

3

3

1

5,5 %

0,2 %

2,0 %

0,0 %

88 757

92 277

100 000

Tertialrapport I 2014
Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

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. Elevundersøkelsen
ble gjennomført høsten 2013. Vi ser bl.a. en klar tilbakegang på indikatoren mobbing på høstens undersøkelse.
Det er viktig å være oppmerksom på at høstens undersøkelse er revidert, den er derfor ikke direkte sammenlignbar på alle punkter med tidligere år. Spørsmålet ang mobbing er det samme som før, spørsmålene ang de
andre indikatorene er endret. Det er bl.a. derfor vi ikke får ut noen verdi på sosial trivsel.

Medarbeidere

Resultatene på medarbeiderundersøkelsen viser at arbeidsmiljøet og samarbeidet mellom kollegaene er meget
bra. Vi ser en liten tilbakegang på indikatoren Nærmeste leder. Dette har vi tatt opp felles i personalet og vi
har tatt det opp i medarbeidersamtaler. Vi ser at tiltak vi har satt inn i den forbindelse fungerer bra nå. Sykefraværet holder seg på et lavt nivå, vi ser og en nedgang i kortidsfraværet i 1.tertial.

Økonomi

Avvikene er forklar nedenfor

Tertialregnskap for ungdomsskolen

532
550
551

Haugen Gård Leirskole
Ungdomsskolen
Voksenopplæring
Sum ansvarsområde

Note
nr.

1

2

Regnskap
30.04.2014
44 890
9 026 480
-98 312

Budsjett
30.04.2014
89 248
8 893 630
179 809

Budsjettavvik
30.04.2014
44 358
-132 850
278 121

8 973 058

9 162 687

189 629

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Negativt avvik skyldes periodise-132 850
ring, noe mer på lønn i vår enn
det vil bli til høsten. Dette pga at
elevtallet går ned fra 270 i vår til
254 høsten 2014
Positivt avvik skyldes periodisering. Statstilskuddet blir utbetalt
en gang i året. Tidligere ble dette
utbetalt 4 ganger i løpet av året.

Årsbudsjett Note
242 000
23 703 000
0

1
2

23 945 000
Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

278 121

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Ungdomsskolen

Saldo
31.12.2013
2 393 205

Saldo
30.04.2014
2 393 205

29

Av dette
3% buffer
718 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
1 675 205

Tertialrapport I 2014
Kommunale barnehager

Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)

2012

Prognose
2014
11 186
11 371

2013

10 454

10 963

458

641

529

529

33

29

28

29

25,5

26,3

25,6

25,6

Antall barn

105

103

101

103

Antall plasser omregnet til over 3 år

119

120

120

120

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

Antall kommunale barnehager

Enhetsleder Dordi Aalbu
Enhetsleder Dordi Aalbu

2

2

2

2

Andel ansatte med førskolelærerutdanning

49 %

49 %

51 %

51 %

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning

38 %

38 %

35 %

35 %

Andel menn i faste stillinger

3,80 %

3,80 %

3,80 %

3,80 %

Leke- og oppholdsareal pr plass

4,0m²

4,0m²

4,0m²

4,0m²

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

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
Målt
kvalitet

Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling
Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr.barn
Antall alvorlige skader hos barn

Medarbeidere

Antall systematiske samtaler pr.ansatt angående resultatområder
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

30

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

5
4,9

5
4,9

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

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

100 %

100 %

100 %

100 %

2

2

1

2

100 %

100 %

100 %

100 %

2

100 %
1
0

100 %
≥2
0

4

1

4

3

4,7
5,2

4,7
4,9

4,5
5,3
5
4,9
4,5
4,8
5,4
5

4,5
4,8
5,2
4,8
4
4,8
5,1
5,1
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Resultat
2012

Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Antall fast ansatt med ufrivillig deltid
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr. plass under 3 år

2013

2014

≥ 6,0%

6,0 %
3,0 %

5,1 %
2,2 %

4,9 %
1,5 %

3,0 %

2,9 %

3,4 %

1

2

2
1

2
0

1,7 %

0,3 %

0,4 %

0,0 %

156 634

167 214

160 384

76 460

81 490

78 800

Kostnad pr. plass over 3 år

Fokusområde

Mål
1. tertial
2014

Kommentarer til resultatene

Det er gjennomført barnesamtaler om trivsel med alle 4- og 5 -åringene. Dette er viktige innspill for at barnas
stemmer skal bli hørt og tatt hensyn til i barnehagenes videre planlegging.
Alle plassene i kommunale barnehager er fylt opp. Hovedopptak er gjennomført og ser ut til å gi fulle kommunale
barnehager også til høsten. Alle søkere som søkte barnehageplass i Oppdal innenfor fristen for hovedopptaket har
fått tilbud om plass, de aller fleste har fått innvilget 1. eller 2. ønske om hvilken barnehage de ønsker.
Brukere
De kommunale barnehagene gjennomfører språkkartlegging med Sats 2 og Språk 4 for barna når de er henholdsvis 2 og 4 år gamle.
Fokusområde i vårhalvåret er Grovmotorisk lek.
Brukerundersøkelse til foreldre vil bli gjennomført i november 2014.

Medarbeidere

Kommunale barnehager har ingen dispensasjoner fra utdanningskravet i styrer og pedagog stillinger.

Økonomi

Regnskapstall er i tråd med budsjettet

Tertialregnskap for de kommunale barnehagene

560
562
566

Regnskap

Budsjett

Budsjettavvik

Pikhaugen barnehage
Høgmo barnehage
Åpen barnehage

30.04.2014
2 441 572
1 870 387
0

30.04.2014
2 360 841
1 966 992
0

30.04.2014
-80 731
96 605
0

Årsbudsjett Note
6 010 000
5 361 000
0

Sum ansvarsområde

4 311 959

4 327 833

15 874

11 371 000

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond

Disposisjonsfond kommunale barnehager

Saldo
31.12.2013
528 773

Saldo
30.04.2014
528 773
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Av dette
3% buffer
341 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
187 773
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Kommunalteknikk

Nøkkeltall for enheten

Budsjettramme (1.000 kr)
Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
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
Antall avfallsab. bolig/leiligheter
Antall avfallsab. fritidsboliger

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

2011
2 729

2012
2 838

2013
2 869

Prognose
2014
2 905

26 008
1 422
12
10,2

31 603
945
12
11,27

31 581
1 130
12
11,27

33 006
1 130
12
11,27

22
50
210
817
2 317
79 090
870

21
51
210
817
2 398
79 090
865

20
52
210
817
2 450
77 606
877

20
52
210
838
2 452
77 684
879

2 469
69 023
2 581
3 321

2 542
69 980
2 615
3 523

2 598
67 772
2 640
3 569

2 599
67 870
2 635
3 584

Resultat
2012

Mål
1. tertial
2014

2013

2014

Brukere

Brukertilfredshet
Standard på veger og gater
Tilrettelegging for fotgjengere
Opplevd
Tilrettelegging for syklister
kvalitet
Kvaliteten på drikkevannet
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
Målt
Antall meter fornyet vannledning
kvalitet
Antall ikke tilfredsstillende vannprøver

5,5

0
37 %
10

0
0

Antall kjelleroversvømmelser avløp
Antall meter fornyet avløpsledning

Medarbeidere

>3,5
>3,5
>3,5
>5,5
>5
>4,5

Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA
Gjenvinningsgrad avfall %
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Opplevd Samarbeid med kollegaer
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse

Tilfredsst.
90 %

Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass

32

0
38 %
5
10
231

0
37 %
2
0
0

0
35 %
10
15
650

0
0
190

0

0

Tilfredsst.
85 %

0

0

0

1200

Tilfredsst.
85 %

Tilfredsst.
85 %

4,8
4,8
5,1
4,5
5
4,7
4,9

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

5
4,8

>4
>4
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

2013

Helhetsvurdering

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Mål
1. tertial
2014

2014

4,7

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

>4

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

4,1 %
2,8 %
1,3 %

3,3 %
1,9 %
1,4 %

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

1

1

1

1

-0,2 %

7,6 %

44 000
510
778

60 480
1 473
942

10 345
112
240

53 000
1 704
1 038

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

79 617
2 207,00
1 572,20
112 009
2 372,00
2 335
2 028,80

29 922
2 365,00
1 654,70
37 369
2 570,00
2 763
2 134,00

83,771
2 365,00
1 654,70
108 660
2 570,00
2 507
2 134,30

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse siden 2012 (Vann og avløp).

0,0 %

Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført på slutten av 2013. Det ble i februar gjennomført et dagsseminar for alle på Kommunalteknikk med fokus på arbeidsmiljø.
Medarbeidere

Sykefraværet har gått ned til 3,3% i 1. tertial (11,1 i 2011, 6,0 i 2012 og 4,1 i 2013).
En arbeidsleder har gått av med pensjon. En driftsoperatør har overtatt denne stillingen og det ble rekruttert ny
medarbeider (driftsoperatør) i mars.

Økonomi

Det er god budsjettdisiplin innenfor samferdselsområdene og sjølkostområdene. Innenfor sjølkostområdene blir
eventuelle overskudd/underskudd tilført/tatt av sjølkostfondene. I 2014 er det innenfor områdene vannforsyning, avløp/rensing og avfallshåndtering budsjettert med bruk av sjølkostfondene til gebyrdemping.
Årsgebyrene for vann, avløp og avfall ligger under landsgjennomsnittet. For slamtømming ligger årsgebyret
noe 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
30.04.2014

Budsjett
30.04.2014

Budsjettavvik
30.04.2014

744 836
23 516
196 002
-1 724 740
88 240
-2 369 840
-1 346 947
-4 388 933

1 239 626
49 052
182 668
-1 363 466
72 588
-2 111 087
-1 222 761
-3 153 380

494 790
25 536
-13 334
361 274
-15 652
258 753
124 186
1 235 553

33

Årsbudsjett Note
3 235 000
143 000
656 000
-267 000
-33 000
-284 000
-267 000
3 183 000

1

2
3
4
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Note
nr.

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Lavere utgifter til vedlikehold
veg vinter

1
Lavere utgifter til verktøy og
redskap i forhold til periodisert
budsjett

29 000

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

493 000

Lavere strømutgifter

54 000

Luttank er ikke etterfylt i år
(fylletidspunkt varierer)

26 000

2
Lavere utgifter til forsikring

3

4

Ikke mottatt faktura for levering
av restavfall for april

20 000

Høyere gebyrinntekt grunnet
større forbruk

228 000

Høyere gebyrinntekt grunnet
større forbruk

292 000

152 000

Kommunalteknikk sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Kommunalteknikk

Saldo
31.12.2013
1 130 125

Saldo
30.04.2014
1 130 125

Av dette
3% buffer
95 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
1 035 125

Bygg og eiendom
Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)

2012

Prognose
2014
12 934
13 195

2013

9 686

10 829

453

589

0

0

Fast ansatte

23

22

28

30

Faste årsverk

20

19

24

24,6

4,6 mill

5,0 mill

5,2 mill

5,6 mill

30,1 mill

32,1 mill

33,0 mill

35,0 mill

9,2 mill

10,3 mill

10,2 mill

10,5 mill

Andre nøkkeltall om enheten:

Energiutgifter
FDV-kostnader
Leieinntekter ekskl. bortfeste
Enhetsleder Eirik Kvål

34

Tertialrapport I 2014
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
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
Klargjort industritomt pr 31/12
Antall sentrumsnære ledige boligtomter p
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum
Medarbeidertilfredshet

Målt
kvalitet

Økonomi

49
80
0
4200 m2
21
6

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

Målt
kvalitet

Mål
1. tertial
2014

2014

3,9
4,2

4,0
4,6

4,4
5,0
4,9
5,2

4,5
4,5
4,5
4,5

49
80
1
4200 m2
19
5

49
100
0
4200 m2
19
4

5,0
5,4
4,9
5,4
5,4
5,2
5,0
5,0
5,1
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

35

50
100
1
20000 m2
>20
>10
>4
>4
>4
>4
>5
>4
>4
>4
>4
>4

2,3 %

3,9 %

5,7 %

6,0 %

1,6 %
0,7 %

3,0 %
0,8 %

4,6 %
1,1 %

5,0 %
<1

0

1

1

1

1,3 %

-4,6 %

10,9 % < 2% avvik
< 2% avvik

339
321
181

Utbygging
BOAS II
192

325
367
205

133
266
211
172
108
191
212
144
93

124
266
220
154
109
167
162
146
83

170
260
193
230
155
200
211
158
113
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Fra rundt 1. mars ble 20 (21) nye omsorgsboliger på BOAS tatt i bruk.

Medarbeidere

Sykefraværet i første kvartal ligger på 5,7 %. Dette er jevnt med enhetens mål for 2014. Medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomført så langt i år. Det er en medarbeider som har stillingsandel under 50%. Dette er ønskelig for denne medarbeideren.

Økonomi

Tertialrapporten viser et positivt avvik på 686.000 kr. I forhold til rammen gir dette et positivt avvik på 5,2 %. I
regnskapet mangler strømutgifter på rundt 500.000 kr for april mnd. Når dette påløper vil regnskapstallene vise
det samme som enhetens periodiserte budsjett.

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
30.04.2014
1 182 890
3 968 045
17 651
874 478
78 262
-430 056
-459 256
380 753
536 596
-605 739
79 593

Budsjett
30.04.2014
1 193 877
4 470 348
34 750
994 203
108 732
-496 477
-503 286
314 465
628 368
-538 701
103 003

Budsjettavvik
30.04.2014
10 987
502 303
17 099
119 725
30 470
-66 421
-44 030
-66 288
91 772
67 038
23 410

5 623 217

6 309 282

686 065

1

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Feil periodisering på strøm
500.000

2

Feil periodisering på festeavgifter

Note
nr.

Årsbudsjett Note
3 142 000
12 935 000
76 000
1 960 000
380 000
-2 175 000
-1 734 000
0
0
-1 669 000
280 000

1
2

13 195 000

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

120.000

Bygg og eiendom sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Bygg og Eiendom

Saldo
30.04.2014
0

0

36

Av dette
3% buffer
0

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
0
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Nøkkeltall for enheten

NAV

2011

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

2012

Budsjettramme (1.000 kr)

5 447

Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

Prognose
2014
5 287
5 546

2013

177

245

114

3

3

3

3

2,7

2,7

2,5

2,5

1

1

0,5

0

1,5

1,5

0

0

8,8

9,7

9,7

9,7

1

1

1

1

18

15

15

15

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
Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

NAV Oppdal\Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen på brukerperspektivet er
bra så langt i år. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi spesielt skal ha fokus på i
år 2014 er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledig ungdom, arbeidsledige med ledighet over
6 mnd, sykefraværsoppfølging, innvandrere. I tillegg skal vi ha fokus på samarbeidet med lokalt næringsliv\markedsarbeid. Arbeidsledigheten er stabilt lav. Antall personer som står utenfor arbeidslivet på grunn av
helseproblemer er stabilt siste år. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp har økt noe fra samme tid i fjor. Økningen er på utbetaling av økonomisk sosialhjelp til flyktninger.

Medarbeidere

NAV Oppdal\Rennebu har lavt sykefravær og en god medarbeiderundersøkelse fra høsten år 2013.
Når det gjelder budsjett Oppdal kommune har vi et merforbruk ved utgangen av april. Ved framskrivning vil
dette utgjøre ca 250000,- i merforbruk ved årsslutt.

Økonomi
Merforbruket vil være betydelig større hvis ikke enheten får økt ramme på posten økonomisk stønad til flyktninger.

Perioderegnskap for NAV

750
752
754
755
756
757
758

Note
nr.

1

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

Regnskap
30.04.2014
791 050
368 397
1 123 858
86 326
1 204 688
0
0
3 574 319

Budsjett
30.04.2014
810 428
463 480
684 664
216 664
808 332
0
0
2 983 568

Budsjettavvik
30.04.2014
19 378
95 083
-439 194
130 338
-396 356
0
0
-590 751

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Merforbruk andre tiltak som
-439.000
skyldes periodisering av budsjett
og behov for intern budsjettregulering.
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Årsbudsjett Note
1 653 000
0
1 318 000
650 000
1 925 000
0
0
5 546 000

1
2
3

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
Budsjettregulering.

Tertialrapport I 2014
Note
nr.

2

Forklaring på budsjettavviket
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Beløp Årsak
Beløp
Mindre søknader på deltakelse i
130.000
kvalifiseringsprogrammet enn
budsjettert.

3

Utbetalingen av økonomisk
stønad er tilnærmet likt som for
år 2012 og 2013. Tidligere år
har avviket blitt dekt inn ved
budsjettreguleringer. For år
2014 er det ikke mulig å dekke
et like stort avvik på denne
posten med budsjettregulering
fra lønn.
Utbetaling av økonomisk stønad til flyktninger med opphold
under 5 år er økt sammenlignet
med tidligere år.

-379.000

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
Forventer nye brukere i
programmet i løpet av
året.
Noe av avviket dekkes
med budsjettregulering,
mindreforbruk på andre
poster, økt tilskudd fra
flyktningemidler og forhåpentligvis reduksjon i
utbetalingen av økonomisk stønad. Utbetalingen
av økonomisk stønad 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 tilleggsbevilgning i
løpet av år 2014.

NAV sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond NAV

Saldo
31.12.2013
114 445

Saldo
30.04.2014
114 445

38

Av dette
3% buffer
114 445

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
0
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Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

K.styre

07/110

Rapport: Vurdering av habilitet Ola Røtvei
og saksbehandling

K.styre

07/132

Festekontrakt Lainsbygrenda

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

Iverksettingsrapport
Ikke fullført.

1. Søknad fra NE datert 4. juni 2007, vedFullført vedrørende pkt. 1.
rørende eiendommen gnr. 294 bnr. 31,
NE orientert om Kommuneavslås og eksisterende festekontrakt opp- styrets vedtak. Pkt. 1.
rettholdes.

Dag H. Gorseth

2. Oppdal kommune sin eiendom gnr. 294
Ikke fullført vedrørende
bnr. 71 utlyses for utvikling i det åpne
vedtak pkt. 2. Avventer
markedet hvor kravet om utleie inngår
detaljregulering i området.
ihht gjeldende reguleringsplan. Rådmannen skal i løpet av første halvår 2008
komme tilbake med egen sak til Kommunestyret vedrørende prosess/vilkår for
utvikling av eiendommene gnr. 294 bnr.
71 og gnr. 294 bnr. 32.
K. styre

10/38

Endring av reglement for
kommunestyret

Ola Røtvei

Kommunestyret oppnevner gruppelederne
som arbeidsgruppe for å vurdere om de
spørsmålene/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.

K. styre

11/17

Reguleringsplan for skiløypenettet i Oppdal

Arild Hoel

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 og bygningsloven.
2. Kommunestyret slutter seg til den etappeinndelingen som er skissert i saksinnledningen, og ber om at arbeidet med etappe 1
igangsettes i løpet av 2011.
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.

Ikke fullført

K.styre

11/126

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

Guri Conradi

Etappe 1 - Stølen - Fjellskolen - Vora vil bli lagt ut til
offentlig ettersyn og sendt
på lovbestemt høring i løpet
av våren 2014.

Kommunestyret er ikke enig i bygningsrådets Fullført.
tilrådning og godkjenner dermed ikke forslag
til detaljreguleringsplan for Hovdintunet, gnr.
282 bnr. 87 mfl. jfr. plan- og bygningslovens
§ 12-12.
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 kommu-
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nestyret 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.
2. Utgifter i forbindelse med ankesaken i
Frostating Lagmannsrett i 2011, påløpende
inntil kr. 210.000,-, dekkes opp over infrastrukturfondet. Dersom kommunen vinner
fram og får tilkjent saksomkostningene, skal
beløpet tilbakeføres infrastrukturfondet.

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.

Ikke fullført.
Saken gikk i Høyesterett
13.-14. mars 2012. Høyesteretts dom falt 22.06.2012
der 1.Staten v. Jernbaneverket frifinnes og slipper
gjerdeplikt. 2. Partene bærer
sine saksomkostninger selv.
Det har vært møte i Oslo
med advokatene, bondelaget
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.
Fremdeles ikke fått sluttregning.
Ikke fullført. Noe utomhusarbeider gjenstår.

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
Fullført
innlede forhandlinger med berørte grunneiere
i Tverrlina på Driva med tanke på avtale om
forskottering av grunnlagsinvestering for
framføring av kommunalt vann- og avløpsanlegg.
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
2014-2017.
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.

40

Tertialrapport I 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

Ikke fullført. Avtale underskrevet, tiltaket er påbegynt
sommer 2013, 300 km2 er
vegetasjonskartlagt, 247
km2 gjenstår. Kartleggingen
fullføres sommer 2014.

K.styre

13/9

Prosjekt beitekartlegging i
Oppdal - 2013-2015

Gro Aalbu

Oppdal kommunestyre vedtar oppstart av
prosjekt beitekartlegging i Oppdal, jfr. tidligere vedtatt tiltaksdel i Beiteplan for Oppdal
2009-2012. 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

13/21

Endring av vedtatt reguleringsplan for Oppdal Familie og
Aktivitetspark

Arild Hoel

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

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

13/52

Generalforsamling i Oppdal
Everk AS

Leidulf Skarbø

1. Kommunestyret viser til innkallingen til
Fullført.
generalforsamlingen i Oppdal Everk AS, og
gir ordføreren fullmakt til å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen, utdelingen av
utbytte, godtgjørelse til styret og godtgjørelse
til revisor. I tråd med vedtak i k-sak 13/45
den 22.05.13 skal generalforsamlingen
gjenvelge styret og styreformannen.
2. Styret i Oppdal Everk AS bes om snarest å Ikke fullført
følge opp eierskapsmeldingen punkt 8.2.2.
slik at neste års resultat regnskap legges frem
med resultatsplitting mellom virksomhetsområdene.
3. Kommunestyret godkjenner at selskapets
Fullført
kortsiktige gjeld til Oppdal kommune på
kr6.954.280,- blir omdannet til et ansvarlig
lån med betingelser slik de fremgår av vedlagtegjeldsbrev.

K.styre

13/55

Endring av forskrift til konsesjonslovens § 7 – Oppdal
kommune

Jenny Kristin
Heggvold

Endring konsesjonsreglene Oppdal kommune:
Rådmannen vurderer forslag om endring av
forskrift til konsesjonslovens § 7 - Oppdal
kommune - for å avklare fordeler og ulemper
av endret forskrift ved innføring av forskjellige nye konsesjonsregler/konsesjonsfritak
for boliger/leiligheter/fritidsleiligheter
/fritidshytter i hele kommunen. Saken fremmes på nytt for kommunestyret innen utgangen av 2013.

K.styre

13/66

Søknad om tilleggsfinansiering Eirik Kvål
for rehabilitering av Oppdal
idrettshall

Fullført, vedtak av etiske
retningslinjer, K-sak 14/19.

Fullført. LMD har stadfestet
kommunens vedtak og laget
en ny Forskrift om opphevelse av forskrift.. for
Oppdal. Fastsatt pr. 7. mai
2014

Kommunestyret vedtar å forskuttere 995.000 Fullført.
kr (derav 175.000 som moms-kompensasjon)
av prosjektet "rehab kommunale off. bygg"
som ligger inne i HP2014. Totalkostnad for
prosjekt "rehab idrettshall" blir da på
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3.995.000 kr.
Bevilgningen til sosiale boliger skjermes i
budsjettet for 2014.
K.styre

13/71

Lokalisering av legevakt

Leidulf Skarbø

Kommunestyret legger til grunn at vi får
endelig svar på vår søknad om deltakelse i
LiO om ett års tid, og i mellomtiden skal
legevakten lokaliseres ved legenes kontor. I
tråd med legenes brev av 02.10.2013 skal
hvert av legesentrene kompenseres med kr
40.000,- pr måned, og avtalen skal ha 3
måneders gjensidig oppsigelsestid. Kostnadsøkningen legges inn i budsjettet for
2014.

Fullført. Kompensasjonen
blir utbetalt månedlig.

Samlokalisering av helsetjenesten og legetjenesten må sees i sammenheng med lokalisering av legevakten. Rådmannen får mandat til Fullført. Lagt frem sammen
å utrede samlokalisering av helsetjenesten og med forslag til handlingsplan for 2015-2018.
legetjenesten innen utgangen av mars 2014,
slik at legevakten blir lokalisert der helsetjenesten og legetjenesten skal være. Kommunestyret forutsetter at helsefagene tas med på
råd i forbindelse med utredningen.

K.styre

13/76

Forvaltningsrevisjonsrapport ” Etisk arbeid i kommunen
med tanke på likebehandling
og rettssikkerhet”

Torill Bakken

Kommunestyret omgjør sitt vedtak i sak 13/2
om fulltids medlemskap i LiO. Etter legenes
anbefaling ber kommunestyret rådmannen
trekke søknaden om fulltidsmedlemskap i
LiO, og søke medlemskap i LiO kun på sen
kveld og natt.

Fullført

Forvaltningsrevisjonsrapporten tas til etterretning og graderingen oppheves.

Fullført

Rådmannen bes om å følge revisjonens
anbefalinger og:
1. igangsette en prosess hvor det vurderes om
det er behov for en oppdatering av kommunens etiske retningslinjer fra 2007 og at det
ses nærmere på behov for å gjøre tilpasninger
for enkelte enheter.
2. utarbeide rutiner som sikrer:
- at alle ansatte er informert om gjeldende
retningslinjer
- at det legges til rette for og stimuleres til
etisk refleksjon vedrørende oppgaveutførelsen i kommunen
- at det etableres internkontroll som sikrer at
forvaltning av ressurser, tjenesteyting og
saksbehandling ivaretar likebehandling og
rettssikkerhet og skjer i tråd med kommunens
etiske retningslinjer
3. sørge for at kommunens rutiner for varsling behandles politisk og at det innarbeides
rutiner som sikrer god informasjon til alle
ansatte.
Rådmannen bes om å rapportere iverksettelse
av tiltak til kontrollutvalget innen 1. februar
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2014.
K.styre

13/81

Ny organisasjonsmodell for
Oppdalsmuseet - vurdering av
henvendelse fra styret

Arild Hoel

Kommunestyret ber rådmannen utrede framtidig organisering ved Oppdalsmuseet, der
Kommunalt Foretak blir sett på som alternativ til dagens organisering.

Fullført.
Utredning lagt fram for
kommunestyret 21.05.14.

I utredningen bes rådmannen spesielt om å
synliggjøre hvorvidt fordeler og ulemper ved
de to modellene slår ulikt ut avhengig av om
næringsmessig utnytting eller bevaring skal
ha hovedfokus i tida framover.
Rådmannens utredning legges fram som egen
sak for kommunestyret forut for rådmannens
forslag til handlingsplan våren 2014, slik at
kommunestyret kan beslutte framtidig organisering ved Oppdalsmuseet.
K.styre

13/92

Endring av forskrift til konsesjonsloven § 7 ("nullkonsesjon") - Oppdal kommune

Eirin Berge

Konsesjonsfritak innføres i hele kommunen.

Fullført. LMD har stadfestet
kommunens vedtak og laget
Vedtaket om konsesjonsfritak legges ut til
en ny Forskrift om opphehøring i samsvar med forvaltningsloven kap. velse av forskrift.. for
VII om forskrifter, § 37: Utredningsplikt,
Oppdal. Fastsatt pr. 7. mai
forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte. 2014

K.styre

13/93

Revidering av omsorgsanalyse
for Oppdal kommune 20142017

Frøydis Lindstrøm







K.styre

13/94

Søknad om bidrag/lån - skytteranlegget

Leidulf Skarbø

Kommunestyret ber rådmannen arbeide
videre med prosjektering av alternativ
A. Prosjektering av 16 kommunale heldøgns omsorgsboliger for personer med
demens i frittstående bygg. Arbeidet
med prosjektering starter opp i 2014.
Det er avsatt kr.4 mill i økonomiplanen
til prosjektering.
En økt bevilling til driftskostnader på
kr.3,5 mill innebærer at samlede driftskostnader på 11,5 mill innarbeides når
økonomiplan 2015-2018 skal behandles.
Rådmannen legger frem egen sak til
kommunestyret om organisering av
prosjektet.

Ikke fullført

Kommunestyret er enig i rådmannens kritiske Fullført. Betingelsene for
vurdering når det gjelder økonomiutbetaling ble oppfylt.
/budsjettstyring ved gjennomføring av Landskytterstevnet 2013. Fra politisk hold ser en
på dette arrangement i en bredere samfunnsmessig sammenheng, der store verdiskapinger skjer for mange næringsdrivende i Oppdal.
Disse bør også derfor bidra økonomisk ved
denne anledning.
Oppdal kommune er svært interessert i at
Landsskytterstevnet fortsatt blir arrangert i
Oppdal og vil denne gang bidra med tilsagn
om følgende:


kr 1,75 mill. i tilskudd



kr 1 mill. i rente- og avdragsfritt
lån.

Tilsagnene er betinget av at søkerne/arrangører går i forhandling med kreditorer, næringsliv og andre aktører, og at disse
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dekker inn resten av underskuddet. Utbetaling skjer etter at det er dokumentert at
betingelsene er oppfylt.
Både tilskudd og utlån belastes Næringsfondet. Lånet på 1 mill. betales tilbake senest
ved neste Landskytterstevne.
Det anmodes om at arrangøren ved neste
Landsskytterstevne vurderer nøye organisering og økonomisk styring.
Ny søknad for LS 2018 legges fram for
kommunestyret. Organisering av arrangement, sponsorer, arrangementsavgift etc,
tilrettelegging fra Oppdal kommune og
framlegging av et realistisk budsjett legges
fram i saken.

K.styre

13/101

Budsjett for 2014

Fullført.Orienteringssak lagt
frem i mars 2014

1. Kommunestyret vedtar en garantiramme
Fullført
for lån til sosiale formål på kr 30.000,-.
Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme.

Leidulf Skarbø

2.Godtgjørelsen til ordføreren for 2014
Fullført
fastsettes til kr 774.000,- i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132.
Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement.
3.Driftsbudsjettet for 2014 fastsettes som vist
i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 48, med følgende endringer på grunn
av den nye regjeringens tilleggsproposisjon
til statsbudsjettet:
Se tabell.

Fullført

4.Investeringsbudsjettet for 2014 fastsettes
som vist i budsjettskjema 2A og 2B på
budsjettforslagets s. 49.

Fullført

5.Tilskuddssatsene for private barnehager
fastsettes med basis i de etterkalkulerte
satsene for 2012 i k-sak 13/83 med påslag for
3,0 % lønns- og prisvekst fra 2012 til 2013
og 3,1 % lønns- og prisvekst fra 2013 til
2014 til følgende:
Se tabell.
Satsene for åpen barnehage fastsettes i tråd
med de nasjonale satsene.
6.I 2014 skal det foretas låneopptak etter
følgende plan:
Se tabell.

Fullført. Satsene ble tatt opp
til ny behandling i 2014 pga
at regelendringen ble utsatt.

Ikke fullført. Låneopptak vil
skje i 2. halvår.

7.Kommunestyret viser til eiendomsskattelo- Fullført. Eiendomsskatten
vens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt
for 2014 er skrevet ut.
for 2014 i hele Oppdal kommune. Dette med
unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen
som med hjemmel i lovens § 7d ble fritatt i ksak 07/64.
Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på
følgende måte:
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12
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bokstav a settes skattesatsen for bebygde
boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille.
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12
bokstav b settes skattesatsen for husløse
grunneiendommer til 2,0 promille.
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11
fastsettes det et bunnfradrag på kr 450.000,pr selvstendig boenhet for alle eiendommer
som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7
skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:
Eiendommer til institusjoner som utfører
funksjoner som naturlig tilhører det offentlige
(§ 7 bokstav a)
Bygninger av historisk verdi, - nærmere
definert til bygninger som er fredet i medhold
av kulturminneloven (§ 7 bokstav b)
Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10
første årene etter oppføring (§ 7 bokstav c)
Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer
for eiendomsskatt i 2014. Halvparten av
utskrevet skatt skal betales hver termin.
8.Som følge av regjeringens forlik med V/Krf Fullført
og KS sin siste beregning av rammetilskuddet gjøres følgende endringer:
Se tabell.
9.Investeringsrammen i budsjett 2014 for
sakristi ved hovedkirka og servicehus ved
Lønset kapell på 1,230 mkr var eksklusive
merverdiavgift. Investeringsrammen økes
med påslag for merverdiavgift, som finansieres ved lån av kapitalfondet.

Fullført

10. Grunnbemanningen ved helsesenteret
økes med 0,8 mkr, som finansieres ved
reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven.

Fullført

11.Kommunestyret viser til invitasjon om å
delta i Jernbaneforum Dovrebanen Nord.
Kommunestyret vedtar at kr 25 000,- bevilges til kontingent ved bruk av næringsfondet.

Fullført

12.Oppdal kommune bevilger 50.000 kroner Fullført
til Enern for gjennomføring av arrangementer
i 2014, som finansieres over infrastrukturfondet. Det forutsettes at medarrangører
bidrar økonomisk til å gjennomføre arrangementene.
13.Oppdal kommune bevilger 40.000 kroner
til OIL sin fotballgruppe for å ruste opp
skolebanen, som finansieres over infrastrukturfondet.
Det forutsettes at fotballgruppa tar ansvar for
gjennomføring av opprustingen, som vil
utløse en stor dugnadsinnsats.

Fullført

14.Rammen for drift av løypenettet økes med
50.000 kroner, som finansieres over infrastrukturfondet.

Fullført

15.Etter søknad fra unge brukere med behov
for to assistenter ved ferieturer bevilges
maksimalt 5.000 kroner pr. bruker. Samlet
ramme for 2014 er 25.000 kroner, som
finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. Dette er en prøveordning for
2014.
16.Støtten til Frivilligsentralen økes med
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18.000 kroner, som finansieres ved reduksjon
av tilleggsbevilgningsreserven.
17.Rådmannen legger fram som egen sak til
kommunestyret forslag til avtale med Trønderenergi om forvaltning av Oppdal kommune sine kraftrettigheter av produksjonen i
selskapet, og regler for en eventuell prissikring av kraftsalg.
Rådmannen oppretter et kraft- og utbyttefond
fra 2014 med instruks om å avhjelpe svingning i aksjeutbytte og kraftomsetning.

Ikke fullført

18.Kommunestyret ber om at det gjennomføres merking og skilting av overgangsfeltene i
Russerveien ved utkjøringene fra ODMS og
parkeringsplassen ved ODMS. Dette for å
oppnå en mer trafikksikker gang- og sykkelveiakse langs Russerveien.
Tiltakene finansieres innenfor kommunalteknikk sin budsjettramme.

Ikke fullført.

19. Oppdal kommune slutter seg til markeringen av grunnlovsjubileet 17. mai 2014 på
Hjerkinn sammen med nabokommunene på
sørsiden av Dovrefjell. Eventuelle økte
kostnader ut over det som er bevilget til 17.
mai-arrangementet 2014 legges fram i budsjettreguleringssak.

Ikke fullført pr 30.04

Verbalforslag:
1.Oppdal kommune tar initiativ overfor
aktuelle aktører for å etablere ladestasjon for
elbil i kommunen.

Fullført. Sak om ladestasjon
ved Oppdalsporten er behandelt av kommunestyret

2. Gang- og sykkelveier
Oppdal kommune vil intensivere aktiviteten
med å hente inn midler og være aktiv pådriver for å realisere gang- og sykkelveiprosjekter som ligger inne.
I tillegg vil Oppdal kommune se på prioriteringen av gang- og sykkelveier og vurdere
å ta inn nye strekninger for å få til et trygt,
godt og sammenhengende sykkelveinett i
kommunen.

Ikke fullført

3.Gang- og sykkelveier
I 2014 gjennomføres det inspeksjon av gangog sykkelveier for å avdekke behov og
mangler i gang- og sykkelveinettet som en
del av arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.
4.Kommunestyret ønsker aktive barn og
ungdom. Undersøkelser i Oppdal viser at
barn og unge er inaktive, kommunen kan
bidra til økt aktivitet ved å ordne gode ordninger rundt heiskort, slik at barn og unge
kommer seg opp i heisen.
Ordføreren bes ta opp dette med heisselskapet og næringen.
5.I dag ser vi at vi kommer til å mangle
sykepleiere med akutt kompetanse innen nær
fremtid.
Kompetanseheving innenfor helsefag utredes
for å stå bedre rustet til å møte komplekse
utfordringsforløp lokalt i tråd med samhandlingsreformen.
6.Kommunestyret vil anmode rådmannen om
å be en av sine ansatte å skaffe seg oversikt
over nasjonale og internasjonale
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fonds/legater/stiftelser o.l. og disses formål.
Vedkommende skal spesialisere seg og være
folk behjelpelig med søknader om midler. Så
snart vedkommende har tilegnet seg nødvendig kompetanse på området, gjøres dette
offentlig kjent at kommunen har en slik
ressurs. Kommunestyret ber om tilbakemelding i forbindelse med framlegging av handlingsplanen 2015-18.
7.Kommunestyret ber Kirkelig Fellesråd
utrede ordningen med kremasjon m.h.t.
kostnad og praktisk gjennomføring til handlingsplanen 2015-18.
K.styre

13/105

Vedtak om ekspropriasjon og
søknad om forhåndstiltredelse

Dag H. Gorseth

Ikke fullført

Oppdal kommune vedtar ekspropriasjon av
Pågående, klagebehandling
del av eiendommen gnr. 271 bnr. 5 i medhold pågår
av plan- og bygningsloven §16-2. Oppdal
kommune søker Fylkesmannen i SørTrøndelag om forhåndstiltredelse på aktuelt
areal på gnr. 271 bnr. 5.
Vedtaket kan påklages i henhold til plan - og
bygningslovens §15 og forvaltningslovens
§28. En eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Oppdal kommune innen tre
uker etter at melding om vedtaket er mottatt.

K.styre

14/1

Kildesortering avfall - aktuelle
avfallstyper

Thorleif Jacobsen

Kommunestyret vedtar å innføre kildesortering av plast-, glass- og metallemballasje på
henteordningen for husholdningsavfall f.o.m.
1. juli 2014.

Ikke fullført. Planlegging og
forberedelser pågår.

Nødvendige investeringer i forbindelse med
de nye avfallstypene dekkes med inntil kr.
500.000,- over prosjektet "Utvikling miljøstasjoner/returpunkt" i budsjett 2014.
Økte driftskostnader med innsamling og
behandling av plast-, glass- og metallemballasje, søkes inndekket i årsgebyret for boliger/leiligheter/boenheter i gebyrregulativ
avfallsgebyrer - husholdningsavfall for 2015.
Før og etter iverksettelsen av nye avfallstyper
vil det være nødvendig med et betydelig
informasjonsarbeid, slik at abonnentene på
best mulig måte blir kjent med endringene
innenfor kildesortering av avfallet.
Informasjon/veiledning i hjemmekompostering kan tilrettelegges for de som er interessert i og har mulighet for dette.
K.styre

14/2

Drivdalen skole 2015 - organisering og fremdrift

Per Olav Lyngstad

Kommunestyret vedtar foreslått prosjektorganisering for prosjektet Drivdalen skole
2015.
Vedtatt investeringsramme for prosjektet
overholdes.

Ikke fullført.

K.styre

14/3

Midtbygda skole 2015 - organisering og fremdrift

Per Olav Lyngstad

Kommunestyret vedtar foreslått prosjektorganisering for prosjektet Midtbygda skole
2015.
Vedtatt investeringsramme for prosjektet
overholdes.

Ikke fullført.

K.styre

14/4

Søknad om kommunal garanti

Leidulf Skarbø

Kommunestyret viser til søknad fra Midtbyg-

Fullført. Garantivedtaket er
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- Midtbygda Barnehage SA

Vedtak
da Barnehage SA av 19.12.2013, og gjør
følgende garantivedtak:
1.

Oppdal kommune stiller garanti i form
av simpel kausjon for Midtbygda barnehage SA sitt lån på kr 250.000,- hos
Oppdalsbanken til å finansiere renovering av bygget.

2.

Garantien nedtrappes suksessivt i takt
med nedbetalingsplanen for lånet, - som
skal være 10 års nedbetalingstid etter
annuitetsprinsippet. Perioden løper fra
tidspunktet for låneutbetaling.

3.

Ved annen nedbetaling enn fastsatt i
nedbetalingsplanen gjelder garantien i
maksimalt 2 år etter utgangen av de 10
årene.

Iverksettingsrapport
godkjent av fylkesmannen,
og garantidokumenter er
utstedet.

K.styre

14/5

Søknad om kommunal overtakelse av Lønset barnehage

Leidulf Skarbø

Kommunestyret viser til søknaden fra Lønset
barnehage, men ønsker ikke å overta barnehagen. I stedet oppfordres styret til å søke
etter et mer forpliktende samarbeid med
andre private barnehager.

Fullført

K.styre

14/6

Tilskuddssatser for private
barnehager i 2014

Leidulf Skarbø

Kommunestyret viser til budsjettvedtaket for
2014, der tilskuddssatsene for private barnehager ble fastsatt på basis av 2012-satsene.
Som følge av at regjeringen har utsatt den
nye beregningsmåten oppheves satsvedtaket,
og satsene fastsettes i stedet på basis av
budsjetterte kostnader for 2014 til følgende:
Se tabell.

Fullført. Månedlige utbetalinger til private barnehager
skjer etter vedtatte satser.

Satsene for åpen barnehage fastsettes i tråd
med de nasjonale satsene til følgende:
Oppholdstid 6-15 timer:
16 600
Oppholdstid over 15 timer:
27 200
K.styre

14/7

Søknad om fritak som styremedlem i Oppdal distriktsmedisinske senter KF

Ola Røtvei

Nytt medlem i styret for Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF: Ingvill Dalseg (2 år)

Fullført

K.styre

14/8

Søknad om permisjon fra
politiske verv for resten av
valgperioden - Torild Vognild

Gerd S. Måren

Med hjemmel i komm.lovens § 15,2 vedtar
kommunestyret at søknad fra Torild Vognild
om fritak fra politiske verv for resten av
inneværende valgperiode, 2011-2015, imøtekommes, fra og med 01.03.2014.

Fullført

I kommunestyret rykker 1.varamedlem (Jan
Myran) inn i Vognilds sted.
Nytt medlem i formannskapet: Tor Snøve
Nytt medlem i klagenemnda:
Tor Snøve
Ny 2.vararepr. til KS,fylkesmøtet:
Odd Gorseth
Nytt medlem i Nordenutvalget: Jan Myran
K.styre

14/9

Meddommer i Sør-Trøndelag
tingrett - søknad om fritak Ingrid Bjerke

Gerd S. Måren

Med hjemmel i domstolloven, § 74, gis
Ingrid Bjerke fritak fra vervet som meddommer i SørTrøndelag tingrett f.o.m. vedtaksdato og ut
inneværende valgperiode.
Som ny meddommer i Sør-Trøndelag tingrett
velges Anne-Rose Gorseth.
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14/10

Sakstittel
Drivdalen idrettslag - søknad
om tilskudd i forbindelse med
oppføring av klubbhus

Saksbehandler
Arild Hoel

Vedtak
Drivdalen idrettslag innvilges et tilskudd på
kr. 40 000,- til dekning av kommunale gebyrer i forbindelse med oppføring av klubbhus.

Iverksettingsrapport
Fullført.

Tilskuddet finansieres ved bruk av infrastrukturfondet, og utbetales i sin helhet på anmodning fra Drivdalen idrettslag når deler av
utgiftene er påløpt.
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt
til å innvilge støtte til prosjektet på inntil kr
60 000,- ved bruk av infrastrukturfondet. Det
framlegges et kostnadsoverslag for prosjektet
ved behandling.
K.styre

14/11

Søknad om tilskudd til forprosjekt skifermuseum

Arild Hoel

Oppdal kommune innvilger et tilskudd på kr.
50 000,- til utarbeiding av forprosjekt for
etablering av skifermuseum i Oppdal.

Fullført.

Tilskuddet finansieres slik:
Kr. 22 000,- ved bruk av kulturminnefondet
Kr. 28 000,- ved bruk av næringsfondet
Tilskuddet utbetales på anmodning fra styringsgruppa når forprosjektet er gjennomført,
og Oppdal kommune har mottatt skriftlig
prosjektrapport.
K.styre

14/12

Forsøksordning med etablering Arild Hoel
av snøscooterløyper - vedtak
av forskrift

1.

Oppdal kommune vedtar departementets
standardiserte Forskrift om kommunalt
forsøk med snøscooterløyper slik det
framgår av vedlegg 3 i denne saken.

2.

Kommunestyret legger til grunn at
Oppdal kommune skal etablere snøscooterløyper som en del av den kommende kommuneplanprosessen.

3.

Kommunestyret vil be om at forskriften
trer i kraft så raskt som mulig, og oppheves 31.12.18.

Fullført.

Ikke fullført.

Fullført.

K.styre

14/13

Søknad om startlån

Arild Hoel

Rådmannen gis fullmakt til å gi bud og
gjennomføre kjøp av eiendommen, dersom et
dekningssalg ikke lar seg gjennomføre innen
01.03.14.
Kostnadene ved et kjøp finansieres gjennom
bruk av kommunens generelle disposisjonsfond og eventuelle tilskudd fra husbanken.

Fullført.

K.styre

14/14

Rullering av kommuneplanens
arealdel 2014-2015. Forslag til
planprogram

Jan Kåre Husa

Kommunestyret ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025 i hht. plan- og
bygningslovens §11-12.

Fullført

Forslag til planprogram - kommuneplanens
arealdel for Oppdal kommune 2014-2025,
sendes på offentlig høring og legges ut til
offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-13.
I arbeidet med rullering av kommuneplanens
arealdel gis bygningsrådet rollen som kom-
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Vedtak
muneplanutvalg og skal bl.a. forberede
planforslag for kommunestyret.
Det nedsettes en politisk gruppe på 8 medlemmer for revisjon av samlet kommuneplan
2010-2021.
Gruppen består av gruppelederne og ordfører
(leder). Den politiske gruppen får et særlig
ansvar i arbeidet med verdisetting av friluftslivsområder og utredning av snøscootertraseer. Kommunestyret finner at den framlagte
Masterplan for Oppdal, oversendt fra Oppdal
Næringsforening
03.01.2014, gir et godt grunnlag for en
utvikling av Oppdal som reisemål og at den
samsvarer med kommunens egne målsettinger for reiselivsutviklingen. Kommunestyret
slutter seg derfor til planens hovedtrekk, og
vil betrakte den som et viktig innspill til
revidering av kommuneplanens arealdel.
Masterplan for Oppdal utpeker ski, sykkel og
vandring som hovedsatsningsområder. Det er
viktig at kommunen sørger for å ivareta og
sikre framtidige muligheter for disse aktivitetene.
Femte avsnitt i rådmannens tilrådning erstattes med (endringer i kursiv):
Det nedsettes en politisk gruppe på 8 medlemmer for revisjon av samlet kommuneplan
2010-2021.
Gruppen består av gruppelederne og ordfører
(leder). Den politiske gruppen får et særlig
ansvar i arbeidet med verdisetting av friluftsområder og utredning av snøscootertraseer
samt traseer for ski,
sykkel og vandring - i tråd med Masterplanens hovedsatsningsområder.
Videre vedtas følgende tillegg (uthevet med
kursiv)i punkt 3.2 Arealer for bebyggelse og
anlegg, avsnitt
2: Avgrensning av et fortettet sentrum vil bli
vurdert i kommuneplanen da det har vært
behandlet saker som har satt spørsmål hvor
grensen mellom områder som kan fortettes
eller ikke bør være på dagsorden.
Videre bør fortetning også sees i sammenheng med grøntområder, oppholdsområder
og leke- og aktivitetsområder, slik at målet
om et levende og aktivt sentrum ivaretas.
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
3. setning i første avsnitt endres til: " Bakgrunnen er bl.a. at det er utarbeidet en masterplan for reiselivsutvikling i Oppdal. Det er
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videre behov for å revidere bestemmelsene,
og en nærmere gjennomgang av forholdet
mellom bevaring av dyrka jord, beiteressurser og byggeområder."
Framdriftsplan
Framdriftsplanen endres til:
"Kommunestyret vedtar planen i mars 2015
og aktiviteter/framdrift endres i h.h.t. dette."
K.styre

14/15

Detaljreguleringsplan for
Stuggulia Søndre hytteområde,
del av gnr 317 bnr 1 – sluttbehandling

Arild Hoel

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og Ikke fullført.
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan Klagefrist 19.05.14.
for Stuggulia Søndre hytteområde med
følgende endringer:
På plankart datert 20.04.13.:
Areal vist som Grønnstruktur endres til
formål LNF (landbruk, natur og friluftsliv)
Reguleringsbestemmelsene, sist revidert i
tråd med bygningsrådets vedtak i sak 13/110,
endres slik:
§ 2.2.
Byggetillatelse og utslippstillatelse på felles
avløpsanlegg må foreligge før det kan gis
byggetillatelse på tomter der det skal legges
inn vann i bygningene.
§ 2.3.
Ferist skal legges ned der adkomstveger
krysser sperregjerdet. Ferist skal være lagt
ned før opparbeidelse av infrastruktur og
tomtedeling innen planområdet skjer. Ferist
skal være i henhold til Statens vegvesens
standard.
Pkt. 3. § 3.1.4., siste setning endres til:
Ved oppføring av flere bygninger skal disse
gis et helhetlig preg.
I § 3.1.8. tilføyes følgende setning:
Eventuelle åpninger mellom terreng og
bygningene må tettes igjen for å hindre at
beitedyr setter seg fast.
3.1.11.
Utomhusarealene på den enkelte tomt skal i
størst mulig grad bevares med naturlig
vegetasjon. Unntaket er tomt B1 der det er
anledning til å opparbeide plen på deler av
tomta. Summen av bebygd areal og plen skal
ikke utgjøre mer enn 60 % av omtestørrelsen.
Byggearbeidet utføres så skånsomt som
mulig. I tilfeller hvor det forekommer utgravde masser må disse fylles på steder de ikke
virker skjemmende. Trær som skal bevares
skal merkes før tiltak iverksettes.
3.1.12.
Inngjerding av hele tomta tillates ikke. For
fritidsbebyggelse skal summen av bebygd
areal og inngjerdet areal være maks 40 % av
tomtearealet. For tomt BI skal summen av
bebygd areal og inngjerdet areal være maks
60 % av tomtearealet.
Med en skånsom utbygging slik det her
legges opp til anses forholdet til §§ 8 – 12 i
naturmangfoldloven å være ivaretatt.

K.styre

14/16

Landsskytterstevnet 2018

Leidulf Skarbø

Kommunestyret tar søknaden om å arrangere

51

Fullført. Sak om kulepunkt

Tertialrapport I 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak
landsskytterstevne i 2018 til orientering. I
tilfelle søknaden blir imøtekommet legger
kommunestyret til grunn følgende:

Iverksettingsrapport
2 legges frem dersom LS
2018 blir tildelt Oppdal.

Landsskytterstevnet Oppdal. Det forventes at
organisering og økonomistyring tilpasses de
kompetansekravene som stilles til så store
arrangement.
nstående overskudd etter nedbetaling av lånet
på 1 mill legges frem for kommunestyret.
K.styre

14/17

Kontrollutvalget – årsmelding
2013

Torill Bakken

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets
årsmelding for 2013.

Fullført

K.styre

14/18

Selskapskontroll i Vekst
Oppdal AS – rapport

Torill Bakken

Rapporten ”Selskapskontroll i Vekst Oppdal
AS” tas til etterretning.
Oppdal kommune bes følge revisors anbefalinger og:

Ikke fullført

Oppdal AS for å kunne gjøre nytte av selskapets potensial til å utføre tjenester for kommunen samtidig som selskapets drift styrkes
gi en presentasjon av selskapet og dets virksomhet
medlemmer i fristilte selskaper får nødvendig
opplæring
K.styre

14/19

Revidering av kommunens
etiske retningslinjer

Ingrid Lien

1. Kommunestyret godkjenner de etiske
Fullført, med unntak av
retningslinjene for Oppdal kommune.
utarbeidelse av kortversjon.
2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til
å lage en kortversjon av de etiske retningslinjene.
3. Rådmannen ferdigstiller rutiner som sikrer:
retningslinjer
leres til
etisk refleksjon vedrørende oppgaveutførelsen i kommunen
at forvaltning av ressurser, tjenesteyting og
saksbehandling ivaretar likebehandling og
rettsikkerhet og skjer i tråd med kommunens
etiske retningslinjer
Rutinene legges inn i KF- kvalitetsstyringsog internkontrollsystem innen 01.04.2014.

K.styre

14/20

Søknad vedr. statlig satsing på
kommunalt barnevern 2014

Ivar Bøe

Kommunestyret vedtar å søke Fylkesmannen Fullført. Innvilget 30 %
i Sør-Trøndelag om midler tilsvarende en 40 stilling.
% tiltaksstilling ved barneverntjenesten for
Oppdal og Rennebu i samsvar med saksframlegget. Tilsetting skjer under forutsetning av
statlig finansiering.

K.styre

14/21

Gjevillvassvegen – Jordskiftesak

Dag H. Gorseth

Oppdal kommunestyre vedtar at Oppdal
Ikke fullført
kommune som grunneier skal være aktiv i
jordskiftesak 1600-2013-0053 Gjevilvassveiene. Oppdal kommune som grunneier skal
jobbe for at Gjevilvassveiene får en bruk som
i dag.
Rådmann gis fullmakt til å møte og forhandle
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i saksforberedende møte den 12.3.2014 sak
1600-2013-0053 Gjevilvassveiene, og i
senere rettsmøter så lenge saken varer. Fullmakt utstedes av ordfører.
K.styre

14/22

Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse vedrørende del av
eiendommen gnr. 271 bnr. 5 til
utvidelse av gravplass Oppdal
kirke – klagebehandling

Dag H. Gorseth

Det har ikke fremkommet nye opplysinger i
Ikke fullført. Klagebehandklagen som gir grunnlag for å omgjøre vedtak ling pågår
i Oppdal kommunestyre sak 13/105 den
11.12.2013
Saken oversendes til fylkesmannen for
endelig avgjørelse.

K.styre

14/23

Revidering av trafikksikkerhetsplan – Stadfesting av
planprogram og evaluering av
trafikksikkerhetsplan 20092011

Vigdis L. Thun

I medhold av plan- og bygningslovens ¡±¡±
4-1 og 11-13 fastsettes Planprogram for
revidering av trafikksikkerhetsplan. Evalueringen av trafikksikkerhetsplan 2009-2011
legges til grunn for utarbeidingen av et
forslag til trafikksikkerhetsplan for 20142018.
„h Pkt. 3 G/S-veg Vikavegen/ FV513 kryss
Soliv. til avkjorsel Staven Gard:
Kommunestyret vil forlenge gangfelt til
ridesenter/miljostasjon.
Begrunnelse: Stor fotgjengertrafikk
dag/kveld pa en strekning med fartsgrense 50
og 80 km/t.
Strekningen er uoversiktlig og uten gatelys.
„h Arbeidsgruppa bestaende av utviklingsleder, fagansvarlig oppvekst, enhetsleder
kommunalteknikk, fagansvarlig plan og
byggesak og folkehelsekoordinator/miljørettet
helsevern, utvides med en person fra trafikkopplaringa i Oppdal.
„h Tiltak for fylkesveger - fylkeskommunen
Sorge for tilstrekkelig merking av kryss, og
sikring av planovergang for barnehagebarn,
skoleelever og ovrige beboere pa oversiden
av Fv 515 Gamle Kongevei gjennom sentrum.

K.styre

14/24

Reservasjonsrett for fastleger

Ola Røtvei

Kommunestyret vedtar at det ikke er ønskelig Fullført
å ansette leger i Oppdal kommune som
ønsker å reservere seg mot å henvise, skrive
ut begjæring om abort. Alle kvinner som
søker råd hos sin fastlege om
svangerskapsavbrudd, skal få dette og bli
møtt med faglig rådgivning av samtlige
fastleger i Oppdal.
I tillegg oppnevnes følgende arbeidsgruppe
som skal lage en uttalelse til høringsnotatet:
Ingvill Dalseg
Eirin Heggvold
Gerd-Mette Drabløs
John Gisnås
Heidi Pawlik Carlson
Rådmannen stiller med sekretær.
Uttalelsen legges fram som egen sak i kommunestyremøtet den 02.04.14.

K.styre

14/25

Endring av forskrift til konsesjonslovens § 7 (nullkonse-

Gro Aalbu

Kommunestyret i Oppdal vedtar å oppheve
gjeldende Forskrift om nedsatt konsesjons-
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sjon) Oppdal kommune sluttbehandling

Vedtak
grense etter konsesjonslovens § 7, Oppdal
kommune, Sør-Trøndelag av 10.desember
2008 med umiddelbar virkning.

Iverksettingsrapport
en ny Forskrift om opphevelse av forskrift.. for
Oppdal. Fastsatt pr. 7. mai
2014

Vedtaket oversendes Landbruks- og Matdepartementet for stadfesting.
K.styre

14/26

Høringsuttalelse om lovendring i legers reservasjonsrett

Frøydis Lindstrøm

Kommunestyret slutter seg til flertallets
Fullført
forslag til høringsuttalelse. Uttalelsen signeres av ordfører og leder av arbeidsgruppen og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

K.styre

14/27

Søknad om utvidet skjenkeareal ved Oppdal Uteliv AS Spisbar

Frøydis Lindstrøm

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7 og Fullført
Rusmiddelpolitiske handlingsplan for
Oppdal kommune 2012-2016 innvilges
søknaden fra Oppdal Uteliv AS om utvidelse av skjenkearealet i Spisbar til
også å gjelde 1.etg. Torgsenteret, over
eksisterende lokaler på Spisbar.
Skjenketidene i gruppe 1 og 2 fastsettes til mellom kl.10.00 og 03.00.
Skjenking i gruppe 3 i perioden mellom 12.00 og 02.00 kan ikke imøtekommes. Søknad om skjenking av alkohol i gruppe 3 innvilges i tidsrommet mellom kl.13.00 og 02.00 som tidligere.
Bevillingshaver må kunne dokumentere et tilfredsstillende system for internkontroll etter alkoholloven.
Som skjenkestyrer er allerede Rello
Got og Vegard Øverhaug godkjent
som skjenkestyrer og stedfortreder.
Bevillingen gjelder for bevillingsperioden 2.4.2014-30.06.2016.
Bevillingshaver pålegges ved hvert
årsskifte å levere revisorbekreftede
opplysninger til bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som
gikk som grunnlag for kommunens beregning av skjenkebevillingsgebyr neste år.

K.styre

14/28

Søknad om støtte til ladestasjon

Jan Kåre Husa

Kommunestyret ser positivt på etablering av
hurtigladestasjon for elektriske biler i Oppdal. Kommunestyret viser til søknad fra
Oppdalsporten AS, datert 17.03.14, om
bidrag på kr. 100 000,- til finansiering av slik
stasjon, og tilbyr et lån på kr. 100 000,-.
Renten er 4 % p.a. i lånets løpetid. Lånet
skal tilbakebetales i sin helhet etter 5 år fra
utbetalingstidspunktet. Lånesummen finansieres som utlån av kapitalfondet. Tilbudet
gjelder i 1 år fra vedtaksdato.

Fullført

K.styre

14/29

Ny deltakerkommune i Plankontoret - godkjenning av nye
vedtekter

Jan Kåre Husa

Kommunestyret i Oppdal godkjenner at
Rindal kommune tas inn som deltaker i det
interkommunale samarbeidet om Plankontoret.
Kommunestyret godkjenner det framlagte
forslaget til nye vedtekter for Plankontoret.

Fullført

K.styre

14/30

Avvikling av Torshaug Stiftelse - uttalelse fra kommunen

Leidulf Skarbø

Kommunestyret har stor forståelse for at det
har blitt vanskelig å etterleve formålsparagrafen for Torshaug Stiftelse, og har

Fullført
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derfor ingen innvendinger mot at stiftelsen
avvikles. Kommunestyret har full tillit til at
gjenstående kapital vil bli brukt til beste for
de eldre, og at hensynet til beboere og barnehagen vil bli tilfredsstillende ivaretatt.
K.styre

14/31

Gatelys i Tranvegen/Lerkevegen

Aleksander Husa

Kommunestyret vedtar overtakelse av driftog vedlikeholdsansvaret for gatelys langs
Tranevegen/Lerkevegen.
Overtakelsestidspunkt blir når ”prosjektgruppa” har koblet ferdig anlegget og anlegget er
godkjent av Oppdal E-verk.
De økte kostnadene på kr 28.000,- søkes
innarbeidet i Handlingsplanen for 2015-2018
under ansvarsområdet 613 ”Veg- og gatelys”,
f.o.m. 2015.
Søknad om forskuttering av gatelys i Tranevegen/Lerkevegen innvilges, og de refusjonspliktige kan få fordelt innbetalingen
over 3 år.

K.styre

14/32

Detaljreguleringsplan for
Luvegen 14, gnr 288 bnr 17 ny sluttbehandling

Morten Rødningen

Med hjemmel i plan - og bygningslovens §
12-12 godkjenner Oppdal kommune
Reguleringsplan for Luvegen 14, gnr 288 bnr
17.
Vedtaket gjelder plankart sist revidert
09.07.2013 og reguleringsbestemmelser sist
revidert 08.01.2014.

Ikke fullført.
Klagefrist 27.5.14

Kommunestyret ber rådmannen om å inngå
en utbyggingsavtale med tiltakshaver vedrørende oppgradering av Røddesnesvegen og
den delen av Luvegen som blir berørt (oppgradering av veglegemet, bygging av g/s-veg
som fortau, og gatelys).
Planen for utbygging av Luvegen 14 berører
ikke forholdene til NML.
K.styre

14/33

Forslag til detaljreguleringsMorten Rødplan for Klettgjelan hyttegrend, ningen
gnr/bnr 198/5 og 271/3 - ny
sluttbehandling

Med hjemmel i plan - og bygningslovens §
12-12 godkjenner Oppdal kommune:
Forslag til detaljreguleringsplan for Klettgjelan hyttegrend, gnr/bnr 198/5 og 271/3., med
følgende endringer av det planforslaget som
ble vedtatt og lagt ut på høring av bygningsrådet 24.06.2013 i sak 13/62:
I planbestemmelsene:
*

§ 2.1 endres til: Alle avtaler for å sikre
atkomst til planområdet må være på
plass før det kan gis tillatelser til tiltak
etter plan - og bygningsloven.
* Det legges inn et nytt punkt 2.4 under § 2
Rekkefølgebestemmelser:
2.4 Ferist skal legges ned der adkomstveger
krysser sperregjerdet. Ferist skal være lagt
ned før opparbeidelse av infrastruktur og
tomtedeling innen planområdet skjer. Ferist
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skal være i henhold til Statens Vegvesens
standard.
*

Siste setning i § 3.1 endres til: Maks
mønehøyde er 5,0 meter fra gjennomsnittlig
planert terreng, for oppstuggu maks 7,0
meter fra gjennomsnittlig planert terreng.

*

§ 5 endres til: Frisiktsone for avkjørselen skal
ha fri sikt over 0,5 m fra Rv 70.
På plankartet:
* De tre renseanleggene nummereres RA1 RA3, der RA1 er det som ligger høyest i
terrenget, RA3 det nederste.
* Følgende justeringer av tomter må gjøres
for å opprettholde viktige sauetråkk som
går gjennom planområdet: Tomtene H16
og H19 må justeres slik at det blir åpning
mellom dem, ved at tomt H16 trekkes
lenger sør. Tomtene H14 og H15 trekkes
mot sørvest, nærmere veien. Tomtene H38
og H39 må justeres noe mot nord for å
opprettholde det samme tråkket. Justeringene er i samsvar med oppdatert kart
mottatt pr. e-post 12.02.14.
* Ferist og sperregjerde må tegnes inn, slik
at det henger sammen med eksisterende
gjerder, mellom tomt H9 og RA 2.
Forholdet til NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt,
jfr sak 13/30.

K.styre

14/34

Søknad om fritak fra verv som
leder/medlem i Kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-15 - Johan Lund
Furunes

Ola Røtvei

Med hjemmel i kommunelovens §15,2 vedtar
kommunestyret at søknad fra Johan Lund
Furunes om fritak fra sitt verv for resten av
inneværende valgperiode, 2011-2015, imøtekommes, fra og med 02.04.14 som medlem
og leder av Kontrollutvalget.
Som nytt medlem og leder velges Palmer
Gotheim, jfr. kommunelovens § 16,4.
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F.skap

10/06

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

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 eiendetaljregulering iht. vedtadom basert på de skisser som fremgår av
ket.
Hoel sin 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 til behandling. 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 nyveg.

F.skap

12/3

Boas II-Forprosjekt og endringer

Per Olav Lyngstad

Formannskapet som styringsgruppe mener
Ikke fullført. Noe utomhuendringene som er foreslått av ROJO arkitek- sarbeider gjenstår.
ter AS ligger innenfor overordnet ramme
fastsatt av Kommunestyret i sak 11/26. Det
forutsettes at endringen kan gjennomføres
innenfor vedtatt investeringsramme.

F.skap

12/13

Søknad om kjøp av boligtomter

Dag H. Gorseth

Formannskapet ber rådmannen om å gjenIkke fullført. Takst overnomføre taksering av eiendommene Dovresendt utbygger. Avventer
vegen og Lerkevegen, jfr. som vist på vedtilbakemelding
legg 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.

F.skap

12/18

Utvikling av kommunal grunn

Dag H. Gorseth

1. Formannskapet ber rådmannen om å
gjennomføre taksering av eiendommen
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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

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.

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

13/42

Utredning av samlokalisering
Frøydis Lindav helsetjenesten - avklaring av strøm
mandat og fastsetting av
arbeidsmetode

Formannskapet viser til vedtak i kommunestyret i sak 13/71 og slutter seg til følgende:

Fullført








Med helsetjenester forstås, samtlige
offentlige organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører inn under
stat eller fylkeskommune.
Det etableres arbeidsgruppe som beskrevet i saksopplysningene.
Det benyttes arbeidsmetode som beskrevet i pkt.1-6 i vurderingen
Ulike lokaliseringsmuligheter skal
utredes.
ODM skal være en referansegruppe.

F.skap

13/44

Utvikling av kommunal eiendom

Dag H. Gorseth

U. off, off. l. § 23, første ledd

Pågående

F.skap

14/1

Utestående fordringer pr
31.12.2013

Anne Nygård

Formannskapet tar oppgaven til etterretning.

Fullført

F.skap

14/2

Regionale utviklingsmidler
2013-årsmelding og regnskap

Jan Kåre Husa

Framlagt årsmelding og regnskap for disponering av regionale utviklingsmidler 2013 i
Oppdal tas til orientering.

Fullført

F.skap

14/3

Økonomisk støtte til «Mil etter
mil i god Oppdalsstil»

Ola Røtvei

Formannskapet bevilger kr 35.000,- til gjennomføring av "MIL ETTER MIL, I GOD
OPPDALSSTIL". Beløpet bevilges fra konto
14717.240.100 Tilf. utgifter etter formannskapets bestemmelse.Saldoen på kontoen er
kr 175.000,-.

Fullført

F.skap

14/4

Avskriving eldre restanse

Birgit Lundemo

Formannskapet avskriver følgende krav som

Fullført
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14/6

Opplev Trollheimen - søknad
om økonomisk støtte til fiskekart

Vedtak

Iverksettingsrapport

uerholdelige:
Kr 11 956,85 husleie kommunal bolig i
henhold til forliksklage 04.02.2003
Kr 28 082,44 husleie kommunal bolig i
henhold til forliksklage 02.12.2002.
Kr 24 268,00 faktura for husleie Oppdal
Distriktsmedisinske Senter.
Ola Røtvei

Oppdal kommune gir tilsagn om tilskudd
med inntil kr. 30.000 kroner i et arbeid med å
utarbeide et felles fiskekart for Trollheimen,
under ledelse av Rindal kommune.
Tilskuddet bevilges over formannskapets
tilleggsbevilgningskonto.

59

Fullført

Tertialrapport I 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

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 Sør-Trøndelag til
endelig avgjørelse.

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

BYRÅ

12/24

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

(Tor Sæther)

BYRÅ

13/9

Tilsyn med campingplasser/
utarbeiding av lokal forskrift
for spikertelt

Morten Rødning- Bygningsrådet gir administrasjonen i oppgave
en
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.

Arbeidet er oppstartet i
samarbeid med TBRT.
Oppstartsmøte avholdt,
arbeidsgruppe opprettet

BYRÅ

13/22

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

Eirin Berge

I medhold av plan- og bygningslovens kapittel
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 naturmangfold-lovens prinsipper jf. NML §§ 8-12, og
tiltaket er vurdert å ikke komme i konflikt
med disse.

Delvis fullført. Klage ført til
omgjøring av vedtak jf sak
13/64. FM har fått oversendt
vedtaket og vil ikke påklage
det, men forventer at tiltaket
gjennomføres i tråd med
erosjonssikringsplan til
NVV. Byggetillatelse ikke
gitt da ny situasjonsplan og
tegninger er etterspurt

BYRÅ

13/34

Søknad om oppføring av naust
ved Skardvatnet- dispensasjon
fra kommuneplanens bestemmelser

Morten Rødning- I medhold av plan - og bygningslovens § 19-2
en
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 §§ 8-12 anses ivaretatt.

Ikke fullført,
Godkjenning av byggesaken
henger på ett etterlyst
nabovarsel

BYRÅ

13/45

Mindre endring av Reguleringsplan E6 nord for Oppdal
sentrum

Arild Hoel

Fullført.

BYRÅ

13/59

Søknad om dispensasjon fra
gjeldende reguleringsplan for
Vangslia-Garåa, delområde

Morten Rødning- Bygningsrådet avslår i medhold av plan- og
en
bygningslovens §19-2, jfr. gjeldende delegeringsreglement vedlegg 5, pkt. 1.3.1, søknad

Bygningsrådet ber om at rådmannen i tråd
med plan- og bygningslovens § 12-14 gjennomfører en planprosess med sikte på å endre
arealformålet for eiendommen gnr 280 bnr
131 i Smivegen fra felles lekeareal til boligformål.
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Hellaugstøl-Norlandia Eiendom AS

Vedtak
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om dispensasjon fra gjeldende arealbruk i
Reguleringsplan for Vangslia -Garåa, delområde Hellaugstøl for etablering av asylmottak.
Avslaget begrunnes med at en dispensasjon
etter bygningsrådets skjønn ville undergrave
kommunens langsiktige satsing og tilrettelegging for vekst i reiselivsnæringen. Bygningsrådet viser forøvrig til Oppdal næringsforenings pågående arbeid med masterplan for
Oppdal som reiselivsdestinasjon. Det forventes en ambisiøs handlingsplan for vekst i
reiselivsnæringen og som bygningsrådet
mener vil kreve økning i overnattingskapasiteten i stedet for en reduksjon som omsøkt.

BYRÅ

13/64

196/13 og 14 Klage på avslag
om oppføring av båtstø på
Rabben, Gjevilvassdalen –
Hans Anton Bucholdt

Eirin Berge

Basert på ny informasjon fra befaringen,
etterkommer bygningsrådet klagen og gir i
medhold av plan og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til
utbedring av båtstø, ved at det eksisterende
naustet trekkes lenger inn på land og heves
inntil 50 cm fra dagens høyde, og at det
arealet der naustet står i dag utbedres til
båtplass. Det tillates at det fjernes løsmasse og
plastres med større stein rundt dette arealet for
å forme en beskyttet båtplass og hindre videre
erosjon innover strandsonen.

Delvis fullført. Klage ført til
omgjøring av vedtak. FM
har fått oversendt vedtaket
og vil ikke påklage det, men
forventer at tiltaket gjennomføres i tråd med erosjonssikringsplan til NVV.
Byggetillatelse ikke gitt da
ny situasjonsplan og tegninger er etterspurt

BYRÅ

13/82

Slamtømmeordning for fritidseiendommer i Oppdal
kommune

Tore Kleffelgård

Bygningsrådet ber Rådmannen om å legge
frem forslag til ny forskrift for slamtømming
som innlemmer fritidsboliger i den kommunale tømmeordningen.

Ikke fullført - oppstart av
arbeid høst 2013. Forslag til
forskrift vil bli lagt fram for
bygningsrådet våren 2014.

BYRÅ

13/86

Forslag til detaljreguleringsplan for Aunevang - gnr/bnr
280/8, 284/27 og 284/83 - 2.
gangs behandling

Morten Rødning- Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker,
en
vedtar i medhold av plan - og bygningslovens
§ 12-12 detaljreguleringsplan for Aunevang
med følgende endringer i planforslaget som
ble vedtatt av bygningsrådet ved 1. gangs
behandling 26.6.2013:

Ikke fullført,
Sluttvedtak ble opphevet av
FM i mars 2013.
Ny planbehandling, ny
sluttbehandling i BYRÅ
19.05.2014 og i kommunestyret 21.05.2014

I plankartet:
- Byggelinje inntegnes 4,0 m fra hele eiendomsgrensa mot Nyholt Felleseie.
I reguleringsbestemmelsene:
I §3.1 rettes tillatt gesimshøyde fra 15 m
til 14 m i hht bestemmelsene gitt i
kommuneplanens arealdel
Nytt punkt 6.2:
"Minst ett soverom i hver leilighet skal
lokaliseres på den stille sida av bygget,
dvs inn mot gårdsplassen, lengst vekk
fra Inge Krokanns veg. ".
Nytt punkt 6.3:
"Mot Rv 70 må det bygges støyskjerming, slik at T-1442/2012 tilfredsstilles
for leke - og uteoppholdsarealet"
Nytt punkt 6.4 om tiltak mot støy i
anleggsfasen:
"Støyintensivt anleggsarbeid skal
kun skje i tidsrommet man - fre 7 19. I anleggsperioden skal naboer
varsles i god tid før støyintensive
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tiltak finne sted."
BYRÅ

13/93

Klage på administrativt vedtak Morten Rødningi byggesak, vedtak 13/182:
en
356/1/62 Tillatelse til riving
av gammelt tilbygg og oppføring av nytt tilbygg til hytte Tor Snøve

Bygningsrådet gir klager medhold i punktet
Ikke fullført, avventer
om vindusstørrelser og omgjør dermed vedtak klagebehandling hos Fyli sak 13/182 slik at størrelsen på de fire største kesmannen.
vinduene på tilbygget endres i samsvar med
reviderte tegninger for plan og fasader, tegning nr 501 og 502, datert 2.6.2013.
Forøvrig mener bygningsrådet at det omsøkte
tiltaket kan tillates. Etter bygningsrådets
skjønn er tilbyggets løsning med tanke på
størrelse og utforming god, både i seg selv og
i forhold til andre bygg i området. Det vises
også til at tiltaket ligger innenfor de rammer
som er omtalt i kommuneplanens retningslinjer for bygging i området rundt Store Orkelsjø. Resten av innholdet i klagen tas derfor
ikke til følge.
Saken er behandlet i medhold av plan- og
bygningslovens §1-9, jfr. forvaltningslovens
kap. VI Om klage og omgjøring.
Klagen oversendes fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.

BYRÅ

13/95

194/1 Merknad til varsel om
mulig omgjøring av vedtak
vedørende dispensasjon for
flytebrygge i Gjevilvassdalen

Eirin Berge

Bygningsrådet viser til vurderinger gjort i
sakvurderingen, og etterkommer klagen datert
19.3.2013. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til opprenskning av en mindre
bukt til båtplass, og steinsetting av strandsonen ved utløpet av bukta hvor en flytebrygge
kan monteres og ligge ved full vannstand.
Begrunnelsen for dispensasjonen er at en
konkret vurdering av saken tilsier at bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig
tilsidesatt. Fordelen ved at samtlige bygninger
på setra blir tatt i bruk og vedlikeholdes og at
strandlinja plastres/steinsettes for å hindre
ytterligere erosjon, vurderes som positivt.
Fordelene ved at arealene tilrettelegges og tas
i bruk på omsøkt måte anses i dette tilfellet
større enn ulempene, jf. også vurderinger
knyttet til privatisering av strandlinje og
eventuell presedens.

Ikke fullført. FM påklagde
vedtaket 7.11.2013. FM ,
kommunen og grunneier på
befaring 13.11.2013.
I brev pr 10.12.2013 trakk
grunneier søknad om flytebrygge. Har fått beskjed om
at plastring av bukten - som
alle var enig om var en god
løsning - må omsøkes

Tiltaket ligger i reguleringssonen til Gjevilvatnet hvor naturmangfoldet allerede på grunn
av nedtapping av vannet er sterkt berørt.
Omsøkte tiltak er således vurdert å ikke
komme i konflikt med naturmangfoldlovens
prinsipper, §§ 8-12, jf. sakvurderingen.
BYRÅ

13/99

20/81 Søknad om tidsbegrenset konsesjon

Eirin Berge

Bygningsrådet viser til sakvurderingen og gir
med hjemmel i konsesjonsloven § 2 Turid
Pettersen og Odd S. Midtskog konsesjon på
erverv av eiendommen gnr. 20, bnr. 81.
Konsesjonen gjelder til 1.11.2014.
Eierne eller andre må ta eiendommen gnr. 20
bnr. 81 i bruk som sin reelle bolig innen
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Ikke fullført. Må følges opp
i henhold til vedtatt frist
01.11.14.
.
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1.11.2014, eller om dette ikke lar seg gjøre,
videreselge innen samme frist.
BYRÅ

13/100

289/25 Søknad om konsesjon

Eirin Berge

Bygningsrådet avslår med hjemmel i konsesjonsloven § 2 søknad om konsesjon på
ubebygd eiendom gnr. 289, bnr. 25 i Oppdal
kommune. Begrunnelsen for avslaget er
hensynet til en forutsigbar og effektiv utnyttelse av arealressursene. At erverver har hatt 9
år på å få bebygd eiendommen etter ervervet
er også en del av vurderingen og begrunnelsen.

Fullført fra vår side: Saken
er oversendt Fylkesmannen
for videre oppfølging.
Fylkesmannen har i brev
(sak 10/1011 dok 16) gitt
søker frist til 01.06.14 med å
søke byggetillatelse og
1.10.14 med igangsetting av
bygg.

Det settes etter dette en frist for omgjøring av
ervervet/salg av gnr. 289, bnr. 25 i Oppdal
kommune på 3 måneder, jf. konsesjonsloven §
18. Innen denne fristen må overdragelsen
omgjøres eller overdras til noen som kan få
konsesjon eller som ikke trenger konsesjon.
En gjør oppmerksom på at dersom fristen
oversittes kan Fylkesmannen uten nærmere
varsel la eiendommen selges etter reglene om
tvangssalg så langt de passer, jf. konsesjonsloven § 19.
BYRÅ

13/101

294/62 Søknad om konsesjon - Eirin Berge
Toralf Furseth

Bygningsrådet viser til sakvurderingen og gir
med hjemmel i konsesjonsloven § 2 Toralf
Furseth konsesjon på erverv av eiendommen
gnr. 294, bnr. 62. Konsesjonen er tidsbegrenset og gjelder frem til 31.12.2013.

Ikke fullført.
Byggesøknad er mottatt
24.04.14

Vilkår for konsesjonen er at eiendommen må
bebygges innen gitt frist, eller om dette ikke
lar seg gjøre, videreselges innen samme frist.
Det settes videre som vilkår at innen
31.12.2013 skal Oppdal kommune ha mottatt
en redegjørelse for status på byggeprosjektet.
BYRÅ

13/104

280/114 - søknad om rammetillatelse nytt bygg på Bunnpristomta, tiltakshaver Nyveien Eiendom AS

Erik Bodin

Bygningsrådet (det faste utvalg for plansaker)
gir i medhold av Plan- og bygningsloven §
19-2 jfr. § 19-4 følgende dispensasjoner fra
bestemmelsene til reguleringsplanen for
Oppdal sentrum:

Pkt. 1.2.3 etasjeantall. Det gis dispensasjon fra kravet om tre etasjer i hovedbygg og bygget tillates oppført i 2 etasjer. Det settes som vilkår for dispensasjonen at tiltaket blir dimensjonert for en
tredje etasje, både når det gjelder fundamentering og bæresystem.

Pkt. 1.2.5 og 1.2.6 Byggets plassering
og plankrav. Det gis dispensasjon fra
krav om plassering av bygg i byggegrense, fordi vist byggegrense ligger
utenfor areal regulert til byggeområde.
Av samme grunn tillates bygget plassert
utenfor regulert byggeområde. Det gis
dispensasjon fra plankrav fordi en hurtig
gjennomføring av tiltaket er viktig for å
imøtekomme en nødvendig tilpasning
for eksisterende, sentrumsrettet næringsvirksomhet.

Pkt. 1.2.7 inngangsfasader. Det gis
dispensasjon fra krav om inngangsfasade mot gangakse/gågata fordi det i da-
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Ikke fullført. Rammetillatelse er gitt.
IG på graving/grunnarbeid
og råbygg er gitt.
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gens situasjon er biltrafikk i dette arealet. Det er et vilkår at inngangspartiet
legges så nær gangaksen som mulig, på
byggets sørvestfasade.
Pkt. 1.2.8 parkeringsnorm. Det gis
dispensasjon fra krav til parkeringsplasser i flg. parkeringsnorm, fordi framtidig
adkomstveg ikke kan benyttes, og det
derfor vil være vanskelig å legge til rette
for parkering under terreng. Det settes
som vilkår for dispensasjonen at det
innbetales kr. 37.625,- pr. manglende
parkeringsplass til Oppdal kommune
som øremerkes til offentlig parkering i
sentrum, og disponeres av kommunen til
opparbeidelse av offentlig parkeringsareal. Beløpet må være innbetalt før det
gis brukstillatelse for bygget.

Det gis i medhold av Plan- og bygningslovens
§ 21-4 rammetillatelse for tiltak på gnr. 280,
bnr. 114 i samsvar med søknad datert
02.10.2013 på følgende vilkår:
- Det må leveres revidert situasjonsplan som
viser bygget plassert med 4 m avstand fra
eiendomsgrense mot gnr. 280, bnr. 3.
- Det må leveres terrengsnitt som viser behov
for terrengbearbeidelse og angir høyde på
tilgrensende veger.
- Det må leveres fasadetegninger som angir
plassering av reklameskilt. Skilt skal fortrinnsvis plasseres over inngangsdør.
- Det må leveres utomhusplan som angir
materialbruk og utforming av arealet. Krav
om 10 % av tomtearealet som grøntareal i flg.
kommuneplanens arealdel må oppfylles.
Utomhusplanen må vise overvannsløsning.
- Før det kan gis igangsettingstillatelse, må
det framlegges avtale med Statens vegvesen
om gjennomføring av tiltaket.
- Det må leveres revidert planløsning som
viser rom for søppel. Det må leveres beskrivelse av hvordan søppelbehandlingen gjennomføres.
- Det må leveres avfallsplan jfr. TEK § 9-6 før
det gis brukstillatelse for bygget.
- Det må foreligge godkjenning fra arbeidstilsynet før det gis igangsettingstillatelse for
nybygget.
Consto Surnadal AS gis lokal godkjenning og
ansvarsrett for fagområder som angitt i søknad.
Søknaden er behandlet i henhold til Forskrift
om tekniske krav til byggverk (TEK 10).
BYRÅ

13/107

Forslag til detaljreguleringsplan for Nyhaugen hyttegrend
del 2, gnr 316 bnr 7 - sluttbehandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av § 12-12 i
plan- og bygningsloven forslag til detaljreguleringsplan for Nyhaugen Hyttegrend del 2,
gnr 316 bnr 7 slik det går fram av reguleringsbestemmelser og plankart revidert
22.04.13.
Prinsippene i NML §§ 8 – 12 anses ivaretatt,
jfr. vurderinger og konklusjoner i sak 13/29.
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Ikke fullført.
Klagesaken er til behandling
hos Fylkesmannen.
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BYRÅ

13/112

Søknad om konsesjon Ålbuskalvhåggåm gnr. 186, bnr.
3

Jenny Kristin
Heggvold

BYRÅ

13/116

Klage på Bygningsrådets
vedtak i sak 13/86 - Forslag til
detaljreguleringsplan for
Aunevang - gnr/bnr 280/8,
284/27 og 284/83 - 2. gangs
behandling

Morten Rødning- Bygningsrådet kan ikke se at klage mottatt
en
14.10.2013 fra Nyholt Felleseie tilfører saken
noen nye momenter og opprettholder sitt
vedtak i sak 13/86.
Saken er behandlet i medhold av plan - og
bygningslovens §1-9, jfr forvaltningslovens
kap VI Om klage og omgjøring.

Iverksettingsrapport

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Ikke fullført. Må følges opp
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9,
i forhold til krav om jordleiHilde Rambøl og Johannes Franciscus de Gier eavtale.
konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 186,
bnr. 3.
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 01.05.2014.
Fullført

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig
avgjørelse
BYRÅ

13/117

Forslag til detaljreguleringsplan for Stuggulia Øvre hyttegrend - gnr 317 bnr 2 og 5 sluttbehandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for Stuggulia Øvre hyttegrend, gnr 317 bnr 2
og 5, slik det framgår av plankart datert
19.08.13. Reguleringsbestemmelser revidert
10.08.13. vedtas med følgende endringer:

Ikke fullført.
Klagesaken er til behandling
hos Fylkesmannen.

Pkt. 2.4. får følgende ordlyd:
Ferist skal legges ned der adkomstveger
krysser sperregjerdet. Ferist skal være lagt
ned før opparbeidelse av infrastruktur og
tomtedeling innen planområdet skjer. Ferist
skal være i henhold til Statens vegvesens
standard.
Det tilføyes et nytt pkt. 2.5. som får følgende
ordlyd:
Skulle det under arbeid i marken komme fram
gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes kulturminnevernet ved
Sametinget og Sør-Trøndelag fylkeskommune
omgående, jfr. kulturminnelovens § 8, annet
ledd.
BYRÅ

13/118

Forslag til detaljreguleringsTore Kleffelgård
plan for Bruløkkjsetra masseuttak, gnr/bnr. 250/1 - 1. gangs
behandling

Bygningsrådet vedtar med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-10 å sende Forslag til
detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra masseuttak, gnr/bnr. 250/1 på lovbestemt høring
og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Dette etter at følgende er tatt inn i reguleringsbestemmelsene:
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Nytt punkt 3.2:
Drift tillates i masseuttaket mandag til
torsdag fra kl 07.00- 23.00, samt fredag
fra 07.00 - 15.00. Det skal ikke være aktivitet ved anlegget utenom disse tidene.
Det skal ikke være aktivitet på lørdager
og søn-/helligdager. Det skal heller ikke
være drift i romjula og påskeferieuka.

Ikke fullført. Forslag sendt
på høring, høringsfristen
14.2.2014. Sametinget har
behov for ny befaring siden
planområdet er vesentlig
utvidet. Dette kan først skje
ved telefri og bar mark dvs i
feltsesongen 2014. Videre
behandling i saken skjer
etter at vi har mottatt endelig uttalelse fra Sametinget.
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Tillegg til punkt 3.3:
Støy fra området skal tilfredsstille støygrensene satt i Miljøverndepartementets
retningslinjer T-1442/2012, tabell 3, for
kategorien "øvrig industri" og beregnes
som døgnmiddelverdier (verste døgn):
Mandag-fredag 55 Lden
Kveld mandag-torsdag 50 Levening

Naturmangfoldet er vurdert ved å gå gjennom
sjekkliste etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Ut fra en vurdering av kunnskapsgrunnlaget
og føre-var prinsippene er det ikke grunn til å
tro at den samlede belastning på økosystemet
vil ha vesentlig virkning på naturmangfoldet,
med den driftsform og omfang dette tiltaket
vil ha. Prinsippene i NML §§ 8-12 anses
dermed ivaretatt.
BYRÅ

13/119

283/39 - søknad om rammetillatelse for tilbygg/nybygg
Oppdal distriktsmedisinske
senter KF

Erik Bodin

Det gis i medhold av Plan- og bygningslovens
§ 21-4 rammetillatelse for tiltak på gnr. 283,
bnr. 39 i samsvar med søknad datert
14.11.2012 på følgende vilkår:

Ikke fullført. Rammetillatelse gitt
Tillatelse til ambulansebygg
er gitt.

Før det kan gis igangsettingstillatelse må det
foreligge:

Søknad om endring av eiendomsgrense
mot 284/58 som medfører at alle bygningene ligger innenfor eiendomsgrensa
til 283/39.

Terrengsnitt og plantegning av byggene.

Godkjennelse fra Arbeidstilsynet.

Revidert situasjonsplan som viser
parkering for 59 biler og 11 sykler på
eiendommen. Plasser i bygg inngår i
dette.
Før det gis brukstillatelse/ferdigattest må
følgende tiltak være fullført:

Toalett- og garderobeforhold, samt
tilgang til klubblokale for idretten.

Utendørs buldre-/klatrevegger.

Ny fartsgrense i Russerveien 30 km/t, og
fartshumper i innkjørslene til Oppdal
distriktsmedisinske senter og parkeringsplassen på nordsiden.

Siktforbedring ved utkjørsel fra parkeringsplassen ved skateanlegget.

Rehabilitere eksisterende gangvei over
Ålma med ny gangvei og bru som er
universell tilpasset og kan vinterbrøytes.

Gangsti mellom idrettsbanen og den nye
bebyggelsen.

Bom/sperre for biltrafikk foran byggetrinn 1 mot idrettsanlegget. (Krav til
byggetrinn 1)

Endret eiendomsgrense som medfører at
all bebyggelse ligger på 283/39.
Troll arkitekter AS gis lokal godkjenning og
ansvarsrett for fagområder som angitt i søknad.
Søknaden er behandlet i henhold til Forskrift
om tekniske krav til byggverk (TEK 10).
BYRÅ

13/121

288/1/15 og 288/1/17 - Klage

Svein Erik

Klagen datert 20.09.2013 fra Eli Vognild
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Ikke fullført. Fylkesmannen
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på gitt byggetillatelse, Seljeveien 22 A og B

Morseth

Jeganathan tas ikke til følge. Oppdal kommune opprettholder administrativt vedtak av
27.08.2013. Dette begrunnes med at det i
klagen ikke er framkommet nye momenter
som ikke er blitt vurdert tidligere. Saken
oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for
endelig avgjørelse.

opphevet bygningsrådets
vedtak pga. saksbehandlingsfeil. Nytt delegert
vedtak vedtatt. Påklaget av
Eli V. Jegenathan. Ny sak til
bygningsrådet.

165/10 Manglende konsesjon,
frist for overdragelse - Bjørn
Olav Røv

Eirin Berge

Med hjemmel i konsesjonsloven § 18 fastsettes en frist på 3 måneder til å sørge for at
overdragelsen av eiendom gnr. 165 bnr 10 i
Oppdal kommune blir omgjort eller at eiendommen blir overdratt til noen som kan få
konsesjon eller som ikke trenger konsesjon.

Ikke fullført. Må følges opp
ihht vedtatt frist på 3 mnd. =
10.03.14. Eiendommen er
ikke overdratt ny eier.
Oversendes Fylkesmannen
for videre oppfølging.

En gjør oppmerksom på at dersom fristen
oversittes, kan fylkesmannen uten nærmere
varsel la eiendommen selge etter reglene om
tvangssalg så langt de passer, jf. konsesjonsloven § 19.
BYRÅ

14/1

Detaljreguleringsplan for
Stuggulia Øvre - klage på
bygningsrådets vedtak i sak
13/117

Arild Hoel

Bygningsrådet kan ikke se at klage datert
Ikke fullført.
13.12.13. fra Oppdal Bonde og Småbrukarlag Klagesaken er til behandling
har frambragt nye momenter som er av en slik hos Fylkesmannen.
betydning at vedtak i sak 13/117 bør endres
eller oppheves. Bygningsrådet opprettholder
etter dette vedtaket. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig
avgjørelse.
Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr plan- og bygningslovens § 1-9.

BYRÅ

14/2

Detaljreguleringsplan for
Nyhaugen hyttegrend del 2 klage på bygnings-rådets
vedtak i sak 13/107

Arild Hoel

Bygningsrådet kan ikke se at klage datert
Ikke fullført.
22.11.13. fra Oppdal Bonde- og Småbrukarlag Klagesaken er til behandling
og Oppdal Bondelag inneholder momenter
hos Fylkesmannen.
som var ukjente for bygningsrådet ved sluttbehandling av reguleringsplanen for Nyhaugen del 2. Bygningsrådet opprettholder etter
dette sitt vedtak i sak 13/107.
Saken oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.
Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr plan- og bygningslovens § 1-9.

BYRÅ

14/3

Forslag til detaljMorten Rødningreguleringsplan for Klettgjelan en
hyttegrend, gnr/bnr 198/5 og
271/3 - sluttbehandling

Med hjemmel i plan - og bygningslovens §
12-12 godkjenner bygningsrådet Forslag til
detaljreguleringsplan for Klettgjelan hyttegrend, gnr/bnr 198/5 og 271/3., med følgende
endringer av det planforslaget som ble vedtatt
og lagt ut på høring av bygningsrådet
24.06.2013 i sak 13/62:
I planbestemmelsene:
* § 2.1 endres til: Alle avtaler for å sikre
atkomst til planområdet må være på plass
før det kan gis tillatelser til tiltak etter
plan - og bygningsloven.
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Det legges inn et nytt punkt 2.4 under §
2 Rekkefølgebestemmelser:

Ikke fullført.
Klagefrist på kommunestyrets sluttvedtak 27.5.2014
Klage er varslet
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2.4 Ferist skal legges ned der adkomstveger krysser sperregjerdet. Ferist skal være
lagt ned før opparbeidelse av infrastruktur
og tomtedeling innen planområdet skjer.
Ferist skal være i henhold til Statens Vegvesens standard.
* Siste setning i § 3.1 endres til: Maks
mønehøyde er 5,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng, for oppstuggu maks
7,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.
* § 5 endres til: Frisiktsone for avkjørselen
skal ha fri sikt over 0,5 m fra Rv 70.
På plankartet:
* De tre renseanleggene nummereres RA1 RA3, der RA1 er det som ligger høyest i
terrenget, RA3 det nederste.
* Følgende justeringer av tomter må gjøres
for å opprettholde viktige sauetråkk som
går gjennom planområdet:
Tomtene H16 og H19 må justeres slik at
det blir åpning mellom dem, ved at tomt
H16 trekkes lenger sør. Tomtene H14 og
H15 trekkes mot sørvest, nærmere veien.
Tomtene H38 og H39 må justeres noe mot
nord for å opprettholde det samme tråkket.
* Ferist og sperregjerde må tegnes inn, slik
at det henger sammen med eksisterende
gjerder, mellom tomt H9 og RA 2.
Forholdet til NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt,
jfr sak 13/30.
BYRÅ

14/4

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdalstoppen hyttegrend, gnr 302
bnr 164 og -188 - sluttbehandling

Morten Rødning- Med hjemmel i plan - og bygningslovens §
en
12-12 godkjenner bygningsrådet Forslag til
detaljreguleringsplan for Oppdalstoppen
hyttegrend, gnr 302 bnr 164 og -188.
Vedtaket gjelder plankart sist revidert
13.08.2013 og reguleringsbestemmelser sist
revidert 08.01.2014.
Forholdet til NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt,
jfr sak 13/78.

Fullført

BYRÅ

14/6

Mindre endring av reguleringsplan E6 nord for sentrum
- sluttbehandling

Arild Hoel

Fullført.

I medhold av plan- og bygningslovens § 1212, jfr 12-14, vedtar bygningsrådet endring av
Reguleringsplan E6 nord for sentrum slik:
-

BYRÅ

14/8

Forslag til detaljreguleringsplan for Nedre
Kinnpiken hytteområde, deler
av gnr/bnr 302/2, 303/2,
303/3, 303/5, 304/1 og 304/6 1. gangs behandling

Arild Hoel

For gnr 280 bnr 131 (Smivegen 19)
endres arealformålet fra lek til bolig
Utnyttelsesgrad (BYA) fastsettes til 40
%
Maks mønehøyde fastsettes til 8 meter

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Ikke fullført.
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
Høringsfrist 16.05.14.
detaljreguleringsplan for Nedre Kinnpiken
hytteområde på lovbestemt høring, og å legge
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket
gjelder planbeskrivelse datert 22.10.13.,
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plankart datert 22.10.13. og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.10.13.
Før dette gjøres må følgende endringer foretas:
På plankartet:
Bekkedraget gjennom område avsatt til felles
uteoppholdsareal sørvest for tomt H25 må
vises med arealformål LNFR i 10 meters
bredde.
Områdene avsatt til felles uteoppholdsareal
må nummereres på plankartet.
I reguleringsbestemmelsene:
Pkt. 2.1. endres til:
Adkomstveger skal være anlagt, og ledningsnett for vann og sanitært avløp skal være ført
fram til tomtegrensen før det gis byggetillatelse på den enkelte tomt.
Pkt. 3.1.2. endres til:
% BYA = minimum 20 %, maksimum 30 %
I pkt. 3.1.4. presiseres at høyde på grunnmur
gjelder ferdig planert terreng.
I pkt. 3.1.5. tas første setning ut. Andre setning endres til: Kjeller kan tillates dersom det
samtidig er mulig å oppnå god terrengtilpasning. Tredje setning endres ikke.
Pkt. 3.1.7. endres til: Taktekking skal ha en
mørk, matt farge. Forbudet mot flaggstenger
tas ut, da det neppe er hjemmel i plan- og
bygningsloven for å innføre et slikt forbud.
I pkt. 3.1.9. byttes ordet trepanel ut med tre.
Pkt. 3.1.11. endres til: Det tillates oppført
inntil 5 bygninger på den enkelte tomt.
I pkt. 3.1.12. strykes siste setning.
Andre setning i pkt. 4.1. endres slik:
Veiene tilpasses terrenget med minst mulig
inngrep. Hovedadkomstveier kan ha maksimum stigning på 1:10.
Bygningsrådet forutsetter at det inngås utbyggingsavtale mellom Oppdal kommune og
Kinnpiken Utvikling AS før kommunalt vannog avløpsnett føres fram til området. Bygningsrådet ber om at rådmannen tar kontakt
med Statens Vegvesen for å drøfte tidspunkt
for framføring av gang/sykkelveg.
Rådmannen vurderer at kunnskapsgrunnlaget
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er tilstrekkelig for å kunne vurdere planforslaget jfr. Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12.
Virkningen for naturmiljøet er kjent og det
foreligger liten fare for skader av betydning.
Føre-var-prinsippet kommer dermed ikke til
anvendelse. Planforslaget vil ikke øke den
samlede belastningen på økosystemet i betydelig grad, og det anses som unødvendig å
pålegge tiltakshaver å gjennomføre ytterligere
tiltak for å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet. NML § 12 vurderes ikke å
være relevant for dette tiltaket.
BYRÅ

14/9

Forslag til endring av detaljreguleringsplan for del av
Støltunet/Støltrøa - 1. gangs
behandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
detaljreguleringsplan for del av Støltunet/Støltrøa, gnr 298 bnr 42, på lovbestemt
høring, og å legge planforslaget ut til offentlig
ettersyn. Vedtaket gjelder planbeskrivelse
datert 12.09.13., plankart datert 09.10.13. og
reguleringsbestemmelser sist revidert
09.10.13.
I og med at området allerede i hovedsak er
utbygd kan bygningsrådet ikke se at planforslaget får betydning for naturmangfoldet slik
det er definert i naturmangfoldlovens § 3,
bokstav i. Endelig planvedtak berører ikke
naturmangfoldet, og faller dermed utenfor
virkeområdet til lovens § 7.

BYRÅ

14/10

Søknad om mindre endring av
kommune-planens arealdel,
omdisponering av Driva Kro
til bolig

Morten Rødning- Bygningsrådet vedtar i medhold av plan - og
en
bygningslovens § 11-14 å sende forslag til
mindre endring av kommuneplanens arealdel
på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut
til offentlig ettersyn. Endringen innebærer at
eiendommen gnr 52 bnr 4, Driva Kro, gjøres
om fra fritids - og turistformål til boligbebyggelse.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.

Ikke fullført
Avventer høring

BYRÅ

14/11

Mindre reguleringsendring
Gorsetgrenda hytteområde for
tomtene gnr. 295 bnr. 34 - 38

Morten Rødning- Med hjemmel i plan - og bygningslovens §
en
12-10 vedtar bygningsrådet å legge forslag til
reguleringsendring for Gorsetgrenda hytteområde ut til offentlig ettersyn og sende den på
høring til berørte myndigheter.

Ikke fullført
Til sluttbehandling i bygningsrådet 19.05.2014

BYRÅ

14/12

Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for drift av
massedeponi på eiendommen
gnr 34 bnr 2

Morten Rødningen
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1.

Bygningsrådet gir i medhold av planog bygningslovens § 19-2 midlertidig
dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for drift av et deponi for rene
masser på eiendommen gnr 34 bnr 2
som omsøkt.
Det stilles følgende vilkår for dispensasjonen:
- Deponiet må sikres fysisk med
gjerde, slik at ikke skoleunger på vei til
og fra Vollan skole får tilgang til deponiet langs sin skolevei og kan bli skadet.
- Det settes begrensninger i driftstid
på deponiet: mandag - fredag 7 - 19,
lørdag 8 - 16 og søndag stengt.
- Dispensasjonen gjelder inntil reguleringsplanen er vedtatt, dog ikke lenger
enn 31.12.15.

Ikke fullført.
Innsigelse fra NVE.

Ikke fullført.
Bygningsrådets vedtak i sak
14/12 ble påklaget av FM.
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2.
Med henvisning til plan - og bygningslovens
§ 4-1, gjøres vedtak i sak 12/78 om, og kravet
om planprogram for detaljreguleringsplanen
for et massedeponi som omsøkt frafalles.
BYRÅ

14/13

227/4 Behandling av klage på
bygnings-rådsvedtak 13/129 Ellen Bugten

Eirin Berge

I medhold av forvaltningsloven § 33, 2.ledd
Fullført
endrer bygningsrådet sitt vedtak i utvalgssak
13/129 datert 9.12.2013. Nytt vedtak blir som
følger:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2
gir bygningsrådet dispensasjon fra byggegrense til vassdrag på 50 meter som omsøkt og
dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel for påbygg av en oppstuggu
på eksisterende fritidsbolig. Begrunnelse for
dispensasjonen fra 50 meters grensen til
vassdrag er at nytt påbygg ikke vil medføre at
eksisterende bebyggelse komme nærmere
vannet. Allmennhetens fri ferdsel langs
Gjevilvatnet blir ikke endret. Selve påbygget
må oppføres uten økning i bebygd areal, og
vil være innenfor gjeldende retningslinjer som
gjelder for Gjevilvassdalen. Av denne grunn
anses derfor en dispensasjon fra LNFR formålet kurant og i tråd med gjeldende praksis.
Vilkår for dispensasjonen er at det må rives
5,5 m2 av eksisterende uthus som beskrevet i
situasjonsplan datert 22.1.2014, slik at eiendommens BYA ikke overstiger det som er pr.
i dag (125,2 m2).
Videre gis det medhold av plan- og bygningsloven §§ 21-4, jf. 20-1 rammetillatelse for
påbygg av oppstuggu (uten økning i bebygd
areal). Det settes som vilkår at påbyggets
vindusutforming endres for å bli mer i tråd
med vinduer på eksisterende bebyggelse.
Dette vil bidra til at de visuelle kvalitetene
opprettholdes. Bygningsmyndigheten skal
godkjenne ny vindusutforming. Tiltaket er
behandlet i henhold til forskrift om tekniske
krav til byggverk (TEK 10). Ansvarsrett for
fagområder som er omsøkt godkjennes i
medhold av byggesaksforskriften (SAK 10) §
13-5.
Før tiltaket kan igangsettes må det foreligge
en godkjent igangsettingstillatelse. Er tiltaket
ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er
gitt, faller tillatelsen bort, jf. plan- og bygningsloven § 21-9.
Tiltaket vil ikke berøre naturtyper eller artsmangfold, jf. NML §§ 8-12. Med vilkår om
endret vindusutforming anses tiltaket på en
bedre måte å tilpasse seg det eksisterende
kulturlandskapet.
Klager anses etter dette å ha fått medhold i sin
klage.

BYRÅ

14/14

Høring - Forslag om å oppheve bestemmelsen om 'priskontroll' i § 9 i konsesjonsloven

Gro Aalbu

Oppdal kommune ønsker ikke å oppheve
første ledd nr 1. i gjeldende konsesjonslov §
9. En endring av praksis og lovtekst er ikke i
tråd med konsesjonslovens formål i § 1, og
det vil ikke styrke landbruksnæringen i vår
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region. Landbruket er avhengig av aktive
yrkesutøvere som vil drive gård, på gårdens
premisser og grunnlag.
Forøvrig vises til vurderingene over som
grunnlag for høringsuttalen.
BYRÅ

14/15

302/139 Behandling av søkEirin Berge
nad om konsesjon på tomt gnr.
302, bnr. 139 i Oppdal kommune - Ola Fredrik Ulvestad

Med hjemmel i konsesjonsloven § 18 fastsettes en frist på 3 måneder til å sørge for at
overdragelsen av eiendom gnr. 302 bnr 139 i
Oppdal kommune blir omgjort eller at eiendommen blir overdratt til noen som kan få
konsesjon eller som ikke trenger konsesjon.
En gjør oppmerksom på at dersom fristen
oversittes, kan fylkesmannen uten nærmere
varsel la eiendommen selge etter reglene om
tvangssalg så langt de passer, jf. konsesjonsloven § 19.

BYRÅ

14/16

154/62 Søknad om konsesjon
på ubebygd tomt - Kjersti
Tusvik

Eirin Berge

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Ikke fullført.
med hjemmel i konsesjonsloven § 2, jf. § 11
Kjersti Tusvik konsesjon på eiendommen gnr.
154, bnr. 62. Konsesjonen er tidsbegrenset og
gjelder frem til 31.12.2014.
Konsesjon på eiendommen innebærer i realiteten en utvidet byggefrist. Vilkår for konsesjonen er at eiendommen må bebygges innen
gitt frist, eller om dette ikke lar seg gjøre,
videreselges innen samme frist. Ytterligere
utsettelse av byggefrist kan ikke påregnes.

BYRÅ

14/17

Søknad om konsesjon på gnr.
299, bnr. 2, og gnr. 224, bnr.
26 i Oppdal

Jenny K. Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Arnt Tilset konsesjon på erverv av eiendommene gnr. 299, bnr. 2, og gnr. 224, bnr. 26.
Det settes som vilkår at eiendommene sammenføyes med eiendommen Kvam, gnr. 316,
bnr. 13.

BYRÅ

14/18

Søknad om konsesjon på
Luhaugteigen gnr. 79, bnr. 6 i
Oppdal

Jenny K. Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Ola Mæhlum konsesjon på erverv av eiendommen Luhaugteigen gnr. 79, bnr. 6.
Det settes som vilkår at eiendommen sammenføyes med eiendommen Sæter, gnr. 275,
bnr. 1.

BYRÅ

14/19

Søknad om deling - Gnr 164
bnr 1, Negard Vindal. Søker:
Inger Kristin og Torstein
Gjersøyen

Gro Aalbu

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og
bygningslovens § 20-1 bokstav m, gis tillatelse til fradeling av inntil 3 da med hus på NerJære, fra eiendommen Negard Vindal gnr 164
bnr 1. Fradelingen omfatter tomt til eksisterende bolighus, stabbur og snekkerstue.
Delingen anses å være forsvarlig ut fra
driftsmessige forhold og arrondering.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.

BYRÅ

14/20

Søknad om deling - Gnr 162
bnr 1, Utigard Vindal. Astrid
Vindals dødsbo

Gro Aalbu

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og
Fullført.
bygningslovens § 20-1 bokstav m, gis tillatelse til fradeling av ca 3 da tomt med sæterhus
på hemsætra Vindalssætra fra eiendommen
Utigard Vindal gnr 162 nr 1. Delingen anses å
være forsvarlig ut fra driftsmessige forhold og
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arrondering.
Det stilles som vilkår for delingen at landbrukseiendom 162/1 med resterende ca 2005
da selges i sin helhet til videre aktiv drift med
landbruksproduksjon.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.
BYRÅ

14/21

Bilsamling i Blåklokkeveien 1

Tore Kleffelgård

Bygningsrådet mener at biloppsamlingen i
Blåklokkevegen 1 oppfyller kriteriene for
sterkt skjemmende eller til vesentlig ulempe
for naboene, og vil be om at rådmannen innen
01.09.14. iverksetter ulovlighetsoppfølging i
medhold av plan- og bygningslovens kapittel
32.

Ikke fullført.

BYRÅ

14/22

Detaljreguleringsplan for
Luvegen 14, gnr 288 bnr 17 sluttbehandling

Morten Rødning- Med hjemmel i plan - og bygningslovens §
Fullført fra BYRÅ
en
12-12 godkjenner bygningsrådet Regulerings- Klagefrist på kommunestyplan for Luvegen 14, gnr 288 bnr 17. Vedtarets sluttvedtak 27.5.2014
ket gjelder plankart sist revidert 09.07.2013
og reguleringsbestemmelser sist revidert
08.01.2014. Bygningsrådet ber rådmannen om
å inngå en utbyggingsavtale med tiltakshaver
vedrørende oppgradering av Røddesnesvegen
(oppgradering av veglegemet, bygging av g/sveg som fortau, og gatelys) Forholdet til NML
§§ 8 - 12 anses ivaretatt, jfr sak 13/127.

BYRÅ

14/23

Detaljreguleringsplan for
Lundlia Hyttegrend – sluttbehandling

Arild Hoel

BYRÅ

14/24

Detaljreguleringsplan for
Trevarefabrikken, gnr/bnr
288/61 g 288/151, 1. gangs
behandling

Morten Rødning- Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Ikke fullført.
en
bygningslovens § 12 - 10, jfr § 12-11, å legge Ute på høring etter 1.gangs
forslag til detaljreguleringsplan for Trevarebehandling.
fabrikken ut til offentlig ettersyn og sende den
på høring. Vedtaket gjelder planbeskrivelse
datert 16.09.2013, reguleringsbestemmelser

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Fullført.
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for Lundlia Hytteområde, del av gnr 54 bnr 6.
med følgende endringer:
På plankart datert 10.12.13.:
Planen avgrenses slik at gnr 50 bnr 24 ikke
inngår i planområdet. Reguleringsbestemmelser sist revidert 10.12.13. endres slik:
Det tas inn et nytt pkt. 2.4. med følgende
ordlyd:
Før det gis byggetillatelse på tomtene skal
avkjørsel fra E6 være oppgradert slik at
Statens vegvesens tekniske krav til avkjørsler
er imøtekommet.
Det tas inn et nytt pkt. 1.4. med følgende
ordlyd:
Skulle det under byggearbeid i marken komme
fram gjenstander eller andre spor som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes Sametinget og SørTrøndelag
fylkeskommune omgående, jfr. Kulturminnelovens § 8, annet ledd.
Bygningsrådet anbefaler at tiltakshaver gjennomfører mer utfyllende vurderinger i tråd
med NVE`s brev av 27.01.14. før tiltaket
realiseres Bygningsrådet forutsetter at Jernbaneverkets merknader imøtekommes gjennom
dialog mellom Jernbaneverket og tiltakshaver.
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og plankart, begge sist revidert 29.09.2013.
Før dette gjøres, må følgende endringer
foretas:
Under planbestemmelsenes punkt 5.2 Sikringssone, støy:
Nytt punkt 5.2.3: Minst ett soverom i hver
leilighet skal lokaliseres på den stille sida av
bygget, dvs. lengst vekk fra E6.
Nytt punkt 5.2.4: Støyintensivt anleggsarbeid
skal kun skje i tidsrommet man - fre 7 - 19.
I anleggsperioden skal naboer varsles i god
tid før støyintensive tiltak finner sted.
BYRÅ

14/25

Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel fra
Jernbaneverket – Øylia tunnel
skredsikring

Morten Rødning- Bygningsrådet gir i medhold av plan - og
Fullført – disp og alle
en
bygningslovens §19-2 dispensasjon fra komtillatelser gitt.
muneplanens arealdel for bygging av atkomstvei og skredoverbygg ved Øylia tunnel i
Drivdalen som omsøkt. Det settes som vilkår
at prosjektet hensyntar de spesielle miljø- og
landskapsforhold i området under
anleggsarbeidene, og at landskapet tilbakeføres til dets opprinnelige stand etter at anleggsarbeidene med skredoverbygget er fullført.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.

BYRÅ

14/26

260/6 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
plankrav og opprettelse av
grunneiendom – Tor Arne
Løvoll

Vegard Kilde

I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1,
bokstav m gis eiendommen 260/6 formål
bolig.
Vedtaket gjøres ut fra politiske føringer i
kommuneplanens arealdel, som viser at
området skal benyttes til bolig, og det foreligger ingen kjente privatrettslige forhold som
hindrer opprettelse av ny grunneiendom. I
medhold av Plan- og bygningsloven § 19-2
gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse nr 2, krav til reguleringsplan.
Begrunnelsen for dispensasjon fra plankravet
er at summen av lite utbyggingspotensial i
området, nabovarsel og informasjon til særlig
berørte naboer og tillatelse fra Statens Vegvesen, gir nok opplysninger til å gi dispensasjon
fra kommuneplanens bestemmelse nr 2.
Nabomerknader er vurdert og
delvis imøtekommet, og det foreligger føringer for ytterligere medvirkning knyttet til
vegomleggingen. En kan ikke se at det her
foreligger forhold som ville kommet bedre
fram i en planprosess. Hensynet til bestemmelse nr 2 i kommuneplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene til alle i området
ansees som betydelig større enn ulempene
som tiltaket vil medføre (jf Pbl § 19-2).
Følgende vilkår settes til vedtaket:

Fulført – Disp gitt, Tillatelse gitt

skal være adkomst for eiendommene 260/6,
260/3 og 260/4. Eksisterende veggrunn skal
tilbakeføres slik at denne ikke kan benyttes
som adkomst til RV 70. Øvrige krav i avtale
med Statens Vegvesen skal følges. Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert
og anses ivaretatt.
BYRÅ

14/27

Søknad om konsesjon på

Jenny Kristin

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
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eiendommen Hoksenget gnr.
230, bnr. 3

Heggvold

Forslag til detaljreguleringsplan for Aunevang - gnr/bnr
280/8, 284/27 og 284/83 - ny
behandling

Morten Rødning- Bygningsrådet vedtar i medhold av plan - og
en
bygningslovens § 12-10, jfr. § 12-11 å sende
forslag til detaljreguleringsplan for Aunevang
- gnr/bnr 280/8, 284/27 og 284/83 på en
begrenset høring etter at det er gjort følgende
endringer:

Iverksettingsrapport

med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Elin By konsesjon på erverv av eiendommen
Hoksenget gnr. 230, bnr. 3. Konsesjonen
gjelder til 01.01.2019. Vedtaket innebærer at
Ellen By gis fritak for boplikten på gnr. 230
bnr. 3 i 5 år. Eieren må ta omsøkte eiendom i
bruk som sin reelle bolig innen 01.01.2019.

-

-

Ikke fullført.
Ny planbehandling pågår,
ny sluttbehandling i BYRÅ
19.05.2014 og i kommunestyret 21.05.2014

På plankartet:
Arealformålet "Sentrumsformål" endres til
"Kombinert sentrumsformål/fritidsbebyggelse" i hht. plan - og
bygningslovens § 12-5.
I reguleringsbestemmelsene:
§ 3 Sentrumsformål endres til §3
Sentrumsformål/fritidsbebtggelse

-

§ 3.3 endres til: "Av bruksarealet (BRA)
til bygningen skal 1. etg. (gateplan) benyttes til forretning / tjenesteyting. 2. etg. kan
benyttes til bolig, fritid og forretning / tjenesteyting. 3. og 4. etg. skal benyttes til
bolig og/eller fritidsleiligheter. "
Prinsippene i Naturmangfoldslovens §§ 8-12
anses å være ivaretatt.

BYRÅ

14/31

Forslag til detaljreguleringsplan for Gravaunsetet hytteområde, gnr 167 bnr 1 - sluttbehandling

Morten Rødning- Med hjemmel i plan - og bygningslovens §
en
12-12 godkjenner bygningsrådet Forslag til
detaljreguleringsplan for Gravaunsetet hytteområde, gnr 167 bnr 1, med følgende endringer av det planforslaget som ble vedtatt og
lagt ut på høring av bygningsrådet
07.10.2013, sak 13/92 :

Ikke fullført
Klagefrist på sluttvedtak
05.06. 14

I planbestemmelsene:
* Nytt punkt 1.5: Før byggestart må felles
avkjørsel fra Fv 511 utbedres og avgrenses
i hht standarder for avkjørsel fra offentlig
veg. Avkjørselen må lede inn på fylkesvegen i 90 graders vinkel.
På plankartet:
* Beliggenheten av tomt F4 justeres mot
nord slik at den unngår å komme i konflikt
med den gamle ferdselsåra gjennom planområdet. Skiløypetraséen legges tilbake
langs den gamle ferdselsåra slik den var
plassert i det opprinnelige planforslaget
Forholdet til NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt,
jfr
sak 13/92.
BYRÅ

14/32

Forslag til endring av regule-

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
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Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak
bygningslovens § 12 – 10 å sende Forslag til
endring av Hestdalsegga boligområde på
lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 10.12.13.

ringsplan for Hestdalsegga
bolig-område, gnr 34 bnr 2, 1.
gangs behandling

Iverksettingsrapport
Høringsfrist 05.06.14.

Før dette gjøres må følgende endringer foretas:
På plankartet:
Det må avsettes tilfredsstillende areal til
avløpsanlegg for de 4 godkjente tomtene som
ligger nord i planområdet.
Det må vises tilfredsstillende vegadkomst til
begge de arealene som er vist til avløpsanlegg.
De to arealene som er vist til avløpsanlegg
nummereres på plankartet.
Areal avsatt til tursti (grønnstruktur) tas ut av
planen.
Det vises frisiktsoner dimensjonert etter en
hastighet på 50 km/t i avkjørslene fra
Mjøavegen.
I reguleringsbestemmelsene:
Pkt. 2.2. gis følgende tilføyelse:
Felles avløpsanlegg må være ferdigstilt før
det gis ferdigattest på nye boliger i området.
§ 5 (Grønnstruktur) går ut, og erstattes med
følgende bestemmelse om sikringssoner:
§ 5 Sikringssoner
5.1. Frisikt
5.1.1. All vegetasjon må holdes nede (maks
0,5 m høyde) i områder som er markert som
frisiktsoner på plankartet.
Det må utarbeides nytt VA-kart for planområdet før planen kan legges ut til offentlig
ettersyn.
Med en skånsom utbygging i henhold til
planforslaget anser bygningsrådet at prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er
ivaretatt.
BYRÅ

14/33

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdalslia
del 2, gnr 305 bnr 86, 1. gangs
behandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
detaljreguleringsplan for Oppdalslia del 2 på
lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 10.12.13.
Før dette gjøres må følgende endringer foretas:
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På plankartet:
Planområdet utvides slik at det blir vist veg
fram til sammenkoblingen med eksisterende
veg i reguleringsplanen for Oppdalslia.
I reguleringsbestemmelsene:
Pkt. 1.3 gis følgende formulering:
Det skal tilrettelegges med ledningsnett for
vannforsyning og sanitært avløp fram til
tomtegrense. Ny bebyggelse med innlagt vann
skal koble seg til felles vannforsyning og
avløpsanlegg for planområdet.
Pkt. 2.2. gis følgende formulering:
Byggetillatelse og utslippstillatelse på felles
avløpsanlegg må foreligge før det kan gis
byggetillatelse på tomter der det skal legges
inn vann i bygningene. Felles avløpsanlegg
må være ferdigstilt før det gis ferdigattest på
hytter med innlagt vann.
Pkt. 2.3. gis følgende tilføyelse:
Ferist skal være i henhold til Statens vegvesens standard.
Med en skånsom utbygging i henhold til
planen anser bygningsrådet at prinsippene i
naturmangfoldloven, §§ 8 – 12, er ivaretatt.
BYRÅ

14/34

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og bruksendring 280/227 - Sentrumsbygg
Oppdal ANS

Vegard Kilde

I medhold av plan og bygningsloven § 19-2,
jfr. 19-1, gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra næringsformål til kombinert
bolig- og næringsformål for eiendommen
280/227. Det gis dispensasjon fra kravet om
parkering i garasje (Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 6). Parkering anses sikret
gjennom bidrag i felles parkeringsareal umiddelbart til eiendommen.
Begrunnelsen for dispensasjonen ligger i
vurderingene, og hovedelementene er som
følger: Tiltakene vil gi området større brannsikkerhet, oppgradering av uteareal for hele
området, bedre parkeringskapasitet for næringslivet og at nærliggende eiendommer har
samme kombinerte bruk som den omsøkte. Ut
fra dette oppfylles kraven i Pbl § 19-2 om at
fordelen skal være klart større enn ulempene,
samt at dispensasjonen ikke vil uthule planen.
I medhold av plan og bygningsloven § 20-1
bokstav d, gis igangsettingstillatelse til bruksendring av 2. og 3. etasje til bolig, som omsøkt. Følgende vilkår settes til vedtaket:
 Brannprosjektering og nødvendige bygningsmessige utbedringer skal vurderes for
hele bygget (Pbl. § 31-2). Dette for å sikre
at bygningsmessige tiltak ikke reduserer
brannsikkerheten for eksisterende deler.
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 Vilkår fra Statens vegvesen om Støyvurdering etter T-1442 skal følges opp. Ansvarsrett for prosjekteringen legges til Oppdal
bygg as, ansvarlig for annen bygningsteknisk prosjektering. Påviste nødvendige tiltak i prosjektering skal følges opp med tiltak på bygning og uteareal.
 Uteoppholdsareal tillates oppført i området
som omsøkt.
o Endelig prosjektering av uteareal og
lekeareal for barn skal foreligge når ny
sentrumsplan er vedtatt. Ut fra sin beliggenhet, må utearealet påregnes å være
tilgjengelig for allmennheten.
o Utearealene skal være universelt utformet.
 Krav fra Oppdal kommune - kommunalteknikk om plassering av avfallscontainere
for tømming skal etterkommes. Avfallscontainere skal plasseres på bakkeplan.
Ansvarsrett for tiltaket gis som omsøkt:
 Ansvarlig søker og ansvarlig utførende
(alle arbeider unntatt VVS), tiltaksklasse 1
- Oppdal bygg as.
 Ansvarlig Prosjekterende, arkitektur (alle
arbeider unntatt VVS og brann), tiltaksklasse 1 - Troll Arkitekter as
 Ansvarlig prosjekterende og utførende for
rør- og sanitæranlegg, tiltaksklasse 1 Oppdal VVS installasjon as
 Brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 2
- Teknoconsult as
 Kontroll av våtromsarbeid, tiltaksklasse 1 SHR Bygg as
Vedtaket med vilkår sikrer krav til folkehelsevurdering. Nabomerknader til Statens
Vegvesen og Oppdal kommune - kommunalteknikk er imøtekommet.
BYRÅ

14/35

204/14 og 16 - søknad om
bruksendring Dørum Bedehus
- dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Erik Bodin

Bygningsrådet gir i medhold av plan- og
bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra LNFområde sone 1 i kommuneplanens arealdel og
tillater bruksendring på eiendommene gnr
204, bnr 14 og 16 til bygning for husflids/håndverksvirksomhet med tilhørende salg av
egne produkter. Salgsvirksomhet tillates bare
innenfor tidsrommene: torsdag 1600 - 2000,
fredag 1400 - 2000 og lørdag 1000 - 1800.
Dispensasjonen gis fordi det er ønskelig å ta
vare på de eksisterende byggene, og det
vurderes som nødvendig å tillate endret bruk
av byggene for at dette skal være mulig.
Det gis dispensasjon fra krav om universell
utforming for publikumsbygg etter TEK 10 §
12-1. Dispensasjonen gis fordi det forventes
begrenset publikumstilgang til virksomheten.
Dersom virksomheten får større publikumstilstrømning enn forventet, kan det bli stilt krav
til bedret tilgjengelighet til bygget.
Det kan ikke sees at dispensasjonene medfører at hensynene bak bestemmelsene det
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes som
klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
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Det tillates ikke at virksomheten i bygget
drives med personer som har ansettelsesforhold uten at lokalene er godkjent av Arbeidstilsynet.
Det stilles følgende vilkår for dispensasjonen:
Utforming/avgrensning av avkjørsel til
riksveg 70 må utføres i samsvar med
krav fra Statens vegvesen.
Det må foretas avgrensing mellom
bebyggelsen og riksveg 70 som hindrer
utkjørsel utenfor godkjent avkjørselspunkt. Plassering og materialbruk skal
godkjennes av statens vegvesen.
Eiendommene 204/14 og 204/16 må
sammenføyes før bruksendringen gjennomføres.
BYRÅ

14/36

Søknad om deling av landbrukseiendom gnr 317 bnr 3
Nystuen - Søker: Marit Solvor
Føreland

Gro Aalbu

Med hjemmel i Jordlovens § 12 gis tillatelse
til fradeling av grunneiendom gnr 6 bnr 1, fra
landbrukseiendom gnr 317 bnr 3 Nystuen.
Arealformålet blir ikke endret ved fradelingen.

Ikke fullført.

Det settes som vilkår at fradelt areal skal
selges videre til en landbrukseiendom med
tilgrensende areal for å bedre arronderingen
og styrke driftsgrunnlaget på en eksisterende
jord- og skogeiendom.
BYRÅ

14/37

Søknad om deling av eiendommen Vollenget gnr. 39,
bnr. 8

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet i Oppdal kommune gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel
og samtykker med hjemmel i jordlovens § 12,
jfr. Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav
m, i fradeling av ca3,8 dekar fra eiendommen
Vollenget gnr. 39, bnr. 8 med formål tomt til
eksisterende bolig.

Fullført.

Det forutsettes at dyrka eller dyrkbar jord ikke
berøres.
Prinsippene i NML §§ 8-12 vurderes ivaretatt.
Vedtaket innebærer at søknaden fra Mikael
Hoel imøtekommes delvis.
BYRÅ

14/38

Søknad om deling av Tørveskalvhåggån gnr. 196, bnr. 7

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet i Oppdal kommune gir i med- Ikke fullført.
hold av plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel,
og samtykker med hjemmel i jordlovens §§ 9
og 12, jfr. plan- og bygningslovens § 20-1,
bokstav m, i omdisponering og fradeling av ca
1 dekar dyrkbar jord fra eiendommen Tørveskalvhåggån gnr. 196, bnr. 7 med formål
fritidsbolig.
Det settes som vilkår for fradelingen at den
resterende landbrukseiendommen innen
1.1.2017 selges samlet til noen som har som
intensjon å bruke den til sin reelle bolig.
Prinsippene i NML 8-12 anses ivaretatt.
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14/39

Sakstittel

Søknad om deling av landbrukseiendom Klett gnr 200
bnr 1 - tilleggsareal

Saksbehandler

Ragnhild Eklid

Vedtak

Iverksettingsrapport

Bygningsrådet avslår med hjemmel i JordloFullført.
vens §12 og Plan- og bygningslovens § 20-1,
bokstav m) søknad om fradeling av ca 270 m2
fra gnr 200 bnr 1 som tilleggsareal til fritidseiendom gnr 194 bnr 42. Avslaget begrunnes
med at tiltaket strider mot bestemmelsene i
gjeldende kommuneplan og bebyggelsesplan
for området, da tomtens størrelse er i utgangspunktet større enn 1 da.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.

BYRÅ

14/40

Søknad om konsesjon for
eiendommen Sagen, gnr. 309,
bnr. 1 i Oppdal

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Gunnar Bjørnstad konsesjon på erverv av
eiendommen Sagen gnr. 309, bnr. 1.
Det settes som vilkår at Gunnar Bjørnstad må
ta omsøkte eiendom i bruk som sin reelle
bolig innen 01.01.2015, og bebo den i minst 5
år sammenhengende. Dersom dette ikke lar
seg gjøre må Bjørnstad videreselge eiendommen innen samme frist.
Vedtaket innebærer at Gunnar Bjørnstad ikke
gis ytterligere fritak for boplikten på gnr. 309
bnr. 1. Dette begrunnes med at formålet med
ervervet ikke er i tråd med konsesjonslovens
formål om
samfunnsmessig gode eierforhold og hensynet
til bosetting innenfor Fagerhaug grunnkrets.

BYRÅ

14/41

Bygging av landbruksveg, gnr. Arild Hagen
288 bnr. 1 - Grøset`n veien

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 Erik I Bjerke tillatelse til å bygge
Grøset`n veien i henhold til søknad dat
31.10.13.

2.

Bygging av veien vil ikke føre til negative konsekvenser for naturmangfoldet i
området. Prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 anses som ivaretatt.

3.
-

Følgende vilkår gjelder:
Byggingen skal være fullført innen tre
år.
Når veien er bygd skal kommunen kontaktes (forskriftenes §3 – 5) for å godkjenne veien - herunder den miljømessige utformingen.
Dersom det under arbeidet med veien
skulle dukke opp noe som kan være spor
etter eldre utnyttelse av utmarka, skal
arbeidet stanses og Sør- Trøndelag fylkeskommune varsles.

-

-
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Utvalgssaksnr
13/7

Sakstittel
Rullering av Trafikksikkerhetsplanen – varsling av
planoppstart

Saksbehadler
Vigdis Thun

Vedtak
Driftsutvalget ber rådmannen sette i gang
rullering av trafikksikkerhetsplanen. Driftsutvalget gir rådmannen fullmakt til å opprette ei
arbeidsgruppe samt fastsette mandat for
arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

Iverksettingsrapport
Fullført

Driftsutvalget blir styringsgruppe for rullering
av trafikksikkerhetsplanen som sluttbehandles
av kommunestyret som kommunedelplan, jfr.
plan- og bygningslovens kap. 11.
Driftsutvalget ber om at evaluering av nåværende trafikksikkerhetsplan legges fram i
neste møte i Driftsutvalget.
DRUT

14/2

Tilstandsrapport – Oppdalsskolen 2013

Johan Jensen

Driftsutvalget tar "Tilstandsrapport, Oppdalsskolen - 2013 til orientering.

Fullført

DRUT

14/3

Årsrapportering 2013, pulje
2 i utviklingsprogrammet
«Saman om ein betre kommune» til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Ingrid Lien

Driftsutvalget tar årsrapporteringen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til
etterretning.

Fullført

DRUT

14/4

Rullering av trafikksikkerVigdis Lauritzen
hetsplan. Forslag til TraThun
fikksikkerhetsplan 20142018 til offentlig ettersyn og
høring

I medhold av plan- og bygningslovens § 1114 jf § 11-4, legges forslag til Kommunedelplan for Trafikksikkerhet for Oppdal 20142018 ut på offentlig ettersyn og det sendes på
høring.
Tillegg:
5.7 Fylkeskommunale gang- og sykkelveier
Tiltak:
G/s-veg Gml. Kongeveg/Fv 515 Slepphaugråket-Stølen, en strekning på 1,8 km
Status:
Vedtatt av STFK, forskottert av kommunen
Kommentar:
Anleggsstart i løpet av 2014

Fullført

DRUT

14/5

Fosterhjemsplan for Oppdal
og Rennebu for 2014 - 2015

Plan for organisering av fosterhjemsarbeidet
for barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu for 2014 og 2015 vedtas.

Fullført.

Ivar Bøe
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