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Tertialrapport I 2017
Kommuneregnskapet
Driftsregnskap

Regnskap
1. tertial

Budsjett
1. tertial

Regnskap i fjor
1. tertial

4 809 575

4 570 611

4 386 267

Andre salgs- og leieinntekter

29 815 780

26 029 755

26 948 295

Overføringer med krav til motytelse

18 562 368

7 931 723

15 344 125

Rammetilskudd

75 720 123

77 324 820

72 410 721

6 138 206

7 643 832

5 462 454

Driftsinntekter:
Brukerbetalinger

Andre statlige overføringer
Andre overføringer

482 349

0

1 697 480

Skatt på inntekt og formue

46 912 796

45 784 950

44 235 245

Eiendomsskatt

13 219 215

13 150 000

12 376 472

195 660 413

182 435 691

182 861 060

Lønnsutgifter

99 350 465

94 418 295

93 076 357

Sosiale utgifter

19 427 108

18 781 585

18 469 467

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

27 925 604

26 593 296

26 857 551

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon

30 977 133

32 478 418

27 544 014

Overføringer

20 323 461

18 837 641

21 063 452

Sum driftsinntekter
Driftsutgifter:

Avskrivninger

0

0

0

-3 671 765

-3 415 176

-3 260 828

194 332 006

187 694 059

183 750 013

1 328 407

-5 258 368

-888 953

817 618

686 664

834 134

500

3 332

1 530 000

818 118

689 996

2 364 134

Renteutgifter og låneomkostninger

2 467 169

2 643 064

3 146 920

Avdrag på lån

1 776 458

4 579 468

2 259 205

5 000

10 000

12 000

4 248 627

7 232 532

5 418 125

-3 430 509

-6 542 536

-3 053 990

0

0

0

-2 102 102

-11 800 904

-3 942 644

Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter:
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter:

Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
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Hovedtall
Ved utgangen av 1. tertial viste regnskapet et negativt
netto driftsresultat på 2,1 millioner kroner. Dette var 1,8
millioner kroner bedre enn på samme tidspunkt i fjor.
For 1. tertial var det budsjettert med et negativt driftsresultat på 11,8 millioner kroner.

Særskilte risikoforhold
 Oppdaterte prognoser for tilskudd til private barnehager indikerer et negativt avvik på 1,8 millioner
kroner i forhold til budsjettet. De endelige tallene
har vi først etter rapporteringen om oppholdstid
den 15. august.
 Oppdaterte prognoser for kraftforvaltningen indikerer høyere priser enn det som var lagt til grunn i
budsjettet. Utfallsrommet er stort, og avhenger av
nedbørsmengde og utviklingen i kraftprisene. Et
høyere uttaksvolum vil også påvirke uttakskostnaden.
 Oppdal kommune betaler festeavgift for flere eiendommer. I 2017 er det planlagt festeregulering for
8 eiendommer. Kommunen betaler i dag 654 705
kroner i festeavgift for disse eiendommene.

I forhold til samme tidsrom i fjor økte driftsinntektene
med 12,8 millioner kroner (7,0 %), mens driftsutgiftene
økte med 10,6 millioner kroner (5,8 %). I første tertial
hadde kommunen en netto finansutgift på 3,4 millioner
kroner mot 6,5 millioner kroner i periodebudsjettet og
3,0 millioner kroner for ett år siden. Dette avviket skyldes at avdrag på forvaltningslån bokføres i investeringsregnskapet, samtidig som det periodiserte budsjettet
fremdeles inkluderer budsjetterte avdrag for forvaltningslån. Dette vil imidlertid ikke påvirke årsbudsjettet.
Det var påløpt 13,64 millioner kroner i investeringsutgifter ved utgangen av 1. tertial, mot 7,4 millioner
kroner på samme tidspunkt i fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 368,9 millioner kroner, mot 364,1
millioner kroner ved siste årsskifte og 381,7 millioner
kroner for ett år siden. Økning i lånegjeld i første tertial
skyldes opptak av forvaltningslån på 7,0 millioner kroner, jf. budsjettvedtak for 2017. Den samlede beholdningen av likvide midler utgjorde 153,7 millioner kroner mot 125,8 millioner kroner ved årsskiftet, og 134,9
millioner kroner for ett år siden.

Med unntak for ovennevnte anses budsjettstyringen å
være under tilfredsstillende kontroll.
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Finansforvaltningen
I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav
risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering.

Oppdal kommune har ved utgangen av første tertial to
rentebytteavtaler (kommunen mottar flytende rente og
betaler fast rente) tilknyttet en gjelsportefølje (flytende
rente) på 55,6 millioner kroner. Disse avtalene har utløpsdato i henholdsvis 2018 og 2020. Rådmannens
vurdering er at rentebytteavtalene fungerer i henhold til
intensjonene.

Låneforvaltningen
Samlet lånegjeld ved utgangen av 1. tertial var på 368,9
millioner kroner (eksklusive foretak). Langsiktig lånegjeld til egne investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis KLP og Kommunalbanken.
Beskrivelse
Langsiktig lånegjeld-egne investeringer
Innlån i Husbanken
Leasing traktor
Sum langsiktig lånegjeld ekskl.
foretak

Ved utgangen av 1. tertial 2017 var den gjennomsnittlige renten på 2,46 prosent, mens det i det budsjettet ble
lagt til grunn 2,50 prosent.
I 2017 er det foreløpig ikke gjennomført lån til egne
investeringer, men det er tatt opp et forvaltningslån på
7,0 millioner kroner, jf. budsjettvedtaket 2017.

Beløp
310 463 024

Likviditetsforvaltningen
Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertialet utgjorde 153,7 millioner kroner. Tilsvarende ved
utgangen av første tertial 2016 var 134,9 millioner
kroner. Av årets innestående utgjorde driftsmidler,
fondsmidler (renter godskrives på fondene selv) og ikke
disponible innskudd (skattetrekk, gavemidler) henholdsvis 91,5 millioner kroner, 48,4 millioner kroner og
13,7 millioner kroner.

58 370 850
98 063
368 931 937

Finansreglementet setter tre begrensninger i rådmannens handlefrihet ved valg av rentebindingsperiode:
 Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal
være sikret med fast rente frem til en fastsatt dato
 Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.
 Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke
være under 1,25 år.

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning for de første fire
måneden som helhet var rundt 124,7 millioner kroner.
Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen
110,4 millioner kroner i 2016.
Midler i hovedbanken ble forrentet etter 3 mnd. NIBOR
med et påslag på 0,85 %, og med kvartalsvis kapitalisering. 3 mnd. NIBOR lå ved utgangen av 1. tertial på
0,97 prosent, og en gjennomsnittlig 1,01 prosent så
langt i 2017. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på rundt 1,85 %. I budsjettet er det forutsatt 1,5
prosent.

Ved utgangen av året var 40,9 prosent av lån til investeringer knyttet til den korte pengemarkedsrenten, og 59,1
prosent knyttet til fastrentebetingelser. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast rente utgjorde 8,3 prosent av låneporteføljen, mens det største lånet med
flytende rente utgjorde 12,3 prosent av låneporteføljen.
Den veide gjenstående rentebindingstiden var på 1,32
år. Oppdal kommune nærmer seg nedre grense for gjenstående rentebindingstid, og dette gir klare føringer
valget av rentetype ved neste låneopptak.

Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene.
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Kraftforvaltningen
Oppdal kommune disponerer et konsesjonskraftvolum
på 49,2 GWh. Drivarettigheten gir i et normalår rundt
12 GWh i tilleggs-kraft i forhold til konsesjonskraftdelen på 31 GWh, slik at samlet kraftvolum i et normalt
nedbørsår utgjør rundt 61 GWh. Så langt i 2017 har
salget av kraft utelukkende gjennomført i henhold til
den flytende spottprisen på elektrisk kraft. Rådmannen
har inngått avtale om prissikring av kraft med Markedskraft, jf. vedtatt sikringsstrategi. Foreløpig er 4,3
GWh sikret fra og med 2018.
For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt
fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2017 er fastsatt
til 11,48 øre/KWh. Uttakskostnaden for Drivarettigheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost.

Uttaksvolum for Drivarettigheten
Nedbørsmengden i vinterhalvåret har vært noe større
enn fjorårssesongen, og det beregnede snø volumet er
større enn de fire foregående årene. Kommunens uttak i
1. tertial var på 22,1 GWH mot 16,5 GWh i 2016, 11,7
GWh i 2015, 15,2 GWh i 2014 og 16,6 GWh i 2013.
Totalvolumet for de tre foregående årene ble henholdsvis 35,2 GWh, 33,9 GWh og 36,5 GWh. Ved å
legge til grunn samme uttaksvolum i perioden mai –
desember som i de foregående årene, vil dette gi et
uttaksvolum på om lag 41,0 GWH for 2017 (inklusiv
tilleggskraft på 10 GWh). I budsjettet ble det lagt til
grunn et uttaksvolum på 36,0 GWh.
Uttakskostnad for Drivarettigheten
For uttaket av kraft har det for 1. tertial blitt betalt akontoregninger på 1,45 millioner kroner. I følge TrønderEnergi sine budsjetterte kostnader for Driva kraftverk vil vi i 2017 bli belastet med 7,8 mill for uttaket
før 2016-avregningen. Jf. vurdering rundt kraftprisene
vil rådmannen avvente med å foreslå budsjettregulering
av kraftprisene til etter 2. tertial 2017. Anbefaler således å opprettholde det budsjetterte anslaget på 20,0 øre.

Kraftprisene
Den gjennomsnittlige spottprisen for 1. tertial i vårt
prisområde ble 27,98 øre/KWh, mot 21,8 øre/KWh i
samme tidsrom i fjor. Ved utgangen av 1. tertial lå
spottprisen rundt 27,3 øre/KWh. For Drivarettigheten
ble det oppnådd en gjennomsnittspris på 28,8 øre/KWh
i 1. tertial mot 24,7 øre/KWh i tilsvarende periode i
2016. I budsjettet har vi lagt til grunn 25,0 øre/KWh for
året som helhet. Rådmannens vurdering er at det per 1.
tertial er for tidlig å oppjustere prisanslaget for 2017, og
at det er fornuftig å avvente til utgangen av 2. tertial da
det vil foreligge sikrere prisprognoser for 2017. Dette
vil også tilsvare kostnadene ved uttak av Drivarettightene.

Samlet forvaltningsresultat
Det er budsjettert med et nettoresultat fra kraftforvaltningen på 4,0 mill. Beregnet med nye forutsetninger om
kraftpris, konsesjonskraftpris, volum og uttakskostnad
ser det ut til at den samlede kraftforvaltningen vil øke
med rundt 0,2 millioner kroner i forhold til budsjettanslagene.
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Sykefravær
Sykefravær 2014-2017
12,0

10,0

9,1
8,3

8,0

8,5

7,2

2014
2015

6,0

2016

2017

4,0

2,0

0,0

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September Oktober

November Desember

I 1. tertial ble sykefraværet knapt 7,2 %. For samme periode i 2016 var fraværet også 6,5 % og i 2015 7,2 %. Målsetningen for 2017 er å komme under 6,0 %.
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Stab og støtte

Nøkkeltall for støttetjenesten

21 964

22 390

21 701

Prognose
2017
25 700

906

1 456

1 969

1 969

Fast ansatte

30

28

28

28

Faste årsverk

24

23,6

25,6

25,6

1 216

1 316

1 320

1 320

321

316

321

310

95

50

2014
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)

2015

2016

Andre nøkkeltall om enheten:
Antall lønns- og trekkoppgaver
Antall behandlede politiske saker

Organisasjonssjef Ingrid
Lien

Alkoholloven - antall saker
Søknad om barnehageplass - antall
saker
Databrukere administrasjonsnett
Databrukere lærer/elevnett
Sidevisninger på hjemmesiden

40
116

110

750

750

780

1 050

1 050

1 050

391 573

415 008

440 000

430 000

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet:
PAS, IKT, lønn, personal og økonomi - interne tj.:
Informasjon

4,8

Tilgjengelighet og respons

4,9

Resultat for brukerne -Hjelp og støtte

5,0

Servicetorget:
Informasjon og service (bruker)

5,0

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

4,6
4,6

De internettbaserte tjenestene (inntrykk)

4,6

Brukere

Utviklingsenheten:
Utvikling av kommunesenteret

4,5

Utvikling av tettsteder/boområder

4,0

Næringsutvikling

4,5

Ivaretaking av friluftsområder

4,8

Leke- og aktivitetsområder

4,6

Behovsdekning:
Oppetid data

99,90 %

99,90 %

99,50 %
0

1
96,70 %

96,70 %
<4

<4

<4

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0

0

0

0

Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst

0

1

0

Vedtak opphevet av klageorgan Helse

0

0

0

Ren

Ren

Ren

Antall stedlige tilsyn barnehager
Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass
Saksbehandlingstid helse
Målt
kvalitet

99,90 %

2

Avvik i forhold til leveranse i Infoland

>96%

Faglig kvalitet:
Antall avvik ift. internkontroll

Revisjonsberetning

Ren
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Medarbeidere

Medarbeidertilfredshet:
Oppgavemotivasjon

4,2

4,3

Mestringstro

4,3

4,4

Selvstendighet

4,5

4,4

Bruk av kompetanse
Opplevd
Mestringsorientert ledelse
kvalitet
Rolleklarhet

4,4

4,3

4,0

4,0

4,5

4,4

Relevant kompetanseutvikling

3,3

4,0

Fleksibilitetsvilje

4,6

4,5

Mestringsklima

3,9

4,1

Nytteorientert motivasjon

4,5

4,7

Fravær:
7,5 %

10,1 %

7,1 %

3,0 %

Langtidsfravær

7,3 %

8,9 %

6,7 %

2,6 %

Korttidsfravær

0,5 %

1,2 %

0,4 %

0,4 %

0

0

0

0

2,5 %

2,4 %

Samlet fravær
Målt
kvalitet

Deltidsstillinger:

Økonomi

Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes:
Målt
kvalitet

Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift:
Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter

Fokusområde

0,0 %

8,2 %

8,0 %

Kommentarer til resultatene
PAS:
 SVAR-UT er tatt i bruk
Servicetorget:
 Kommunens hjemmeside er oppgradert med Min side – der brukere logger seg inn og finner Min eiendom.
Dette gir tilgang til informasjon fra Grunnboken og Matrikkelen for alle eiendommer man eier samt opplysninger om kommunale gebyr og eiendomsskatt. På min side er man også innlogget i meldingsboksen til Altinn. Vår skjemaløsning med lagringsmulighet finner man også der.

 Hjemmesiden er også oppgradert med Intelli-Search, som er en ny søkefunksjon. Dette systemet gjør det
lettere for brukerne å finne fram på hjemmesiden.
IKT:
 Ny skoleløsning er i drift. Det mangler en avklaring fra skolene på innføring av sikkerhet mot sky-løsningene
Brukere



Telefoniløsninger er fortsatt under arbeid. Eksterne ressurser har vært en utfordring å få tak i.



Oppgradert saksbehandling er under utrulling i disse dager. Evry jobber med dette.



Mere disk til lagringsnettet (SAN) er på plass.



Diverse sikkerhetsløsninger er installert, bl.a. enhetskontroll på tilkobling i veggpunkt og nytt gjestenett.



Vi er i ferd med å ta i bruk sikker utskrift på utvalgte lokasjoner. Vi håper at dette etter hvert kan tilbys i
store deler av organisasjonen på grunn av sikkerhet og kostnader. Samtidig ønsker vi å rulle ut dette også i
skolenett, samt konsolidere antall skrivere. Det vil si å fjerne småskrivere fra så mange lokasjoner som mulig. Dette gjøres i samarbeid med enhetene.



Driften av Oppdal kommunes IKT-systemer oppleves for tiden stabil. Brukertilfredsheten oppleves som
bedre etter innføringen av raskere kjernenett. Vi har utfordringer med prisøkninger på lisenser, vedlikehold
og utstyr. Det jobbes for å få dette justert i budsjettene. Lærere og elever virker fornøyde med de nye løsningene selv om det er noen skjær i sjøen og diverse utfordringer med en mer teknologirettet skole.
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Medarbeidere
Økonomi




Det jobbes fortsatt med å nå mål som er satt for fravær. I arbeidet samarbeides det med bedriftshelsetjenesten
og NAV arbeidslivssenter.
Så langt tyder det på at budsjettrammene vil holde.

Støttetjenestens tertialregnskap
Regnskap pr.
30.04.2017
744 570

Budsjett pr.
30.04.2017
754 436

Bud. avvik pr.
30.04.2017
9 866

120 Lønns- og personalkontor

1 239 559

1 216 744

-22 815

2 183 000
3 346 000

140 Økonomikontor

1 669 160

1 719 468

50 308

4 728 000

150 Servicetorget

1 033 337

1 137 133

104 796

3 008 000

160 Rådmannen

527 540

434 646

-92 894

1 298 000

170 Utvikling

398 752

392 009

-6 743

1 163 000

171 Andre næringsformål

551 475

620 246

68 771

0

172 Innlandsprogrammet

82 360

67 586

-14 774

0

0

102 332

102 332

0

2

174 Bidrag til fellesgodefinansiering

1 000 000

1 172 000

172 000

0

3

180 Fellesutgifter

1 534 757

2 052 404

517 647

2 580 000
888 000

4
5

100 Sekretariat

173 Regionale utviklingsmidler

Årsbudsjett

334 051

323 800

-10 251

2 209 091

2 310 728

101 637

190 Fagansvar helse

322 845

447 743

124 898

4 326 000
813 000

195 Fagansvar oppvekst

333 778

341 449

7 671

937 000

11 980 275

13 092 724

1 112 449

25 270 000

183 Tillitsvalgtordningen
185 EDB-drift

Sum ansvarsområde

Note

1

6

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Avviket skyldes vakanse i
stilling / 40 %.

Beløp
104 796

Staten og Sør-Trøndelag fylkeskommune har fjernet tilskuddsordningen – regionale
utviklingsmidler.

102 332

1

2

3

4

5

6

Periodisering. Akonto utbetaling
av støtte til fellesgodefinansiering er utført i tråd med anmodning fra styringsgruppe (ONF).
Ordningen er i oppstartfase, og
periodisering avklares etter videre dialog med styringsgruppen
Ikke mottatt faktura for OU-fond
Periodiseringen forårsaker pluss i
regnskapet. Antar at denne posten ikke vil ha et overskudd ved
årsslutt, men risiko for overforbruk.
Prosjektmidler innvilget for
prosjektet «ansvarlig vertskap».
Midlene er overført fra 2016 da
de ble utbetalt og satt på bundet

172 000

517 647

101 637

124 898

9

Tiltak for å overholde årsbudsjettet
Lønnsmidlene skal
brukes til utvikling av
hjemmeside og digitalisering.
Inntektspost tas bort.
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
fond. Skal benyttes i 2017 da
dette er prosjektåret. Midlene
skal benyttes til utgiftsdekning
knyttet til rusforebyggende tiltak.

Beløp

Tiltak for å overholde årsbudsjettet

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

Støttetjenestens disposisjonsfond

Disposisjonsfond Støttetjenester

Saldo
31.12.2016

Saldo
30.04.2017

1 969 383

1 969 383

10

Av dette 3
% buffer
758 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
12 740

Disponibelt til nye
engangstiltak
1 198 643
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Plan og forvaltning

Nøkkeltall for plan og forvaltning

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)

2015

66 106

62 051

1 861

2 977

5 068

4 468

25

21

17

18

18,25

17,1

14,3

14,7

202

265

306

290

16

10

12

15
180

Fast ansatte
Faste årsverk

Prognose
2017
13 336
13 477

2014

2016

Andre nøkkeltall om enheten:
Antall behandlede byggesaker
Antall sluttbehandlede plansaker

Leder for plan og forvaltning Ane Hoel

Antall gjennomførte oppmålingssaker

164

220

230

Antall behandlede saker produksjonstilskudd

452

455

434

700

Antall behandlede saker skjøtsel av kulturlandskap

238

238

221

240

Antall bruksutbygginger finansiert over BU-ordningen

12

15

3

14

Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe

63

57

46

45

Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe

5

2

4

5

Antall vaksineringer av personer over 65 år

0

590

586

630

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial
1 2017

2016

2017

Brukertilfredshet – helhetsvurdering:
Byggesak - resultat for brukerne

4,5

Byggesak - respektfull behandling

5,3

Byggesak – pålitelighet

4,8

Byggesak – tilgjengelighet

5,1

Byggesak – informasjon

4,5

Brukere

Opplevd Byggesak – helhetsvurdering
kvalitet Landbruk - resultat for brukerne

4,7
5,3

Landbruk - respektfull behandling

5,7

Landbruk – pålitelighet

5,5

Landbruk – tilgjengelighet

5,2

Landbruk – informasjon

5,2

Landbruk – helhetsvurdering

5,4

Saksbehandling utslippstillatelser avløpsanlegg
Behovsdekning:
Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh § 20-1 og 20-2

< 2 uker

< 2 uker

< 2 uker

4 uker

< 4 uker

5 uker

< 8 uker

Saksbehandlingstid reg.planer

< 18 uker

< 19 uker

< 18 uker

< 20 uker

Saksbehandlingstid oppmåling

< 6 uker

< 6 uker

5 uker

< 6 uker

Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg

< 5 uker

< 6 uker

< 5 uker

< 6 uker

Saksbehandlingstid landbruk

< 5 uker

< 4 uker

< 7 uker

< 5 uker

Saksbehandlingstid kultur

< 4 uker

< 4 uker

< 4 uker

< 4 uker

Vedtak opphevet av klageorganet PBO

0

1

0

<3

Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk

0

0

0

<2

Vedtak opphevet av klageorg. Miljø

0

1

0

0

Saksbehandlingstid byggesak, 2-trinns behandling

Målt
kvalitet

1 uke

Faglig kvalitet :
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Vedtak opphevet av klageorg. Kultur

Mål

2016
0

0

Tertial
1 2017
0

2017
0

Medarbeidere

Medarbeidertilfredshet
Oppgavemotivasjon

4,2

4,2

Mestringstro

4,5

4,5

Selvstendighet

4,6

4,6

Bruk av kompetanse
Opplevd
Mestringsorientert ledelse
kvalitet
Rolleklarhet

4,5

4,5

3,9

4,1

4

4,2

Relevant kompetanseutvikling

3,6

3,8

Fleksibilitetsvilje

4,5

4,5

Mestringsklima

3,4

3,6

Nytteorientert motivasjon

4,5

4,5

Fravær:

Målt
kvalitet

Samlet fravær

6,80 %

1,58 %

5,30 %

5,00 %

Langtidsfravær

6,40 %

1,05 %

4,70 %

5,00 %

Korttidsfravær

0,40 %

0,53 %

0,60 %

0,40 %

2

1

2

2

2,2 %

16,0 %

28,7 %

0,0 %

Deltidsstillinger:

Økonomi

Antall ansatt med mindre enn 50%
Målt
kvalitet

Bevilgningene overholdes:
Avvik i forhold til budsjettramme

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere



Det er gjort avtale med tekniske tjenester om drift og vedlikehold av Kullsjøen friluftsområde og
veg/parkeringsplass på Vang.



Gjennom beiteplanarbeidet og deltakelse i masterplangruppa sykkel og vandring har vi fokus på utfordringene knyttet til ferdsel i utmark. Vi har fått tilskudd fra Fylkeskommunen for å utarbeide sti- og løypeplan.
Usikkert om vi har ressurser til gjennomføring i 2017.



Har bidratt i flere utredninger, blant annet parkeringsutredning sentrum og arealbruksplan for sentralskoleområde hvor vi har hatt fokus på utvikling av grøntområder og tilrettelegging for at befolkningen kan sykle
til jobb, skole og fritidsaktiviteter.



Det er mottatt tilsagn fra Riksantikvaren på kroner 250 000 til inngangsport og toalettbygg på Vang. Videre
planprosess er godt i gang i samarbeid med tekniske tjenester.



Dialogmøte med idrettsråd avholdt i hht. samarbeidsavtale.



Startet prosessen med digitalisering av eiendomsarkivet og fått større fokus på bruk av elektronisk kommunikasjon.



Hatt opplæring av medarbeidere i servicetorget i konsesjonslov og nye regler for egenerklæring.



Gjennomført brukermøte med entreprenører innen vann og avløp, og beitelagene.



Lederteamet har jobbet videre med utvikling sammen med ekstern konsulent. Denne konsulenten er også
brukt i møte med hele enheten ved to anledninger.



Enheten har hatt 2 lengre sykemeldinger som har påvirket produktiviteten.



Gebyrene på byggesak og oppmåling viser nok en gang at det er vanskelig å budsjettere på dette området.
Antall saker på oppmåling vil i år ikke stå i forhold til inntektene, da ca 50 saker er rapportert som gjennomført i desember, mens inntektene kom i januar.

Medarbeidere

Økonomi

12

Tertialrapport I 2017
Tertialregnskap for PoF
Regnskap pr.
30.04.2017

Budsjett pr.
30.04.2017

Enhetsadministrasjon PUF

420 567

428 212

7 646

022

Preparering av turløyper

-24 294

159 500

183 794

1 068 000
102 000

030

Landbruksforvaltning

747 455

745 340

-2 115

2 028 000

031

Klinisk veterinærvakt

-542 311

-471 668

70 643

45 000

032

Miljøforvaltning

320 062

254 294

-65 768

615 000

033

Viltforvaltning

1 062

16 082

15 020

0

034

Friluftsliv

8 418

27 737

19 319

102 000

035

Oppdal naturparksenter

105 596

104 168

-1 428

200 000

040

Byggesaks- og regulerirngstjeneste

-120 009

574 610

694 619

-89 000

2

041

Kart- og oppmålingstjeneste

-736 625

64 225

800 850

-854 000

3

045

Infoland

-101 021

-83 332

17 689

-250 000

050

Ungdom i jobb

0

0

0

207 000

052

Religiøse formål

0

0

0

300 000

062

Miljørettet helsevern

353 986

424 949

70 963

070

Brannvern

2 641 437

2 639 155

-2 282

1 174 000
6 178 000

071

Feiervesen

1 127 745

951 000

-176 745

-187 000

080

Kulturadministrasjon

245 167

269 832

24 665

741 000

081

Bygdebok

265 315

258 172

-7 143

809 000

082

Vennskapskommuner

0

1 000

1 000

36 000

084

Kulturvern

87 438

97 532

10 094

085

Kunst, musikk og sang

20 426

30 660

10 234

121 000
171 000

086

Barne- og ungdomsarbeid

11 154

40 996

29 842

087

Idretts- og friluftsaktiviteter

6 194

243 328

237 134

0

10 000

10 000

40 000

4 837 759

6 785 792

1 948 033

13 477 000

002

088

Voksenopplæring
Sum ansvarsområde

Bud. avvik pr.
30.04.2017

Årsbudsjett Note

105 000
815 000

1

4

5

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

1

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
Midler avsatt til preparering for
vårsemesteret spares til høstsemesteret. Endrer periodisering.

Beløp
183 794

Årsak

Høy aktivitet i byggenæringa og
en forholdsvis større mengde
søknader med ansvarsrett og
store feltutbygginger gjør at
selv om antall byggesaker totalt
er stabilt, blir inntekten fra
byggesaksgebyr vesentlig høyere enn budsjettert. Flere dispensasjoner gir også økte inntekter.

2

3

Avvik med betydning for årsbudsjettet

Det ble i januar innvilget søknad
om ufullstendig oppmålingsforretning på ca. 50 tomter. Dette
gjør at vi ligger langt foran budsjettert inntekt. Det er ventet at
inntekten på gebyrene blir mer i
samsvar med budsjettert utover
året.

800 850

13

Beløp

694 619

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Tertialrapport I 2017
Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

4

5

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
De månedlige beløpene forhåndsfaktureres, og det er derfor betalt
for en måned mer enn periodebudsjettet tilsier. Endret periodisering.
Krav om utbetaling av tilskudd til
Trønderalpin kommer senere i år.
Dermed feil periodisering

Beløp
176 745

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

200 000

PoFs disposisjonsfond
Saldo
31.12.2016
Disposisjonsfond PoF

Saldo
30.04.2017

5 068 796,18

5 068 796

14

Av dette 3%
buffer
404 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
661 042

Disponibelt til
nye engangstiltak
4 003 754
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Helse og familie

Nøkkeltall for enheten
2015
Budsjettramme (1.000 kr)

Prognose
2017
25 530
26 328

2016

24 237
4 280

4 198

3 455

Fast ansatte

40

42

44

Faste årsverk

33

34

35,2

230

381

400

13

13

30

Tjenestemottakere psyk.helse med rusproblem

23

34

35

Brukere av dagtilbud psykisk helse

38

46

45

Disposisjonsfond (1.000 kr)

Andre nøkkeltall om enheten:
Psykisk helse- og rus:
Alle tjenestemottakere psyk.helse- og rusarbeid
Tjenestemottakere psyk.helse <18 år

Medisinsk rehabilitering:

Enhetsleder
Hanna LauvåsWestman

Antall henvendelser til med.rehab.

482

522

550

Barn med oppfølging med.rehab

59

54

59

Brukere på kort.opphold, m/tilbud fra med.rehab

34

36

34

3

3

6

63

60

60

Antall meldinger til barnevernet

59

56

Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12

36

34/36

Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12

10

11/10

75

71

78

111

119

130

177

180

170

84

80

85

Antall vedtak om indiv.plan til koordinerende enhet
Antall brukere av frisklivstilbud
Barnevern:

80

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:
Antall nyfødte
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret
PP-tjenesten:
Tjenestemottakere i PP-tjenesten
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet:
Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):
Resultat for brukerne

3,6

Respektfull behandling

3,9

Brukermedvirkning

3,5

Tilgjengelighet

3,7

Brukere

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):
Opplevd Resultat for brukerne
kvalitet Respektfull behandling

5,3

4,5

5,7

5,5

Brukermedvirkning

5,1

5,0

Tilgjengelighet

5,4

5,5

Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):
Tilgjengelighet

5,4

Informasjon

5,0

Respektfull behandling

5,0

Brukermedvirkning

5,1
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

Samarbeid

5,2

Resultat for brukerne

5,0

Helhetlig

5,1

2017

Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):
Tilgjengelighet

3,7

Informasjon

3,3

Respektfull behandling

3,5

Brukermedvirkning

3,1

Tiltaksplan

3,5

Resultat for brukerne

3,3

Behovsdekning:
Medisinsk rehabilitering:
Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetj.

50 %

75 %

75 %

100 %

100 %

100 %

Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist

100 %

100 %

100 %

Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist

100 %

100 %

100 %

Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan

100 %

100 %

100 %

Andel hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer e.utreise

98 %

100 %

Andel 3.trinnselever med overvekt, IsoKMI > 25

15 %

19 %

<16 %

Andel gravide med overvekt, KMI > 25

16 %

23 %

<30 %

Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon

93 %

100 %

100 %

100 %

96 %

97 %

97 %

100 %

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:
Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall
Faglig kvalitet:
Barnevern (pr.31.06/31.12):
Målt
kvalitet

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:
100 %

98 %

PP-tjenesten:
Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen

Medarbeidere

Medarbeidertilfredshet:
Oppgavemotivasjon

4,4

4,5

Mestringstro

4,4

4,5

Selvstendighet

4,5

4,5

Bruk av kompetanse
Opplevd
Mestringsorientert ledelse
kvalitet
Rolleklarhet

4,3

4,5

3,9

4,5

4,3

4,5

Relevant kompetanseutvikling

3,9

4,3

Fleksibilitetsvilje

4,5

4,6

Mestringsklima

4,2

4,4

Nytteorientert motivasjon

4,7

4,7

Fravær:

Målt
kvalitet

Samlet fravær

9,0 %

9,0 %

3,3 %

5,0 %

Langtidsfravær

7,9 %

7,9 %

2,4 %

4,0 %

1,1 %

1,1 %

0,9 %

1,0 %

0

0

1

0

Korttidsfravær

Øk
ono
mi

Antall ansatt med mindre enn 50%
Målt

Bevilgningene overholdes
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Resultat
Fokusområde
kvalitet

Måleindikatorer

2015

Avvik i forhold til budsjettramme

Mål
Tertial 1
2017
1,6 %

2016

2,0 %

-0,2

2017
0,0 %

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Andel 3.trinns elever IsoKMI, oppgis 2 kvartal. Andel gravide KMI, oppgis pr.år.

Medarbeidere

Det er meget høyt nærvær blant ansatte i enheten. Medarbeiderundersøkelse gjennomføres til høsten.

Økonomi

Stabil økonomi i enheten. Uforutsigbart i barnevernstjenesten både når det gjelder prosessutgifter og kommunale
egenandeler for opphold på institusjon.

Perioderegnskap for helse og familie
Regnskap pr.
30.04.2017
700

Enhetsadministrasjon Helse og familie

708

Kurativ fysioterapitjeneste

710

Psykisk helsevern

720

Medisinsk rehabilitering

724

Barnevern

725

Barnevern Rennebu

726

Helsetjenester for barn og unge

727

Frisklivssentral

728

Budsjett pr.
30.04.2017

639 763

Pedagogisk psykologsik rådgivning
Sum ansvarsområde

Bud. avvik pr.
30.04.2017

629 692

Årsbudsjett

-10 071

Note

504 720

504 664

-56

1 573 000
1 514 000

1 862 611

1 978 787

116 176

5 431 000

1

911 011

976 188

65 177

2 121 000

1 801 175

2 104 190

303 015

7 145 000

2

791 659

1 020 304

228 645

0

3

2 943 201

2 659 404

-283 797

5 584 000

4

61 502

108 761

47 259

299 000

977 287

924 340

-52 947

2 541 000

10 492 929

10 906 330

413 401

26 208 000

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

1

2

3
4

Øremerkede prosjektmidler,
brukes til lønnsmidler. Avskrives
ved årets slutt.

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Ubrukte lønnsmidler til fast
ansatt med oppstart i april.
Fosterhjemsplasseringer som
ennå ikke er effektuert.
Refusjoner av sykepenger er
større enn innleid vikarutgifter.
Fosterhjemsplasseringer som
ennå ikke er effektuert.

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp
116 176
303 015

228 645

-283 797

Helse og familie sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Helse og familie

Saldo
31.12.2016

Saldo
30.04.2017

4 197 680,35

4 197 680,35

17

Av dette 3%
buffer
786 000,00

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0

3 411 680
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Hjemmetjenester

Nøkkeltall for enheten
Prognose
2017
70 210
66 950

2014

2015

60 405

64 457

3 767

2 314

1 720

1 720

187

182

178

180

110,1

113,4

111,6

120

100 992

116 236

125 640

125 800

19 705

34 204

23 093

22 113

5 030

8 060

8 060

147

100

101

99

1 691

1 226

999

1 131

8

8

12

11
15

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

2016

Andre nøkkeltall om enheten:
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet*
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig*
Vedtakstimer BPA
Antall trygghetsalarmer
Antall utløste alarmer
Mottakere av omsorgslønn

Enhetsleder Lill Wangberg

Antall ressurskrevende brukere

13

13

13

Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig

68

60

58

63

6

5

2

2
1

Antall brukere som mottar avlasting i bolig
Antall brukere som mottar avlasting i private hjem

2

2

1

Antall brukere som mottar boveileding

6

9

16

16

34

34

32

33

56

58

52

56

7 652

6 750

6 380

6780

19

17

12

12
11
46

Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud
Antall brukere som har aktivitetskontakt
Antall timer brukt aktiviteskontakt
Feriepasienter
Antall brukere som mottar hverdagsrehabiliering

18

17

25

Antall brukere som mottar matombringing

56

50

47

Antall vedtakstimer boveiledning/PBO*

17 547

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet hjemmetjenester:
Resultat for brukeren

5,5

5,6

Brukermedvirkning

4,9

5,1

Trygghet og respektful behandling

5,1

5,3

Tilgjengelighet

5,2

5,4

Informasjon

5,2

5,4

5,6

5,7

Trivsel

1,2

1,1

Brukermedvirkning

1,3

1,2

Respektfull behandling

1,1

1

Selvbestemmelse

1,2

1,1

Informasjon

1,1

1,2

1

1

Brukere

Opplevd Generelt fornøyd med tjenesten
kvalitet Brukertilfredshet personer med utviklingshemming:

helhetsvurdering
Behovsdekning:
Målt
kvalitet

Venteliste omsorgsbolig
Venteliste Boas
Faglig kvalitet:

18

7

8

7

5

16

25

29

15

Tertialrapport I 2017
Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

Mål

41,1

40,32

Tertial 1
2017
44

Antall årsverk med fagutdanning

52,2

54,6

58,12

56,8

Antall årsverk ufaglærte

20,1

16,68

17,93

18,68

2015

Antall årsverk med høgskoleutdanning

2016

2017
40,81

Medarbeidertilfredshet:
4,6

4,7

Mestringstro

4,5

4,5

Selvstendighet

4,5

4,5

Bruk av kompetanse
Opplevd
Mestringsorientert ledelse
kvalitet
Rolleklarhet

4,6

4,6

4,2

4,5

4,4

4,5

Relevant kompetanseutvikling

4,2

4,5

Fleksibilitetsvilje

4,6

4,6

Mestringsklima

4,3

4,5

Nytteorientert motivasjon

4,8

4,8

Medarbeidere

Oppgavemotivasjon

Fravær:

Målt
kvalitet

Samlet fravær

7,2 %

9,3 %

9,6 %

7,0 %

Langtidsfravær

6,0 %

7,7 %

7,8 %

6,0 %

Korttidsfravær

1,2 %

1,6 %

1,6 %

1,0 %

62,0 %

63,0 %

66 %

70 %

39

33

38

32

-1,8 %

-0,8 %

1,2 %

0,0 %

247 779

248 616

Deltidsstillinger:
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Økonomi

Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes:
Målt
kvalitet

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

Fokusområde

Kommentarer til resultatene
Etter brukerundersøkelsen 2016 har enheten fokus på
 Brukermedvirkning
 Informasjon om tjenestetilbud
 Fagutvikling
 Tverrenhetlig samarbeid
Livskvalitet:
 Nettverksbygging og fritidsaktiviteter – Happy teater
 Forebyggende og helsefremmende arbeid, folkehelsegruppe etablert

Brukere

Dagtilbud:
 Aktivitetstilbud for unge brukere flytter til Huset. Fungerer godt etterspørsel øker
 Det arbeides tverrenhetlig for å videreutvikle tilbudet for dagativisering
 Dagtilbud for personer med demens er fullt utnyttet. Ledig kapasitet på dagtilbudet på Boas. En utfordring
er å kunne tilby et differensiert dagtilbud for personer med Demens
Boveiledning:
 Tjeneste som øker sterkt i omfang, flere unge har behov for veiledning og opplæring for å mestre hverdagen
Avlasting:
 Avtagende etterspørsel
Boliger:
 Utfordring med å få gode og funksjonelle boliger til personer med funksjonshemning/psykisk utviklingshemning
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
Boas:
 Er fullt og har mange på venteliste
 Sort fokus på aktiv hverdag og livsglede
 Mange av beboerne har store tjenestebehov, somatiske og stor grad av demens.
 Arbeider med ernæring og måltidsrytmer
Hjemmesykepleie:
 Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehus og dårlige pasienter med sammensatte behov
blir sendt hjem tidligere
 Ført til økt timer med helsehjelp i hjemmet,
 Ekstra personell blir leid inn kveld og dag
Praktisk bistand/kantine:
 Etablert samarbeid med hverdagsrehabiliteringskoordinator for å ivareta brukerens mestringsevne slik at en
kan bo hjemme lengre
 Antall vedtakstimer har gått ned pga overnevnte
Omsorgsteknologi:
 Anbud på digitale trygghetsalarmer gjennomført, i drift før sommeren
Kompetanse: Mål - «sammen om en bedre tjeneste»- rett kompetanse på rett sted.
 En systematisk og faglig oppdatering i tråd med kompetanseplanen
 Fokus på læring i nærmiljøet, interne fagdager, tverrenhetlig samarbeid
Arbeidsmiljø: mål – «oss følelsen»
 Samarbeid med NAV arbeidslivsenter, fagdag for alle ansatte, «arbeidsglede og trivsel» med oppfølgning
avdelingsvis
 Høst kick off
 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres

Medarbeidere

Sykefravær: L 7,8 K 1,6
 Tett oppfølgning av den enkelte, samarbeid med NAV arbeidslivsenter berører også dette.
 Sykefraværet var høyt på jan/feb og er på tur ned
Folkehelse:
 Kvikk opp
Heltidskultur:
 Antall 100% stillinger har økt, men det generer også flere små helgestillinger da ramma er konstant
 Antall årsverk og ansatte har økt pga nye brukere og tallene varierer pga kjøp av tjenester til brukere

Økonomi



Underforbruk pga tjenester i utland yt til bruker er rimeligere, men jo mindre en bruker jo mindre får en
refundert fra Helsedirektoratet. Bruker flyttet en mnd senere til Oppdal enn planlagt.

Tertialregnskap for hjemmetjenestene
Regnskap pr.
30.04.2017

Budsjett pr.
30.04.2017

380

Hjemmesykepleien

5 700 230

5 353 765

382

Boveiledn/hjemmehjelp/BPA

3 505 889

3 513 845

383

Enhetsadm hjemmetjenester

1 310 290

1 413 412

384

Bo- og aktivitetssenter

5 647 277

385

Bjerkevegen/avlastning

6 387 766

386

Bjerkehagen/Mellomvegen

387
388
389

Bud. avvik pr.
30.04.2017
-346 465

Årsbudsjett

Note
1

7 956

15 271 000
7 487 000

103 122

3 664 000

2

5 967 388

320 111

15 241 000

3

6 845 933

458 167

12 039 000

4

3 879 057

3 623 108

-255 949

6 103 000

5

Dagaktivisering

1 638 932

1 635 150

-3 782

5 593 000

Mellomvegen

1 329 196

1 388 825

59 629

2 875 000

760 149

749 603

-10 546

1 937 000

30 158 788

30 491 029

332 241

70 210 000

Sildrevegen avlastning
Sum ansvarsområde
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

3

Årsak
Mange syke pasienter i hjemmet. Ekstrainnleie og stort
forbruk av overtid da det i
perioder er vanskelig å få kompetent personale.
Underforbruk av reg lønn pga
10% vakant.
Tilskudd fra fylkeskommunen,
skjønnsmidler
Bruker kom en mnd. senere enn
planlagt.

4

Tjenester gitt i annet land ble
rimeligere.

5

Feilbudsjett reg lønn

1

2

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Beløp
-346 465

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
Interne budsjettreg.
Fokus på ekstrainnleie.

38 000
Jevnes ut.
70 000
320 111

458 167

-255 949

Interne budsjettreg.
Mindre tilskudd fra helsedirektoratet
Vil utjevnes.
Mindre tilskudd fra helsedirektoratet
Interne budsjettreg.

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2016
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten

Saldo
30.04.2017

1 720 798

1 720 798
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Av dette 3%
buffer
1 720 798

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
0

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
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Sykehjemmet

Nøkkeltall for enheten

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte (ex lærlinger, fra 2016 inkl. dialyse)
Faste årsverk (ex lærlinger, fra 2016 inkl. dialyse)

2014

2015

38 504

39 241

1 656

1 438

Prognose
2017
40 722
40 367

2016

0

0

108

104

103

103

67,53

67,67

69,28

69,28

128

89

91

120

53

130

211

250

Andre nøkkeltall om enheten:
Antall innleggelser
Antall døgn KAD (kommunalt akuttilbud)
Antall utskrivelser

146
18

105

0

200

96,92

96,92

227

130

Antall dialysebehandlinger

594

638

99,07

97

Antall røntgenundersøkelser

964

1355

624

624

0/1

1392

1400

62/61

1

1

Antall døgn utskr.klare med betaling
Beleggsprosent

Fungerende enhetsleder
Turi Teksum

126

Antall KADplasser
Antall sykehjemsplasser

62

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet:
Resultat for beboeren

5,6

Trivsel

5,7
5,2

Opplevd Brukermedvirkning
kvalitet Respektfull behandling

5,7

Tilgjengelighet

5,8

Informasjon

5,8

Generelt

5,7

Brukere

Pårørendetilfredshet:
Resultat for beboeren

4,8

5,0

Trivsel

4,9

5,0

4,6

5,0

Opplevd Brukermedvirkning
kvalitet Respektfull behandling

5,2

5,4

Tilgjengelighet

5,1

5,0

Informasjon

4,9

5,0

Generelt

5,3

5,0

Behovsdekning:
Saksbehandlingstid

>31

<31

<31dgr

Iverksettingstid

>31

<31

<31dgr

103

100

100

Antall innkomst- og årssamtaler
Målt
kvalitet

Faglig kvalitet i pleie:
0,8

0,85

0,85

0,85

Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk

18,99

19,39

19,39

19,39

Personell m/fagutd. (fast), årsverk

27,83

30,93

30,93

30,93

2,9

2,9

2,9

2,9

Tilsynslege, årsverk

Medarbeidere

Ufaglærte i pleie, årsverk
Opplevd Medarbeidertilfredshet:
kvalitet Oppgavemotivasjon

4
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Mestringstro

4,3

4,3

Selvstendighet

4,2

4,2

4

4,5

Mestringsorientert ledelse

4,1

4,1

Rolleklarhet

4,4

4,4

Relevant kompetanseutvikling

3,7

4,0

Fleksibilitetsvilje

4,5

4,4

4

4,5

4,8

4,8

Bruk av kompetanse

Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Fravær:

Målt
kvalitet

Samlet fravær

9,1 %

10,0 %

11,6 %

7,0 %

Langtidsfravær

7,7 %

8,7 %

10,5 %

5,5 %

Korttidsfravær

1,4 %

1,3 %

1,1 %

1,5 %

0,65 %

67,00 %

67 %

70 %

10

14

14

10

0,5 %

3,8 %

2,6 %

<1,5

2 144

2 298

Deltidsstillinger:
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Økonomi

Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes:
Målt
kvalitet

Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift:
Kostnad pr pasient/døgn

Fokusområde

2 182

Kommentarer til resultatene


Kapasitet: I første tertial til sammen 86 døgn utskrivningsklare på sykehus (4622,-/døgn), og 146 døgn
kjøp av korttidsplass i Rennebu (2700,-/døgn). Stort behov for langtids omsorgs-/institusjonsplasser går på
bekostning av antall korttidsplasser og reduserer fleksibiliteten ved OHS, hittil innlagt 20 nye pasienter ved
OHS i 2017.



KAD (kommunalt akutt døgntilbud): 42 innleggelser så langt i 2017, herunder også dagbehandling (intravenøs antibiotika, blodprøver og blodoverføring).



Dialyse: 4 faste dialysepasienter i satellittsamarbeid med St.Olavs Hospital



Røntgen: 600 undersøkelser så langt, hvilket ligger an til 1800 undersøkelser årlig. Antatt antall er 1500
undersøkelser/år, så satellittrøntgen vurderes som et godt, lokalt tilbud i samarbeid med St.Olavs hospital.



Kjøkken: Spørreundersøkelse til brukere angående endret matombringing fra november -16 iverksettes i
juni -17



Kvalitet: Demens/demensadferd: OHS har pasienter som har stort behov for skjerming. Lange korridorer,
mange dører, store arealer, mange medpasienter og mange ansatte å forholde seg til er svært ugunstig for
denne gruppen. Vandring, verbal/fysisk aggresjon og behov for en-til-en-oppfølging er blitt mer og mer
vanlig. Dette har ført til behov for ekstra innleie for å sikre faglig forsvarlighet til enkeltpasienter og for
medpasienter. Det utredes endret organisering på OHS, dvs. legge til rette for mere skjerming. Dette er ressurskrevende, helse- og omsorg i Oppdal ser fram til snarlig byggestart av boliger for personer med demens.



Kvalitetsprosjekter: Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7, Legemiddelgjennomgang: OHS
har deltatt i læringsnettverk for legemiddelgjennomgang. Dette kvalitetssikrer at alle pasienter systematisk
får legemiddelgjennomgang, og at legemidler og –doser justeres tilpasset pasientens endrede behov. Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7, Tidlig oppdagelse av forverret tilstand: Forverring i pasientens tilstand på sykehjem skjer ofte gradvis, men bør oppdages tidlig for å redusere forekomsten av uønskede hendelser. Etter etablering av KAD ved sykehjemmet anses deltakelse i prosjektet i tillegg som svært
hensiktsmessig og vil komme alle pasienter til gode. Livsgledehjem: OHS har hele 2016 arbeidet for sertifisering som Livsgledehjem, og ble sertifisert 19.mai 2017. Tiltaket er rettet mot enkeltindivider og grupper.
Velferdsteknologi: Det etableres tverrenhetlig utredning for utarbeidelse av langsiktig, koordinert velfer-

Brukere
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
steknologiplan for helse- og omsorgstjenesten. Demensomsorgens ABC: Ansatte deltar i kompetanseøkning
for å kvalitetssikre demensomsorgen.


Kompetanse: OHS har utfordring med å rekruttere nok sykepleiere i ferier og vikariater, dette fører til bruk
av vikarbyrå for å sikre kompetanse. Videre fører det til bruk av overtid. Bemanning, kompetansebehov,
deltid, fravær og vikarinnleie er ressursmessig utfordrende. For å sikre faglig kvalitet i tråd med nasjonale
føringer og pasientbehov, gjennomfører OHS systematisk og kontinuerlig opplæring og kompetanseøkning
for egne ansatte i tråd med Kompetansestyringsplanen.



Sykefravær: Sykefraværet er på 11,6%, målet er 7%. Det arbeides kontinuerlig for å få ned sykefraværet,
og det er godt samarbeid med arbeidslivssenteret/NAV om tilretteleggingstilskudd for å redusere arbeidsbelastninger. Det er kontakt med eksterne aktører som DrivBHT og fysioterapeut for å redusere fravær.

Medarbeidere

372 Sykehjem
 Feilbudsjetterte lønnsutgifter mellom ansvarsområde 372 (sykehjem) og 377 (KAD), dette budsjettreguleres og betyr i praksis at underskuddet på 372 sykehjem reduseres.

Økonomi



Utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Det er stor tidsforsinkelse i fakturautsendelse fra St.Olavs hospital,
og det er ikke mottatt faktura for utskrivningsklare i 2017, pr. Tertial 1 dreier det seg om 84 døgn til kr.
388.248. Regnskapsført utgift er for øvrig fra desember 2016. Dette er utgifter som ikke er hensyntatt i enhetens budsjettramme, og det vil søkes tilleggsressurs i Tertial 2.



Kjøp fra andre kommuner. Oppdal kommune inngikk i januar avtale med Rennebu kommune om kjøp av
korttidsplasser ved Rennebu helsesenter. Det er mottatt faktura for jan-mars på til sammen kr.351.000, april
gjenstår. Totalt pr. Tertial 1 dreier det seg om 146 døgn til kr.394.200. Utgifter er ikke hensyntatt i enhetens
budsjettramme, og det søkes tilleggsressurs for hele beløpet.



Ekstrahjelp: Det er behov for en-til-en-bemanning for en pasient. OHS er ikke bemannet for dette, og det
går hardt på ekstravaktbudsjettet. Det søkes ekstrabevilling for tiltaket.



Fravær og rekruttering. OHS sliter med for høye vikarutgifter, overtid og utgifter til vikarbyrå, det jobbes
kontinuerlig for å redusere fravær og vikarutgifter.



Lisenser og avgifter. Det tilkommer stadig nye utgifter for å holde tritt med utvikling innen telefon, data,
TV-segmentet, trenden er at innkjøp erstattes av leasingavtaler. Budsjett, regnskap og periodisering gjennomgås nøye.



Generelt: Ostehøvelkutt i budsjettrammen de siste årene kombinert med mer behandlingskrevende pasienter, flere brukere med demens/demensadferd og for tiden for lav kapasitet innen heldøgns bemannede helseinstitusjoner gir økonomiske utfordringer for helse- og omsorgstjenesten i Oppdal kommune. Det er behov
for en plan for oppgradering av lokaler og utstyr som slites i daglig bruk, sykesenger/møblement/ kjøkkenmaskiner/ datautstyr/telefoni/interiør/etc, dette er vanskelig med ostehøvelkutt. For tiden benyttes ett sykehjemsrom av medisinskfaglige årsaker til dagpasient. Det innebærer i dette tilfellet medisinteknisk utstyr
som ikke kan flyttes ut og inn av rommet, og som legger beslag på en hel sykehjemsplass. Dette fører til reduksjon i egenbetaling, samt utgift til sykehjemsplass/betaling utskrivningsklar for pasient som ellers kunne
fått tilbud i ved Oppdal helsesenter. En ser bemanningsbehov i tråd med økte adferdsutfordringer og stort
behandlingsbehov hos pasienter. Videre er det ressursmessig utfordring å følge med i velferdsteknologisk
utvikling, f.eks leasing av GPS-er.

377 KAD
 Feilbudsjetterte lønnsutgifter mellom ansvarsområde 372 (sykehjem) og 377 (KAD), dette budsjettreguleres og betyr i praksis at regnskapet på 377 KAD går i balanse.

Tertialregnskap for sykehjemmet
Regnskap

Budsjett

Budsjettavvik

30.04.2017

30.04.2017

30.04.2017

Syke- og fødehjem

15 899 123

15 232 671

-666 452

373

Dialysebehandling

273 118

323 016

49 898

0

377

Kommunalt akutt døgntilbud

175 498

343 084

167 586

943 000

16 146 711

15 898 771

-498 866

40 367 000

372

Sum ansvarsområde
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Årsbudsjett Note
39 424 000

1
2
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

1

2

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Lønnsutgifter ansvar 372 feilbudsjettert på ansvar 377
Kjøp fra andre kommuner

Beløp
-167 586

Ekstrahjelp
Lønnsutgifter ansvar 372 feilbudsjettert på ansvar 377

-147 866
167 586

-351 000

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
Budsjettreguleres i Tertial
1
Søker tilleggsbevilling
Tertial 1
Søker tilleggsbevilling
Tertial 1
Budsjettreguleres i Tertial
1

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2016
Disposisjonsfond Sykehjemmet

Saldo
30.04.2017
0

0
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Av dette
3% buffer
0

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
0

Tertialrapport I 2017
Aune barneskole

Nøkkeltall for enheten
2014
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)

2015

Prognose
2017
31 049
30 307

2016

26 274

28 003

1 357

2 457

1 696

1 696
60

Fast ansatte

50

57

62

Faste årsverk

44

48,7

52

50

368

414

410

420

74 450

70 208

75 503

76 000

100

100

110

125
50 000
17,0

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Kostnad pr elev
Antall SFO-barn

47 250

53 000

49 150

Elever på lærerårsverk i ordinær undervisning

18,0

17,0

16,0

Elever pr lærerårsverk totalt

13,4

13,0

13,0

13,0

7,5 %

7,0 %

7,0 %

Kostnad pr SFO-elev

Enhetsleder Øyvind Melhus

Andel elever med spesialundervisning

8,1 %

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet:
4,5

4,2

4,5

Mobbing på skolen

4,9

1,3

1,0

Støtte hjemmefra

4,5

4,5

4,5

4,1

3,7

4,5

4,3

3,6

4,5

4,7

4,1

4,5

4,1

3,9

4,5

Trivsel

4,4

4,1

4,5

Mestring

4,1

4,1

4,3

Elevdemokrati og elevmedvirkning

4,2

3,5

4,3

Nasjonale prøver regning 5.tr.

50

53

50

Nasjonael prøver lesing 5.tr.

50

49

51

Støtte fra lærerne

Læringskultur
Opplevd
Vurdering for læring
kvalitet
Felles regler

Brukere

Motivasjon

Faglig kvalitet:

48

49

Kartl. Lesing u.dir 1.trinn. Andel over kritisk grense.

94 %

86 %

83 %

90 %

Kartl.regning u.dir 1.trinn. Andel over kritisk grense.

84 %

80 %

78 %

90 %

Kartl. lesing U.dir. 2.trinn .Andel over kritisk grense.

87 %

87 %

86 %

90 %

Kartl. regning U.dir. 2. trinn .Andel over kritisk grense.

67 %

68 %

75 %

80 %

Kartl. lesing U.dir. 3.trinn .Andel over kritisk grense.

82 %

79 %

83 %

85 %

Kartl.regning U.dir. 3.trinn. Andel over kritisk grense.

80 %

79 %

61 %

85 %

Kartl.engelsk U.dir. 3.trinn. Andel over kritisk grense.

73 %

83 %

95 %

90 %

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.

Målt
kvalitet

50

Kartl. digitale ferdigheter U.dir. 4.trinn

Medarbeidere

Medarbeidertilfredshet:
Oppgavemotivasjon

5

5,0

Mestringstro
Opplevd
Selvstendighet
kvalitet
Bruk av kompetanse

4,7

4,8

4,9

4,9

4,9

5,0

Mestringsorientert ledelse

4,7

4,8

Rolleklarhet

4,7

4,8
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Relevant kompetanseutvikling

3,9

4,2

Fleksibilitetsvilje

4,6

4,7

Mestringsklima

4,4

4,5

5

5,0

Nytteorientert motivasjon
Fravær:

Målt
kvalitet

Samlet fravær

6,2 %

4,1 %

6,1 %

5,0 %

Langtidsfravær

5,4 %

3,4 %

4,7 %

4,5 %

0,8 %

0,6 %

1,4 %

0,8 %

1

1

0

0

3,9 %

-3,0 %

3,0 %

0,0 %

0

0

0

0

Korttidsfravær
Deltidsstillinger:

Økonomi

Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes:
Målt
kvalitet

Avvik i forhold til budsjettramme
Tilleggsbevilgninger

Fokusområde

Kommentarer til resultatene


Kartleggingsprøver 1.-3. trinn viser noe varierende resultat. Det er gode resultat i lesing på alle de 3 trinnene. I engelsk er det kartleggingsprøve bare på 3. trinn og der er det godt resultat. Vi er ikke fornøyd med resultatet i regning. Her jobber skolen aktivt med å bedre resultatene, og har gjennom året flere kartlegginger
og oppfølgingssamtaler med lærerne på de 3 trinnene.



Det er jevnlige møter og godt samarbeid mellom rektor og FAU.



Har et forholdsvis lavt sykefravær, men noe over vår målsetting. Det er systematisk kontakt med de som er
ute i langtidssykmelding.



Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Vi får tilbakemelding om at de ansatte trives på
sin arbeidsplass, men det meldes om stor arbeidsbelastning på en del team.
I 1.tertial har vi justert ned bemanningen for å få ned lønnsutgiftene slik at de blir i tråd med budsjettet. Vi
er fortsatt ikke ferdig med å reparere lekeapparatet «Bølgen», og utgiftene i den forbindelse blir såpass
store at vi ser oss nødt til å bruke av skolens disposisjonsfond.

Brukere

Medarbeidere


Økonomi

Tertialregnskap for Aune barneskole

500
501

Regnskap
30.04.2017

Budsjett
30.04.2017

9 895 823
397 724
10 293 546

Aune barneskole
SFO Aune
Sum ansvarsområde

Budsjettavvik
30.04.2017

Årsbudsjett

9 902 459

6 636

28 376 000

723 426

325 702

1 931 000

10 625 885

332 339

30 307 000

Note

1

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
Diverse mindre avvik

1

Beløp
47 671

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Mer i foreldrebetaling pga. flere
barn på SFO enn forventet.

Beløp
128 031

Mindre lønnsutgifter på SFO
pga. ansatte som delvis har gått
på arbeidsavklaringspenger.
Dette jevner seg ut i løpet av
året i og med at skolen må øke
antall årsverk blant annet pga.
økning i antall barn på SFO.

150 000
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Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
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Aune barneskole sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Aune barneskole

Saldo
31.12.2016
1 696 105

28

Saldo
30.04.2016
1 696 105

Av dette
3% buffer
909 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
0

Disponibelt
til nye engangstiltak
787 106

Tertialrapport I 2017
Drivdalen skole

Nøkkeltall for enheten

Budsjettramme (1.000 kr)

9 961

4 490

Prognose
2017
4 570
4 376

Disposisjonsfond (1.000 kr)

1 076

1 167

1 086

1 009

18

8

8

8

15,1

7

7,4

7,4

91

36

38

38

8

9

11

11

13,7

13,0

13,5

13,5

9,2

9,0

10,0

10,0

9,0 %

13,0 %

13,0 %

10,0 %

2014

Fast ansatte
Faste årsverk

2015

2016

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Antall SFO-barn
Elever pr lærer i ordinær undervisning
Elever pr lærere totalt

Enhetsleder
Beate Lauritzen

Andel elever med spesialundervisning

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet Drivdalen:
Støtte fra lærerne

4,4

4,3

4,5

Mobbing

1,5

4,7

5,0

Støtte hjemmefra

4,0

4,1

4,2

Faglige utfordringer

4,1

3,7

4,2

3,4

3,5

4,0

4,2

4,2
4,2

Opplevd
Vurdering for læring
kvalitet
Innsats
Motivasjon

3,3

3,6

Trivsel

3,7

3,9

4,2

Mestring

3,8

3,8

4,2

3,7

3,7

4,2

Brukere

Elevdemokrati og elevmedvirkning
Faglig kvalitet Drivdalen:
Nasjonal prøve regning 5.tr.

50

Nasjonal prøve lesing 5.tr.

2

Unntatt off

50

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.

Målt
kvalitet

Kartlegging lesing U.dir. 1. tr., andel over kritisk grense

100 %

88 %

100 %

Kartlegging lesing U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense

100 %

100 %

100 %

Kartlegging lesing U.dir. 3.tr., andel over kritisk grense

100 %

100 %

100 %

Kartlegging regning U.dir. 1. tr., andel over kritisk grense

100 %

75 %

100 %

Kartlegging regning U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense

100 %

100 %

100 %

Kartlegging regning U.dir. 3. tr., andel over kritisk grense

100 %

100 %

Kartlegging engelsk U.dir. 3. tr. , andel over kritisk grense

100 %

Kartl. digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense

100 %

100 %
100 %

100 %

Medarbeidere

Medarbeidertilfredshet:
Oppgavemotivasjon

4,1

4,2

Mestringstro

4,4

4,5

4,4

4,5

4,2

4,2

4

4,2

4,1

4,2

Opplevd
Selvstendighet
kvalitet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Relevant kompetanseutvikling

2,6

4,0

Fleksibilitetsvilje

4,4

4,5

Mestringsklima

3,8

4,0

Nytteorientert motivasjon

4,5

4,5

Fravær:

Målt
kvalitet

Samlet fravær

14,9 %

6,4 %

8,1 %

6,0 %

Langtidsfravær

13,9 %

5,0 %

6,6 %

5,0 %

1,0 %

1,4 %

1,5 %

1,0 %

2

1

1

1

2,0 %

1,7 %

11,0 %

0,0 %

120 000

117 000

117 000

113 000

48 000

48 000

48 000

35 000

Korttidsfravær
Deltidsstillinger:
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes:

Økonomi

Avvik i forhold til budsjettramme
Målt
kvalitet

Tilleggsbevilgninger
Kostnadseffektiv drift:
Kostnad pr elev Drivdalen
Kostnad pr SFO-barn Drivdalen

Fokusområde

Kommentarer til resultatene
 Vi er pålagt å gjennomføre elevundersøkelsen for 7. trinn hvert år. På grunn av at vi har få elever på 7.trinn
så har vi i mange år valgt å kjøre undersøkelsen på både 5,6 og 7.trinn. Det gir oss et bedre bilde på skolens
situasjon og på hva elevene mener vi bør arbeide med.
Prøven gjennomføres i høsthalvåret, og det er derfor ikke utfylt resultater for inneværende år i målekartet.
Det jobbes kontinuerlig med både det faglige og sosiale, og zippys venner og mitt valg er på planen hver
uke.

Brukere



Resultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver er unntatt offentligheten pga elevtall, men gir oss som
skole en kunnskap om hva vi bør ha fokus på. Vi har et fåtall elever på småtrinnet som ligger under kritisk
grense på kartleggingsprøver i lesing, skriving og engelsk. Disse er enten under utredning eller har fått enkeltvedtak etter opplæringslovens §5-1 og får undervisning i tråd med egen opplæringsplan.



Det er gledelig å se at alle elevene scorer bra i kartlegging av digitale ferdigheter etter innføringen av iPad
til hver enkelt elev. Vi har stort fokus på kildekritikk og nettvett, og vi har fokus på at iPaden skal være et
godt arbeidsverktøy i elevenes hverdag.



Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres hvert annet år, dvs høsten 2017. Det blir interessant å se
hvordan siste års kompetanseheving oppleves for medarbeidere, da det var et punkt vi ikke fikk særlig høy
score på i 2015



Fraværet 1.tertial 2017 ligger over ønsket nivå, men langtidsfraværet er høyest og skyldes ikke jobbrelaterte
sykemeldinger. Vi har svært lite sykdom og korttidsfravær.



Høsten 2017 øker elevtallet noe, og det starter en stor gruppe på 1.trinn. Vi har fått øremerkede midler til
tidlig innsats, og det er naturlig å bruke midler til økt lærertetthet fra høsten. Ved sykemeldinger har det
vært leid inn lite vikar da vi har funnet tilpasninger internt. På grunn av dette har vi etter 1. tertial et underforbruk som vil jevne seg ut fra og med 1. august.

Medarbeidere

Økonomi

Tertialregnskap for Drivdalen skole

520

Drivdalen skole

521

SFO Drivdalen
Sum ansvarsområde

Regnskap
30.04.2017

Budsjett
30.04.2017

Budsjettavvik
30.04.2017

Årsbudsjett Note

1 568 726

1 709 782

141 056

4 156 000

13 004

76 568

63 564

220 000

1 581 730

1 786 350

204 620

4 376 000
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.
1

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
Statstilskudd til «tidlig innsats»
benyttes først fra 1. august

Beløp
141 056

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp
Økt lærertetthet fra 1.
august

Drivdalen skole sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Drivdalen skole

Saldo
31.12.2016
1 085 018

Saldo
30.04.2017
1 085 018
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Av dette
3% buffer
131 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
200 000

Disponibelt
til nye engangstiltak
836 418
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Lønset og Midtbygda skole

Nøkkeltall for enheten
2014
Budsjettramme (1.000 kr)

7 007

7 458

922

1 343

Disposisjonsfond (1.000 kr)

2016

845

750

15

15

18

18

12,2

12,0

14,6

14,2

68

67

15

15

Fast ansatte
Faste årsverk

Prognose
2017
8 107
8 926

2015

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall Midtbygda

Enhetsleder Gunn Elin
Norland

68

Elevtall Lønset
Antall SFO-barn Midtbygda

8

8

10

Antall SFO-barn Lønset
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning Midtbygda
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning Lønset

8

2

2

9,8

9,0

11,5

12,0

9,8

8,0

6,5

6,5

Elever pr lærerårsverk totalt Midtbygda

8,0

9,0

9,0

9,5

Elever pr lærerårsverk totalt Lønset

8,0

8,0

4,9

4,9

Andel elever med spesialundervisning Midtbygda

8,8 %

8,5 %

12,0 %

9,0 %

Andel elever med spesialundervisning Lønset

8,8 %

8,5 %

13,3 %

13,3 %

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet:
Støtte fra lærerne

4,5

Mobbing
Støtte hjemmefra

4,4

4,1

4,5

4,5

1,0

4,2

4,2
4,2

Faglige utfordringer

Brukere

Opplevd
Vurdering for læring
kvalitet
Innsats

4,0

3,4

4,3

4,4

4,2

4,2

Motivasjon

4,1

3,7

4,3

Trivsel

4,3

4,0

4,5

Mestring

3,9

3,7

4,2

Elevdemokrati og elevmedvirkning

3,8

3,7

4,3

Faglig kvalitet:
Nasjonal prøve regning 5.tr.
Nasjonal prøve lesing 5.tr.

Unntatt off

Nasjonal prøve engelsk 5. tr.
74 %

100 %

75 %

100 %

Kartlegging lesing U.dir. 2. tr, andel over kritisk gr.

92 %

87 %

94 %

100 %

Kartlegging lesing U.dir. 3. tr, andel over kritisk gr.

86 %

85 %

84 %

100 %

Kartlegging regning U.dir. 1.tr, andel over kritisk gr.

80 %

93 %

75 %

100 %

Kartlegging regning U.dir. 2. tr, andel over kritisk gr.

84 %

67 %

94 %

100 %

Kartlegging regning U.dir 3.tr, andel over kritisk gr.

86 %

85 %

84 %

100 %

92 %

100 %

Kartlegging lesing U.dir. 1. tr, andel over kritisk gr.
Målt
kvalitet

Kartlegging engelsk U.dir 3.tr, andel over kritisk gr.

100 %

Medarbeidere

Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr
Opplevd Medarbeidertilfredshet:
kvalitet Oppgavemotivasjon

4,6

32

4,5
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Mestringstro

4,4

4,4

Selvstendighet

4,5

4,5

Bruk av kompetanse

4,7

4,5

Mestringsorientert ledelse

4,5

4,5

Rolleklarhet

4,6

4,5

Relevant kompetanseutvikling

3,9

4,0

Fleksibilitetsvilje

4,8

4,5

Mestringsklima

4,5

4,5

Nytteorientert motivasjon

4,8

4,5

Fravær:

Målt
kvalitet

Samlet fravær

10,0 %

3,5 %

12,5 %

4,0 %

Langtidsfravær

8,2 %

3,0 %

8,7 %

2,0 %

Korttidsfravær

2,5 %

0,5 %

3,8 %

2,0 %

Deltidsstillinger:
Antall ansatt med mindre enn 50%

1

1

1

Bevilgningene overholdes:

Økonomi

Avvik i forhold til budsjettramme

8,6 %

0,0 %

5,6 %

1,5 %

Kostnad pr elev Lønset

169 000

220 957

253 000

Kostnad pr elev Midtbygda

169 000

111 984

121 000

Kostnad pr SFO-barn Midtbygda

64 000

50 752

57 000

Kostnad pr SFO-barn Lønset

64 000

47 685

64 000

Tilleggsbevilgninger
Målt
kvalitet

Fokusområde
Brukere
Medarbeidere
Økonomi

Kostnadseffektiv drift:

Kommentarer til resultatene

Det er et positivt resultat. Dette skyldes at skolen har mottatt tilskuddsmidler ift styrking av begynneropplæringen. Skolen har hatt store vikarkostnader i starten av året pga sykdom. Totalt får man allikevel et positivt
resultat pga tilskuddene.

Tertialregnskap for Lønset og Midtbygda skole
Regnskap
30.04.2017

Budsjett
30.04.2017

Budsjettavvik
30.04.2017

Årsbudsjett Note

530

Midtbygda skole

2 329 903

2 426 371

96 468

6 447 000

531

SFO Midtbygda

94 407

91 086

-3 321

250 000

963 570

184 499

2 113 000

540

Lønset skole

779 071

541

SFO Lønset

13 813

42 116

28 303

116 000

3 217 025

3 523 143

306 118

8 926 000

Sum ansvarsområde

1

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

1

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Skolen har mottatt tilskudd for

33

Beløp
184 499

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
Justeres ved tilsetting
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
styrking av begynneropplæring.
Dette var ikke budsjettert og
derfor er det ikke tatt høyde for
det i budsjettet

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp
høsten 2017

Lønset og Midtbygda skole sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Lønset og Midtbygda skole

Saldo
31.12.2016
845 706

Saldo
30.04.2017
845 706

34

Av dette
3% buffer
268 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
0

Disponibelt til
nye engangstiltak
577 707
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Ungdomsskolen

Nøkkeltall for enheten

24 427

25 232

27 177

Prognose
2017
25 156

1 719

732

58

732

48

47

47

47

42,5

41,75

44

44

251

266

262

254

6

8

34

35

35

39

43

45

14,2

14,3

14,1

14

12,4

12

12,5

12,5

9,5 %

9,5 %

10,6 %

9,5 %

115

95

64

65

2014
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

2015

2016

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall på ungdomstrinnet
Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne
Elevtall på Voksenopplæringa

Enhetsleder Håvard Melhus

Elever pr.lærerårsverk i ordinær undervisning
Elever pr.lærerårsverk inkl. spes.undervisning
og språkopplæring
Andel elever med spesialundervisning
Flyktningetjenesten
Flyktninger i integreringstilskudd perioden
Flyktninger i introduksjonsprogram

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet:
4,0

4,1

4,0

Opplevd Mobbing
kvalitet Støtte hjemmefra

1,3

1,4

1,0

4,1

4,0

4,0

Faglige utfordringer

4,2

4,3

4,3

Vurdering for læring

3,5

3,4

4,0

Motivasjon

3,6

3,6

3,7

Trivsel

4,3

4,2

4,2

Mestring

4,1

4,0

4,2

Elevdemokrati og elevmedvirkning

3,5

3,1

3,5

Brukere

Støtte fra lærerne

Faglig kvalitet:
43,4

42,5

Nasjonal prøve regning 8.tr.

48

49,0

Nasjonal prøve lesing 8.tr.

48

51,0

Nasjonal prøve engelsk 8.tr.

48

50,0

Nasjonal prøve regning 9.tr.

53

56,0

Nasjonal prøve lesing 9.tr.

54

Grunnskolepoeng avgangselever

Målt
kvalitet

Andel med direkte overgang til vg skole

Medarbeidere

57,0
100 %

Flyktningetjenesten:
Andel deltagere etter intro. program har begynt i arb.
el.utd
Medarbeidertilfredshet:
Opplevd Oppgavemotivasjon
kvalitet
Mestringstro

55 %

4,4

4,4

4,7

4,7

Selvstendighet

4,9

4,9

Bruk av kompetanse

4,5

4,5

Mestringsorientert ledelse

3,9

4,0
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

2016

Mål
Tertial 1
2017

2017

Rolleklarhet

4,5

4,5

Relevant kompetanseutvikling

3,4

3,5

Fleksibilitetsvilje

4,4

4,4

Mestringsklima

4,5

4,5

Nytteorientert motivasjon

4,7

4,7

Fravær:
Målt
kvalitet

4,4 %

9,2 %

4,6 %

Langtidsfravær

3,3 %

7,,6%

4,0 %

Korttidsfravær

1,1 %

1,6 %

1,0 %

1

2

1

Samlet fravær

Deltidsstillinger:

Økonomi

Antall ansatt med mindre enn 50%
Målt
kvalitet

Bevilgningene overholdes:
Avvik i forhold til budsjettramme

-2,3 %

0,0

90 879

115 000

Kostnadseffektiv drift:
Kostnad pr.elev

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Resultatene på elevundersøkelsen 2016 ble klare i mars 2017, jeg har derfor tatt de med i målekartet for 1.tertial
2017. Det er årets 10.trinn som er offentlig. Vi ser forbedring på indikatorene Støtte fra lærerne og Faglige
utfordringer, henholdsvis 4,1 og 4,3, skalaen går fra 1-5, der 5 er best. På mobbing ser vi en nedgang når vi ser
på prosentandel som oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden. Det som er spesielt i år er at det er bare
jenter som sier at de blir utsatt for mobbing. Vi har gjennom elevsamtaler og samtaler på teamet fått mer kjennskap til hva dette handler om.

Medarbeidere

Vi har en økning i sykefravær i 1.tertial 2017 sammenlignet med 2016. Vi har hatt samtaler med de som er
langtidssykemeldt. I samtalene kommer det fram at fraværet ikke er arbeidsrelatert. Korttidsfraværet viser og en
økning. Vi har gjennom medarbeidersamtaler fått kartlagt at dette har sammenheng med at det er mange småbarnsforeldre her nå. I vinter har det vært mye sykdom blant barna, ofte har foreldrene blitt smittet i neste omgang.

Økonomi

Vi ser at vi ligger godt an økonomisk på ungdomsskolen pr.1.tertial. Vi har avvik på våre avdelinger på Innvandretjenesten, dette skyldes i hovedsak periodisering. Avvikene er forklart nedenfor.

Tertialregnskap for ungdomsskolen
Regnskap
30.04.2017
532

Haugen Gård Leirskole

550

Ungdomsskolen

551

Voksenopplæring

552

Grunnskole for voksne

555

Administrasjon flyktninger
Sum ansvarsområde

Budsjett
30.04.2017

Budsjettavvik
30.04.2017

Årsbudsjett Note

63 212

72 928

9 716

194 000

9 746 206

9 735 322

-10 884

25 156 000

-1 152 833

318 863

1 471 696

209 000

1

981 147

607 535

-373 612

957 000

2

1 982 829

-1 288 280

-3 271 109

0

3

11 620 561

9 446 368

-2 174 193

26 516 000
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

1

2

3

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
Overskudd på voksenopplæringa
skyldes at norsktilskuddet blir
overført fra staten i en samlet
utbetaling. Dette gjør at det
pr.30.4 ser ut til at vi har et solid
overskudd på voksenopplæringa.
(tidligere ble denne utbetalingen
fordelt utover året)
Underskuddet på grunnskole for
voksne skyldes at statlig overføring på 405 000 ikke inntektsført
(mottatt) på grunnskole for voksne.
Integreringstilskudd år 1 kommer
etter hvert som nye bosettes, her
er det noe forsinkelser, så det er
kommet en god del til bygda som
det ikke er kommet noe tilskudd
på enda, de pengene kommer
etter hvert.
Integreringstilskudd år 2-5 kommer i fire omganger, mars, juni,
september og november. Når det
kjøres rapport 30.4 er det bare ett
av disse tilskuddene som er
kommet inn. Vi har fått vedtatt å
føre over 1.4 mill fra Flyktningefondet til årets budsjett, dette er
det heller ikke kommet inn noe
av enda.
Regnskapsført avsetning til
flyktningefondet, som ikke er
hensyntatt i budsjettet, men skal
tilbakeføres.

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

1 471 696

-373 612

-1 600 000

-1 647 000

Disse forholdene gjør at det er et
underskudd pr. 30.4. Dette vil
altså utjevne seg i løpet av året
pga tilskuddordningene fra staten
på dette området.

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond Ungdomsskolen

Saldo
31.12.2016
57 495

Saldo
30.04.2017
57 495

37

Av dette
3% buffer
57 495

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
0
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Kommunale
barnehager

Nøkkeltall for enheten
2014
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)

2015

Prognose
2017
11 705
11 811

2016

11 540

11 660

589

706

852

853
29

Fast ansatte

30

29

29

Faste årsverk

26

24,7

24,2

24,2

Antall barn

107

102

99

104

Antall plasser omregnet til over 3 år

120

120

120 m²

120 m²

2

2

2

2
55 %

Andre nøkkeltall om enheten:

Antall kommunale barnehager
Andel ansatte med førskolelærerutdanning

52 %

55 %

55 %

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning

42 %

41 %

41 %

41 %

3,80 %

6,90 %

6,90 %

6,90 %

4,6m²

4,6 m²

4,6 m²

Andel menn i faste stillinger

Fungerende enhetsleder
Ann Kristin Rosset

Leke- og oppholdsareal pr plass

4,0m²

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet:
Resultat for brukerne

5,1

5,2

Trivsel

5,1

5,2

Brukermedvirkning

4,5

4,8

Opplevd
Respektfull behandling
kvalitet
Tilgjengelighet

5,2

5,4

5,4

5,6

Informasjon

4,5

4,6

Fysisk miljø

4,7

5,0

Generell førnøydhet

5,2

5,3

Brukere

Behovsdekning:
Kapasitetsutnyttelse

100 %

100 %

100 %

Faglig kvalitet:

Målt
kvalitet

Antall barnesamtaler pr.barn med de to eldste kullene
Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging /
tiltak for god språkutvikling
Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutd

2

1

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr.barn

2

Antall alvorlige skader hos barn

0

Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene
Antall systematiske samtaler pr.ansatt angående resultatområder

2

1

≥2

0

0

0

6

6

6

2

4

Medarbeidere

Medarbeidertilfredshet:
Oppgavemotivasjon

4,3

4,3

Mestringstro

4,2

4,3

4

4,0

4,2

4,2

4

4,0

4,2

4,2

Opplevd
Selvstendighet
kvalitet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Relevant kompetanseutvikling

3,7

4,0

Fleksibilitetsvilje

4,3

4,3

Mestringsklima

4,1

4,2

Nytteorientert motivasjon

4,8

4,8

Fravær:

Målt
kvalitet

≤6

Samlet fravær

4,5 %

9,0

12,6 %

Langtidsfravær

2,5 %

6,5

10,4 %

Korttidsfravær

2,0 %

2,5

2,2 %

3

2

2

1

2

0

0

0

1,0 %

1,3

5,2 %

0,0

Kostnad pr. plass under 3 år

181 601

188 877

Kostnad pr. plass over 3 år

89 650

94 051

Deltidsstillinger:
Antall ansatt med mindre enn 50%
Antall fast ansatt med ufrivillig deltid
Bevilgningene overholdes:

Økonomi

Avvik i forhold til budsjettramme
Målt
kvalitet

Fokusområde

Kostnadseffektiv drift:

Kommentarer til resultatene


Kommunale barnehager jobber med barnehagefaglig kompetanseheving med fokus på «et godt språkmiljø
for alle barn». Vi har spesielt fokus på «Leken som næring til språket» i denne perioden. Det legges til rette
for lek i det fysiske rom, ved hjelp av romdeling og innredning som innbyr til forskjellig slags lek.
Gjennom barnesamtalene som gjøres med årets skolestartere, kommer det fram at barna i barnehagen bruker hele uteområdet i leken. Leken er viktig, og det lekes ute og inne. Alle barna i jevnaldergruppa blir
nevnt i forbindelse med det å ha en venn. 6-åringene gleder seg til skolestart, til å møte lærer og å få lekser.
Dette er ei gruppe med forventninger.



I forbindelse med fokusområde holdes det avklaringssamtaler og oppfølgingssamtaler som setter mål og
strategier for arbeidet i barnehagen.



Med tanke på helsefremmende avdelinger så jobbes det i mindre grupper slik at enkeltbarnet blir mer synlig, og vi har lesegrupper. Av det viktige helsefremmende arbeidet som gjøres rundt barna er å skape arena
for at vennskap skal oppstå, og å gi de en kompetanse som skal ruste barna til å møte framtida.




Ny medarbeiderundersøkelse avholdes i oktober/november 2017.
Langtidsfraværet i kommunale barnehager er høyt. Årsaken er sammensatt.



Vi har to ansatte med stillingsstørrelser under 50 %. Det er etter ansattes ønske. Ingen er for tiden i ufrivillig deltid.



Den kommunale barnehageenheten har et overskudd i 1. tertial som avviker med ca. 5 % av budsjettrammen for samme periode. Det er mottatt et større tilskudd for barn med nedsatt funksjonsevne, enn det var
budsjettert for.
Tilskuddet blir fordelt som «øremerkede» lønnsmidler i perioden 01.01 – 31.07.17.

Brukere

Medarbeidere

Økonomi


Tertialregnskap for de kommunale barnehagene
Regnskap
30.04.2017

Budsjett
30.04.2017

Budsjettavvik
30.04.2017

Årsbudsjett

199 171

6 474 000

560

Pikhaugen barnehage

2 152 402

2 351 573

562

Høgmo barnehage

1 938 529

1 955 930

17 401

5 337 000

Sum ansvarsområde

4 090 931

4 307 503

216 572

11 811 000
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

1

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
Større tilskudd fra forvaltningssektoren enn budsjettert, vil bli
utjevnet fram til og med juli 17.

Beløp
146 000

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak
Refusjon ved langtidssykmelding gir avvik i forhold til
vikarkostnadene.

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp
50 000

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond

Disposisjonsfond kommunale barnehager

Saldo
31.12.2016
852 508

Saldo
30.04.2017
852 508

40

Av dette
3% buffer
354 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
498 509
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Tekniske tjenester

Nøkkeltall for enheten
2014

2015

Budsjettramme (1.000 kr)

17 302

17 090

Prognose
2017
18 388
16698

Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr

28 921

34 604

34 008

34226

1 278

0

0

0

42

41

41

40

35,87

34,87

34,22

33,72

20,5

19

18

18

52

54

46

46
202
846

Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

2016

Andre nøkkeltall om enheten:
Antall km veg grusdekke
Antall km veg asfaltdekke
Antall parkeringsplasser

210

210

209

Antall veg- og gatelyspunkter

839

847

847

2 460

2 513

2 584

2796

76 601

77 805

76 071

76071

861

820

1001

802

1861

1906

1921

2 609

2 671

2 746

2796

67 936

67 872

67 841

67841

2 616

2 680

2 724

2770

3 604

3 716

3 841

3900

50

51

59

59

100

101

94

94

100 000
m2

100 000
m2

100 000
m2

60 000
m2

19

16

10

6

8

7

4

4

Antall vannforsyningsabonnenter

Enhetsleder
Thorleif Jacobsen

Antall meter vannledning
Antall slamtømmeab. private anlegg boliger
Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger
Antall avløpsabonnenter
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)
Antall avfallsab. bolig/leiligheter
Antall avfallsab. fritidsboliger
Antall utleieboliger
Antall omsorgsboliger
Klargjort industritomt pr 31/12
Antall sentrumsnære ledige boligtomter
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum

Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

2015

Mål
Tertial 1
2017

2016

2017

Brukertilfredshet:
Vann/avløp - resultat for brukeren

5,4

>5,0

Vann/avløp - tillit og respekt

5,8

>5,5

Vann/avløp - service og tilgjengelighet

5,6

>4,6

Vann/avløp - informasjon

5,0

>4,8

5,6

>5,5

5,6

>5,1

Brukere

Vann/avløp - generelt
Opplevd
Vann/avløp - snitt totalt
kvalitet
Resultat for bruker vedr. vaktmestertj.

>4,5

Kvalitet på utført vaktmesterarbeid

>4,6

Service, tillit og respekt fra vaktmestertj.

>4,5

Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.

>5

Kvalitet på utført renhold

>5

Service, tillit og respekt fra renholdspers.

>5

Faglig kvalitet:
Antall timer stengt veg
Målt
kvalitet

0

0

0

0

37 %

35 %

37 %

37 %

Antall lekkasjereparasjoner vann

4

2

1

10

Antall abonnenttimer uten vann

30

75

0

15

Lekkasje vannledninger %
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Resultat
Fokusområde

Måleindikatorer

Mål

692

620

Tertial 1
2017
0

Antall ikke tilfredsstillende vannprøver

0

0

0

0

Antall kjelleroversvømmelser avløp

0

0

0

0

680

620

0

500

2015

Antall meter fornyet vannledning

Antall meter fornyet avløpsledning

2016

Tilfredsst. Tilfredsst.

Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA

500

Tilfredsst. Tilfredsst.
20 %

25 %

Antall utleieboliger (49) utleid til enhver tid

51

>51

Antallomsorgsboliger (98) utleide til enhver tid

93

>91

Andel materialgjenvunnet avfall på henteordning i %

24 %

25 %

2017

Medarbeidere

Medarbeidertilfredshet:
Oppgavemotivasjon

4,3

Mestringstro

4,5

Selvstendighet

4,7

Bruk av kompetanse
Opplevd
Mestringsorientert ledelse
kvalitet
Rolleklarhet

4,4
4,2
4,2

Relevant kompetanseutvikling

4,4

Fleksibilitetsvilje

4,5

Mestringsklima

4,1

Nytteorientert motivasjon

4,6

Fravær:

Målt
kvalitet

Samlet fravær

10,2 %

3,7 %

6,5 %

4,0 %

Langtidsfravær

8,9 %

2,8 %

5,0 %

3,0 %

Korttidsfravær

1,3 %

1,1 %

1,5 %

1,0 %

2

2

3

3

2,7 %

3,8 %

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

0,0 %

Kostnadseffektiv drift:
55 183

80 309

29 187

62 597

Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl.

1 575

1 474

144

524

Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt.

1 113

1 165

276

1 130

Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. ledning

Økonomi

Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg

Målt
kvalitet

88 771

84 978

26 070

84 036

Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3

2 365

2 365

2 365

2 365

Årsgebyr Slamtømming bolig eks. mva. inntil 4m3

1 655

1 700

1 746

1 746

127 066

125 168

35 885

116 574

Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3

2 570

2 570

2 570

2 570

Årsgebyr avfall bolig eks. mva

2 134

2 342

2 553

2 553

Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. ledning

FDV-kostnader pr. m2 eks. mva:
Skole, Barneh., Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalsh.

536

576

Trygdeboliger

348

324

Utleieboliger

294

372

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere



Brukerundersøkelse på vann- og avløpstjenesten ble sist gjennomført i 2015.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Medarbeidere




Medarbeiderundersøkelse ble sist foretatt i 2015.
Sykefraværet var på 6,5% i første tertial.



Bygg avdeling vil ha vakanse på driftsoperatør på rundt 75% i 2017.




Innenfor sjølkostområdene blir eventuelle overskudd/underskudd tilført/tatt av sjølkostfondene.
Årsgebyrene for vann, avløp og avfall ligger under landsgjennomsnittet.



Korrekt vann- og avløpsforbruk blir registrert etter at vannmålerne er lest av og årsavregningen blir
inntatt i etterfølgende års inntekter. Forbruket varierer fra år til år og er vanskelig å budsjettere.
FDV-kostnader for alle kommunale bygg blir av praktiske hensyn etterberegnet ved framlegging av
årsregnskap.
På bygg er det et merforbruk på vedlikehold veg, vinter på kr. 174.000,-. Dette er fordelt på flere
bygg og ansvarsområder og kommer ikke fram i «forklaring på budsjettavvik».


Økonomi



Det er utført mer vintervedlikehold på kommunale veger utover det som var budsjettert (dette gjelder
for øvrig hele vintersesongen 2016-17). Skyldes ustabile værforhold, med stort snøfall og påfølgende
mildvær i flere omganger.

Tertialregnskap for tekniske tjenester

610

Kommunale veger

612

Parkeringsplasser

613

Veg- og gatelys

614

Vannverk

Regnskap
30.04.2017

Budsjett
30.04.2017

Budsjettavvik
30.04.2017

Årsbudsjett

1 572 202

1 297 388

-274 814

3 550 000

Note
1

29 867

45 945

16 078

152 000

196 622

256 060

59 438

812 000

-2 154 899

-1 660 388

494 511

-289 000

2

225 616

401 416

175 800

-41 000

3

-304 000

4
5

616

Slamtømming

617

Avløp og rensing

-2 208 993

-1 460 280

748 713

618

Avfallshåndtering

-2 080 517

-1 730 151

350 366

-289 000

670

Bygg- og eiendomsadministrasjon

876 634

839 445

-37 189

2 304 000

671

Kommunale off. bygg

4 640 589

4 515 419

-125 170

13 261 000

672

Industriutleiebygg

26 111

35 026

8 915

87 000

673

Festeavgifter

1 234 509

1 254 000

19 491

2 508 000

674

Idrettsanlegg

137 003

196 876

59 873

652 000

675

Trygdeboliger

-409 246

-561 963

-152 717

-2 192 000

7

676

Utleieboliger

-455 206

-596 446

-141 240

-2 020 000

8

677

Driftsoperatører

614 198

437 679

-176 519

0

9

678

Renholdere

469 267

507 113

37 846

0

679

Statens hus

-597 495

-606 950

-9 455

-1 820 000

680

Kantine
Sum ansvarsområde

196 594

108 992

-87 602

327 000

2 312 857

3 279 181

966 324

16 698 000

6

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Årsak
Merforbruk vedlikehold vinter

Beløp
-293 000

65 000

Større gebyrinntekter enn budsjettert som hovedsakelig skyldes større vannforbruk enn
budsjettert i 2016.

239 000

1

2

Lavere strømutgifter enn budsjettert. Årsaken kan være lavere
strømpris, lavere strømforbruk
eller lavere vannforbruk eller en
kombinasjon av disse.
Lavere forbruk på drift og vedli-

Avvik med betydning for årsbudsjettet
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Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Tertialrapport I 2017
Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

3

4

5

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
kehold. Dette skyldes at aktivitetsnivået svinger noe med årstidene. Periodiseringen endres for
framtida.
Lavere antall ekstratømminger
for boliger enn forventet. Det er
ikke ført utgifter på denne posten
så langt i 2017.
Lavere forbruk på drift og vedlikehold. Dette skyldes at aktivitetsnivået svinger noe med årstidene. Periodiseringen endres for
framtida.
Feil periodisering på transport av
kompost. Dette er en aktivitet
som ikke pågår om vinteren.
For sent innkomne fakturaer,
bl.a. kverning.

6

7

8

Beløp
105 000

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

119 000

314 000

Større gebyrinntekter enn budsjettert som hovedsakelig skyldes større forbruk enn budsjettert i 2016.

333 000

Salg av metall som var lagret
fra året før, fikk god pris.
Merforbruk vegvedlikehold
vinter.
Merforbruk bygg vedlikehold
Helsesenter. Skyldes bl.a. oppgradering av lokalet til frisør
Merforbruk vegvedlikehold
vinter.
Budsjettert med for høye inntekter.
Budsjettert med for høye inntekter.
Manglende tilskudd fra Husbank.
Avregning for bygg vakt 2016
ble belastet regnskap for 2017.

80 000

50 000

270 000

-90 000
-144 000

-39 000
-177 000

Vakanse på driftsoperatør

-79 000
-33 000
-104 000

Vakanse på driftsoperatør.

9
Merforbruk vedlikehold
Merforbruk lisenser
Merforbruk matriell

-30 489
-36 752
-38 008

Tekniske tjenester sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2016
Disposisjonsfond tekniske tjenester

Saldo
30.04.2017
0

44

0

Av dette
3% buffer
0

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
0
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Nøkkeltall for enheten

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

Prognose
2017
6 282
6 751

2014

2015

6 079

6 545

Disposisjonsfond (1.000 kr)

0

479

388

Fast ansatte

3

3

3

3

2,2

2,2

2,15

2,15

0

0

0

0

0

0

0

0

8,7

8,7

8,7

8,7

1

1

1,15

1,15

14

14

14

Budsjettramme (1.000 kr)

Faste årsverk
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

14

2016

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

NAV Oppdal\Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen brukerperspektivet har vi
gode resultater så langt i år. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi spesielt skal ha
fokus på i år 2017 er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledige under 30 år og innvandrere fra
utenfor EØS. 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 redusert fra samme tid
i fjor. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp for flyktninger som fortsatt er i tilskuddsperioden (5 år) er noe
redusert fra samme tid i fjor. Utbetaling av økonomisksosialhjelp til andre har økt noe sammenlignet med i fjor.
Vi har i snitt utbetalt økonomisk stønad til 69 personer pr. mnd mot 54 stk. i fjor.

Medarbeidere

NAV Oppdal\Rennebu har lavt sykefravær og en god medarbeiderundersøkelse fra høsten år 2016.

Økonomi

Vi er pr. første tertial noe over budsjett. Håper og tror vi skal være på budsjett ved årsslutt. Målet er flere over i
arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak slik at behovet for økonomisk stønad reduseres.

Perioderegnskap for NAV
Regnskap
30.04.2017

Budsjett
30.04.2017

Budsjettavvik
30.04.2017

Årsbudsjett

753 632

662 824

-90 808

1 499 000

750

Nav administrasjon

752

Sosialkontortjeneste Rennebu

754

Andre tiltak

755

Kvalifiseringsprogrammet

756

Økonomisk sosialhjelp
Sum ansvarsområde

4 584 408

593 220

601 404

8 184

0

1 519 756

1 345 000

-174 756

1 899 000

130 456

116 664

-13 792

350 000

1 587 345

1 534 336

-53 009

3 003 000

4 260 228

-324 180

6 751 000

Note

1

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

1

Periodisering budsjett VTAplasser.

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

-174 756

45

Beløp

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
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NAV sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond NAV

Saldo
31.12.2016
388 648

Saldo
30.04.2017
388 648

46

Av dette
3% buffer
203 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
185 648
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Avviksrapportering helse- og oppvekst
Årsregnskap for helse- og oppvekst
Regnskap
30.04.2017
1 409 389
13 611 994

Budsjett
30.04.2017
1 613 555
13 642 932

Budsjettavvik
30.04.2017
204 166
30 939

Årsbudsjett

210

Forvaltning skole

212

Private barnehager

213

Grønn omsorg

13 364

15 544

2 180

108 000

214

Den kulturelle skolesekken

43 460

38 936

-4 524

34 000

215

Forvaltning barnehage

220

Legetjenester
Sum ansvarsområde

Note

4 739 000
39 930 000

672 141

523 164

-148 977

978 000

2 131 643

2 225 640

93 997

5 953 000

17 881 991

18 059 771

177 780

51 742 000

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
210 Forvaltning skole
Avviket skyldes at ikke alle
regninger fra ATb ang. skoleskyss var kommet da regnskapsoversikten ble kjørt.
215 Forvaltning barnehage
Periodiseringsavvik i forhold til
tilskudd til barn med nedsatt
funksjonsevne.
Utbetalt integreringstilskudd i
2017 av midler satt på bundne
fond før årsskiftet

Beløp
204 000

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

-114 000

-86 000
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Beløp

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet
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Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

K.styre

07/110

Rapport: Vurdering av habilitet og saksbehandling

Ola Røtvei

K.styre

07/132

Festekontrakt Lainsbygrenda

Dag H. Gorseth

Vedtak

Iverksettingsrapport

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.”

Ikke fullført.
Hensiktsmessig at arbeidet
utsettes til etter konstituering av nytt kommunestyre,
og ses i sammenheng med
gjennomgang av bl.a. delegeringsreglement.

1. Søknad fra NE datert 4. juni 2007, vedrørende eiendommen gnr. 294 bnr. 31, avslås og eksisterende festekontrakt opprettholdes.
2. Oppdal kommune sin eiendom gnr. 294
bnr. 71 utlyses for utvikling i det åpne
markedet hvor kravet om utleie inngår
ihht gjeldende reguleringsplan. Rådmannen 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.

Fullført vedrørende pkt. 1.
NE orientert om Kommunestyrets vedtak. Pkt. 1.
Ikke fullført vedrørende
vedtak pkt. 2. Avventer
detaljregulering i området.

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.
Hensiktsmessig at arbeidet
utsettes til etter konstituering av nytt kommunestyre,
og ses i sammenheng med
gjennomgang av bl.a. delegeringsreglement.

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

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

Ikke fullført.
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 finan-

K.styre

11/129

Finansiering - rettssak om
Jernbanegjerdet langs Dovrebanen

Gro Aalbu

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.
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Etappe 1 - Stølen - Fjellskolen - Vora er sluttbehandlet i kommunestyret
17.09.14.
Etappe 2 – Stølen – Vangslia er skrinlagt.
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siert for 2011, vi har ikke
fått regning for 2012.
Fremdeles ikke fått sluttregning.

K.styre

14/80

Midtbygda skole 2015 –
Anbud etter ny utlysning

Per Olav Lyngstad

Kommunestyret ønsker å holde den planlagte Bygg innflyttet januar 2016.
fremdriften for Midtbygda skole, og øker
Ettårsbefaring gjennomført
investeringsrammen fra 37 til 47,1 mill. kr.
14.02.2017.
Rådmannen bes om å legge inn fullfinansiering av prosjektet gjennom økt låneopptak og
momskompensasjon i budsjettforslaget for
2015.
Kommunestyret ser at økte rente- og avdragsutgifter vil forrykke den økonomiske balansen
fra 2016 av, noe som må dekkes inn under
neste økonomiplanrullering. Kommunestyrets
prioritering av eldreomsorgen i økonomiplanen 2015-18 står fast, og inndekkingen bør
søkes løst innenfor skolesektorens samlede
rammer.

K.styre

15/2

Nedlegging av enten Drivdalen eller Vollan skole

Leidulf Skarbø

1.
I valget mellom nedlegging av enten Drivdalen eller Vollan skole forholder kommunestyret seg til de 5 alternativene i beslutningsgrunnlaget som har vært ute på høring. Etter
en totalvurdering har kommunestyret kommet
frem til at Vollan skole skal legges ned.
Eventuelle justeringer av kretsgrensene
avklares i forbindelse med egen sak, jfr. pkt 3.
Drivdalen skole skal påkostes på en slik måte
at kravene fra miljørettet helsevern imøtekommes, jfr. beskrivelsene i beslutningsgrunnlagets s. 17 og 18. Rådmannen bes om
å legge frem en sak for kommunestyret slik at
investeringsmidler kan bli bevilget og tiltakene kan bli igangsatt i år.

Fullført. Vollan skole er
nedlagt fra skoleåret
2015/16 av. Bevilgning til
Drivdalen skole er behandlet
i k-sak 15/50.

2.
Nedleggingen skal iverksettes ved utløpet av
skoleåret 2014/2015. Kommunestyret legger
til grunn at nedbemanning skal skje i form av
naturlig avgang, og i det første skoleåret etter
nedleggingen skal ikke budsjettgevinsten tas
ut. Deretter tas gevinsten ut i tråd med kalkylene i beslutningsgrunnlagets s. 24.

Fullført.

3.
Kommunestyret vil ha en vurdering av å
forskriftsfeste skolekretsgrensene, og ber
rådmannen om å legge frem et forslag for
driftsutvalget. Driftsutvalget bes deretter om
å legge sin innstilling ut på høring. Saken skal
sluttbehandles av kommunestyret i løpet av 2.
halvår 2015.
K.styre

15/40

Selskapskontroll Oppdal
Everk AS

Torill Bakken

Fullført

Forvaltningsrevisjonsrapporten” Forvaltnings- Ikke fullført. Arbeidet vil bli
revisjon i selskapet Oppdal Everk AS” tas til
samkjørt i forhold til vedtak
etterretning.
i k-sak15/57

Oppdal kommune og styret i Oppdal
Everk AS gjennomgår gjeldende eierskapsmelding og vurderer hvilke krav det
er realistisk å kunne oppfylle.

Ny revidert eierskapsmelding legges
frem for kommunestyret.

Styret i Oppdal Everk AS bes om å
informere kommunestyret om følgende
spørsmål:

Selskapets driftssituasjon og muligheter
til å kunne oppfylle krav i eierskapsmel-
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dingen.
Styrets vurderinger med bakgrunn i
Reitenutvalgets rapport.
Driftssituasjonen i Vitnett AS og hva
selskapet tilfører innbyggerne i Oppdal
knyttet til leveranser av bredbånd
Ordføreren bes om å rapportere til
kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 31.12.15.

K.styre

15/50

Påkostning Drivdalen skole

Per Olav Lyngstad

Kommunestyret bevilger 3,9 mill til påkostning av Drivdalen skole. Bevilgningen erstatter tidligere bevilgede midler til totalrenovering. Investeringen finansieres med 3,15 mill
i eksterne lånemidler og 0,75 mill i momskompensasjon.

Fullført. Sluttrapport kommer.

K.styre

15/57

Eierskap til Oppdal Everk

Leidulf Skarbø

Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe
som skal komme med en anbefaling om
fremtidig eierskap til virksomheten som
ivaretas av Oppdal Everk AS. Kommunestyret finner det riktig at styret i selskapet gis
mulighet til å legge fram sin anbefaling om
organisering til arbeidsgruppa med utgangspunkt i vedtatte forskriftsendring og lovendring som er bebudet høsten 2015.
Arbeidsgruppa gis følgende mandat:

Foreslå en ny eierskapsmodell for
Oppdal Everk AS sin virksomhet.

Klargjøre hvilken del av virksomheten
kommunen ser det som formålstjenlig å
være eier av.
Rådmannen utpeker sekretær for arbeidsgruppa. Kommunestyret oppnevner selv medlemmene.
Det forventes at arbeidet blir sluttført i løpet
av 1. kvartal 2016.
Medlemmer i arbeidsgruppa:
Kirsti Welander
Heidi Pawlik Carlson
Tor Snøve
Stein Lauritzen
Sigmund Fostad

Fullført.

K.styre

15/61

Nyanlegg Stakksenget Vann
og avløp – vurdering av
anleggsbidrag i utbyggingsavtale

Thorleif Jacobsen

1. Kommunestyret vedtar å fremskynde for
2015 kr 500.000,- til prosjektering av vaanlegg, samt starte opp nødvendig erverv av
ledningsrettigheter for strekningen Halsetløkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4.

Ikke fullført. Forslag til
utbyggingsavtale er oversendt Kinnpiken utvikling
AS.

Beløpet dekkes inn gjennom låneopptak og
belastes område 614 og 617, med 50% på
hvert.
2. VA anlegget Halsetløkka – Stakksenget,
jfr. vedlegg 4 søkes ferdigstilt i 2016 i tråd
med vedtatt handlingsplan og utføres i sin
helhet av Oppdal kommune. Nedre Kinnpiken hytteområde belastes med en forholdsmessig andel på kr 1.536.000,- av kostnadsrammen på 5.120.000,-.
Den forholdsmessige andelen kr 1.536.000,skal innbetales fra Kinnpiken Utvikling AS til
Oppdal kommune, slik: Kr 768.000,- betales
til Oppdal kommune ved dato for Oppdal
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kommune sin kontrakt med valgt entreprenør
for VA anlegget fra Halsetløkka til Stakksenget. Resterende kr 768.000,- betales til
Oppdal kommune pr. den ferdigstillelsesdato
som Oppdal kommune har avtalt med entreprønør på VA anlegget fra Halsetløkka til
Stakksenget.
3. Kommunens andel av prosjektet kr
3.584.000,- finansieres med låneopptak.
Låneopptaket vil bli belastet selvkostområdene for vann og avløp (614 og 617) og som vil
bli tatt inn i gebyrgrunnlaget for kommunens
abonnenter.
Kommunens etablering av VA anlegg fra
Halsetløkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4,
forutsetter at det inngås enighet mellom
Oppdal kommune og Kinnpiken Utvikling AS
om en avtale/utbyggingsavtale for området
som omfattes av detaljreguleringsplan for
Nedre Kinnpiken hytteområde. Rådmann bes
igangsette forhandlinger om utbyggingsavtale
som legges frem for kommunestyret til endelig godkjenning.
K.styre

15/68

Hovedplan Avløp – utvidelse
av budsjettramme

K.styre

15/78

Forvaltningsrevisjonsrapport – Torill Bakken
«Kvalitet på saksbehandlingen» - byggesak

Thorleif Jacobsen

1. Kommunestyret godkjenner å øke kostnadsrammen for prosjektnnr. 6214 «Utarbeidelse hovedplan avløp» med kr. 130.000,- fra
kr. 150.000,- til kr. 280.000,-.
2. Økningen i rammen på kr. 130.000,- finansieres med låneopptak på avløpsområdet.

Ikke fullført. Hovedplanen
legges fram for politisk
behandling sommeren 2017.

Forvaltningsrevisjonsrapport om” Kvalitet på
byggesaksbehandlingen” av 17.08.15 tas til
etterretning. Rådmannen bes om å følge
revisjonens anbefalinger slik:
Utarbeide interne skriftlige rutiner/prosedyrer/veiledninger der de enkelte
fasene i saksbehandlingsprosessen beskrives,
hvilken dokumentasjon som må innhentes,
hvilke krav forvaltningsloven stiller, hvilke
paragrafer i plan- og bygningsloven ulike
saker skal behandles etter, hvilke tidsfristbestemmelser som gjelder, hvilke vurderinger
som må gjøres etc.
1. I større grad utnytte mulighetene i saksbehandlingssystemet ePhorte 5 mht. internkontroll og overvåking av tidsfrister.
2. Innføre krav om dokumentasjon av møter
og kontakt med søkerne.
3. Etablere rutiner for å følge opp vedtatte
byggesaker.
4. Etablere rutiner for oppfølging av ferdigattest og brukstillatelse.
5. Utarbeide en strategi for kommunens
pliktige tilsyn med byggesaker etter plan og
bygningsloven § 25-1, samt utarbeide en årlig
rapport over tilsynsvirksomheten.

Fullført med unntak for pkt
5.

Rådmannen bes om å rapportere iverksettelse
av tiltak til kontrollutvalget innen 31. desember 2015.
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Utvalgssaksnr.
15/118

Sakstittel

Søknad om kommunalt tilskudd til nye barnehageplasser
i Drivdalen barnehage og
Fagerhaug barnehage

Saksbehandler

Dordi Aalbu

Vedtak

1.
Oppdal kommune imøtekommer søknad om
kommunal finansiering av to nye barnehageplasser ved Drivdalen barnehage.

Iverksettingsrapport

Fullført

2.
Oppdal kommune imøtekommer søknad om
kommunal finansiering av seks nye barnehageplasser ved Fagerhaug barnehage, forutsatt
godkjenning av de nye plassene etter plan- og
bygningsloven, miljøretta
helsevern og barnehageloven.
3.
Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide en
utredning om fremtidig barnehagestruktur i
Oppdal der en ser på dimensjonering av antall
nye plasser, geografisk plassering og eierskap.
Utredningen legges fram for
driftsutvalget før behandling av handlingsplan
2017-2020.
K.styre

15/125

Utvikling av kommunale
utleieboliger

Thorleif Jacobsen

Tomtene i Luveien 7, 9, Ospveien 4 og 6 skal
fremdeles eies av Oppdal Kommune da disse
er store og sentrale tomter for kommunen.
Dette er tomter som i dag og i fremtiden er
velegnet både til utleie og evt fremtidige
omsorgsboliger. OPS-løsningen på disse
sentrale tomtene medfører at kommunen
mister råderetten, og et salg etter 20 år er kort
tid med tanke på fremtidige behov i sentrum.
Det vil sannsynligvis alltid være behov for
utleieboliger pga. forskjellige behov hos våre
leietakere. Kommunestyret ber rådmannen
utrede fullfinansiering av nybygg i Luvegen 9
i forslag til handlingsplan 2017-2020.
Salg av Roseringen 26, Mogopsvingen 1a-d
og Skogly inntas som delfinansiering av
utbyggingen i Luvegen 9. Videre skal tap av
husleieinntekter ved eventuelle salg, innarbeides i handlingsplan 2017-2020.

Ikke fullført. Oppføring av
nybygg er vedtatt i HP
2017-20 for gjennomføring i
2018.

K.styre

15/131

Prosjekt Skifermuseum i
Oppdal

Inge Lauritzen

1.
Kommunestyret ser på det framlagte forprosjektet som et spennende innspill i utviklinga
av Oppdalsmuseet for framtida. Kommunestyret støtter vurderingen fra Oppdal Kulturhus KF der en ønsker å gå videre med skiferprosjektet som en integrert del av Oppdalsmuseet, og vil spesielt peke på mulighetene
for å finne fellesløsninger på de områdene
som nevnes i saksopplysningene.

Fullført

2.
Kommunestyret fastslår at det er Oppdal
kulturhus KF som har det administrative og
økonomiske ansvar, samt ledelse av og styring med all aktivitet som foregår og som
foreslås lagt til Oppdalsmuseet.
K.styre

15/139

Bosetting av flyktninger

Synnøve Sletvold Oppdal kommune skal bosette 27 flyktninger
i 2016 og 30 som foreløpig tall i 2017. Råd-
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igangsatt.
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mannen bes om å gjøre nødvendige forberedelser for også å bosette enslige mindreårige
flyktninger innen andre halvdel 2016. Retningslinjer for bruk av flyktningefondet
utarbeides.
K-styre

15/147

Utredning vedr. snøscooterløyper for fornøyelseskjøring

Kirsti Welander

Kommunestyret ber om at bygningsrådet
igangsetter arbeidet med trasevalg for snøscooterløyper i Oppdal kommune.
Ved første gangs fremlegging til bygningsrådet redegjør rådmannen for innholdet i § 4a i
forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark,
og skisserer en plan for hvordan prosessen
kan gjennomføres.

Ikke fullført.

K-styre

16/8

Sentrumsplan. Opparbeidelse
av området Rv 70 - Skifer
hotel

Thorleif Jacobsen

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en
plan for igangsettelse av omlegging av gangog sykkelvegstrekningen langs Ålma fra
jernbaneundergangen og til gangvegen ved
gamle E6.
Rådmannen forbereder sak med plan for
igangsettelse til kommunestyremøtet den 13.
april 2016.

Ikke fullført.

Kommunestyret vedtar å gjennomføre opparbeidelse av området Rv70 - Skifer hotel i
Sentrumsplanen i tråd med «Forprosjekt –
Alternativ 2», utarbeidet av Sweco/Roger
Tokle AS, dat. 20.02.16, men justert med
følgende prinsipper:
●

Gammel E6 mellom Skifer Hotell og
Smak og behag har toveis trafikk for vareleveranser til Aunasenteret, og busser
til Skifer hotel. Dette arealet skal ha
opphøyde gangfelt. Skråparkering mot
Skifer Hotell. Skifermurer mellom hotellet og Smak og behag fjernes sånn at
det blir tilgang til butikker der. Denne
gaten utformes sånn at det kan settes ut
benker og beplantning på sommeren.
Her kan det også legges til rette for målgang på f.eks. Enern. Dette området må
man kunne stenge for trafikk ved behov.
Dette i tråd med vedlagte skisse fra Kyrre Riise/Troll arkitekter AS.

●

Det legges høykvalitetsdekke (heller/stein eller annet) langs viste område i
vedlagte skisse. (Markering med tynnere strek og lysere gråfarge angir hvor
kommune og private anbefales å utvide
høykvalitetsdekke). Fra Ottar Stenbergs
plass og nordover brukes høykvalitetsdekke i tråd med Swecos alternativ 2.
Bruk av annet dekke er viktig for å kode
shared space fra normal gate.

●

BS 15 kan benyttes til å bygge nye
utendørs møteplasser basert rundt aktiviteter. Levende aktivitet skal gi naturlige
møteplasser, og dette området ligger
også strategisk plassert mellom sentrumsgate, Aunasenteret og Domus.

●

BS 14 opparbeides midlertidig med
beplantning, busker og trær, samt benker og gangveier slik at adkomsten mel-
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Arbeidet med å utrede
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lom sentrumsgate og parkeringsplass
foran Aunasenteret er god.
●

Det såkalte “Husa-smuget” blir gang- og
sykkelveg i tråd med den grønne aksen i
Oppdal+. Denne er avgjørende for å få
til den sikre aksen når jernbaneundergangen mot Kåsen-området blir realisert. (Inn- og utkjøring til parkeringsplassen på tomt 284/85 legges via den
store parkeringsplassen på tomt 280/7)

Rådmannen søker å gjennomføre prosjektet
innenfor en kostnadsramme på kr. 14,0 mill.
inkl. mva. Eventuelle overskridelser dekkes
inn gjennom ordinært låneopptak på inntil 3
millioner. Ytterligere overskridelser må evt.
godkjennes av formannskapet.
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med
og inngå avtaler med berørte grunneiere i
området om tilgang til grunn, felles opparbeidelse, herunder eventuell refusjon og grensesnitt for drift og vedlikehold av området.
Prosjektforslag, samt forslag til avtaler legges
fram for formannskapet for godkjenning før
igangsetting av prosjektet.
Kommunestyret ber rådmannen utrede framtidig behov for parkering i og i umiddelbar
nærhet av Oppdal sentrum. Disse momentene
skal belyses særskilt:

Analyse av kapasitetsbehov i et 1020års perspektiv

Behov for flateparkering i sentrum

Behov og muligheter for innendørs
parkeringsløsninger under bakken og i
parkeringshus

Muligheter for finansiering av framtidige parkeringsløsninger
Utredningen legges fram for kommunestyret
seinest i september 2016.
K-styre

16/17

Opparbeidelse Sentrumsplan,
Gang- og sykkelveg langs
Ålma

Thorleif Jacobsen

1.
Rådmannen gis fullmakt til å igangsette
forhandlinger med berørte grunneiere om
erverv av nødvendig grunn til gang- og sykkelveg langs Ålma. Resultatet av forhandlingene legges frem for formannskapet til godkjenning.

Ikke fullført.

Forhandlinger med berørte
grunneiere ved GSV – Ålma
pågår.

Punkt 2 er fullført.
2.
Kommunestyret vedtar at rådmannen skal
Arbeidene pågår.
fremforhandle avtale om oppkjøp av del av
gnr. 280, bnr. 96 (ca. 100m2) som inngår i
byggeområde BS14. Resultatet av slik forhandling legges frem for formannskapet for
godkjenning. Etter at kommunen har fått hånd
om hele BS14, legger rådmann frem sak for
kommunestyret med prosess for utvikling/salg
av eiendommen BS14.
3.
Gammel E6 mellom Skifer Hotel og Smak og
behag har toveis trafikk for vareleveranser til
Aunasenteret, og busser til Skifer hotel. Dette
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arealet skal ha opphøyde gangfelt. Skråparkering mot Skifer Hotell. Skifermurer mellom
hotellet og Smak og behag fjernes sånn at det
blir tilgang til butikker der. Denne gaten
utformes sånn at det kan settes ut benker og
beplantning på sommeren. Her kan det også
legges til rette for målgang på f.eks. Enern.
Dette området må man kunne stenge for
trafikk ved behov. Kommunestyrets vedtak i
møte 09.03.16, sak K16/8 forblir som tidligere vedtatt.
4.
Anbud bygges opp ved opsjoner, slik at evt.
behov for saldering mot total kostnadsramme
kan skje. Følgende elementer kan vurderes:

Redusert bruk av høykvalitetsdekke

Redusert opparbeidelse BS 15

Ny G/S-veg langs Ålma
5.
Gjeldende kostnadsramme er kr. 19,7 mill. Av
dette er kr. 5,7 mill. disponert nord for Rv70.
Eventuelt behov for revidering av kostnadsramme legges fram for kommunestyret etter
gjennomført anbudsinnhenting.
K-styre

16/23

Årsregnskap og årsmelding
2015 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF

Leidulf Skarbø

Kommunestyret godkjenner årsregnskap og
årsregnskap 2015 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF slik det er fremlagt. Det
regnskapsmessige mindreforbruket på kr
109.051,20 skal disponeres slik:

Fullført

Kr 97,- skal gå til dekning av udekket beløp i
særregnskapets investeringsdel.
Kr 108.954,20 skal avsettes til disposisjonsfond i særregnskapet for foretaket.
K-styre

16/24

Årsregnskap og årsmelding
2015 for Oppdal kulturhus KF

Leidulf Skarbø

K-styre

16/25

Årsregnskap og årsmelding for Leidulf Skarbø
2015

Kommunestyret godkjenner årsregnskap og
årsberetning for 2015 for Oppdal kulturhus
KF slik det er fremlagt.
Kommunestyret legger til grunn at foretaket
dekker inn de akkumulerte udekkede beløpene fra investeringsdelen på kr 133.923,- i
2016-regnskapet.

Fullført

1. Årsregnskapet for 2015 godkjennes som
fremlagt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 3.286.047,09 avsettes til det
generelle disposisjonsfondet.

Fullført

2. Årsmeldingen og årsrapporten for 2015 tas
til orientering.
3. På grunn av forsinket fremdrift i forhold til
budsjetterte investeringsutgifter i 2015 bevilges det følgende investeringsmidler over årets
budsjett:
Se tabell
K-styre

16/26

Sluttrapporter for investeringsprosjekt

Leidulf Skarbø

Kommunestyret tar de vedlagte sluttrapportene for investeringsprosjekt til orientering.

Fullført

K-styre

16/27

Kontrollrapport skatt 2015 –
skatteoppkreverfunksjonen

Torill Bakken

Kommunestyret tar sluttrapporten til orientering.

Fullført

K-styre

16/28

BOAS II – sluttrapport byggeprosjekt

Per Olav Lyngstad

Kommunestyret tar sluttrapporten til etterretning.

Fullført.
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K-styre

16/29

Utbygging Demensbolig –
prosjektorganisering og gjennomføringsmodell

Per Olav Lyngstad

Kommunestyret vedtar foreslått prosjektorganisering og gjennomføringsmodell for prosjektet Demensboliger.

Ikke fullført. Bygningsmessige arbeider oppstartet.

K-styre

16/30

Opparbeidelse Oppdal sentrum – areal mellom Skifter
hotel og Smak og behag/Gsport

Thorleif Jabobsen

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen.

Kommunestyret vedtar endring av
opparbeidelse av arealet mellom Skifer
hotel og Smak og behag/G-sport som
beskrevet i saken og i tråd med skisse 2
(tegning utarbeidet av Sweco, løpenr.
101, dat. 02.05.16)

Ottar Stenbergs plass flyttes til Høgvang-parken.

Ikke fullført. Anbudskonkurranse for utførelse av
arbeidene er gjennomført og
kontrakt er inngått med
entreprenør som starter opp
arbeidene våren 2017.

Ottar Stenbergs plass må utformes i samarbeid mellom Oppdal kommune, Frivilligsentralen og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, avd. Oppdal og tilpasses
den øvrige tiltenkte virksomhet i parken, jfr.
Plankontorets utarbeidete planer.

Arbeid med flytting av Ottar
Stenbergs plass pågår. Det
tas sikte på at ny plass i
Høgvangparken tas i bruk
mai 2018.

K-styre

16/31

Søknad om kjøp av eiendom

Thorleif Jabobsen

Saksdokumenter forelå som nevnt saksinnledningen:
1. Oppdal kommunestyre gir Rådmann fullmakt til å fremforhandle avtale om salg av
eiendommen gnr. 294 bnr. 30. Avtale om salg
skal bygge på de prinsipper som er nedfelt i
saksutredningen og vurderingen ovenfor.
Resultatet av forhandlingene, avtale undertegnet av fester, skal legges frem for Oppdal
Formannskap til endelig godkjenning. Dersom fester ikke aksepterer de av kommunen
fastsatte føringer, kan Rådmann bryte forhandlingene.

Ikke fullført. Forhandlinger
pågår.

K-styre

16/32

Framtidig barnehagestruktur i
Oppdal

Dordi Aalbu

Det skal på nåværende tidspunkt ikke gis
kommunalt tilskudd til nye plasser i sentrum.
Oppdal kommune er i en situasjon der det i
sentrum er godkjent leke- og oppholdsareal
som tilsvarer 32 plasser og som ikke er tatt i
bruk. Prognosene for antall barn i 2021 øker
med 14 barn. Dette gjør at det ikke er nødvendig med utbygging av ny kommunal
barnehage. Med tanke på en fremtidig mulig
knapphet på plasser, bør det utarbeides en
beredskapsplan som vurderer utbygging av
både kommunale, private og foreldredrevne
barnehager i kommunen. I denne sammenheng vurderes også bruk av tomta i Bjørkmoen. I tilfelle initiativ fra private barnehager
som er samlokalisert med grendaskoler om
kommunal overtakelse eller kapasitetsutvidelse bør oppvekstsenter utredes og en må se på
eventuelle driftsmessige fordeler for både
barnehage og skole.

Fullført

K-styre

16/33

Tilstandsrapport for grunnskolen i Oppdal 2015

Dordi Aalbu

Kommunestyret tar tilstandsrapporten for
grunnskolen i Oppdal 2015 til orientering.

Fullført

K-styre

16/34

Lokal forskrift om hvilken
skole de ulike områder i
Oppdal sokner til

Dordi Aalbu

Lokal forskrift om hvilken skole de ulike
områder i Oppdal kommune vedtas slik den
foreligger. Eksisterende opptaksområder
(kretsgrenser) skal fortsatt være gjeldende og
utgangspunkt for hva som er nærskole for den
enkelte elev.

Fullført

K-styre

16/35

Retningslinjer for vedtak og
saksbehandling vedrørende
skoleplass og skolebytte i
Oppdal kommune

Dordi Aalbu

Retningslinjer for vedtak og saksbehandling
Fullført
omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal
kommune vedtas.

K-styre

16/36

Beitekartleggingen 2013-2015
og oppstart med revidering av

Gro Aalbu

1.
Beitekartleggingen utført av Nibio i 20132015 (Nibio-rapport 10/2015) med temakart
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tas til etterretning og benyttes videre som et
verktøy/grunnlag i kunnskapsbasen til kommunen, samt ved rulleringsarbeid med kommuneplanens arealdel.
2.
Revidering av Beiteplan for Oppdal fra 2009
starter umiddelbart og skal gjennomføres
vinteren 2016/17.

2. Ikke fullført –Beiteplan er
under arbeid i regi av oppnevnt styringsgruppe.

3.
Rådmannens forslag til styringsgruppe for
arbeidet vedtas og som kommunestyrets
representanter velges: Kari Toftaker og Idar
Heggvold
K-styre

16/37

Forslag til revidering av
kommunedelplan for trafikksikkerhet for Oppdal 20142018 – Tiltaksdelen

Vigdis L. Thun

I medhold av plan og bygningslovens § 1115, vedtas revideringen av handlingsdelen av
kommunedelplan for trafikksikkerhet for
Oppdal 2014 – 2018 med følgende endringer
etter innspill i forbindelse med offentlig
ettersyn og høring:
Kapittel 5 TILTAKSPROGRAM
5.10.1 Vurdere utforming og trafikksikkerhet
i krysset Ola Setromsveg (gamle E6) v/
Sagtunet.
5.12. Etablere turveg langs Ålma . Strekningen krysser Ola Setromsveg (gammel E6 )
og inn på Inge Krokannsveg. (bak Prøven Bil)
5.9.4. Etablere to nye fotgjengerfelt i Industriveien.
1. Ved Morkelvegen over Industrivegen og
inn mot turvegen i Kåsen.
2. Ved Rødskrubbvegen over Industrivegen
og mot innfarten til Elgtjønna
5.6.3 Gangvei med belysning langs Industriveien, fra krysset Kåsenvegen/Industrivegen
til Fritidsparken.
5.2. Øke hverdagsaktiviteten og redusere
biltrafikken ved satsing på aksjon skoleveg og
arbeidsveg i hele kommunen.
5.9. Parkering og hente/bringe situasjonen ved
Drivdalen skole vurderes i forhold til utforming og sikkerhet.

Fullført.
Det er utarbeidet en ny
løsning i krysset Aunevegen/Bjerkevegen jfr. Pkt. 5
– 9 i tiltaksdelen.

Oppdal kommune søker fylket om penger til
aksjon skolevei 60% av
investeringskostnadene må kommunen stille
som egenandel, 40% fra fylket.
Det har ikke vært søkt om aksjon skoleveimidler de siste årene. Driftsutvalget henstiller
til kommunestyret å ta dette med i handlingsplanen som skal vedtas 22.06.2016. Kommunestyret ber rådmannen vurdere annen løsning
enn rundkjøring i krysset AunevegenBjerkevegen, jfr. pkt. 5-9 i tiltaksdelen. Det
forutsetter at en annen løsning ivaretar trafikksikkerheten på en god måte til en mer
realiserbar kostnad.
K-styre

16/38

Rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal
kommune

Frøydis Lindstrøm

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen.
Med hjemmel i alkoholloven § 1 – 7 d godkjenner kommunestyret foreliggende
Rusmiddelpolitisk Handlingsplan for Oppdal
kommune 2016 – 2020 med følgende:
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I Oppdal kommune er det tillatt å selge
alkohol i gruppe 1 mellom kl.08.00 og
20.00 på hverdager og mellom kl.08.00
og 18.00 på dager før søn- og helligdager, 1. og 17. mai
Den generelle skjenketiden for alkoholholdige drikker i gruppe 1 og 2 opprettholdes som i dag mellom kl. 06.00 -

Fullført
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16/39

Styreutnevnelser i aksjeselskap og kommunale foretak

Kirsti Welander

03.00, og for alkohol i gruppe 3 mellom
kl. 13.00 og 02.00
Skjenketiden for alkoholholdige drikker
i gruppe 1 og 2 i skjenkesteder som ligger i tilknytning til skiheisene opprettholdes som i dag mellom kl. 12.00 02.00, og for alkohol i gruppe 3 mellom
kl.16.00 og 02.00
Det tillates alkoholsalg på nyttårs-,
påske- og pinseaften, i tillegg til valgdager.
Arenaer som hovedsakelig er ment for
barn og unge skal være skjermet for
skjenking av alkohol når de benytte av
barn og unge
Oppdal kommune har 2 ambulerende
skjenkebevillinger
Kommunens eksisterende alkoholpolitikk om vilkår for å få bevilling videreføres
Det overføres et økt kronebeløp til
fritidsklubben som i dag er på kr.90.000
årlig til kr.110.000 årlig. Et fast beløp på
kr. 10.000 avsettes i tillegg årlig til forebyggende tiltak. Beløpets størrelse
skal stå proporsjonalt i forhold til gebyrinntektene.
Oppdal kommune innfører ordning med
at bevillinger ikke skal opphøre automatisk etter 4 år. Vilkår for å få automatisk
fornyet bevilling uten søknad er at det
årlig innleveres vandelsvurdering fra
skjenkeaktører samt at det ikke er noen
endringer i drift.
Det settes et økt fokus på forebyggende
arbeid for barn og unge ved å innarbeide
forslag til planens tiltaksdel i enhetenes
handlingsprogram

1. Oppdal Kulturhus KF
Tor Snøve - 2 år
Gerd-Mette V. Drabløs - 2 år
Ingrid Grøtte Johansson - 1 år
Sivert Vindal - styremedlem - 1 år
Olav Hoel, ansatte representant (velges ikke
av kommunestyret) Varamedlemmer:
Arnt Gulaker - 1 år
Ingrid Mellem - 1 år
Gunnar Myhre - 1 år
Marianne Løkkheim, vararepr. for ansatte
representanten (velges ikke av kommunestyret)
Gerd-Mette V. Drabløs, styreleder, 1 år
Ingrid Grøtte Johansson, nestleder, 1 år
2. Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF
Ola Røtvei - 1 år
Einar Skarsheim - 2 år
Ingvill Dalseg - 2 år
Bjørn Rogstad - 2 år
Nina Mjøen - 1 år
Ola Røtvei, styreleder, - 1 år. Einar Skarsheim, nestleder, - 1 år.
3. Plankontoret for Oppdal, Rennebu og
Rindal
Kirsti Welander, leder
Ola Øie, nestleder
Ingrid Grøtte Johansson – 1 år
Ola Heggem
Styret består av ordførerne i deltagerkommunene og ett medlem som oppnevnes av deltagerkommunene i fellesskap. Rindal kommune
er ny deltagerkommune fra 2015, og ordføre-
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ren i Rindal er styremedlem. Styret velges for
4 år og følger kommunevalgperioden. Styret
velger selv leder og nestleder for 2 år. Ordførerne deler på styreleder- og nestledervervene.
Ordføreren i Oppdal er styreleder i 2016 og
2017. Ordføreren i Rennebu var styreleder i
2014 og 2015. Styret er konstituert.
Ble ikke behandlet.
4. Nordmøre Interkommunale Renovasjon
(NIR) IKS
Er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden.
Ble ikke behandlet.
5. Revisjon Fjell IKS
Er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden.
Ble ikke behandlet.
6. Kontrollutvalg Fjell IKS
Er valgt for denne valgperioden.
Ble ikke behandlet.
7. Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS
Er valgt for denne valgperioden.
Ble ikke behandlet.
8. Oppdal Everk AS
Olav Bjørndal - 1 år
Olav Skjøtskift - 2 år
Cecilie Nitter - 2 år
Mette Flotten - 1 år
Petter Bye - 1 år
Olav Bjørndal, styreleder, - 1 år.
9. Vekst Oppdal AS
Harald Sundseth - 2 år
Arnt Gulaker - 1 år
Arne Braut - 1 år
Ingvill Dalseg - 2 år
Sivert Sæther (ansatterepresentant) Harald
Sundseth, styreleder, - 1 år.
10. Oppdal Næringshus AS
Styret i Oppdal Næringshus AS består i dag
av Jan Bredeveien, styreleder, Bjørg Marit
Sæteren og Trond Mesloe. Generalforsamling
er avholdt.
Ble ikke behandlet.
DELEIDE AKSJESELSKAP
11. Rosenvik AS
Odd Gorseth, styremedlem - 2 år.
12. Mediehuset OPP AS
Kommunestyret vedtok eierskapsmelding den
11.04.2012. Kommunestyret har bedt om at
det blir igangsatt en prosess for salg av 6
aksjer i Mediehuset OPP AS. Dette er ikke
fullført, og kommunestyret har tatt dette til
orientering.
Ble ikke behandlet.
13. Kommunekraft AS
Oppdal kommune har ingen representanter i
styret.
Ble ikke behandlet.
14. Trøndelag Reiseliv AS
Oppdal kommune har ingen representanter i
styret.
Ble ikke behandlet.
15. Norsk Bane AS
Oppdal kommune har ingen representanter i
styret.
Ble ikke behandlet.
16. Midtnorsk Fly og Luftsportsenter AS
Ragnhild H. Skjevik er Oppdal kommunes
representant i styret.
K-styre

16/40

Valg av forliksråd – perioden
2017–2020

Gerd S. Måren

Medlemmer:
1. Trond Mesloe f. 31.05.52
2. Erik Skjøtskift f. 03.02.61
3. Bente Sande f. 09.10.51

59

Fullført

Tertialrapport I 2017
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

Varamedlemmer:
1. Ellinor Svisdal f. 11.04.55
2. Arne Hage f. 28.08.55
3. Siv Anita Rise f. 01.11.77
Som leder ble valgt Trond Mesloe.
K-styre

16/41

Valg av meddommere – SørTrøndelag tingrett – perioden
2017-2020

Gerd S. Måren

Se tabell

Fullført

K-styre

16/42

Valg av lagrettemedlemmer og Gerd S. Måren
meddommere – Frostating
lagmannsrett – 2017-2020

Se tabell

Fullført

K-styre

16/43

Valg av jordskiftemeddommere – Sør-Trøndelag jordskifterett – perioden 2017-2020

Gerd S. Måren

Se tabell

Fullført

K-styre

16/44

Verneområdene i Trollheiemn
– oppnevning av grunneierrepresentant til faglig rådgivende utvalg – valgperioden
t.o.m. 2019

Gerd S. Måren

Som grunneierrepresentant til faglig rådgivende utvalg for verneområdene i Trollheimen for perioden 2016 – 2019 ble valgt Arnt
Vasli. John Torve ble valgt som vararepresentant.

Fullført

K-styre

16/45

Trønders Matmanifest –
signering

Kirsti Welander

Kommunestyret i Oppdal vedtar at Oppdal
kommune ved ordfører signerer Trønders
Matmanifest med Oi - Trøndersk Mat og
drikke.

Fullført

K-styre

16/46

Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 25.05.16

Kirsti Welander

Kommunestyreprotokoll fra møte 25.05.16
godkjennes.

Fullført

K-styre

16/47

Områdereguleringsplan for
Gjevilvassveiene – sluttbehandling

Jan Kåre Husa

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens §11-15 at kommuneplanens
arealdel endres i samsvar i med kart datert
01.04.2016. Endringen omfatter: Fra Gjevilvassosen til Langodden i Gjevilvassdalen
legges det inn formål turveg og samleveg.
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens §12-12 områdereguleringsplan Gjevilvassveiene datert 11.04.2016, med
følgende endringer (framgår i kursiv):

Fullført

Formål med planen, side 12 i "planbeskrivelse, planbestemmelser og konsekvensutredning" endres til: Formålet med reguleringsplanen er å sikre bruken av veiene til preparerte skiløyper. Samtidig skal behovet for
transport i forbindelse med tradisjonelt landbruk, fritidsbruk og vannkraftanlegg ivaretas
resten av året. (Merknad fra TrønderEnergi.)
Veiledende tekst under § 1,andre avsnitt, side
13 "planbeskrivelse, planbestemmelser og
konsekvensutredning" endres til: Søknad om
brøyting av veiene i vintersesongen skal
behandles av kommunen så raskt som mulig
og senest innen to uker etter mottatt søknad
forutsatt at regionale og statlige myndigheter
ikke må høres før vedtak kan fattes, jf. §19-1 i
Plan- og bygningsloven. Styret for Gjevilvassveien SA er høringspart i behandling av
dispensasjonssaker. Søknad om dispensasjon
må være begrunnet. Kommunen vil i sin
behandling av søknader vektlegge synliggjorte behov i forbindelse med næringsutøvelse
og drift og vedlikehold av vannkraftanlegg.
Det kan også gis dispensasjon i perioder det
ikke er snø. Ved innvilget dispensasjon til
brøyting, kan det gis forlenget dispensasjon
hvis det ikke kommer snø etter at veien er
brøytet. Det kan ikke påregnes å få dispensasjon til brøyting i forbindelse med avvikling
av vinterferie og påskeferie. Skiløypa kan
også benyttes som trasé for snøskuter ihht.
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motorferdselloven. (Merknader fra Gjevilvassdalen hytteeierforening/Gjevilvassveiene
SA v/ Styret og TrønderEnergi.)
I konsekvensutredningen er det lagt inn en
enkel beskrivelse av potensiell skredfare, jf.
side 18,19 i "planbeskrivelse, planbestemmelser og konsekvensutredning"
Kommunestyret viser forøvrig til saksinnledning og vedtak i bygningsrådets sak 16/25, og
finner at prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt.
K-styre

16/48

Bompengefinansiering E6
Vindåsliene – Korporals bru.
Behandling i Oppdal kommune

Jan Kåre Husa

1. Oppdal kommune gir sin tilslutning til at
prosjektet E6 Vindåsliene–Korporalsbrua blir
delfinansiert med bompenger.
2. Det legges foreløpig til grunn en investeringskostnad for prosjektet på 1650 mill. kr
(Alle beløp i 2016-kroner). Endelige rammer
(styrings- og kostnadsrammer) vil bli fastsatt
etter ekstern kvalitetssikring (KS2). Det er
forutsatt at 890 mill. kr av investeringskostnaden finansieres med statlige midler. Bompengebidraget er foreløpig beregnet til 760
mill. kr.
3. Innkrevingen skjer i begge retninger i en
automatisk bomstasjon som plasseres på
Fossum.
4. Bompengeperioden er avgrenset til 15 år.
5. Oppdal kommune aksepterer gjennomsnittlige bompengetakster på 37-41 (2016) kr i
bomstasjonen på Fossum. Med gjeldende
forutsetninger tilsvarer dette 38-43 (2016) kr
per passering for kjøretøy i takstgruppe 1 og
76-86 (2016) kr for kjøretøy i takst- gruppe 2.
6. I tråd med nye takstretningslinjer legges det
til grunn at trafikanter i takstgruppe 1 som
betaler med elektronisk brikke oppnår 20
prosent rabatt. Det gis
ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Det
er forutsatt at bompengetakstene blir justert i
samsvar med prisutviklingen.
7. Kostnadsøkningen utover prisstigningen
opp til kostnadsrammen for prosjektet skal
dekkes med statlige midler og bompenger
etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle overskridelser
ut over kostnadsrammen er statens ansvar og
dekkes med statlige midler.
8. Dersom inntektene blir høyere og/eller
finansieringskostnadene lavere enn forutsatt,
skal bompengetaksten reduseres eller bompengeperioden kortes ned. Endelig takst- og
rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk
behandling i god tid før innkrevingen tar til.
9. Dersom det etter at innkrevingen er igangsatt viser seg at bompengeselskapets økonomiske situasjon gjør det nødvendig, kan
bompengeselskapet, etter avtale med Vegdirektoratet, øke takstene med inntil 20 pst. ut
over prisstigningen og/eller forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.
10. Oppdal kommune godkjenner at det blir
satt opp bomstasjon på lokalt vegnett dersom
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det oppstår uønsket trafikklekkasje fra ny E6
inn på lokalt vegnett.
11. Oppdal kommune ber om at Sør–
Trøndelag fylkeskommune garanterer for
nødvendige bompengelån for utbygging av E6
Vindåsliene–Korporalsbrua.
K-styre

16/49

Reguleringsplan for Langberga hytteområde - sluttbehandling

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for Langberga hytteområde. Vedtaket gjelder
plankart datert 16.12.15, VA-plankart revidert
16.12.15, og bestemmelser datert 16.12.15.
med følgende endringer:
Pilsymbol som viser adkomst til tomtene tas
ut av plankartet og VA-plankartet.
Pkt. 6.2. i bestemmelsene får følgende ordlyd:
Adkomst til den enkelte tomt tillates lagt over
disse områdene i samsvar med godkjent
situasjonsplan.
Kommunestyret viser til saksinnledning og
vedtak i sak 15/102, og anser at prinsippene i
§§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt.

Fullført

K-styre

16/50

Revisjon av delegeringsregle- Ane Hoel
mentet for Oppdal kommune –
arbeidsgruppas forslag

Kommunestyrets vedtak i sak K. 16/2 vedtas
med følgende endringer:
1. Vedlegg 6 pkt. 1.5.25 lov om barnehager §
10 tas ut. I vedlegg 4 pkt. 1.3.4 § 10 og 11
fjernes ordet «nye».
2. I vedlegg 5 pkt. 1.3.1, lov om planlegging
og byggesaksbehandling § 32 – 2 fjernes
«som overstiger 10 000.»
3. I strykes Friluftsloven § 3a Ferdsel på vei
eller sti i innmark flyttes fra vedlegg 6 Pkt.
1.5.3 til vedlegg 5 pkt 1.3.4.
4. Klagesaker etter plan-/bygn.loven som er
administrativt avgjort, skal fortsatt behandles
av bygningsrådet før de sendes til fylkesmannen.
Det er videre et mål at flere kommunestyresaker først behandles i driftsutvalget eller
formannskapet slik at disse utvalga innstiller
til kommunestyret innenfor sine ansvarsområder.
I tillegg oppfordres koordineringskomiteen til
å ha regelmessige møter for å holde seg
orientert om saker som er under forberedelse
og avgjøre spørsmål om behandlingsprosedyre, spesielt med tanke på totrinns
politisk behandling. Både rådmannen og
politikerne i koordineringskomiteen har et
ansvar for at denne komiteen fungerer etter
sitt mandat.

Fullført

K-styre

16/51

Søknad om alminnelig skjenkebevilling i Lady Dala

1. Under forutsetning av innvilget serveringsbevilling innvilges søknaden fra Lady Dala
Hege Mellem om alminnelig skjenkebevilling
for alkohol i gruppe 1 og 2.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes fra mandag til torsdag mellom
kl.16.00 og kl.00.00, fredag og lørdag mellom
kl.14.00 og kl. 01.00 og søn- og helligdag
mellom kl.16.00 og kl. 00.00 inne og ute alle
dager.
4. Under forutsetning av dokumentert godkjent prøve i alkoholloven og ingen innvendinger fra politiet eller NAV, godkjennes
Hege Mellom som skjenkestyrer og John
Vammervold som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge Lady Dala har alminnelig skjenkebevilling for alkohol og så lenge
styrer og stedfortreder har en vesentlig innfly-

Fullført

Arild Hoel

Frøydis Lindstrøm
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telse i bedriften. Styrer og stedfortreder
plikter hvert år å fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 22.6.2016
og så lenge det ikke foreligger endringer i
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å
levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om omsetning for året
som har gått. Dette danner grunnlag for
skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/52

Søknad fra Baco AS om
fornyelse av skjenkebevilling i
Bakeriet SPRØ

Frøydis Lindstrøm

1.
Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, 1-7a og
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal
kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra
BACO as om alminnelig skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1,2 og 3 inne på areal merket
«Kafè og Utvidet serveringsareal» og ute - på
avgrenset og merket område gjennom hele
året i Bakeriet Sprø.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketidene for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes til kl.06.00-03.00 inne og ute.
Skjenketiden for alkohol i gruppe 3 fastsettes
til kl.13.00-02.00 inne og ute.
4. Som skjenkestyrer godkjennes Gina
Schønheyder og som stedfortreder godkjennes
Jon Erik Schønheyder. Godkjenningen gjelder
så lenge BACO AS har alminnelig skjenkebevilling i Bakeriet Sprø og så lenge styrer og
stedfortreder har en vesentlig innflytelse i
driften. Styrer og stedfortreder plikter hvert år
å sende inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Det stilles vilkår om at lokalet for skjenking i henhold til fremlagt plantegning markeres tilstrekkelig som et avgrenset område for
skjenking både inne og ute.
6. Bevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så lenge
det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å
levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetning
i året som gikk som grunnlag for kommunens
beregning av skjenkebevillingsgebyr for neste
år.
K-styre

16/53

Søknad fra Bjerkeløkkja AS
om fornyelse av skjenkebevilling

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, 1-7a og
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal
kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra
Bjerkeløkkja AS om alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 i Bjerkeløkkja.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl. 06.00 og 03.00 hver dag
og for alkohol i gruppe 3 mellom kl.13.00 og
02.00 hver dag.
4. Tone Grøtte godkjennes som skjenkestyrer
og Laila Jørgensen godkjennes som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge Bjerkeløkkja AS har alminnelig skjenkebevilling i
Bjerkeløkkja og så lenge styrer og stedfortreder har vesentlig innflytelse i virksomheten.
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Styrer og stedfortreder plikter å levere inn
vandelsvurdering årlig til bevillingsmyndigheten.
5. Bevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så lenge
det ikke er endringer i driften. Bevillingshaver
plikter årlig å levere revisorbekreftede opplysninger om omsetningen i året som har gått.
Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyret neste år.
K-styre

16/54

Søknad fra Bortistu Helmersen Frøydis LindWeiseth om fornyelse av
strøm
skjenkebevilling

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Bortistu Helmersen Weiset om
alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1,2 og 3 i Bortistu Gjestegard, både
inne og ute.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.06.00 og 03.00 ute og inne
hver dag. Skjenketid for alkohol i gruppe 3
settes til mellom kl.13.00 og 02.00 ute og inne
hver dag.
4. Som skjenkestyrer godkjennes Linda Mai
Helmersen Weiseth og som stedfortreder
godkjennes Rune Weiseth. Godkjenningen
gjelder så lenge Bortistu Helmersen Weiset
har skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2
og 3 og så lenge styrer og stedfortreder har en
vesentlig innflytelse på virksomheten. Styrer
og stedfortreder plikter hvert år å fremlegge
vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/55

Søknad fra Cafe Ludvik AS
om å fornye alminnelig skjenkebevilling i Baretta cafe &
restaurant

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Cafe Ludvik as om å fornye sin
alminnelige skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1,2 samt bevilling for å skjenke alkohol i gruppe 3 i lukkede lag i Baretta cafe &
restaurant.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.10.00 og 17.00 mandag til
torsdag og til kl.18.00 på fredag og lørdag.
Skjenketid for alkohol i gruppe 3 settes til
mellom kl.17.00 og 00.00 mandag til lørdag.
4. Inger Berit Nilsen godkjennes som skjenkestyrer og Ludvik Hilmar Nilsen godkjennes
som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så
lenge Cafe Ludvik AS har alminnelig skjenkebevilling i Baretta og så lenge styrer og
stedfortreder har vesentlig innflytelse på
driften. Styrer og stedfortreder plikter hvert år
å levere inn vandel til bevillingsmyndigheten.
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5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7 2016 og
så lenge det ikke foreligger noen endring i
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å
levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om omsetningen i året
som har gått. Dette danner grunnlag for
skjenkebevillingsgebyr neste år.
K-styre

16/56

Søknad fra Cobra Låven AS
v/Ole Dalen om fornyelse av
skjenkebevilling i Låven

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
Fullført
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknad om alminnelig skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1,2 og 3 i Låven inne og ute
hver dag i perioden 1.januar til og med 15.mai
hvert år.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden er satt til mellom kl.15.00 og
02.00 inne og ute hver dag mellom 1.januar
og 15.mai hvert år.
4. Som skjenkestyrer godkjennes Ole Dalen
og som stedfortreder godkjennes Åshild
Jakobsen. Godkjenningen gjelder så lenge
Cobra Låven AS har alminnelig skjenkebevilling i Låven og så lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig innflytelse på driften.
Styrer og stedfortreder plikter å levere vandelsvurdering årlig til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen for året som
har gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyret neste år.

K-styre

16/57

Søknad fra Coop Oppdal SA
om fornyelse av skjenkebevilling i Cafe Klu§ulen

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Coop Oppdal SA om alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2
samt for gruppe 3 i lukkede lag i Cafe
Klau§ulen.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketidene for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl. 09.00 og 19.30 mandag
til lørdag og mellom kl.12.00 og 17.30 på
søn- og helligdag. Skjenketiden for alkohol i
gruppe 1,2 og 3 til lukkede arrangement etter
stengetid fredag og lørdag settes til mellom
kl.19.30 og 02.00.
4. Albert Hesjedal godkjennes som skjenkestyrer og Siw Elin Storrø godkjennes som
stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge
Coop Oppdal SA har alminnelig skjenkebevilling i Cafe Clau§ulen og så lenge styrer og
stedfortreder har vesentlig innflytelse i driften. Styrer og stedfortreder plikter årlig å
sende inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
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gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/58

Søknad fra Grillkroa as om
fornyelse av skjenkebevilling

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Grillkroa as om alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 både
inne og ute. Det er krav om at uteserveringens
areal er tydelig merket.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes til mellom kl.11.00 og 02.00 ute og
inne hver dag. Skjenketid for alkohol i gruppe
3 fastsettes til mellom kl.13.00 og 02.00 ute
og inne hver dag.
4. Geir Hellsaa godkjennes som skjenkestyrer
og Marit Aalmen Hellsaa godkjennes som
stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge
Grillkroa har alminnelig skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1,2 og 3 og så lenge styrer og
stedfortreder har vesentlig innflytelse på
virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter
årlig å fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/59

Søknad fra Grøseth Kafe as
om fornyelse av skjenkebevilling i Grøseth kafe

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7 og 17a og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Grøseth kafè as om alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3
i Grøseth kafè både inne og ute. Det er krav
om at uteserveringens areal er tydelig avgrenset og merket som beskrevet i søknaden.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes til mellom kl.08.00 og 03.00 inne og
ute alle dager. Skjenketid for alkohol i gruppe
3 fastsettes til mellom kl.13.00 og 02.00 inne
og ute alle dager.
4. Per Grøseth godkjennes som skjenkestyrer
og Aud Grøseth Christensen godkjennes som
stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge
Grøseth kafè har alminnelig skjenkebevilling
for alkohol og så lenge styrer og stedfortreder
har en vesentlig innflytelse i bedriften. Styrer
og stedfortreder plikter hvert år å fremlegge
vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om
omsetning for året som har gått. Dette danner
grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste
år.
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16/60

Sakstittel
Søknad fra Grøseth Kafe as
om fornyelse av skjenkebevilling i Nabo’n

Saksbehandler
Frøydis Lindstrøm

Vedtak
1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7 og 17a og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Grøseth Kafè as om alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3
både inne og ute. Det er krav om at uteserveringens areal er tydelig merket og avgrenset.

Iverksettingsrapport
Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.20.00-01.00 mandag til
torsdag, mellom kl. 20.00 og 03.00 fredag og
lørdag og mellom kl.20.00 og 01.00 søndag
og helligdag. Skjenketid for alkohol i gruppe
3 settes til mellom kl.20.00 og 01.00 mandag
til torsdag, mellom kl. 20.00 og 02.00 fredag
og lørdag og mellom kl.20.00 og 01.00 sønog helligdag.
4. Per Grøseth godkjennes som skjenkestyrer
og Aud Grøseth Christensen godkjennes som
stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge
Nabo`n pub har alminnelig skjenkebevilling
for alkohol i gruppe 1,2 og 3og så lenge styrer
og stedfortreder har en vesentlig innflytelse i
bedriften. Styrer og stedfortreder plikter hvert
år å fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetning for året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/61

Søknad fra Kongsvold Fjeldstue AS om fornyelse av
skjenkebevilling

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknad om alminnelig skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1,2 og 3 i Kongsvold Fjeldstue og Kongsvold kro. Med hjemmel i alkoholloven § 4-2 innvilges søknaden også å
omfatte skjenking av eget tilvirket øl. Som
skjenkeareal godkjennes spisesal, salonger,
kro og møterom. Utendørs godkjennes søknaden om å skjenke alkohol i inntun og hage
som er avgrenset med gjerder.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.06.00 og 02.00 inne og ute
hver dag. Skjenketiden for alkohol i gruppe 3
settes til mellom kl.13.00 og 02.00 inne og ute
hver dag.
4. Som skjenkestyrer godkjennes Knut J.
Nyhus og som stedfortreder godkjennes Ellen
Nyhus. Godkjenningen gjelder så lenge
Kongsvold Fjeldstue AS har alminnelig
skjenkebevilling for alkohol ved Kongsvold
fjeldstue og kro og så lenge styrer og stedfortreder har vesentlig innflytelse på virksomheten. Styrer og stedfortreder må levere vandelsvurdering årlig til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7 2016 og
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så lenge det ikke er endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har gått. Dette
danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr
neste år.
K-styre

16/62

Søknad fra Magalaupe camping om fornyelse av skjenkebevilling

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Magalaupe Camping om alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 inne i
resepsjon og pub samt utendørs. Det er et
vilkår for servering utendørs at arealet det
skal skjenkes i er tydelig avgrenset og oppmerket.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden fastsettes til mellom kl.14.0022.00 ute og inne alle dager.
4. Som skjenkestyrer godkjennes Hallvard
Fjeldsetnes og som stedfortreder godkjennes
Anja Ivareng Moene. Godkjenningen gjelder
så lenge Magalaupe Camping har alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og så
lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig
innflytelse på driften. Styrer og stedfortreder
plikter årlig å fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen for året som
har gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/63

Søknad fra Møllen restaurant
og Pizzeria AS om fornyelse
av skjenkebevilling

Frøydis Lindstrøm

Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a og
Fullført
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020
innvilges søknaden fra Møllen restaurant og
Pizzeria AS om alminnelig skjenkebevilling
for alkohol i gruppe 1,2 og 3 både inne og ute.
Det er et krav om at uteserveringen er avgrenset og tydelig merket.
Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
Skjenketid for alkohol i gruppe 1og 2 settes til
mellom kl.13.00 og 03.00 inne hver dag. Ute
settes skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
til mellom kl. 13.00 og 22.00 hver dag bortsett fra fredag og lørdag da skjenketiden settes
til kl.23.00. Skjenketiden for alkohol i gruppe
3 settes til mellom kl.13.00 og 22.00 hver dag
ute og inne bortsett fra fredag og lørdag da
skjenketiden settes til kl.23.00.
Bilal Kara godkjennes som skjenkestyrer og
Eyup Kara godkjennes som stedfortreder.
Godkjenningen gjelder så lenge Møllen
restaurant og Pizzeria har alminnelig skjenkebevilling og så lenge styrer og stedfortreder
har en vesentlig innflytelse i bedriften. Styrer
og stedfortreder plikter hvert år å fremlegge
vandel til bevillingsmyndigheten.
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Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
gjelder så lenge det ikke foreligger endringer i
driften. Bevillingshaver plikter årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetning i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/64

Søknad fra Oppdal Bowling
AS om fornyelse av skjenkebevilling

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
Fullført
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Oppdal Bowling AS om alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.06.00 og 03.00 hver dag.
Skjenketid for alkohol i gruppe 3 settes til
mellom kl.13.00 og 02.00 hver dag.
4. Ranja Toftaker godkjennes som skjenkestyrer og Ingrid Måren Nyseter godkjennes som
stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge
Oppdal Bowling AS har skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1,2 og 3 og så lenge styrer og
stedfortreder har vesentlig innflytelse på
virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter
årlig å levere inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.

K-styre

16/65

Søknad fra Oppdal Hotelldrift
AS om fornyelse av skjenkebevilling i Skifer Hotel

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Oppdal Hotelldrift AS v/Erik Sæther om alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 ute og inne i Hotel
Skifer.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 settes til
mellom kl. 08.00 og 03.00 inn hver dag og ute
mellom kl.08.00 og 02.00 mandag til lørdag
og mellom kl.08.00 og 03.00 søn- og helligdag. Skjenketid for alkohol i gruppe 2 settes
til mellom kl. 08.00 og 03.00 inne og ute hver
dag. Skjenketid for alkohol i gruppe 3 settes
til mellom kl.13.00 og 02.00 inne og ute hver
dag.
4. Som skjenkestyrer godkjennes Erik Sæther
og som stedfortreder godkjennes Andreas
Romanov. Godkjenningen gjelder så lenge
Oppdal Hotelldrift har alminnelig skjenkebevilling i Skifer Hotel og så lenge styrer og
stedfortreder har en vesentlig innflytelse på
virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter
hvert år å fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i drif-
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ten. Bevillingshaver plikter årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/66

Søknad fra Oppdal kafedrift
AS om fornyelse av skjenkebevilling i Oppdalsporten

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 17a
Fullført
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Oppdal kafedrift AS om alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3
ute og inne i Oppdalsporten.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl. 08.00 og 01.30 og for
gruppe 3 mellom kl.13.00 og 01.00.
4. Veslemøy Høvik godkjennes som skjenkestyrer og Ragnar Krogstad som stedfortreder.
Godkjenningen gjelder så lenge Oppdal
kafedrift as har alminnelig skjenkebevilling i
Oppdalsporten og så lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig innflytelse på driften.
Styrer og stedfortreder plikter hvert år å sende
inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger noen endringer i
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å
levere revisorbekreftede opplysninger om
omsetningen i året som har gått. Dette danner
grunnlag for skjenkebevillingsavgiften neste
år.

K-styre

16/67

Søknad fra Oppdal kulturhus
KF om fornyelse av alminnelig skjenkebevilling

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
Fullført
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Oppdal kulturhus KF om alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe1 og 2 i
Oppdal kulturhus. Som skjenkeareal godkjennes Cafe/foaje, Kunstgalleri, Storsal og Allsal
når denne ikke benyttes til skoleformål. I
tillegg godkjennes skjenking i tilstøtende rom
som, Speilsal, Greenroom og Backstage.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes til mellom kl.15.00 og 01.00 hver
dag.
4. Gunn Oline Tokstad Ersvik godkjennes
som skjenkestyrer og Guri Hokseng godkjennes som stedfortreder. Godkjenningen gjelder
så lenge Kulturhuset har alminnelig skjenkebevilling og så lenge styrer og stedfortreder
har en vesentlig innflytelse i driften. Styrer og
stedfortreder plikter å hvert år sende inn
vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger noen endringer i
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å
levere revisorbekreftede opplysninger til
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bevillingsmyndigheten om omsetningen i året
som har gått. Dette danner grunnlag for
skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/68

Søknad fra Oppdal Restaurantdrift AS om fornyelse av
skjenkebevilling i Onkel
Pudder

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
Fullført
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Oppdal Restaurantdrift om alminnelig skjenkebevilling i Onkel Pudder for alkohol i gruppe 1,2 og 3.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes til mellom kl. 12.00 og 02.00 ute og
inne hver dag. Skjenketid for alkohol i gruppe
3 fastsettes til mellom kl. 16.00 og 02.00 ute
og inne hver dag.
4. Nathalie Gotheim Lønset godkjennes som
skjenkestyrer og Rune Skreen godkjennes
som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så
lenge Oppdal Restaurantdrift har skjenkebevilling for alkohol i Onkel Pudder og så lenge
styrer og stedfortreder har vesentlig innflytelse på virksomheten. Styrer og stedfortreder
plikter årlig å levere inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.

K-styre

16/69

Søknad fra Oppdal Uteliv AS
om fornyelse av skjenkebevilling i Spisbar

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Oppdal uteliv AS om alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3
ute og inne i Spisbar. Det er krav om at
uteserveringen er tydelig avgrenset og oppmerket.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.10.00 og 03.00 ute og inne
hver dag. Skjenketiden for alkohol i gruppe 3
settes til mellom kl.12.00 og 03.00 ute og inne
hver dag.
4. Rello Got godkjennes som skjenkestyrer og
Vegard Øverhaug som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge Oppdal Uteliv AS
har alminnelig skjenkebevilling i Spisbar og
så lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig innflytelse i driften. Styrer og stedfortreder
plikter årlig å sende inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
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16/70

Sakstittel
Søknad fra Pizza Oppdal AS
om fornyelse av skjenkebevilling i Peppes Pizza

Saksbehandler
Frøydis Lindstrøm

Vedtak
1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan 20162020 innvilges søknaden fra Pizza Oppdal AS
om alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1,2 og 3 inne og ute i Peppes Pizza.
Det er et vilkår at uteserveringen er tydelig
avgrenset og oppmerket.

Iverksettingsrapport
Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1,2 og 3
inne mandag til torsdag settes til mellom
kl.14.00 og 21.00, fredag og lørdag mellom
kl.14.00 og 22.00 og søn- og helligdag mellom kl.14.00 og 20.00. Skjenketiden for
alkohol i gruppe 1,2 og 3 utendørs mandag til
torsdag settes til mellom kl. 14.00 og 20.00,
fredag og lørdag mellom kl.14.00 og 21.00 og
søn- og helligdag mellom kl.14.00 og 19.00.
4. Mastaneh Jansepar godkjennes som skjenkestyrer og Martin Brøttemsmo Loe godkjennes som stedfortreder. Godkjenningen gjelder
så lenge Pizza Oppdal as har alminnelig
skjenkebevilling i Peppes Pizza og styrer og
stedfortreder har en vesentlig innflytelse i
driften. Styrer og stedfortreder plikter hvert år
å levere vandelsvurdering til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
6. Kommunestyret forutsetter at det skaffes
godkjent stedfortreder snarest.
K-styre

16/71

Søknad fra Stiftelsen
Vognildsbua om fornyelse av
skjenkebevilling i Vognildsbua

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
Fullført
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Stiftelsen Vognildsbua om alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2
og 3 inne og ute ved Vagnildsbua. Det er et
vilkår at det søkte utearealet er avgrenset og
godt oppmerket.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes til mellom kl.12.00 og 03.00.
Skjenketiden for alkohol i gruppe 3 fastsettes
til mellom kl.15.00 og 02.00.
4. Bodil Hokseng godkjennes som skjenkestyrer og Guri Hokseng som stedfortreder.
Godkjenningen gjelder så lenge Stiftelsen
Vognildsbua har alminnelig skjenkebevilling
for alkohol i Vognildsbua og så lenge styrer
og stedfortreder har vesentlig innflytelse på
virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter
årlig å levere inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver plikter å årlig levere inn
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revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/72

Søknad Storli Gard om fornyelse av skjenkebevilling

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§1-7 og 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Storli Gard om alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3. Med
hjemmel i alkoholloven § 4-2 innvilges
søknaden også å omfatte til skjenking av eget
tilvirket øl i egen virksomhet. Som skjenkeareal inne godkjennes spisestue, peisestue,
gammelstua, innestua og Buret. Som utendørs
skjenkeareal godkjennes hageområde med
sittegrupper, trapp og benker på asfaltert
område foran hovedhuset samt ved utepeis på
østsiden og vestsiden av hovedhuset.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.12.00 og 02.00 mandag til
lørdag og mellom kl.12.00 og 00.00 søn- og
helligdag. Skjenketiden for alkohol i gruppe 3
settes til mellom kl.13.00 og 02.00 alle dager.
4. Under forutsetning av dokumentert avlagt
kunnskapsprøve i alkoholloven godkjennes
Hallvard Storli som skjenkestyrer og Wenche
Storli som stedfortreder. Godkjenningen
gjelder så lenge Storli Gard har en alminnelig
skjenkebevilling og så lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig innflytelse på driften.
Styrer og stedfortreder plikter hvert år å
fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/73

Søknad Time Out Company
AS om fornyelse av skjenkebevilling i Time Out Sportsbar

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Time Out Company om alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3
i Time Out Sportsbar.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.12.00 og 03.00. Skjenketiden for alkohol i gruppe 3 settes til mellom
kl.13.00 og 02.00 hver dag.
4. Johnny Johansen godkjennes som skjenkestyrer og Dennis Nguyen Duc godkjennes
som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så
lenge Time Out Company AS har alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i Time Out
Sportsbar og så lenge styrer og stedfortreder
har en vesentlig innflytelse på virksomheten.
Styrer og stedfortreder plikter årlig å levere
inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
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så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver plikter årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/74

Søknad Trollheimsporten
Turistsenter AS om fornyelse
av skjenkebevilling i Trollheimsporten kro

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Trollheimsporten Turistsenter AS
om alminnelig skjenkebevilling inne og ute
for alkohol i gruppe 1,2 og 3 i Trollheimsporten kro.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes til mellom kl. kl.10.00 og 22.00
hver dag bortsett fra fredag og lørdag da
skjenketiden settes til mellom kl.10.00 og
03.00. Skjenketiden for alkohol i gruppe 3
fastsettes til mellom kl.13.00 og 22.00 hver
dag bortsett fra fredag og lørdag da det kan
skjenkes til kl.02.00.
4. Bård Vassli godkjennes som styrer og
Karolina Zander godkjennes som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge Trollheimsporten Turistsenter AS har alminnelig
skjenkebevilling i Trollheimsporten kro og så
lenge styrer og stedfortreder har vesentlig
innflytelse på driften. Styrer og stedfortreder
plikter å sende inn vandelsattest til bevillingsmyndigheten årlig.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke er endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har gått. Dette
danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyret
for neste år.
K-styre

16/75

Søknad Trondhjems turistforening om fornyelse av skjenkebevilling i Gjevilvasshytta

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Trondhjems Turistforening om
alminnelig skjenkebevilling og bevilling for
lukkede lag for alkohol i gruppe 1,2 og 3 i
Gjevillvasshytta.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.12.00 og 02.00 inne og
mellom kl. 12.00 og 23.00 ute alle dager.
Skjenketiden for alkohol i gruppe 3 settes til
mellom kl.16.00 og 02.00 inne og mellom kl.
16.00 og 23.00 ute alle dager.
4. Randi Horghagen godkjennes som skjenkestyrer og Svein Ivar Berg som stedfortreder.
Godkjenningen varer så lenge Trondhjems
Turistforening har alminnelig skjenkebevilling for
alkohol i Gjevilvasshytta og så lenge styrer og
stedfortreder har en vesentlig innflytelse på
virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter
hvert år å levere vandel til bevillingsmyndigheten.
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5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver plikter årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/76

Søknad Vangslia drift AS om
fornyelse av skjenkebevilling i
Vangslia Kro

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Vangslia Drift AS om skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 i Vangslia
kro. Som skjenkeareal godkjennes Vangslia
kro 1.etg, afterski 2. etg. samt terrasse i 1. og
2.etg..

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl.12.00 og 02.00 ute og inne
hver dag. Skjenketiden for alkohol i gruppe 3
settes til mellom kl.16.00 og 02.00 inne og ute
hver dag.
4. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Det er et vilkår for bevillingen at det
innen 1. september er søkt om godkjenning av
ny styrer og stedfortreder. Disse må fylle
vilkårene for styrer og stedfortreder jfr.
alkoholloven 1-7c.
5. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten
om omsetningen i året som har gått. Dette
danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr
neste år.
K-styre

16/77

Søknad Vangslia drift AS om
fornyelse av skjenkebevilling i
Rockoss kafe

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Vangslia Drift AS om alminnelig
skjenkebevilling i Rockoss kafe.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
settes til mellom kl. 12.00 og 02.00 ute og
inne alle dager. Skjenketid for alkohol i
gruppe 3 settes til mellom kl. 16.00 og 02.00
ute og inne alle dager.
4. Lars Vognild godkjennes som skjenkestyrer og Arnulf Erdal godkjennes som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge Vangslia AS har skjenkebevilling for alkohol i
Rockoss kafe og så lenge styrer og stedfortreder har vesentlig innflytelse i virksomheten.
Styrer og stedfortreder plikter hvert år å
levere inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Skjenkestedet har åpent i vintersesongen
om lag mellom 1. desember og 1. mai. Bevillingshaver pålegges årlig å levere revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har gått. Dette
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danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr
for neste år.
K-styre

16/78

Søknad Vangslia drift AS om
fornyelse av skjenkebevilling i
Toppen Restaurant

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Vangslia Drift AS om alminnelig
skjenkebevilling i Toppen Restaurant for
alkohol i gruppe 1,2 og 3.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes til mellom kl. 12.00 og 02.00 ute og
inne hver dag. Skjenketid for alkohol i gruppe
3 fastsettes til mellom kl. 16.00 og 02.00 ute
og inne hver dag.
4. Arnulf Erdal godkjennes som skjenkestyrer
og Lars Vognild godkjennes som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge Vangslia
Drift AS har skjenkebevilling for alkohol i
Toppen Restaurant og så lenge styrer og
stedfortreder har vesentlig innflytelse på
virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter
hvert år å levere inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om omsetningen i året som har
gått. Dette danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/79

Søknad om fornyelse av
skjenkebevilling ved Småbruket

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Småbruket Rønningen om alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2
og 3 inne og ute. Det er et vilkår for å servere
ute at omsøkt areal er tydelig merket.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1og 2 settes
til mellom kl.12.00 og 01.00 inne og ute hver
dag. Skjenketid for alkohol i gruppe 3 settes
til mellom kl.13.00 og 01.00 inne og ute hver
dag.
4. Som skjenkestyrer godkjennes Gro Aalbu
og som stedfortreder godkjennes Jon Aalbu.
Godkjenningen gjelder så lenge Småbruket
Rønningen har skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1,2 og 3 og så lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig innflytelse i virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter årlig å
levere inn vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften. Bevillingshaver pålegges årlig å levere
revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året
som har gått. Dette danner grunnlag for
skjenkebevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/80

Søknad fra Storli Gard om
salgs- og tilvirkningsbevilling

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Storli
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Gard om salgsbevilling for alkohol i gruppe 1
i Storli Gard sine definerte lokaler for utsalg.
2. Det er et vilkår at salget er lagt til lokaler
adskilt fra der det søkes om skjenkebevilling.
3. Med hjemmel i alkoholloven § 4-2 innvilges søknad fra Storli Gard om utvidelse av
salgsbevillingen til å gjelde tilvirkning av
alkoholholdig drikk som ikke er brennevin.
4. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og
20.00 mandag til fredag og mellom kl.08.00
og 18.00 på dag før søn- og helligdag med
unntak av skjærtorsdag da salgstiden er
mellom kl.08.00 og 20.00. Salg og utlevering
av alkohol i gruppe 1 skal ikke skje på sønog helligdag, 1. og 17. mai.
5. Under forutsetning av dokumentert avlagt
kunnskapsprøve i alkoholloven godkjennes
Hallvard Storli som styrer og Wenche Storli
som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så
lenge Storli Gard har salgs- og tilvirkningsbevilling for alkohol i gruppe 1 og så lenge
styrer og stedfortreder har en vesentlig rolle i
bedriften. Styrer og stedfortreder plikter å
fremlegge vandel årlig sammen med omsetningsoppgaven for alkohol.
6. Salgs- og tilvirkningsbevillingen gjelder fra
1.7.2016 og så lenge det ikke foreligger
endringer i driften. Bevillingshaver pålegges
ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede
opplysninger til bevillingsmyndigheten om
omsetningen i året som har gått. Dette danner
grunnlag for salgsbevillingsgebyr for neste år.
7. Det er et vilkår at lokalet for salgs- og
tilvirkning er dokumentert godkjent av mattilsynet.

K-styre

16/81

Søknad fra Auna Handel AS
om fornyelse av salgsbevilling
i Bunnpris Oppdal

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Auna
Handel AS om salgsbevilling for alkohol i
gruppe 1 i Bunnpris Oppdal.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og
20.00 mandag til fredag og mellom kl.09.00
og 18.00 dag før søn- og helligdag med
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgstidene er mellom kl.08.00 og 20.00. Salg og
utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke skje
på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.
4. Som styrer godkjennes Stig Flatmo og som
stedfortreder godkjennes Ingrid Liabø.
Godkjenningen gjelder så lenge Bunnpris
Oppdal har salgsbevilling og så lenge styrer
og stedfortreder har en vesentlig rolle i bedriften. Styrer og stedfortreder plikter hver år å
fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Salgsbevillingen gjelder f.o.m 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger endringer i driften.
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede opplysninger til
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bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som gikk. Dette danner grunnlag
for beregning av salgsbevillingsgebyr for
neste år.
K-styre

16/82

Søknad fra Coop Oppdal SA
om fornyelse av salgsbevilling
i Coop Mega Oppdal

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Coop
Oppdal SA om salgsbevilling for alkohol i
gruppe 1 i Coop Mega Oppdal.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Salgstidene settes til mellom kl.09.00 og
20.00 mandag til fredag og mellom kl.09.00
og 18.00 dag før søn- og helligdag med
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgstiden er mellom kl.09.00 og 20.00. Salg og
utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke skje
på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.
4. Som styrer godkjennes Roger Vollan og
som stedfortreder godkjennes Ingrid Hage.
Godkjenningen gjelder så lenge Coop Mega
Oppdal har salgsbevilling og så lenge styrer
og stedfortreder har en vesentlig rolle i bedriften. Styrer og stedfortreder plikter å hvert år
fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så
lenge det ikke foreligger endringer i driften.
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som gikk. Dette danner grunnlag
for salgsbevillingsgebyret neste år.
K-styre

16/83

Søknad fra Festa handel om
fornyelse av salgsbevilling i
Joker Festa

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Festa
handel om salgsbevilling for alkohol i gruppe
1 i Joker Festa.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Salgstidene settes til mellom kl.09.00 og
18.00 på mandag til fredag og mellom
kl.09.00 og 17.00 dag før søn- og helligdag.
Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 skal
ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.
4. Som styrer godkjennes Ingrid Nyvold og
som stedfortreder godkjennes Fiona Nyvold.
Godkjenningen gjelder så lenge Festa handel
har salgsbevilling i Joker Festa og så lenge
styrer og stedfortreder har en vesentlig rolle i
bedriften. Styrer og stedfortreder plikter å
fremlegge vandel årlig sammen med omsetningsoppgaven for alkohol.
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så
lenge det ikke foreligger endringer i driften.
Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å
levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som har gått. Dette danner
grunnlag for salgsbevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/84

Søknad fra Frode Ledal om
fornyelse av salgsbevilling i

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Oppdal kommune
2016-2020 innvilges søknaden fra Frode
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Ledal om salgsbevilling i Rema 1000 for
alkohol i gruppe 1.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og
20.00 mandag til fredag og mellom kl.08.00
og 18.00 dag før søn- og helligdag med
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgstiden er satt til mellom kl.08.00 og 20.00. Salg
og utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke
skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.
4. Som styrer godkjennes Frode Ledal og som
stedfortreder godkjennes Gunn Kristin Mellemseter. Godkjenningen varer så lenge Frode
Ledal har salgsbevilling i Rema 1000 så lenge
styrer og stedfortreder har en vesentlig rolle i
bedriften. Styrer og stedfortreder plikter hvert
år å fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så
lenge det ikke foreligger endringer i driften.
Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å
levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som gikk. Dette danner grunnlag
for salgsbevillingsgebyret neste år.

K-styre

16/85

Søknad fra Gro Myran om
fornyelse av salgsbevilling i
Spar Oppdal

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Gro
Myran AS om salgsbevilling for alkoholholdige drikker i gruppe 1 i Spar Oppdal.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og
20.00 mandag til fredag og mellom kl. 09.00
og 18.00 dag før søn- og helligdag med
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgstidene er mellom kl.08.00og 20.00. Salg og
utlevering av alkoholholdigdrikk i gruppe 1
skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17. mai.
4. Som styrer godkjennes Gro Myran og som
stedfortreder godkjennes Elin Nyseter.
Godkjenningen gjelder så lenge Spar Oppdal
har salgsbevilling og så lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig rolle i bedriften.
Styrer og stedfortreder plikter hvert år å
fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Salgsbevillingen gjelder f.o.m 1.7.2016 og
så lenge det ikke foreligger noen endringer i
driften.
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som gikk. Dette danner grunnlag
for beregning av salgsbevillingsgebyr for
neste år.
K-styre

16/86

Søknad fra Lønset Handel om
fornyelse av salgsbevilling

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Lønset
Handel om salgsbevilling for alkohol i gruppe
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1. 2. Bevillingshaver må kunne dokumentere
et tilfredsstillende system for internkontroll
etter alkoholloven.
3. Salgstidene settes til mellom kl.09.00 og
20.00 mandag til fredag og mellom kl. 09.00
og 18.00 dag før søn- og helligdag med
unntak av skjærtorsdag da salgstiden er
mellom kl.09.00 og 20.00. Salg og utlevering
av alkohol i gruppe 1 skal ikke skje på sønog helligdager, 1. og 17. mai.
4. Som styrer godkjennes Odd Inge Sliper og
som stedfortreder godkjennes Evy Forseth.
Godkjenningen gjelder så lenge Lønset Handel har salgsbevilling for alkohol i gruppe 1
og så lenge styrer og stedfortreder har en
vesentlig rolle i bedriften. Styrer og stedfortreder plikter å fremlegge vandel årlig sammen
med omsetningsoppgave for alkohol.
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så
lenge det ikke foreligger endringer i driften.
Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å
levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som har gått. Dette danner
grunnlag for salgsbevillingsgebyr for neste år.
K-styre

16/87

Søknad fra NG KIWI Midt
Norge AS om fornyelse av
salgsbevilling i KIWI Oppdal

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra NG
Kiwi Midt Norge om salgsbevilling for alkohol i gruppe i Kiwi Oppdal.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og
20.00 mandag til fredag og mellom kl.08.00
og 18.00 dag før søn- og helligdag med
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgstiden er mellom kl.09.00 og 20.00. Salg og
utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke skje
på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.
4. Som styrer godkjennes Anne Indergård
Dahle og som stedfortreder godkjennes
Kristin Morsund. Godkjenningen gjelder så
lenge NG Kiwi Midt Norge har salgsbevilling
i Kiwi Oppdal og så lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig rolle i bedriften. Styrer
og stedfortreder plikter hvert år å fremlegge
vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så
lenge det ikke foreligger endringer i driften.
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som gikk. Dette danner grunnlag
for salgsbevillingsgebyret neste år.
K-styre

16/88

Søknad fra Oppdal kafedrift
AS om fornyelse av salgsbevilling i Oppdalsporten

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Oppdal
Kafedrift AS om salgsbevilling for alkohol i
gruppe 1 i Oppdalsporten.
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
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3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og
20.00 mandag til fredag og mellom kl.08.00
og 18.00 dag før søn- og helligdag med
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgstiden er mellom kl. 08.00 og 20.00. Salg og
utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke skje
på søn- og helligdager 1. og 17.mai.
4. Som styrer godkjennes Agate Wichrowska
og som stedfortreder godkjennes Gry Nordheim. Godkjenningen gjelder så lenge Oppdal
Kafedrift AS har salgsbevilling i Oppdalsporten og så lenge styrer og stedfortreder har en
vesentlig rolle i bedriften. Styrer og stedfortreder plikter å hvert år fremlegge vandel til
bevillingsmyndigheten.
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så
lenge det ikke foreligger endringer i driften.
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som gikk. Dette danner grunnlag
for salgsbevillingsgebyr neste år.
K-styre

16/89

Søknad fra Oppdalsmat AS
om fornyelse av salgsbevilling
i Oppdal Smak og Behag

Frøydis Lindstrøm

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden fra Oppdalsmat AS om salgsbevilling for alkohol i
gruppe 1 i Smak og Behag.

Fullført

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3. Salgstidene settes til mellom kl.09.00 og
19.00 mandag til fredag og mellom kl.09.00
og 18.00 på dag før søn- og helligdag med
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgstiden settes til mellom kl.09.00 og 19.00. Salg
og utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke
skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
4. Som styrer godkjennes Hanne Munkvold
og som stedfortreder godkjennes Paul Joar
Haaker. Godkjenningen gjelder så lenge
Smak og Behag har salgsbevilling og så lenge
styrer og stedfortreder har en vesentlig rolle i
bedriften. Styrer og stedfortreder plikter hvert
år å fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så
lenge det ikke foreligger endringer i driften.
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som gikk. Dette danner grunnlag
for salgsbevillingsgebyr neste år.
K-styre

16/90

Søknad om fornyelse av
Vinmonopolet sin salgsbevilling

Frøydis Lindstrøm

Med hjemmel i alkoholloven og RusmiddelFullført
politisk handlingsplan for Oppdal kommune
2016-2020 innvilges søknaden fra AS Vinmonopolet om salgsbevilling for alkoholholdige drikker i gruppe 2 og 3 ved utsalgsstedet
i Domus Oppdal. Salgsbevillingen gjelder fra
1.7.2016 og så lenge det ikke skjer endringer i
driften.

K-styre

16/91

Valg av nytt styremedlem i
Oppdal kulturhus KF

Kirsti Welander

Som nytt styremedlem i Oppdal kulturhus KF
velges Knut Sneve.

Fullført

K-styre

16/92

Verneområdene i Trollheimen

Gerd S. Måren

Kommunestyret velger Wenche Storli som

Fullført
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nytt varamedlem til faglig rådgivende utvalg
for verneområdene i Trollheimen i stedet for
Jon Torve, for resten av inneværende valgperiode.

K-styre

16/93

Søknad om permisjon fra
politiske verv – august 2016 –
juli 2017

Gerd S. Måren

Med hjemmel i kommuneloven, § 15-2, gis
Gerd Staverløkk permisjon fra sine politiske
verv i perioden august 2016 – juli 2017.
I kommunestyrer trer Maiken Snøve inn som
fast representant for samme periode.
I formannskapet/valgstyret, hvor
G.Staverløkk er 3.varamedlem, rykker varamedlemmer opp i den rekkefølge de er valgt
for samme periode.
I klagenemnda velges Eirin Heggvold for
samme periode.
I samarbeidsutvalg for ungdomsskolen velges
Eirin Heggvold for samme periode.
I Nordenutvalget velges Ragnhild Skjevik
som medlem/nestleder for samme periode.

Fullført

K-styre

16/94

Tertialrapport I 2016

Leidulf Skarbø

Kommunestyret tar tertialrapport I 2016 til
orientering.

Fullført

K-styre

16/95

Budsjettregulering I 2016

Leidulf Skarbø

Driftsbudsjettet for 2016 reguleres på følgende måte:
Se tabell

Fullført

K-styre

16/96

Generalforsamling i Oppdal
Everk AS

Leidulf Skarbø

Kommunestyret viser til innkallingen til
generalforsamling i Oppdal Everk AS, og gir
ordføreren fullmakt til å

Godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og utdeling av utbytte

Fastsette godtgjørelsen til styrets medlemmer

Godkjenne revisors godtgjørelse

Velge styremedlemmer og styreformann
i tråd med vedtak i k-sak 39/2016

Fullført

K-styre

16/97

Søknad om kommunal garanti
– nytt kunstgressdekke

Leidulf Skarbø

1. Oppdal kommune stiller garanti i form av
simpel kausjon for Oppdal idrettslag sitt lån
på kr 877.500 hos Sparebank1 SMN til finansiering av nytt kunstgressdekke.

Fullført

2. Garantien nedtrappes suksessivt i takt med
nedbetalingsplanen for lånet, som skal være 2
års avdragsfrihet og deretter 3 års nedbetaling
etter annuitetsprinsippet. Periodene løper fra
tidspunktet for låneutbetaling.
3. Ved annen nedbetaling enn forutsatt i
nedbetalingsplanen gjelder garantien i maksimalt 1 år etter utgangen av de 5 årene.
K-styre

16/98

Nærmiljøanlegg ved Midtbygda skole

Leidulf Skarbø

1. Kommunestyret ser positivt på det engasjementet som er skapt rundt et nærmiljøanlegg ved Midtbygda skole, og bevilger kr
875.000 over årets investeringsbudsjett for å
løse de mest presserende behovene. Bevilgningen finansieres på følgende måte:
Midtbygda og Lønset skole sitt disposisjonsfond: kr 700.000
Momskompensasjon: kr 175.000
2. Kommunestyret har til hensikt å omdisponere ubrukte midler fra utbyggingen av Midtbygda skole til nærmiljøanlegg ved skolen, og
ber rådmannen legge frem en ny bevilgningssak når prosjektregnskapet for skolen er
avsluttet. I denne saken skal det også gjøres
nærmere rede for andre finansieringskilder.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å
fortsette samarbeidet om et nærmiljøanlegg
ved Midtbygda skole, og å komme tilbake
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med en plan for etappevis prioritering i forslaget til handlingsplan for 2018-2021.
K-styre

16/99

Kommunereformen – valg av
løsning for Oppdal kommune

Leidulf Skarbø

1. Kommunestyret vedtar at Oppdal kommune skal slå seg sammen med Rennebu kommune.
2. Kommunestyret viser til fremforhandlet
intensjonsavtale av 04.05.16 mellom Oppdal
kommune og Rennebu kommune, og vedtar
avtalen.

Fullført. Vedtaket er oversendt til fylkesmannen med
alle underliggende dokument som er forespurt.

3. Kommunestyret oppnevner formannskapet
som medlemmer i felles arbeidsgruppe i
perioden 22. juni 2016 til vedtak om fellesnemd foreligger våren 2017.
4. To innbyggerundersøkelser i Oppdal kommune anses i nåværende situasjon å gi tilstrekkelig grunnlag til å vedta at det ikke
gjennomføres folkeavstemming i Oppdal
kommune.
K.styre

16/100

Handlingsplan for 2017 –
2020

Leidulf Skarbø

Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget Fullført. Vedtaket følges
fra rådmannen med de vedtatte endringene
opp i budsjettforslaget og
som kommunens handlingsplan for 2017egne saker.
2020.
Se tabell
1. For budsjettposten Oppgradering av kommunale veier øremerkes 22,2% av rammen til:
o kommunalt driftet gang- og sykkelvei, samt
andre kommunale tiltak for å bedre framkommelighet og sikkerhet for gående og
syklende. For handlingsplanperioden utgjør
dette årlig omlag 200 000 av 900 000.
2. a) (forutsatt kommunesammenslåing) Det
bevilges ytterligere 300 000 årlig i planperioden til framkommelighets- og sikkerhetstiltak
for myke trafikanter. Dette dekkes inn ved å
bruke av økte frie midler.
2. b) (forutsatt at det ikke blir kommunesammenslåing) Fra og med 2018 bevilges det
ytterligere 300 000 årlig i planperioden til
framkommelighets- og sikkerhetstiltak for
myke trafikanter. Dette dekkes inn ved å
bruke av økte frie midler.
Tillegg til første del av formannskapets
innstilling vedrørende ferdigstillelse i sentrum:
Innhentede anbud viser at det er nødvendig
med en tilleggsbevilgning på 4,5 mill over
årets investeringsbudsjett for å kunne inngå
kontrakt med entreprenør. Av de 8 mill i
investeringsmidler bevilger kommunestyret
derfor 4,5 mill over 2016-budsjettet med
følgende finansiering:
Momskompensasjon kr 900.000
Eksternt lån kr 3.600.000
De resterende investeringsmidlene på 3,5 mill
tas inn over 2017-budsjettet, blant annet for å
ta høyde for gangveg ved Ålma, grunnerverv
og øvrige kostnader for ferdigstillelse.
Varaordførers godtgjørelse økes fra 20% til
40% av ordførers godtgjørelse med virkning
fra 01.01.2017.
Økonomiske konsekvenser:
Ansvarsområde 232 Politiske organer styrkes
med kr. 215 000 fra og med 2017.
Inndekning:
Økte frie inntekter i rammeoverføringene fra
staten.
Boligfelt på Driva: I forbindelse med legging
av ny vann- og avløpsledning høsten 2016
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klargjøres det 4 tomter, B11 - B 14. Den
beregnede, totale opparbeidelseskostnaden
legges til grunn for beregning av tomtepriser.
Som tilskudd til Studiesentret.no kr 60000,pr. år i tidsrommet 2017-2020. Tiltaket dekkes gjennom økt bruk av frie midler.
Vedtatte verbalforslag:
Rådmannen bes utrede en økonomisk
støtteordning for idretts-/kulturarrangement.
Ordningen skal omhandle hvordan det etter
utlysning og søknad kan tildeles støtte til
arrangement i Oppdal i regi av frivillige lag
og organisasjoner. Utredningen legges fram i
kommunestyremøtet i november 2016.
Formannskapet ber rådmannen utrede
opparbeidelse for å klargjøre nye boligtomter
i Driva boligfelt. Det legges til grunn en
etappevis utbygging. Utredningen legges fram
i fbm. kommunestyrets behandling av handlingsplanen 22.juni 2016.
Kommunestyret ber om at det i forbindelse
med budsjett for 2017 utredes drift av skolekantine i kantina ved Oppdal Distriktsmedisinske Senter (ODMS) i lokalene til Spiskammerset, som er eid av det kommunaleide
selskapet Vekst.
Med bakgrunn i ungdomsrådets innspill om
rullepark i Oppdal sentrum, ber kommunestyret rådmannen legge frem en utredning for
området rundt nåværende skatepark - idrettshallen og skolen "Campus Oppdal". Kommunestyret ber om at ungdomsråd, idrettslag og
andre aktører eksempelvis brukere av skateparken, får komme med innspill i dette arbeidet. Utredningen bør også ta stilling til om
området mellom Inge Krokanns vei, Ålma og
Oppdal videregående skole bør reguleres til
skole og idrett.
Kommunestyret ber ordfører ta kontakt
med fastlegene i Oppdal med henblikk på en
samlokalisering av alle fastlegene ved
ODMS. Arbeidet må innebære dialog om hva
som er gode løsninger for Oppdals framtidige
lege- og helsetilbud, herunder tilrettelegging
for kommunal legevakt og turnuslegeordning.
Kommunestyret legger opp til at de økonomiske midlene som brukes til drift av
skiløypenettet, vertskapsfunksjonen og miljøprosjektet i sentrum, samles i en egen budsjettpost, Fellesgodeprosjektet, i budsjettet for
2017. Dette blir kommunens bidrag sammen
med bidragene fra næringslivet i det pågående
arbeidet med etablering av en fellesgodefinansiering for utvikling av Oppdal som
reisemål og økt bosetting i kommunen. Det er
en forutsetning at forvaltningsopplegget for
pengene fastlegges av mottaker før det skjer
en overføring. Opplegget forutsettes lagt fram
for kommunestyret til orientering.
Kommunestyret ber rådmann om å gå i
snarlig dialog med fotballgruppa i OIL med
mål om å få til en samarbeidsavtale om stell
og vedlikehold av anlegg, ( gressbanen, «
skolebanen», kunstgressbanen ,--) Kommunestyret ber om at nødvendig oppgradering av
anleggene blir vurdert og at forslag til avtale
legges frem for formannskapet for godkjenning.
Oppdal kommune skal bli en Miljøfyrtårnkommune. Kommunestyret ber rådmannen
igangsette arbeidet med sertifisering, og at
dette ferdigstilles i løpet av 2017.
Utredning av idrettshall som ligger ved
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behandlingen av handlingsplan trekkes ut av
saken og behandles som egen sak i kommunestyret til høsten.
K.styre

16/101

Godkjenning av kommunesty- Kirsti Welander
reprotokoll fra møte 22.06.16

Kommunestyret vedtar at kommunestyreprotokoll fra møte 22.06.16 godkjennes.

Fullført

K.styre

16/102

Søknad om endrede skjenketider ved Trollheimsporten
Turistsenter

Med hjemmel i Alkoholloven § 1-7, jfr § 4-4
og pkt. 4.1.4.2 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020, innvilges søknad om endring i skjenketidene ved
Trollheimens Turistsenter til å gjelde:

Fullført

Frøydis Lindstrøm

Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2
fastsettes mellom kl. 06.00 og 03.00 alle
dager. Skjenketiden for alkohol i gruppe 3
fastsettes mellom kl. 13.00 og 02.00 alle
dager.
K.styre

16/103

Søknad om endrede skjenketider for Låven

Frøydis Lindstrøm

Med hjemmel i Alkoholloven § 1-7, jfr. § 4-4
og pkt. 4.1.4.2 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden om endring av skjenketider i
Låven til å gjelde:

Fullført

Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 fastsettes til mellom kl.13.00 og 02.30 ute og inne
alle dager.
Skjenking av alkohol i gruppe 3 fastsettes til
mellom kl. 13.00 og 02.00 ute og inne alle
dager.
K.styre

16/104

Søknad om endring av skjenketider i Nabo`n Pub

Frøydis Lindstrøm

Fullført
Med hjemmel i Alkoholloven § 1-7, jfr.§ 4-4
og pkt. 4.1.4.2 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges søknaden om endring av skjenketidene til
å gjelde:
Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 fastsettes til mellom kl.12.00 og 03.00 alle dager.
Skjenking av alkohol i gruppe 3 fastsettes til
mellom kl.13.00 og 02.00 alle dager.

K.styre

16/105

Søknad om endrede salgstider
for øl i Joker Festa

Frøydis Lindstrøm

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 4-4
og pkt. 4.1.42 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal kommune 2016-2020, innvilges søknad om utvidelse av salgstider ved
Joker Festa til å gjelde:

Fullført

Salgstidene for alkohol i gruppe 1 kan skje
mellom kl.08.00 og 20.00 mandag til fredag
og mellom kl.08.00 og 18.00 dag før søn- og
helligdag. Salg og utlevering av alkohol skal
ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.
K.styre

16/106

Stortings- og sametingsvalget
2017 - fastsetting av antall
valgdager

Gerd S. Måren

Kommunestyret vedtar at stortings- og
sametingsvalget skal foregå over en dag,
mandag 11.september 2017 i Oppdal.

Fullført

K.styre

16/107

Områdereguleringsplan for
Gjevilvassveiene - klage

Jan Kåre Husa

Kommunestyret kan ikke se at klager datert
01.08.2016 fra adv.firmaet Nidaros DA og
adv. Erling T. Eggen inneholder opplysninger

Fullført
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eller momenter som var ukjent for kommunestyret ved behandling av sak 16/47. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.
Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. plan- og bygningslovens §1-9.
Saken oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.
K.styre

16/109

Høring - Forslag til lov om
endring av konsesjonslov,
jordlov og lov om odelsretten
og åsetesretten

Gro Aalbu

Oppdal kommunestyre viser til utsendt
høringsforslag.

Fullført.

Oppdal kommune mener at konsesjonsloven
og odelsloven bør bestå slik den er, med
unntak av forslaget om å fastsette beløpsgrense i forskrifts form. Oppdal er en aktiv
jord- og skogbrukskommune og har i sine
planverk stor fokus på bosetting og næringsutvikling. Gjeldende lovverk gir gode rammebetingelser for å få til nettopp dette.
Oppdal kommune er uenig i forslaget om at
deling av eiendom med formål tilleggsjord og
fradeling av enkelttomt skal unnlates behandling etter jordlovens § 12. Behandling
etter begge lovverk gir en bred vurderingsplattform for å fatte et godt vedtak i hver
enkelt sak.
Oppdal kommune er videre uenig i forslaget
til endringer i jordlovens § 8 om å oppheve
avtaletiden på 10 år. Dette vil svekke forutsigbarheten til leietakerne og vil kunne føre
til dårligere håndhevelse av god agronomi.
Endring i jordlovens § 18 vedr. tilbakebetaling av tilskudd, tilsluttes.

K.styre

K.styre

16/110

16/111

Sanering VA 2016 i Roseringen Tore Samskott
og Neslevegen, utvidelse av
budsjettramme

1.
Kommunestyret godkjenner å øke
kostnadsrammen for prosjekt Sanering vann
Roseringen 2016, prosjekt nr.: 6227, med kr
420 000,-. Kommunestyret godkjenner å øke
kostnadsrammen for prosjekt Sanering avløp
Roseringen, prosjekt nr.: 6228, med kr
639 000,-.
2.
Økningen i rammen med til sammen kr
1 059 000,- finansieres med låneopptak med
fordelingen vann, 614, kr 420 000,- og avløp,
617, kr 639 000,-. Lån tilbakebetales som
serielån over 20 år og økte kapitalkostnader
legges inn i gebyrgrunnlaget.

Driva boligfelt. Utvidelse 4 nye Thorleif Jacobsen 1.
tomter
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Forutsatt at forslag til reguleringsplan
blir sluttbehandlet uten vesentlige endringer i forhold til gjeldende forslag,
vedtar kommunestyret å opparbeide
etappe 1 av utvidelse av boligfelt på
Driva med kr 7.281.500.- Momskompensasjon tilbakeføres prosjektet. Samlet forskutteringskostnad kr 5.825.200,finansieres ved lån av kapitalfondet.
Kostnadene tilbakeføres kapitalfondet

Ikke fullført

Sanering VA Roseringen
2016: 90% ferdig. Det
gjenstår asfaltering og
finpuss.
Sanering VA Neslevegen
2016: Utsatt til 2017 med
oppstart i midten av mai.
Ikke fullført.
Reguleringsplanen ble
sluttbehandlet 15.12.16.
Klagefristen er gått ut og det
er ikke mottatt klager.
Minnelige forhandlinger
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2.

3.

ved salg av boligtomtene, som beskrevet i saksutredningen.
Rådmannen gis fullmakt til å igangsette
forhandlinger med berørte grunneiere
om erverv av nødvendig grunn til opparbeidelse av tomter og ny veg. Resultatet av forhandlingene legges fram for
formannskapet til godkjenning.
Kommunestyret vedtar følgende priser
og vilkår for boligtomter på Driva:

Se tabell.
Tomtepris og opparbeidelseskostnader
reguleres hvert år den 01.01 iht. endringen i konsumprisindeksen fra
01.01.2017.
Det forutsettes de kostnader kommunen har med erverv av areal, skal fordeles på 15 tomter. Disse kostnader inntas
i selvkostberegningen når grunnervervkostnadene er endelig fastlagt.
Oppdal kommune eier selv allerede
grunn i stor del av boligområdet. Som
grunnpris på kommunalt eid areal legges til grunn den pris kommunen i sin
tid kjøpte arealer for med tillegg av indeksregulering frem til det tidspunkt
selvkostnaden fastsettes.
I oversikten ovenfor inngår kostnader
med selve eiendomstransaksjonen. Disse kostnader skal reguleres iht. enhver
tid gjeldende regulativ.
For tomtene gjelder kommunens standard kjøpekontrakt og tomtene er belagt med boplikt. Følgende vilkår vil
fremgå av kontrakten og vil bli tinglyst i
skjøtet:
Det settes som vilkår at bygging på tomta må være igangsatt innen 1- ett – år,
og fullført innen 3 – tre – år, regnet fra
skjøtets utstedelsesdato.
Videre settes som vilkår at tomta overdras til boligbebyggelse. Kjøperen,
eventuell leier eller senere eiere av eiendommen, kan ikke nytte tomta (og
bebyggelsen) til annet enn fast bolig.
Det er derfor ikke anledning til å ta i
bruk bebyggelsen til andre formål.
Det tas forbehold om rett for kommunen til å grave over tomta for å legge og
ha liggende kabler, vann- og kloakkledninger, samt foreta nødvendige reparasjoner av disse. Kommunen skal i så fall
sørge for oppussing etter inngrepet.
Kjøperen plikter å følge de til enhver tid
gjeldende retningslinjer for byggearbei-

87

Iverksettingsrapport
pågår.
Anbudskonkurranse for
utførelse av anleggsarbeider
forberedes slik at arbeidene
kan startes opp når rettigheter til nødvendig grunn er
ervervet.
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der i kommunale boligfelt.
Såfremt vilkåra ikke oppfylles, faller
tomta tilbake til kommunen til samme
pris og kjøperen plikter i så fall å skjøte
tomta tilbake til kommunen i samsvar
med dette. Eventuelle påløpne utgifter
er i så fall kommunen uvedkommende.
4.

5.

K.styre

16/112

Parkeringsutredning Oppdal
sentrum

I budsjettet for 2013 er det bevilget kr
1.000.000,- til legging av nye vann- og
avløpsledninger og som ikke kan dekkes
inn gjennom tomtesalg.
Rådmannen gis fullmakt til å selge
tomtene fortløpende.

Thorleif Jacobsen Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen.
Framtidige parkeringsløsninger i Oppdal
sentrum skal ivareta flere behov. Det skal
finnes sentrale parkeringsplasser for besøkende, handlende og brukere av tjenester i
Oppdal sentrum, og det skal finnes parkeringsplasser i nærhet til sentrum for arbeidstakere og andre som har behov for å stå
parkert over lengre tid. Videre skal det være
mulig for bobiler og turistbusser å finne
tilrettelagte parkeringsplasser i nærhet til
sentrum.
For at de ulike behovene skal ses i sammenheng, ber kommunestyret rådmannen om
følgende:
1.

Utarbeide et forslag til parkeringsordning med avgiftsparkering/tidsbegrensning for de mest sentrale
parkeringsplassene i sentrum. Bygningsrådet involveres underveis i prosessen,
slik at forslaget har politisk forankring
før det legges fram for kommunestyret.

2.

Utarbeide konkret forslag til hvilke
områder som skal ivareta behovene for
gratis langtidsparkering (f.eks. en arbeidsdag).

3.

Utarbeide konkret forslag til sentrumsnær dagparkering for bobiler, biler med
campingvogn og turistbusser inkludert
fasiliteter for strøm og tømming

4.

Utarbeide et forslag til sykkelparkering
som er dimensjonert for framtidig behov
for parkering av transportsykler og elsykler, samt vanlige sykler.

5.

Utrede framtidig behov for parkeringshus og/eller parkering under bakken.

6.

Utarbeide forslag til finansiering av
parkeringsløsningene.

7.

Forslag til ny parkeringsordning sendes
på høring underveis i prosessen, slik at
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Fullført.
Oppdal sentrum – parkeringsutredning II ble vedtatt
av kommunestyret 05.04.17,
sak 17/29.
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ulike interessegrupper kan uttale seg.
Kommunestyret ber om at forslagene legges
fram for kommunestyret seinest juni 2017.
Kommunestyret ber videre om at rådmannen
vurderer behovet for at en helhetlig plan for
parkeringsløsninger i og i nærhet til Oppdal
sentrum innarbeides i vår kommuneplan i
forbindelse med igangsetting av planprosessen for neste periode.
K.styre

16/113

Sentrumsplan - godkjenning
av avtaler

Dag H. Gorseth

Kommunestyret vedtar avtaler med alle
grunneierne slik de foreligger som vedlegg 4
til denne sak. Avtaler undertegnes av ordfører.

Fullført

K.styre

16/114

Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte
14.09.16

Kirsti Welander

Kommunestyreprotokoll fra møte 14.09.16
godkjennes.

Fullført

K.styre

16/115

Tertialrapport II 2016

Leidulf Skarbø

Kommunestyret tar tertialrapport II 2016 til
orientering.

Fullført.

K.styre

16/116

Budsjettregulering II 2016

Leidulf Skarbø

Driftsbudsjettet for 2016 reguleres på følgende måte:

Fullført.

Se tabell.
K.styre

16/117

Reglement for finansforvaltningen

Leidulf Skarbø

Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget Fullført.
av 03.08.16 som Oppdal kommunes finansreglement.

K.styre

16/118

Ny eierskapsmodell for Oppdal Everk AS

Leidulf Skarbø

Kommunestyret viser til arbeidsgruppa sine
vurderinger om ny eierskapsmodell for Oppdal Everk AS, og ber ordføreren om å formidle følgende oppdrag til selskapets styre i en
ekstraordinær generalforsamling:

Igangsatt. Avtalt ekstraordinær generalforsamling i
Oppdal e-verk for å gjennomføring overføring av
aksjene i Vitnett AS til
Oppdal kommune.

Oppdal kommune ønsker at Oppdal Everk AS
skal tilpasse seg endringene i energiloven ved
at anleggsmidler knyttet til kabel- og bredbåndsvirksomhet blir overdratt til Vitnett AS
så snart de avtalemessige forhold er avklart. ,
og at aksjene i Vitnett AS blir overdratt til
Oppdal kommune. Lønnsomhet innenfor
virksomhetsområde Kraftomsetning kan
vurderes. Dersom virksomhetsområdet ikke
gir bedre lønnsomhet enn alternativ plassering
av verdien av kundeporteføljen, avvikles
kraftomsetningen seinest innen 31.12.2018.
Selskapet bes om å planlegge en slik omstilling med sikte på at planen blir lagt frem for
behandling i den ordinære generalforsamlingen i 2017.
K.styre

16/119

Utredning oppvekstsenter ved Dordi Aalbu
Drivdalen og Midtbygda

Kommunestyret ser mange faglige og driftsmessige fordeler med etablering av oppvekstsentre ved kretsskolene i Oppdal gjennom kommunal overtakelse av de private
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Fullført.
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barnehagene ved disse skolene.
Rådmannen bes derfor om å gå i forhandling
med eierne av Lønset barnehage, Midtbygda
barnehage og Drivdalen barnehage med
intensjon om kommunal overtakelse og
organisering som oppvekstsentre fra 1.januar
2018.
Alternativt å vurdere Lønset som avdeling
under Midtbygda.
Følgende forutsetninger legges til grunn for
en avtale:
-Overtakelse skal ikke føre til en kommunal
kostnadsøkning for barnehagesektoren
totalt.
-Bemanningen ved barnehagene skal harmoniseres mot den kommunale bemanningsnormen før overtakelse finner sted.
Forhandlingsresultatet legges fram for kommunestyret til behandling.
Olav Skjøtskift ba om permisjon fra møtet kl.
15.45, som ble innvilget. John Torve tiltrådte
møtet.
K.styre

16/120

Tilskuddssatser for private
barnehager 2017

Stein Arve Staverløkk

I henhold til forvaltningslovens § 16 har de
private barnehagene fått adgang til å uttale
seg om saken før den blir behandlet i kommunestyret. Merknad fra Gnist Barnehager
om at lønnskostnader skal medtas i pensjonsgrunnlaget selv om de ikke er pensjonsgivende tas til følge. Dette gir en økning i
satsene på kr 62,- for små barn og kr 35,- for
store barn.

Fullført.

Kommunestyret fastsetter tilskuddssatsene
til drift for private barnehager til følgende:
Små barn

Store barn

Kr 207 418

Kr 101 886

Tilskuddssatsene til kapital skal følge de
nasjonale satsene.
K.styre

16/121

Utredning ny idrettshall

Thorleif Jacobsen Oppdal kommune, ved rådmann og ordfører
går i dialog med fylkeskommunen for avklare
behovet for idrettshall/flerbrukshall ved
Oppdal videregående skole.
Hallen må tilfredsstille fylkeskommunens,
kommunens og idrettens behov.
Det er en klar forutsetning for Oppdal kommunes videre arbeid med et forprosjekt for ny
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Ikke fullført.

Det er i samarbeid med SørTrøndelag fylkeskommune
startet opp arbeid med å
utrede skisseprosjekt for ny
flerrbrukshall. Skisseprosjektet legges fram for
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16/122

Sakstittel

Høringsuttalelse - skolebruksplan 4 - fase 3

Saksbehandler

Dordi Aalbu

Vedtak
idrettshall/flerbrukshall at eierforhold og
samarbeid mellom STFK og kommunen er
politisk avklart i fylkestinget.

behandling ifm. HP 201821.

Kommunestyret gir følgende høringsuttalelse
til Skolebruksplan 4 – fase 3:

Fullført. Høringsuttalelse er
sendt Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Oppdal videregående skole har stor betydning for Oppdal som attraktivt bosted og
behovet for kompetanse i regionen. Tett
samarbeid mellom videregående skole, lokalt
næringsliv og kommunen er avgjørende for å
sikre at ungdom får fullført yrkesfaglig videregående opplæring. Her har Oppdal videregående skole gode erfaringer med nært
samarbeid med lokale bedrifter. Oppdal
kommune ønsker at samarbeidet utvikles for
flere fagområder for å gi mulighet for større
bredde i fagtilbudet ved Oppdal videregående skole.
Samarbeidet mellom innvandrertjenesten/voksenopplæring og Oppdal videregående skole fungerer godt, og bidrar til å styrke
elevgrunnlaget ved skolen.
Arbeidet med Utviklingsplan for Oppdal
videregående skole ble igangsatt i januar
2015 samtidig med planene for Tiller og
Røros vgs. Mens det for de to sistnevnte
skolene er gjort betydelig arbeid med utviklingsplanene, har arbeidet med utviklingsplan
for Oppdal vgs stått på stedet hvil i ett år, og
er i høringsuttalelsen foreslått stilt i bero i
påvente av avklaringer om ny idrettshall i
Oppdal. Dette medfører at både programtilbudet og behovet for renovering av skolebygningen er satt på vent.
Kommunestyret i Oppdal har en klar forventning om at fylkeskommunen er villig til å
investere i idrettsanlegg ved de videregående
skolene i distriktet i samme grad som de gjør
ved de videregående skolene i Trondheimsregionen. Det innebærer at fylkeskommunen
selv må være villig til å bære investeringskostnader for idrettsanlegg til eget bruk.
Oppdal kommune har invitert til samarbeid
om investeringer, men avklaringer fra fylkestinget foreligger ikke.
Kommunestyret i Oppdal ber om at SørTrøndelag fylkeskommune gjør de nødvendige avklaringer vedrørende investeringer i
gymsal/idrettshall/flerbrukshall i tilknytning
til Oppdal vgs og at arbeidet med utviklingsplan for Oppdal videregående skole tas opp
igjen.
K.styre

16/123

Plan for selskapskontroll i

Norvald Veland

Iverksettingsrapport

Kommunestyret slutter seg til planen for
selskapskontroll i Oppdal kommune for
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K.styre

16/124

Overordnet analyse og forslag
til plan for forvaltningsrevisjon for 2016- 2019

Vedtak

Iverksettingsrapport

valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av
saken. Kontrollutvalget gis myndighet til årlig
rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden.
Norvald Veland

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019
vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1.

2.

3.

” Oppfølging og etterlevelse av
Energi- og klimaplan for Oppdal
2008-2013”
” Kvalitet på saksbehandlingen i
kommunen: -Enkeltvedtak etter
forvaltningsloven"
” Kommunens beregninger av gebyrer for kart og oppmåling
og/eller byggesak ”

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av
Revisjon Fjell IKS.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta
endringer i planperioden, samt å prioritere
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.
K.styre

16/125

Trøndelag brann- og rednings- Ane Hoel
tjeneste IKS - endring av
selskapsavtale

Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS slik
det fremgår av vedlegg 1.

Fullført.

K.styre

16/126

Regulering av festeavgift

1.

Fullført

Dag H. Gorseth

2.

Oppdal kommunestyre vedtar forliksavtale datert 1.9.2016, slik den foreligger som vedlegg 2 til denne sak.
Kostnaden dekkes inn slik:
Tekniske tjenester gis en tilleggsbevilgning på kr 1.810.000. Utgiftsøkningen
dekkes gjennom tilsvarende økning for
skatteanslaget. Øvrige kostnader dekkes innenfor Tekniske tjenester sine eksisterende rammer

K.styre

16/127

Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 19.10.16

Kirsti Welander

Kommunestyret vedtar at kommunestyrepro- Fullført
tokoll fra møte 19.10.16 godkjennes.

K.styre

16/128

Planstrategi for Oppdal kommune 2016 - 2019. Forslag til
offentlig ettersyn og høring

Jan Kåre Husa

Forslag til planstrategi for Oppdal kommune
2016-2019 datert 01.11.2016, legges ut til
offentlig ettersyn og sendes på offentlig
høring i samsvar med bestemmelsene i planog bygningslovens kap. 10.
Forslag til planstrategi gir en oversikt over de
viktigste planoppgaver Oppdal kommune
ønsker å arbeide med i kommunestyreperioden.
Kultur og fysisk aktivitet
Kulturplan vedtatt i 2008 revideres.
Følgende tas ut : Skiløypetrase Hovden Stølen vedtas regulert som en øvre trase.
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Fullført
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Nytt avsnitt øverst under Planstrategi punkt
4.1:
Kommunens plansystem er blitt tallmessig
svært omfattende.
Det kan være behov for å se på strukturen. I
kommende periode skal en se på om det er
mulig å samle noen av planene inn under
større planområder, som kan revideres under
ett. Målet er å skape en mer oversiktlig
planstruktur, hvor de enkelte planområdene
inngår i større helheter, og blir sett bedre i
sammenheng med hverandre.
K.styre

16/129

Trøndelag politidistrikt høringsuttalelse fra Oppdal
kommune

Jan Kåre Husa

Kommunestyret viser til tidligere uttalelser i
fbm. organisering av polititjenesten i regionen, og er tilfreds med framlagt rapport der
politimesteren ønsker å organisere tjenesteenhet Sør med Oppdal som tjenestested.

Fullført

Rapportens konklusjoner synes å ivareta de
vurderinger og anbefalinger som kommunestyret i Oppdal tidligere har tatt opp. Kommunestyret forutsetter at tjenesteenhetens
publikumsoppgaver fortsatt skal utføres
fullverdig ved tjenestested Oppdal.

K.styre

16/130

Høringsuttale - Organisering
av eiendomsoppmålingen.
Forslag til endringer i matrikkellova mv.

Stine Mari M.
Elverhøi

Oppdal kommune støtter ikke forslaget om å
oppheve det kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling. Kommunen støtter heller
ikke forslaget om å overføre føring av matrikkelen til Kartverket.
De viktigste argumentene mot forslaget er at
oppgaven ikke egner seg for markedet, de
negative konsekvensene dette vil ha for
matrikkelen, samt for kommunens samlede
drift. Oppdal kommune mener videre at
forslaget vil kunne medføre økte konflikter,
færre muligheter for innbyggerne å klage,
dyrere tjenester for innbyggerne og et svekket fag- og kompetansemiljø i kommunen.
Det kan også føre til økte kostnader for
kommunene. Kommunene utfører arbeidet
etter selvkostprinsippet i dag, noe som
medfører at kommunen ikke kan ta høyere
gebyrer enn utgiftene kommunen har med å
få utført arbeidet.
Kommunalt ansvar for eiendomsoppmåling
fungerer godt i Oppdal kommune og kommune-Norge generelt, sett i betrakting av vår
historie, bosettingsmønster, geografi og en
bevissthet om eiendomsgrenser som felles
offentlig infrastruktur.
Hverken ventetid, pris eller kvalitet er saklige
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Fullført.
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argument mot dagens organisering. Det er
lite som taler for at oppgavene samlet sett
blir billigere, bedre eller generelt mer tilgjengelige ved å oppheve det kommunale
ansvaret.
K.styre

16/131

Valg av nestleder i 17.maikomiteen for 2017

Anne Kristin
Loeng

Ketil Jacobsen velges som nestleder i hovedkomiteen for 17.mai-arrangementet 2017.

K.styre

16/132

Søknad om salgsbevilling for
alkohol i gruppe 1 ved Oppdal
Bryggerhus

Frøydis Lindstrøm

1.

2.

3.

Fulført.

Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid- Fullført
delpolitisk handlingsplan for Oppdal
kommune 2016-2020 innvilges søknaden
fra Oppdal Brygghus om salgsbevilling for
alkohol i gruppe 1i Auneveien 62.
Bevillingshaver må kunne dokumentere
et tilfredsstillende system for internkontroll etter alkoholloven.
Salgstidene settes til mellom kl. 08.00 til
kl. 20.00 mandag til fredag og mellom kl.
08.00 og 18.00 på dager før søn- og helligdag. Dette gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag.
Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1
skal ikke skje på søn- og helligdager, 1.
og 17. mai.

4.

5.
6.

Som styrer godkjennes Sindre Rynning
Hansen. Godkjenningen gjelder så lenge
Oppdal Brygghus har salgsbevilling for
alkohol i gruppe 1 og så lenge Hansen
har en vesentlig innflytelse i Oppdal
Brygghus.
Det gis dispensasjon fra bestemmelsene
om stedfortreder.
Salgsbevillingen gjelder fra 9.11.2016 og
så lenge det ikke skjer endringer i driften.
Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som har gått.
Dette danner grunnlag for salgsbevillingsgebyr for neste år.

K.styre

16/133

Selskapssak

Leidulf Skarbø

Kommunestyret viser til Oppdal Everk AS sitt Fullført.
styrevedtak i sak 20-B, og ber ordføreren om
å fatte generalforsamlingsvedtak om at styret
må omgjøre sin beslutning om å ta ut stevning mot staten.

K.styre

16/134

Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 09.11.16

Kirsti Welander

Kommunestyreprotokoll fra møte 09.11.16
godkjennes.

Fullført.

K.styre

16/135

Revidering av overordna
risiko- og sårbarhetsanalyse
for Oppdal kommune

Gerd Staverløkk

1.

Ikke fullført. Tas med inn i
behandling av handlingsprogram 2018-2021

2.

K.styre

16/136

Oppdal Everk AS – styresammensetning

Kirsti Welander

Kommunestyret slutter seg til den
overordna risiko- og sårbarhetsanalysen
og arbeidsgruppas tilråding, datert
16.11.16.
Tiltakene utredes og søkes innarbeidet i
forbindelse med handlingsprogrammet
for 2018-2021.

1.
Som styreleder i Oppdal Everk AS velges
Torkil Leinum, 2 ½ år
Som styremedlemmer i Oppdal Everk AS
velges
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Ingrid Skjøtskift, 2 ½ år
Steinar Thoresen, 1 ½ år
Janne Ørsund Bruseth, 1 ½ år
Olav Skjøtskift, styremedlem (sittende)
2.
Styrehonorar og møtegodtgjørelse:
Ordføreren som generalforsamling gis fullmakt til å fastsette styrehonorar.
K.styre

16/137

Søknad om kommunal overtakelse av Fagerhaug vassverk

Thorleif Jacobsen

1.

2.

3.

Oppdal kommune imøtekommer
søknad fra Fagerhaug vassverk om
å overta vannverket med vannverkets forpliktelser om å levere vann
til vannverkets abonnenter.

Ikke føllført.

Fagerhaug vassverk er
tilskrevet og orientert om
Det forutsettes at satser for årsgekommunestyrets vedtak og
byr blir i samsvar med gjeldende
satser i Oppdal Sentrum Vannverk. invitert til et oppstartsmøte
Det kreves ikke tilknytningsgebyr for en overtakelse.
for eksisterende abonnenter i
vannverket.
Det forutsettes at det inngås en avtale mellom Oppdal kommune og
Fagerhaug vassverk om overtakelse og innlemmelse i Oppdal Sentrum Vannverk. Avtalen skal bl.a.
ivareta overføring av rettigheter,
innbetaling av eventuelt anleggsbidrag m.m. Framforhandlet avtale
legges fram for kommunestyret for
godkjenning.

K.styre

16/138

Utbygging Demsbolig – Gjennomført anbudskonkurranse

Per Olav Lyngstad

Prosjektet Utbygging Demensboliger gjennomføres som planlagt med oppstart av
prosjektering høsten 2016, med en total
kostnadsramme på 48.100.000 kroner.

Ikke fullført. Bygningsmessige arbeider pågår.

K.styre

16/139

Tilleggsbevilgninger for lokale
forhandlinger

Magni Øveraas

Som følge av lokale lønnsforhandlinger
endrer kommunestyret budsjettet for 2016
på følgende måte: Se tabell

Fullført

K.styre

16/140

Prosess for utvikling/salg av
eiendommen BS14

Dag H. Gorseth

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak
16/8, 09.03.2016, der det bl.a. ble vedtatt at:

Ikke fullført

BS 15 kan benyttes til å bygge nye utendørs
møteplasser basert rundt aktiviteter. Levende
aktivitet skal gi naturlige møteplasser, og
dette området ligger også strategisk plassert
mellom sentrumsgate, Aunasenteret og Domus.
Det konstateres at BS15 ligger i umiddelbar
nærhet til Rv70 der trafikkmengden forbi det
aktuelle stedet er den høyeste i Oppdal sentrum. BS15 vil i flg. beregning ha et støynivå
som viser at arealet ikke er egnet til lek og
aktiviteter. I tillegg medfører nærheten til
Rv70 at BS15 ikke er egnet til slik aktivitet
pga. trafikksikkerhetsmessige forhold. BS15
bør realiseres som byggeområde i tråd med
gjeldende Områdereguleringsplan for Oppdal
sentrum. Det anbefales i stedet at sør-vestre
del av BS14 ikke bebygges, men utredes med
tanke på uteopphold, lek og aktiviteter. Gjenstående 35x22m² av BS14 i nord-øst realiseres for utbygging i første omgang.
Kommunestyret ber om at sør-vestre del av
BS14 ikke bebygges, men utredes med tanke
på uteopphold, lek og aktiviteter. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeid med
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endring av Områdereguleringsplan for Oppdal
sentrum for slik reduksjon av byggeområde
BS14.
Kommunestyret mener at det ikke er ønskelig
at det tillates utbygging til boligformål på
BS14 og BS15, og ber om at det vurderes
hvordan dette kan sikres i forbindelse med
endring av reguleringsplanen.
Så snart endring av reguleringsplanen evt.
blir vedtatt, bes rådmannen legge fram sak
om salg av BS14 og BS15. Salg kan skje som
åpent salg til høystbydende eller til markedspris til en bestemt aktør etter fastsetting av
markedspris fra uavhengige og kvalifiserte
takstmenn.
K.styre

16/141

Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 30.11.16

Kirsti Welander

Ordføreren tilrår at kommunestyreprotokoll
fra møte 30.11.16 godkjennes.

K.styre

16/142

Vedtak om ekspropriasjon i
henhold til Plan- og bygningslovens §16-2

Ane Hoel

for Gjevilvassveiene blir stadfestet av FylIkke fullført. Vedtaket er
kesmannen, gjør kommunestyret følgende
påklaget.
vedtak:
1. I medhold av Plan- og bygningsloven
§16-2, vedtar Oppdal kommune å ekspropriere rett til at det kan anlegges skiløype i Gjevilvassdalen i tråd med områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene vedtatt av Oppdal kommunestyre i
sak 16/47 den 22.06.2016.
2. Oppdal kommune søker Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag om forhåndstiltredelse
før skjønn er avholdt.
3.

Fullført.

Vedtaket kan påklages i henhold til
Plan- og bygningslovens §15 og forvaltningslovens §28 og 29. En eventuell
klage må framsettes skriftlig og sendes
Oppdal kommune innen tre uker etter at
melding om vedtaket er mottatt.

K.styre

16/143

Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS
– søknad om kommunal
garanti og tilskudd

Jan Kåre Husa

Kommunestyret viser til søknad og presentasjon fra Oppdal Fjellmat & Fjellfisk AS, og
imøtekommer søknad datert 25.11.2016 med
tilsagn om kr. 1 000 000,- i tilskudd. Tilskudd
kan gis fordi kommunestyret har tro på at
prosjektet skal lykkes og at anlegget ved
oppstart vil gi mange arbeidsplasser. Kommunestyret er ikke kjent med at det foreligger
støtte fra andre offentlige instanser utover
denne søknaden, jf. EØS-avtalens regler.
Tilskuddet finansieres ved bruk av næringsfondet.
Søknad om garanti/simpel kausjon for låneopptak imøtekommes ikke, jfr. kommunelovens §51 nr. 2.

Fullført

K.styre

16/144

Rullering av handlingsprogrammet i Delplan idrett og
fysisk aktivitet 2013-2016
samt prioritering av spillemidler 2017

Anne Kristin
Loeng

Følgende tiltak tas inn i handlingsplanen for
delplan idrett og fysisk aktivitet 2013-2016:
Wing orienteringsklubb, 2 stk Okart
Oppdal curlingklubb, rehabilitering pga fuktskader
Oppdal IL, rehabilitering av kunstgressdekke

Fullført.

Følgende prioritering av spillemidler for 2017
vedtas:
1. Anlegg nr 1634012502 Oppdal curlingklubb, garderobeanlegg - fornyet søknad
fullstendig
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Anlegg nr 1634052501 Sportskl Freidig
– O-kart - fornyet søknad fullstendig
Anlegg nr 1634011904 Wing o.klubb –
o-kart Kåsen - ny søknad fullstendig
Anlegg nr 1634010302 Wing o.klubb –
o-kart sentrum - ny søknad fullstendig
Anlegg nr 1634012501 Oppdal curlingklubb rehabilitering - ny søknad fullstendig
Anlegg nr 1634000110 Oppdal ILrehab. kunstgress - ny søknad fullstendig
Anlegg nr 1634000105 Oppdal kommune-rehab. friidr.dekke - ny søknad fullstendig
Anlegg nr 1634030107 Oppdal kommune-nærmiljøanl. Midtb.skole -ny søkn
fullstendig

Anleggene fra Oppdal IL i Kåsen skisenter,
har det ingen hensikt å prioritere med mindre
det skaffes finansiering.
K.styre

16/145

Møtefullmektig i forliksrådet
2017-2020

Gerd S. Måren

Med hjemmel i forliksrådsforskriften av
16.12.2005, § 3, oppnevnes følgende som
møtefullmektiger i forliksrådet i Oppdal for
perioden 2017 - 2020:
Målfrid Øye
Asbjørn Liberg
Arne Braut

Fullført

K.styre

16/146

Møteplan for 2017

Jan Kåre Husa

Kommunestyret fastsetter møteplanen for
2017 i tråd med vedlagte oversikt og følgende
endringer:
Formannskapsmøtene starter kl. 09.00.
Kommunestyremøte 08.mars flyttes til
01.mars.

Fullført

K.styre

16/147

Detaljreguleringsplan for
boligområde på Driva og
erosjonssikring SkoremsbruDriva. Sluttbehandling

Jan Kåre Husa

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens §12-12 Detaljreguleringsplan
for boligområde på Driva avgrenset til boligfeltet, jfr. §12-13. Denne delen av planen
vedtas med rettsvirkning. Vedtaket gjelder
plankart og bestemmelser datert 01.08.2016.
Innsigelse fra fylkesmannen tas til følge. Det
medfører at den delen av planen som gjelder
erosjonssikring langs Driva, unntas rettsvirkning. Rådmannen bes om å ta initiativet til en
dialog med fylkesmannen knyttet til vilkåret
for å få utrede virkningen på naturmangfoldet
ved bygging av flomvoll og uttak av grus i
elveløpet. Kommunestyret ber om å bli orientert om utfallet og vil deretter ta stilling til
videre saksgang.

Ikke fullført.

K.styre

16/148

Forslag til detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og
massedeponi – sluttbehandling

Arild Hoel

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og Fullført.
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for Moen masseuttak og massedeponi. Vedtaket gjelder plankart sist revidert 09.03.16, og
bestemmelser sist revidert 11.03.16, med
følgende endringer:
På plankartet:
Plankartet oppdateres slik at det
går klart fram hvilke formål som
er vist.
De tre kullgropene i området for
masseuttak vises som Bestemmelsesområder, og nummereres #1, #2
og #3.
Det vises sikttrekanter for alle avkjøringene fra Elgsmovegen.
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I bestemmelsene:
Bestemmelsene rettes opp slik at
det blir henvist til angitt formål i
plankartet.
Under § 2, Fellesbestemmelser, tas
inn et nytt pkt. 2.7. med følgende
ordlyd:
Transport, oppbevaring og bruk av eksplosjonsfarlige stoffer skal skje i henhold til
reglene i «Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff».
Under § 2, Fellesbestemmelser, tas
inn et nytt pkt. 2.8. med følgende
ordlyd:
Før iverksetting av tiltak i medhold av planen
skal det foretas arkeologisk utgravning av de
berørte automatisk fredete kullgropene id.
103197-1, 103195, 213487 som er markert
som bestemmelses-område #1, #2, #3 i plankartet.
Det skal tas kontakt med Sør-Trøndelag
fylkeskommunen i god tid før tiltaket skal
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.
Pkt. 5.1.3. gis følgende
tilføyelse:
Den asfalterte delen av vegnettet innen planområdet skal feies hver 14. dag. Mellom E6
og planområdets vestre grense skal Elgsmovegen feies ved behov.
Det tas inn et nytt pkt. 5.1.4. med
følgende ordlyd:
Innenfor sikttrekantene som er vist på plankartet tillates ikke vegetasjon eller andre
sikthindre høyere enn 0,5 meter.
Pkt. 8.3. i bestemmelsene endres
til:
8.3. Båndlegging etter lov om kulturminner
– hensynssone d
Kulturminnene, fangstgropene, er automatisk
fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme
gjelder en sikringssone i et 5 meter bredt
belte fra kulturminnenes ytterkant.
Innenfor sikringssonene er det ikke tillatt å
sette i gang tiltak som er egnet til å skade
eller ødelegge de automatisk fredete kulturminnene. Pkt. 1 i vilkår for egengodkjenning
er ikke imøtekommet. Kommunestyret ber
rådmannen anmode Fylkesmannen om at det
så snart som mulig avholdes meklingsmøte.
Kommunestyret viser til saksframlegg og
vedtak i sak 16/13 i bygningsrådet, og anser
at prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt.
K.styre

16/149

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer og gebyrregulativ
for 2017

Tore Samskott

1.
Fullført
Fra 2016 til 2017 endres gebyrinntektene som
følger:
i. Vann endres med 0,0 %.
ii. Avløp endres med 0,0 %
iii. Sats for vannmålerleie forblir som i 2016
iv. Sats for tilknytningsgebyrer forblir som i
2016 .
2.
Gebyrsatsene for 2017 blir som redegjort for i
saksframlegget og Forskrift for gebyrregulativ
vann- og avløpsgebyrer med hjemmel i Lov
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om kommunale vass- og avløpsanlegg, lov2012-03-16-12, Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Oppdal kommune med hjemmel i
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg,lov-2012-03-16-12 .
3.
Kommunestyret vedtar dokumenter under
pkt.2. som har vært utlagt til offentlig ettersyn.
K.styre

16/150

Forskrifter for gebyrregulativ
– avfallshåndtering – husholdningsavfall 2017

Vidar Sundseth

1.Kommunestyret vedtar følgende endring av Fullført
gebyrene fra 2016 til 2017:
Avfallsgebyr boliger/leiligheter med +9,0%
Avfallsgebyr bringeordning fritidsboliger med
+9,0%

Øvrige gebyrsatser er justert som redegjort
for i saksutredningen.

Gebyrsatsene blir som vist i «Forskrift for
gebyrregulativ – avfallsgebyrer med hjemmel
i lov om vern mot forurensninger og om
avfall» datert 04.11.16.
1.
Kommunestyret vedtar forslaget
til «Forskrift for gebyrregulativ – avfallsgebyrer – husholdningsavfall datert 04.11.16, med
hjemmel i lov om vern mot forurensninger og
om avfall» og som har vært utlagt til offentlig
ettersyn.
K.styre

16/151

Forskrift for gebyrregulativ
slamgebyrer 2017

Aleksander Husa

1.

Fullført
Kommuenstyret vedtar følgende
endring av gebyrene fra 2016-2017:
Slamgebyr husholdninger med +2,76%
Slamgebyr fritidsboliger med +2,74%

Øvrige gebyrsatser er justert som redegjort for
i saksutredningen.

Gebyrsatsene blir som vist i «Forskrift for
gebyrregulativ – slamgebyrer med hjemmel i
lov om vern mot forurensninger og om avfall»
datert 11.11.16.
K.styre

16/152

Forskrift om gebyrregulativ
2017 – Plan og forvaltning

Ane Hoel

1.
Forslag til Forskrift om gebyrregulativ for
plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av
avløpssaker, konsesjons- og delingssaker og
feiing og tilsyn har vært lagt ut til offentlig
ettersyn i perioden 25. november til 9. desember 2016.
2.
Kommunestyret vedtar med hjemmel i de
lover som er angitt i vedlagte forskrift For-
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skrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpssaker og
feiing og tilsyn for 2017.
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til
betalingssatser for Infoland.
Endring i pkt. 3.2.3.3 O Oppføring, endring
eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner:
Gebyr endres til kr 2 800,-.
K.styre

16/153

Budsjett for 2017

Dagfinn Skjølsvold

1.Kommunestyret vedtar en garantiramme for
lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen
er knyttet til summen av opprinnelig ansvar
ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer
myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme.
2.Godtgjørelsen til ordføreren i 2017 fastsettes til kr 850.000 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 2017 fastsettes som vist
i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 54 og 55.
4.Investeringer for 2017 fastsettes som vist i
budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 55.
5.I 2017 skal det foretas låneopptak etter
følgende plan: Se tabell
6. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i
2017 i hele Oppdal kommune. Dette med
unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen
som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak
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 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer
og boligdelen av gardsbruk til 3,15
promille.
.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § bokstav 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).

100

Fullført. Vedtaket er oversendt til fylkesmannen.

Tertialrapport I 2017
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak
Boliger som blir brukt til helårsbolig de 10
første årene etter oppføring (§ 7 bokstav c).
Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer
for eiendomsskatt i 2017. Halvparten av
utskrevet skatt skal betales hver termin.
7.Forprosjekt Idrettshall
Kommunestyret bevilger inntil kr. 1.500.000
til igangsetting av forprosjekt for realisering
av ny idrettshall i Oppdal. Arbeidet med
forprosjekt skal ferdigstilles våren 2017, og
ny idrettshall innarbeides i handlingsplan for
2018 -2021.
I henhold til tidligere kommunestyrevedtak er
det opprettet dialog med Sør-Trøndelag
fylkeskommune om samarbeid om finansiering og/eller drift av ny idrettshall. Dersom
fylkestinget gjør positivt vedtak om slikt
samarbeid, forutsettes det at de deltar med 50
% av kostnadene til forprosjektet.
Forprosjektet skal blant annet avklare følgende:
.
Eierforhold; Oppdal kommunes og
Sør-Trøndelag fylkeskommunes
deltakelse i finansiering og/eller
drift av ny idrettshall.
.
Økonomisk bistand fra fylkeskommune (leie, innskudd, tilskudd
o.l.) for bruk av idrettshall (dersom
Oppdal kommune er eier alene)
.
Investerings- og FDV-kostnader
for den nye hallen
Forprosjektet finansieres ved lån fra kapitalfond.
8.Talentverket
Talentverket arbeider blant annet med rekruttering til vår region, samt med synliggjøring
av muligheter for arbeidsplasser for folk som
vurderer å flytte til Oppdal. Formannskapet
rår kommunestyret til å bevilge kr. 40.000,- til
kommunens deltakelse i prosjektet Talentverket i 2017. Finansieres ved bruk av næringsfondet.
9. Støtte til nydyrking
Det avsettes inntil kr. 300 000,- i 2017 til
støtte til nydyrking for landbruket. Tiltaket
finansieres ved bruk av næringsfondet.
10.Toalettbygg Vang Det ble i handlingsplanen, behandlet 2016, vedtatt en bevilgning på
kr 250 000 til toalettbygg på Vang. Beløpet
ligger inne i budsjett for 2017, men det forutsettes at gjennomføringen av tiltaket utsettes
til kommunestyret får oversikt over fullfinansiering og framtidige driftsutgifter.
Formannskapets innstilling punkt 10. – kr 250
000,-, tas ut av budsjettet for 2017. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forprosjekt for toalett på Vang. Forprosjektet skal
avklare Sør Trøndelag fylkeskommunes
bidrag til prosjektet samt beliggenhet, tilknytning til vann- og avløpsanlegg, kostnadsberegning og finansieringsplan for investeringen. I tillegg skal forprosjektet avklare
framtidige driftsutgifter/-ansvar for toalettbygget. Rådmannen bes legge fram forprosjektet for kommunestyret i fbm. handlingsplan 2018-2021, for mulig gjennomføring i
2018.
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11. Rullepark
Det bevilges kr 50 000 til utstyr til rulleparken, beløpet belastes det generelle disposisjonsfondet.
12.Vennskapskommuner
Ansvar 082 - Vennskapskommuner er satt
opp med kr 11 000 i rådmannens forslag til
budsjett. Norden-utvalget ber om at denne
posten styrkes med kr. 25 000.
Begrunnelse: I samarbeidsavtalen av 27/10 2010 mellom Oppdal, Lindesberg og Jammerbugt er faglig utvikling og samarbeid en
sentral målsetting. I 2017 er det planlagt en
vennskaps-bykonferanse i Jammerbugt,
Danmark med tema skole/skoleevaluering,
turisme/reiseliv og integrering av flyktninger/innvandrere. Målgruppen vil være
politisk og administrativ ledelse og forøvrig
faglige nøkkelpersoner. Det er viktig at også
Oppdal har mulighet for å stille på samme
nivå som våre to vennskapskommuner i
Danmark og Sverige Finansieres ved å overføre beløpet fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto til Nordenutvalget i budsjett
for 2017.
13.Skilting
Det avsettes 500 000,- i 2017 til skilting av
veier i Oppdal som har fått navn. Tiltaket
finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet.
Den årlige driftskostnaden innarbeides i neste
handlingsplanbehandling.
14.Økning på kr. 600.000 i frie midler overføres til generelt disposisjonsfond.
Vedtatte verbalforslag:
15. Næringsplan for Oppdal kommune
Kommunestyret viser til forslag til Planstrategi 2016 - 2019 vedr. behovet for en Strategisk
næringsplan for Oppdal kommune. Rådmannen bes forberede en sak for kommunestyret
der arbeidet med Strategisk næringsplan
igangsettes. Saken skal bl.a. avklare prosess,
medvirkning og organisering av planarbeidet,
herunder næringsaktørenes forventninger til
kommunen som aktør og tilrettelegger for
næringsutvikling.
16. Byggeskikkveileder
Formannskapet ber rådmannen utarbeide en
byggeskikkveileder for Oppdal kommune,
den ferdige veileder legges frem for bygningsrådet og deretter kommunestyret i løpet
av 2017.
17. Infrastrukturtiltak
Formannskapet ber om at 50 % av inntektene
fra eiendomsskatten årlig avsettes til infrastrukturtiltak. Forslag til prioritering av
infrastrukturtiltak som skal dekkes gjennom
eiendomsskatten legges hvert år fram for
politisk behandling i forbindelse med handlingsplanen.
18. Strategi for fiberutbygging
I dag er det fremdeles store deler av Oppdal
som ikke har tilgang til høyhastig fiberbredbånd. Det er viktig at hele Oppdal har tilgang
til fiberbredbånd og etterlyser derfor en plan
på hvordan dette kan gjennomføres. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en
plan/strategi for hvordan man har tenkt å
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sørge for fiberbredbånd i hele Oppdal.
19. Brukerundersøkelse matombringing
I forbindelse med omleggingen av matombringing for hjemmeboende brukere, foretas
det en brukerundersøkelse for å gi brukerne
en mulighet til å uttale seg om den nye ordningen.
20. Forprosjekt idrettshall
Ungdomsrådet ønsker å bli tatt med på råd i
utredningen/ forprosjektet for flerbrukshall.
K.styre

17/1

Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte
14.12.2016

Kirsti Welander

Kommunestyret vedtar at møteprotokollen fra
møte 14.12.16 godkjennes på bakgrunn av de
ovennevnte saksopplysninger/ korrigeringer,
og at protokollen korrigeres i samsvar med
dette.

K.styre

17/2

Sluttbehandling – Detaljreguleringsplan for Sandbekken
hyttegrend

Stine Mari M.
Elverhøi

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for Sandbekken hyttegrend. Vedtaket gjelder
plankart datert 01.08.16, VA-plankart datert
01.08.16 og bestemmelser datert 01.08.16
med siste revisjon 19.10.16 med følgende
endringer i plankartet:
1.
Plassering av tomt H10 endres
med noen meter mot sørvest. Naturlig avgrensning for vestre grense for tomta er
bekkedalen som ligger i vest.

Fullført.

2.
Atkomstvei til tomt H12 og H13
endres slik at traseen tar av fra vest i stedet
for atkomst fra øst.
K.styre

17/3

Saltdalshytta Utvikling AS –
planforespørsel

Arild Hoel

Kommunestyret viser til planforespørsel fra
Øivind Holten på vegne av Saltdalshytta
Utvikling AS, mottatt i e-post av 20.12.16.
Kommunestyret legger til grunn at det med
gjeldende bestemmelser til kommuneplanen
til nå ikke har vært mulig å få til den ønskede
utbyggingen av fritidsboliger i dalstasjonsområdene i Stølen, Sletvold og Vangslia. Kommunestyret konstaterer at det i markedet ikke
er etterspørsel etter den typen fritidsboliger
som må oppføres for å imøtekomme kravene
til utnytting, og at dette er en situasjon som ut
fra nåværende kunnskap vil vedvare.
Kommunestyret vil derfor akseptere at den
delen av F23 i Stølen som ligger på gnr/bnr
296/1 blir bygd ut med en utnyttelsesgrad
(BYA) på minimum 35 %.Kommunestyret
finner det også akseptabelt at det legges til
grunn at maks. mønehøyde skal være 7 meter
over gjennomsnittlig, ferdig planert terreng.
Kommunestyret ser det som uproblematisk at
skiløypa flyttes slik det er angitt i planforespørselen, og at byggegrense for fritidsboliger
mot Gardåvegen settes til 25 meter.

Fullført.

K.styre

17/4

Detaljreguleringsplan for del
av Hoksenget og del av
Løkkjsetra – Sluttbehandling

Arild Hoel

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for del av Hoksenget og del av Løkkjsetra.
Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart
datert 23.07.16. slik de foreligger, og bestemmelser sist revidert 17.10.16. med følgende endring:
Det tas inn et nytt pkt. 1.5. med følgende
ordlyd:
Støyintensive arbeider er ikke tillatt mellom
kl. 19.00 – 07.00, og ikke på helligdager.

Fullført.

K.styre

17/5

Søknad om kommunalt tilskudd til preparering av

Jan Kåre Husa

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra
næringsaktører for tilskudd til preparering av
skiløype i Gjevilvassdalen ut sesongen

Fullført
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2016/17 med inntil kr. 75 000,-. Tilskuddet
utbetales etterskuddsvis etter månedlige
rapporter fra initiativtakerne. Kommunestyret
tar forbehold om at reguleringsplanvedtaket
ikke oppheves av Fylkesmannen, og at aktiviteten for øvrig er lovlig.
Tilskuddet finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.

K.styre

17/6

Orientering om status i eldreomsorgen

Frøydis Lindstrøm

Kommunestyret tar saken til orientering.
Det lages en beredskapsplan for mottak av
ferdigbehandlede pasienter. Rådmannen bes
vurdere
muligheten for å gjøre kontor i sokkeletasjen
på BOAS eller andre arealer om til akuttsengeplasser. Beredskapsplanen kan legges
inn i revidert omsorgsplan for Oppdal kommune.

Fullført

K.styre

17/8

Søknad om skjenkebevilling i
62 grader nor

Frøydis Lindstrøm

1.
Med hjemmel i alkoholloven §§ 17, 1-7a og Rusmiddelpolitisk handlingsplan
2016-2020 innvilges søknaden fra Vangslia
Drift AS om alminnelig skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1,2 og 3 inne og ute i 62
grader nor.
2.
Bevillingshaver må kunne dokumentere et tilfredsstillende system for internkontroll etter alkoholloven.
3.
Skjenketid for alkohol fastsettes
ute og inne, alle dager for gruppe 1 og 2 til
mellom kl. kl.12.00 og 03.00 og for gruppe 3
mellom kl. 13.00 og kl. 02.00.
4.
Mastaneh Jansepar godkjennes
som skjenkestyrer og Johnny Johansen godkjennes som stedfortreder.
5.
Skjenkebevillingen gjelder for 1
år, i perioden 1.2.2017-31.1.2018 da det må
fremmes ny søknad.
6.
Bevillingshaver pålegges å levere
inn forventet omsetning for 2017 som vil
danne grunnlag for bevillingsgebyr inneværende år. Videre pålegges bevillingshaver å
levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten for året som har gått i
2018.

Fullført

K.styre

17/9

Søknad om skjenkebevilling i
Club End

Frøydis Lindstrøm

1.
Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a og
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020
innvilges søknaden fra Vangslia Drift AS om
alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1,2 og 3 inne og ute i 62 grader Nor.
2.
Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll etter
alkoholloven.
3.
Skjenketid for alkohol fastsettes ute og inne,
alle dager for gruppe 1 og 2 til mellom kl.
kl.12.00 og 03.00 og for gruppe 3 mellom kl.
13.00 og kl. 02.00.
4.
Mastaneh Jansepar godkjennes som skjenkestyrer og Johnny Johansen godkjennes som
stedfortreder.
5.
Skjenkebevillingen gjelder for 1 år, i perioden
1.2.2017-31.1.2018 da det må fremmes ny
søknad. Det legges til grunn at søker innen
den tid må ha ordnet opp i alle utestående
forhold med skatteetaten.
6.
Bevillingshaver pålegges å levere inn forventet omsetning for 2017 som vil danne grunnlag for bevillingsgebyr inneværende år.
Videre pålegges bevillingshaver å levere

Fullført
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revisorbekreftede opplysninger til bevillingsmyndigheten for året som har gått i 2018.
K.styre

17/10

Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 01.02.17

Kirsti Welander

Kommunestyreprotokoll fra møte 01.02.17
godkjennes.

K.styre

17/11

Kommunal overtakelse og
kapasitetsutvidelse av Midtbygda barnehage

Dordi Aalbu

1.
Kommunestyret godkjenner frem- Fullført
forhandlet avtale om kommunal overtakelse
av Midtbygda barnehage SA fra 1.1.18. En
forutsetning for kommunal overtakelse er at
barnehagen utvides med 14 plasser og at
utbygging skjer før overtakelsen.
2.
Oppdal kommune innvilger søknad
fra Midtbygda barnehage SA om kommunal
finansiering av 14 nye barnehageplasser fra
1.8.2017. Forutsetning for kommunalt driftstilskudd er godkjenning etter forskrift for
miljørettet helsevern og barnehageloven.
3.
Oppdal kommune gir Midtbygda
barnehage SA tillatelse til å sette opp et
tilbygg for 14 nye barnehageplasser. Tillatelsen forutsetter at avtalen om kommunal
overtakelse godkjennes av begge parter.
Tilbygget må godkjennes etter plan- og
bygningsloven, forskrift for miljørettet helsevern og barnehageloven før igangsetting.
4.
Søknad om lånegaranti behandles i
egen sak.

K.styre

17/12

Kommunal overtakelse av
Lønset barnehage

Dordi Aalbu

Det vises til opplysningene i saksinnledningen, samt til e-mail fra rådgiver oppvekst,
Dordi Aalbu, av 27.02.2017, vedlagt kalkulasjoner for overtagelse av alle tre barnehagene
hhv med uendret bemanning og tilpasset
bemanning. Kommunestyret godkjenner
framforhandlet avtale om kommunal overtagelse av Lønset barnehage fra 01.01.2018.
Bemanningen i de kommunale barnehager
forutsettes vurdert samtidig ut fra det samlede
behov når den nye organiseringen er gjennomført.

Fullført.

K.styre

17/13

Kommunal overtakelse av
Drivdalen barnehage

Dordi Aalbu

Det vises til opplysningene i saksinnledningen, samt til e-mail fra rådgiver oppvekst,
Dordi Aalbu, av 27.02.2017, vedlagt kalkulasjoner for overtagelse av alle tre barnehagene
hhv med uendret bemanning og tilpasset
bemanning. Kommunestyret godkjenner
framforhandlet avtale om kommunal overtagelse av Drivdalen barnehage fra 01.01.2018.
Bemanningen i de kommunale barnehager
forutsettes vurdert samtidig ut fra det samlede
behov når den nye organiseringen er gjennomført.

Fullført.

K.styre

17/14

Søknad om kommunal garanti
– kapasitetsutvidelse av
Midtbygda barnehage

Svein-Erik Bjerkan

Oppdal kommune stiller garanti i form av
simpel kausjon for Midtbygda barnehage SA
sitt lån på 4 500 000 kroner hos Oppdalsbanken, til finansiering av tilbygg på eksisterende
barnehage.
Garantien nedtrappes suksessivt i tråd med
nedbetalingsplanen for lånet, som skal være
30 år. Perioden løper fra tidspunktet for
låneutbetaling.
Ved annen nedbetaling enn forutsatt i nedbetalingsplanen gjelder garantien i maksimalt 1
år etter utgangen av de 30 årene.

Fullført.

K.styre

17/15

Søknad om kommunalt tilskudd til ye plasser ved Torshaug Private barnehage

Dordi Aalbu

Søknaden fra Torshaug barnehage om kommunalt tilskudd til 5 nye plasser fra 1.8.17
innvilges. Forutsetning for kommunalt driftstilskudd er godkjenning etter forskrift for
miljørettet helsevern og barnehageloven.

Fullført

K.styre

17/16

Samlokalisering av legetjenes-

Frøydis Lind-

Kommunestyret ber rådmannen og ordfører
starte arbeidet med å avvikle ODMS KF.
Samtidig bes rådmannen utrede modeller for

Saken legges frem for
politisk behandling i Kom-
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ten

strøm

videre utvikling og drift av eiendommene
med tanke på samlokalisering av legevakt og
legene.
Det skal gjøres rede for både økonomiske og
styringsmessige konsekvenser for ulike
modeller.
Det er viktig at rådmannen gjør rede for
fordeler og ulemper med direkte kommunalt
eierskap av eiendommene, satt opp mot at
eierskapet legges i et kommunalt eid selskap,
eller datterselskap av et slikt.

Iverksettingsrapport
mynestyret 24. mai.

K.styre

17/17

Vedtak om ekspropriasjon i
henhold til Plan- og bygningslovens §16-2 – Behandling av
klager

Ane Hoel

Det har ikke fremkommet nye opplysninger i Ikke fullført.
klagen som gir grunnlag for å omgjøre vedtak
i kommunestyret i sak 16/142 den 14.12.2016.
Saken oversendes til Fylkesmannen for
endelig avgjørelse.

K.styre

17/18

Frigivelse av kulturminne i
Kåsen industriområde

Dag H. Gorseth

Oppdal kommunestyre bevilger kr 200.000,til frigivelse av kulturminne (fangstgrop)
beliggende i Kåsen industriområde. Kostnaden kr 200.000,- forskutteres ved bruk av
kapitalfondet, og tilbakebetales ved salg av
tomteareal. Som følge av ovennevnte investering, settes tomteprisen for industritomtene i
Kåsen til kr 71,- pr. m2.

K.styre

17/19

Kontrollutvalget – årsmelding
2016

Norvald Veland

Kommunestyret tar årsmelding fra kontrollutvalget til orientering.

K.styre

17/20

Kommunal planstrategi 20162019

Jan Kåre Husa

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og
bygningsloven §10-1 Planstrategi for Oppdal
kommune 2016-2019 etter at det gjøres
følgende endringer:
Omsorgsanalyse 2012 revideres og
benevnes «omsorgsplan».

Ikke fullført

Fullført

- Kommuneplanens arealdel revideres. Arbeidet starter opp høsten 2017 med mål om
ferdigbehandling i løpet av 2018.
- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
utarbeides og legges fram for driftsutvalget og
kommunestyret innen juni 2018.
- Kulturplanen revideres i løpet av planperioden.
K.styre

17/21

Utvikling av nye utleieboliger i
Luvegen 9 – Salg av boliger

Rådmannen gis fullmakt til å
Thorleif Jacobsen 1.
gjennomføre taksering av eiendommene
Roseringen 26 og Mogopsvingen 1a-d gjennom bruk av takstfirma.
2.
Utgifter til taksering, ca. kr.
100.000,- + mva. dekkes gjennom bruk av
innestående midler etter salget av Skogly.
3.
Vurdering av videre prosess for
salg av boligene legges for formannskapet til
behandling etter at taksering er foretatt.

Ikke fullført.

K.styre

17/22

Måltider ved Oppdal helsesenter

Kirsti Welander/
Turid Teksum

Kommunestyret ber om at arbeidsgruppa
kommer med en tilbakemelding til driftsutvalget om hva de har kommet frem til.

Ingangsatt prøveprosjekt.

K.styre

17/23

Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 01.03.17

Kirsti Welander

Kommunestyreprotokoll fra møte 01.03.17
godkjennes.

K.styre

17/24

Retningslinjer for økonomisk
støtte til idretts/kulturarrangement

Anne Kristin
Loeng

Tilskudd til idretts- og kulturarrangement i
regi av frivillige lag og organisasjoner,
kunngjøres på kommunens hjemmeside i april
og oktober hvert år.
Frivillige lag og organisasjoner sender enkel
søknad som inneholder;
1.kort beskrivelse av tiltaket
2. budsjett
3. oversikt over samarbeidspartnere
Søknadene forberedes av administrasjonen og
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avgjøres av Formannskapet innenfor rammen
av bevilgede beløp på ansvar 240, tilleggsbevilgningsreserve kto for støtte til institusjoner,
foreninger og lag og tilfeldige utg. etter
formannskapets bestemmelse.
Søknadene prioriteres etter;
1. Tiltak for barn og unge prioriteres
2. Arrangement med positive ringvirkninger
for lokalsamfunnet
3. Grad av dugnadsinnsats
4. Tiltak hvor flere aktører samarbeider.
Mottaker av tilskudd sender inn enkel evalueringsrapport og regnskap til Oppdal kommune
etter endt arrangement.
K.styre

17/25

Tilstandsrapport for grunnsko- Dordi Aalbu
len 2016

Kommunestyret tar tilstandsrapporten for
grunnskolen i Oppdal 2016 til orientering.
1. Kommunestyret foreslår at det lages en
plan for hvordan en kan styrke faget
engelsk i grunnskolen
2. I tillegg til samlet resultat i nasjonale
prøver for 5. trinn bør også resultatene for
Aune barneskole bli med i tilstandsrapporten.
3. Kommunestyret vil understreke viktigheten
av at det lages en felles prosedyre for å
oppfylle nulltoleranse for mobbing i Oppdalsskolen.
4. Kommunestyret vil ta tak i de utfordringene som tilstandsrapporten for grunnskolen i
Oppdal 2016 peker på. Som skoleeier tar vi
elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt
miljø på alvor. Undersøkelsene i elevmiljøet,
gjennom elevundersøkelsen på 10. Trinn,
viser at denne retten ikke er oppfylt for alle
elever. Kommunestyret som skoleeier har
nulltoleranse for mobbing som prinsipp.
Nulltoleranse gir ikke rom for unnlatenhet
eller å la være å gripe inn når man mistenker
eller ser at mobbing foregår. Vi ber om at
saken får høy prioritering i Oppdalsskolen.
Tilstanden som er beskrevet sorterer under
tema Folkehelse og Livskvalitet i våre handlingsplaner. Som skoleeier må vi være i stand
til å ta grep om utviklingen og ta styring på en
ansvarlig og god måte. For å oppnå en ønsket
utvikling forutsettes en arbeidsmåte med
involvering mellom politisk, administrativt og
profesjonsnivå der vi kan få økt kunnskap om
hvordan vi kan utvikle en bærekraftig læringskultur i Oppdalsskolen. Vi ber Driftsutvalget drøfte saken, involvere aktuelle parter
for en gjennomgang av planer og foreslå tiltak
som kan bidra til å utvikle en bærekraftig
læringskultur i Oppdalsskolen som Kommunestyret kan behandle.

Delvis fullført. Plan for
engelsk og felles prosedyre
mot mobbing legges fram
for Driftsutvalget

K.styre

17/26

Styreutnevnelser i aksjeselskap og kommunale foretak

1.Oppdal Kulturhus KF
Jo Skorem – 2 år
Knut Sneve – styremedlem - 1 år (valgt i sak
K.16/91 etter at Tor Snøve trakk seg.)
Ingrid Grøtte Johansson – styremedlem - 2 år
Gerd Staverløkk - styremedlem – 2 år
Olav Hoel, ansatterepresentant (velges ikke
av kommunestyret)
Jo Skorem, styreleder, 1 år
Ingrid Grøtte Johansson, nestleder, 1 år
Varamedlemmer:
Arnt Gulaker – 1 år
Ingrid Mellem - 1 år
Gunnar Myhre - 1 år
Guri Hokseng, vararepr. for ansatterepresentanten (velges ikke av kommunestyret) (korrigert navn i møte 28.3.17)
2.Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF
Selskapet er vedtatt avviklet, jfr. Sak K.

Fullført.

Kirsti Welander
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17/16. Styret fortsetter inntil virksomhetsoverdragelse skjer.
Ola Røtvei (1 år)
Einar Skarsheim (2 år)
Ingvill Dalseg (2 år)
Bjørn Rogstad (2 år)
Nina Mjøen (1 år)
Ola Røtvei, styreleder (1 år)
Einar Skarsheim, nestleder (1 år)
Ikke til behandling.
3.Plankontoret for Oppdal, Rennebu og
Rindal
Kirsti Welander, leder
Ola Øie, nestleder
Ingrid Grøtte Johansson – 2 år
Ola Heggem 16
Styret består av ordførerne i deltagerkommunene og ett medlem som oppnevnes av deltagerkommunene i fellesskap. Rindal kommune
er ny deltagerkommune fra 2015, og ordføreren i Rindal er styremedlem. Styret velges for
4 år og følger kommunevalgperioden. Styret
velger selv leder og nestleder for 2 år. Ordførerne deler på styreleder- og nestledervervene.
Ordføreren i Oppdal er styreleder i 2016 og
2017. Ordføreren i Rennebu var styreleder i
2014 og 2015. Styret er konstituert.
4.Nordmøre Interkommunale Renovasjon
(NIR) IKS
Er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden.
Ikke til behandling.
5.Revisjon Fjell IKS
Er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden.
Ikke til behandling.
6.Kontrollutvalg Fjell IKS
Er valgt for denne valgperioden.
Ikke til behandling.
7.Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS
Er valgt for denne valgperioden.
Ikke til behandling.
8.Oppdal Everk AS
Nytt styre valgt i sak K. 16/136 den 30.11.16.
Torkil Leinum - 2 år
Ingrid Skjøtskift – 2 år
Steinar Thoresen – 1 år
Janne Ørsund Bruseth – 1 år
Olav Skjøtskift – 1 år
Torkil Leinum, styreleder
Ingen endring.
9.Vekst Oppdal AS
Harald Sundseth - 1 år
Arnt Gulaker – 2 år
Arne Braut – 2 år
Ingvill Dalseg - 1 år
Sivert Sæther (ansatterepresentant)
Harald Sundseth, styreleder, - 1 år.
10.Oppdal Næringshus AS Styret i Oppdal
Næringshus AS består i dag av Jan Bredeveien, styreleder, Bjørg Marit Sæteren og Trond
Mesloe. Generalforsamling er avholdt.
Ikke til behandling.
DELEIDE AKSJESELSKAP
11.Rosenvik AS
Odd Gorseth, styremedlem - 1 år.
12.Mediehuset OPP AS
Kommunestyret vedtok eierskapsmelding den
11.04.2012. Kommunestyret har bedt om at
det blir igangsatt en prosess for salg av 6
aksjer i Mediehuset OPP AS. Dette er ikke
fullført, og kommunestyret har tatt dette til
orientering.
Ikke til behandling.
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13.Kommunekraft AS
Oppdal kommune har ingen representanter i
styret.
Ikke til behandling.
14.Trøndelag Reiseliv AS
Oppdal kommune har ingen representanter i
styret. ONF har representant i styret.
Ikke til behandling.
15.Norsk Bane AS
Oppdal kommune har ingen representanter i
styret.
Ikke til behandling.
16.Midtnorsk Fly og Luftsportsenter AS
Ragnhild H. Skjevik er Oppdal kommunes
representant i styret.
K.styre

17/27

Høringsuttvalelse til forslag
om vern av tidligere Hjerkinn
skytefelt

Eli Grete Nisja

1. Oppdal kommune ønsker at noe av histoFullført.
rien ved skytefeltet bevares, som et kulturminne om den militære epoke som har vært
på Hjerkinn.
2. Oppdal kommune mener Vernealternativ 2
vil gi det beste vern for området
3. Oppdal kommune ser nødvendigheten av å
legge til rette for villreinen, og villreinens
ferdselsruter også i dette foreslåtte verneområdet – Hjerkinn skytterfelt.
4. Oppdal kommune vil på generelt grunnlag
påpeke at prinsippene i allemannsretten bør
gjøre seg gjeldende i forvaltningen av området.
5. Oppdal kommune er også opptatt av å
tilpasse området for næringsaktører i området,
særlig de som driver beiting som vi ser på
som viktig kulturlandskapspleie. Vi støtter
derfor en forlengelse av veien ved Grisungen.
5.1 I nasjonalparkforskriften for DovrefjellSunndalsfjella Nasjonalpark må det inn
følgende hjemmel: Forvaltningsstyremakta
kan gi tillatelse til oppføring av nødvendige
bygninger i regi av beitelag til beitebruk og
tilsyn.
6. For Oppdal kommune er det svært viktig at
Snøheimvegen blir værende.
7. Når det gjelder definisjon på hundekjøring
som etterspørres i høringsdokumentet er det
viktig for Oppdal kommune at vanlig turferdsel med hund sommer som vinter, ikke blir
begrenset. Også bruk av gjeterhund i forbindelse med sau på beite må ikke begrenses.
8. Oppdal kommune vil også på prinsipielt
grunnlag påpeke at bruk av verneområdet til
«topptrim» og til skoleturer er ønskelig uten
søknadsplikt.
8.1 Topptrim ut fra et folkehelseperspektiv.
Særlig gjennom skoleturer vil lokalbefolkning
gjøre seg kjent med området, derav fauna og
flora i området, noe Oppdal kommune anser
som viktig. Dovrefjell er en viktig del av
Oppdals kulturarv, reinen og fjellet som
matkammers var det som i første rekke gjorde
det mulig for folk å bosette seg i Oppdal.
Dovrefjell er også i dag et viktig matkammers
for lokalbefolkningen. Oppdal kommune
anser det derfor som viktig at folket i Oppdal
fremdeles skal kunne ferdes, bruke og gjøre
seg kjent med Dovrefjell. Dovrefjell utgjør en
viktig del av identiteten til oss oppdalinger.
9. Oppdal kommune ønsker på generelt
grunnlag størst mulig grad av lokal forvaltning. Oppdal kommune mener at færrest
mulig detaljer og datoer bør inn i forskriftene,
dette bør istedenfor fremkomme i forvaltningsplanen.
10. Hjerkinn skytefelt bør i likhet med de
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andre innfartsportalene inneholde informasjonstavler som gir brukerne god kunnskap
om villrein og andre dyr i området samt
hvilken ferdse l som er ønskelig. Informasjonstavlene bør linkes opp mot nettsider med
mer informasjon.
I medhold av § 12 – 12 i plan- og bygningslo- Fullført.
ven gis pkt. 5.1.3. i bestemmelsene følgende
ordlyd:
For å unngå støvflukt skal det gjennomføres
avbøtende tiltak som salting eller vanning.
Den asfalterte delen av vegnettet innen planområdet skal feies hver 14. dag. Mellom E6
og planområdets vestre grense skal Elgsmovegen feies ved behov. Ved tilsmussing av
E6 skal vegen rengjøres umiddelbart. Dette
skal bekostes av de som driver masseuttak og
massedeponi. 25
Statens vegvesens vilkår for egengodkjenning
anses etter dette som imøtekommet.
Kommunestyret finner at klagen er framsatt
av en part i saken, og at klagen er framsatt
rettidig.
Kommunestyret finner at klagen er begrunnet,
og vil i medhold av § 33, andre ledd, i forvaltningsloven endre sitt vedtak i sak 16/148
slik: Plankartet endres som vist på «Skisse
avkjøring masseuttak/næringsbebyggelse og
område for tekniske bygg/konstruksjoner»
mottatt fra planlegger Ola Fjøsne. Kommunestyret mener det i tillegg må det settes av et 3
meter bredt belte på nordsida av Elgsmovegen
mellom avkjøring til motorsportsanlegget og
krysningspunktet. Arealet vises med formål
Annen veggrunn – tekniske anlegg, og skal
benyttes til permanent, fysisk stengsel. Det
fysiske stengslet må etableres minimum 1,5
meter fra vegskulder. Det tas inn et nytt pkt.
5.1.5. i bestemmelsene. Punktet får følgende
ordlyd:
På areal avsatt til Annen veggrunn – tekniske
anlegg nord for Elgsmovegen mellom krysningspunktet og avkjørsel til motorsportsenteret, skal det etableres permanent fysisk stengsel. Dette skal etableres minimum 1,5 meter
fra vegskuldra på Elgsmovegen. Stengselet
må være etablert senest 1. mai 2017.
Klagen fra Elgsmoen/Finnmoen Skogsveglag
SA datert 07.02.17. anses med dette imøtekommet.

K.styre

17/28

Detaljreguleringsplan for
Moen masseuttak og massedeponi – vilkår for egengodkjenning og klage på kommunestyrets vedtak i sak 16/148

Arild Hoel

K.styre

17/29

Oppdal sentrumParkeringsutredning IIbehandling av innspill

Thorleif Jacobsen Kommunestyret vedtar bygningsrådets forslag Ikke fullført.
«Oppdal sentrum – parkeringsutredning II»,
behandlet av bygningsrådet 30.01.17 i sak
17/1 med følgende endringer:
Som rådmannens framlegg i sak
BR 17/1, se vedlegg 1 og 2 i sak av 30.01.17.
Næringslivet inviteres til dialog i
arbeidet med parkeringsløsninger for Oppdal
sentrum for å se på helhetlige løsninger.
Oppdal kommune avklarer behov
med de aktørene som har service- og beredskapskjøretøyer i parkeringssona, med mål
om å få til en god løsning for disse.
Kommunestyret vedtar en videre
utredning av parkering i sentrum. Prosjektet
utvides til å innbefatte et mulighetsstudium
med en ekstern aktør.

K.styre

17/30

Søknad om skjenkebevilling

Frøydis Lindstrøm

1.
Med hjemmel i alkoholloven §§ 17, 1-7a og Rusmiddelpolitisk handlingsplan
for Oppdal kommune 2016-2020 innvilges
søknad om alminnelig skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1,2 og 3 innendørs i Turisthotellets lobby, resepsjonen, Perrongen, i
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nattklubben, George og i selskapslokale som
ligger ut mot E6.
2.
Bevillingshaver må kunne dokumentere et tilfredsstillende system for internkontroll etter alkoholloven.
3.
Skjenketiden er satt mellom
kl.06.00 og 03.00 for alkohol i gruppe 1 og 2
og mellom kl.13.00 og 02.00 for alkohol i
gruppe 3.
4.
Som skjenkestyrer godkjennes
Øivind Carstens og som stedfortreder godkjennes Ira Elin Raunehaug under forutsetning av det fremlegges godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven innen 31.5.2017. Godkjenningen gjelder så lenge Oppdal Eventhostell AS har alminnelig skjenkebevilling i
Turisthotellet og så lenge styrer og stedfortreder har vesentlig innflytelse på driften. Det vil
kreves årlig vandelsvurdering av styrer og
stedfortreder.
5.
Skjenkebevillingen gjelder fra
5.4.2017 og så lenge det ikke foreligger
endringer i driften. Bevillingshaver pålegges
årlig å levere revisorbekreftede opplysninger
til bevillingsmyndigheten om omsetningen for
året som har gått. Denne danner grunnlag for
skjenkebevillingsgebyr neste år.
K.styre

17/31

Medlemskap i «Sunne kommuner»

Vigids Thun

Oppdal kommune gir sin tilslutning til målset- Ikke fullført. Søknad er
tinger, prinsipper og strategier i Sunne komskrevet og sendes i løpet av
muner - WHOs norske nettverk, og søker om uke 22.
medlemskap i løpet av sommeren 2017.

K.styre

17/32

Søke om pass

Kirsti Welander

Brev til politimester Nils Kristian Moe vedrø- Igangsatt. Dialog med
rende sak om endring i tjenestetilbud ved
politimesteren.
Oppdal lensmannskontor fra 2018. Oppdal
kommune ser det svært urimelig at man ikke
lenger skal kunne søke om pass ved tjenestested Oppdal. I høringssvar angående politireformen la vi til grunn for vårt positive svar at
bemanningen og tjenestetilbudet ved tjenestested Oppdal ikke skulle bli redusert.
Planlagt omlegging av tjenesten, «søk om
pass», reduserer tjenestetilbudet ved tjenestested Oppdal. Omleggingen vil påføre våre
innbyggere betydelige økte kostnader forbundet mot det å skulle søke om pass. Det vil
også bli svært tidkrevende og vanskelig for
mange å måtte ta seg helt til Trondheim for å
kunne søke om pass. Arbeidstakere og skoleelever må ta seg fri fra arbeid og skole. Med
en modell der Heimdal, Trondheim for Oppdals del blir nærmeste tjenestested med adgang til å søke pass, mener vi at våre innbyggere ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til i den
nye organiseringen. Oppdal kommune ber
politimesteren gjøre en ny vurdering på
modell for tjenestesteder som tilbyr å kunne
søke om pass. Vi ber om at det i ny modell for
tjenestesteder som tilbyr tjenesten «søk om
pass» blir tatt større hensyn til vi som bor
lengst fra Trondheim, sør i Trøndelag. Oppdal
kommune ber om at tjenestetilbudet, «søk om
pass», blir opprettholdt ved tjenestested
Oppdal.

K.styre

17/33

Minnesmerke på Hjerkinn –
Tverrfjellet gruve

Eli Grete Nisja

Kommunestyret i Oppdal mener gruvearbeiderne fra Tverrfjellet gruve fortjener et minnesmerke, som heder og som takk for sin
innsats for Norge og regionen. Kommunestyret ber varaordfører ta kontakt med kommunene Folldal og Dovre, for om mulig i samarbeid med dem, å starte arbeidet for å reise et
minnesmerke på Hjerkinn.
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Ikke fullført. Avventer
tilbakemelding fra grunneier
om grensejusteringen ønskes gjennomført.

F.skap

10/06

Søknad om justering av festegrense for gnr. 293 bnr. 3 fnr.
5

Dag H. Gorseth

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.

F.skap

10/11

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

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at festekontrakt for
Ikke fullført
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.

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
detaljregulering iht. vedtaeiendom basert på de skisser som frem- ket.
går av 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 ny
veg.

F.skap

16/8

Ønske om kjøp av tilleggsareal Dag H. Gorseth

Oppdal formannskap vedtar at eier av gnr. 33
bnr. 14 får kjøpe ca. 30 m2 fra kommunens eiendom gnr. 20 bnr. 3. Tilleggsarealet fremgår av kart datert 20.1.2016,
vedlegg 1, med rød farge. Oppdal kommune selger arealet for kr 70,- pr. m2.
Kjøper må i tillegg betale alle omkostninger ved selve eiendomsoverdragelsen. Rådmann gis fullmakt til å inngå
nødvendig kjøpekontrakt med eier av
gnr. 33 bnr. 14. Kjøpekontrakt undertegnes av ordfører.

Fullført

F.skap

16/10

Regulering av festeavgift fullmakt

Formannskapet tar rådmann sin orientering til
etterretning. Fremforhandlet grunnpris
som grunnlag for å beregne festeavgift
for gnr. 284 bnr. 60,68 og 70, legges
frem for kommunestyret til behandling.

Ikke fullført
Forhandling pågår

Dag H. Gorseth
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F.skap

16/21

Søknad om støtte til magasinet OPPDAL:365

Jan Kåre Husa

Formannskapet bevilger kr 50 000 til kjøp av
2 helsides annonser i Oppdal:365, en pr.
utgave i 2016. Dekkes over kto. Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse.

F.skap

16/30

Søknad om støtte til arbeid
for å opprette opplæringskontor i Oppdal og Rennebu

Jan Kåre Husa

Søknad fra Nasjonalparken Næringshage AS
Fullført
om støtte til arbeid med å opprette opplæringskontor for Oppdal og Rennebu
fremmes i forbindelse med budsjettregulering II høsten 2016.

F.skap

16/34

Eiendomsskatt - omtaksering
på grunn av E6-omleggingen

Leidulf Skarbø

Formannskapet viser til at E6-omleggingen
kan ha ført til at verdien på tilgrensende
boligeiendommer har blitt endret, og
med hjemmel i eiendomsskattelovens §
8 A-3 (6) bes takstnemnda om å vurdere
takstene for de eiendommene som grenser til gammel og ny E6 på nytt.

F.skap

16/35

Søknad om disponering av
kommunal eiendom til bruk
for treningspark "Tufteparken"

Dag H. Gorseth

Formannskapet godkjenner avtale datert
Ikke fullført
28.09.2016 mellom Oppdal Idrettslag og
Oppdal kommune, som grunneier av
gnr. 284 bnr. 58, slik den følger som
vedlegg 2 til denne sak. Avtale undertegnes av ordfører etter at Oppdal Idrettsråd har godkjent etablering av «Tufteparken».

F.skap

16/37

Søknad om kjøp av kommunal
grunn del av gnr. 271 bnr. 19

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at Vangslia Panorama
Fullført
AS får kjøpe ca. 160 m2 fra kommunens
eiendom gnr. 271 bnr. 19, som vist med
rød farge på vedlegg 1 til denne sak, for
kr. 1000,- pr. m2. I tillegg må kjøper
betale alle kostnader i forbindelse med
selve eiendomsoverdragelsen.
Det settes som forutsetning for salget at det
må foreligge godkjent reguleringsplan
for området som definerer et reelt behov
for tilleggsarealet før selve eiendomsoverdragelsen kan finne sted, jfr. avtale
vedlegg 2 til denne sak.

F.skap

16/38

Søknad om tilleggsareal gnr.
282 bnr. 21

Dag H. Gorseth

1.

Formannskapet vedtar at Terje Stenløkk, Fullført
eier av gnr. 282 bnr. 21, får erverve tilleggsareal som vist med rød farge på vedlegg 1, til en pris på kr 144,- pr. m2. I tillegg belastes kjøper alle omkostninger i
forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler.

2.

Kjøpesummen inntektsføres kommunens
kontonummer 06701.660.315.8126, salg
av boligtomter.

Fullført

Fullført.

F.skap

16/39

Søknad om kjøp av tilleggsareal til gnr. 20 bnr. 6

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar salg av ca. 70 m2 som Ikke fullført
tilleggsareal til eiendommen gnr. 20 bnr.
6 som vist med rød farge på kart vedlegg 1 til denne sak. Tilleggsarealet selges for kr 130,- pr. m2. I tillegg må kjøper betale alle kostnader i forbindelse
med selve eiendomstransaksjonen.
Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendig kjøpekontrakt med eier av gnr.
20 bnr. 6. Kjøpekontrakt undertegnes av
ordfører.

F.skap

16/40

Rehabmidler - omprioritering

Eirik Kvål

Formannskapet godkjenner å omprioritere
Fullført.
rehabmidlene for 2016 innenfor tidligere
bevilget ramme på 3.0 mill kr.
Revidert rehabbudsjett for 2016 blir da føl-
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gende:
Se tabell.
F.skap

16/41

Innovasjonscamp 2016 søknad om støtte

Kirsti Welander

Formannskapet imøtekommer søknaden om
støtte på kr 20 000,- for utvikling og
gjennomføring av Innovasjonscamp
2016. Tilskuddet belastes næringsfondet.

Fullført.

F.skap

16/42

Søknad om støtte fra Kirkelig
Fellesråd i forbindelse med
bispevisitas

Anne Kristin
Loeng

Formannskapet viser til kirkelig fellesråd sin
søknad om å få dekket utgifter i forbindelse med bispevisitasen i juni. Søknaden innvilges med halvparten av det
omsøkte beløpet. Kr 16.500 dekkes over
budsjettpost 14717.240 «tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse».

Fullført

F.skap

16/43

Søknad om innløsning av
festetomt

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at fester av eiendommen gnr. 204 bnr. 45 fnr. 4, herunder
framfester av gnr. 102 bnr. 14, får innløst sin festeeiendom for kr 159.103,-.

Fullført

Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendige
avtaler om innløsning.
Netto inntektstap for kommunen og ansvarsområde 673 – festeavgifter kr 3.757,07
tilføres tekniske Tjenester sitt driftsbudsjett for 2017.
F.skap

16/44

Søknad om rettighet til adkomst over gnr. 284 bnr. 60

F.skap

16/46

F.skap

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at det ut fra en helhetsvurdering kan gis tillatelse til adkomst
over festetomt gnr. 284 bnr. 60 som omsøkt. Marion Eiendom AS må inngå en
avtale med Oppdal kommune om slik
adkomst. Avtale skal bygge på de prinsipper/vilkår som det er redegjort for i
saksfremstillingen. Slik avtale undertegnet av Marion Eiendom AS, orgnr.
980959821, skal godkjennes av formannskapet.

Ikke fullført

Søknad om bruk av kommunal Dag H. Gorseth
grunn del av gnr. 95 bnr. 7

Formannskapet vedtar at Oppdal kommune
kan gi Statens vegvesen rett til å ta i
bruk ca. 900 m2 av kommunal grunn
vederlagsfritt. (Vist med rød farge på
vedlegg 2). Rådmann gis fullmakt til å
gi Statens vegvesen rett til å ta i bruk
kommunal grunn på areal vist med rød
farge på vedlegg 2.

Fullført

16/53

Regulering av festeavgift

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar å begjære voldgift
ovenfor grunneier Ingebrigt Bjerke for
festeeiendommene gnr. 284 bnr. 60,68
og 70, slik festekontraktens bestemmelser fastsetter.
I kommunens budsjett er det ikke tatt høyde
for de kostnader som kommunen eventuelt påføres som følge av voldgiftssaken. Enhet Tekniske Tjenester sin inndekning av kostnader må skje gjennom
tilførsel av midler gjennom budsjettregulering, når endelig resultat foreligger
fra Voldgiftsretten.

Ikke fullført
Forhandlinger pågår

F.skap

16/54

Lønnsforhandlinger 2016

Magni Øveraas

Rådmannen gis et lønnstillegg på kr. 27 533,med virkning fra 01.05.2016.
Godtgjøring til folkevalgte justeres i h.h.t.
reglement med virkning fra 01.05.2016.

Fullført

F.skap

16/55

Egenkapitalinnskudd i KLP –
endret finansiering

Hanne Snøve

Formannskapet endrer finansieringsplanen for
2016-bevilgningen på 1.397.000 til
egenkapitaltilskudd i KLP på følgende
måte:
Utgiften dekkes gjennom bruk av

Fullført
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Kapitalfondet i stedet for bruk av lån.
Budsjettert finansiering av prosjekt
6734 «utbygging BOAS» endres ved at kr
1.397.000 dekkes ved bruk av lån i stedet for
bruk av Kapitalfondet.
F.skap

16/56

Strategiske grep for å hindre
svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser

Dagfinn Skjølsvold

1.

Innkjøpsstrategien for Oppdal kommune Igangsatt. Behandlet i
skal baseres på:
formannskapet og deretter
drøftet med berørte enheter i

10 strategiske grep for å hindre
kommunen.
svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner


2.

Magni Øveraas

Seriøsitetsbestemmelsene for
bygg- og anleggskontrakter

Oppdal kommune skal innarbeide
anbefalingene i sine anskaffelses- og
oppfølgingsrutiner

F.skap

16/57

Utdeling av støtte fra kommunens legater

F.skap

16/58

Svar på søknad om økonomisk Anne Kristin
støtte til nyttårskonsert
Loeng

Formannskapet vedtar å støtte Oppdal muFullført
sikkforening og Oppdal juniorkorps med
kr. 15.000 til arrangering av nyttårskonsert 2017.
Beløpet belastes ansv 240, tilleggsbevilgningsreserve, kto for støtte til lag og foreninger.

F.skap

16/59

Nasjonalparken Næringshage
AS – Søknad om økonomisk
støtte til gjennomføring av
Karrieredagen

Formannskapet imøtekommer søknad fra
Nasjonalparken Næringshage AS
v/Talentverket om støtte til «Karrieredagen 2016» med kr. 50 000,-.
Beløpet dekkes innenfor budsjettpost
14717.240 «tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse».
Formannskapet ber om å få en rapport om
hvordan karrieredagen forløp, herunder
økonomi, deltagelse og gjennomføring.

Fullført

Jan Kåre Husa

Som legatstyre tildeler formannskapet fø
lgende midler fra kommunens legater:

Kr 2.000,- til Sjur Vammervold fra Ole
og Elisabeth Mellems legat

Kr 2.000,- til Fanny Margrete Karlsen
Vognild fra Ole og Elisabeth Mellems
legat

Kr 1.000,- til Hege Mellem fra Marit
Stølens legat

Kr 1.000,- til John Vammervold fra
Marit Stølens legat

Fullført

Rapport ikke framlagt

F.skap

16/60

The office of Mr. Gay Europe – Jan Kåre Husa
Søknad om økonomisk støtte
til dokumentarfilm

Formannskapet imøtekommer delvis søknad
fra The office of Mr.Gay Europe om
produksjonsstøtte til ferdiggjøring av
dokumentarfilm med kr. 12 000,Beløpet dekkes innenfor budsjettpost
14717.240 «tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse».

Fullført

F.skap

17/1

Avskriving eldre restanser

Birgit Anne
Lundemo

Formannskapet avskriver følgende krav som
uerholdelig:
Kr 13 230,- husleie, leie av idrettshall i henhold til forliksklage av november 2006.

Fullført

F.skap

17/2

Søknad om tilleggsareal til
gnr. 247 bnr. 14

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at Ørjan Hindseth, eier
av gnr. 247 bnr. 14, får erverve tilleggsareal som vist med rød farge på vedlegg
1, til en pris på kr 40,- pr. m2. I tillegg
belastes kjøper alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler.

Fullført

F.skap

17/3

Vedrørende søknad om
kjøp/opsjon på del av kommunal grunn 284/58

Dag H. Gorseth

Formannskapet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å selge det aktuelle arealet,
på del av kommunal grunn, gnr. 284/58.

Fullført
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F.skap

17/4

Forskerfabrikkens sommerskole – søknad om økonomisk
støtte

Jan Kåre Husa

Formannskapet imøtekommer søknad fra
Nasjonalparken Næringshage AS på
vegne av «Forskerfabrikken», om støtte
til gjennomføringen av «forskerfabrikkens sommerskole 2017» med kr. 13
000,-.
Beløpet dekkes innenfor budsjettpost
14717.240 «tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse».

Fullført

F.skap

17/6

Oppdal idrettslag ski og skiskyting – søknad om støtte til
snøproduksjon/-lagring 2017

Jan Kåre Husa

Formannskapet imøtekommer søknad fra
Oppdal idrettslag ski og skiskyting, med
kr. 50 000,- i tilskudd til snøproduksjon/-lagring i Kåsen 2017.
Tilskuddet finansieres ved bruk av næringsfondsmidler.

Fullført

F.skap

17/7

Vurdering av kommunal
Dag H. Gorseth
forkjøpsrett for gnr. 112 bnr. 8

Formannskapet vedtar at tinglyst forkjøpsrett i Fullført
gnr. 112 bnr. 8 ikke skal benyttes ved
salg av eiendommen. Formannskapet
vedtar at forkjøpsretten kan slettes. Ordfører undertegner erklæring om sletting
av forkjøpsrett.

F.skap

17/8

Regionale utviklingsmidler
2016 – årsmelding og regnskap

Jan Kåre Husa

Framlagt årsmelding og regnskap for dispone- Fullført
ring av regionale utviklingsmidler 2016
i Oppdal tas til orientering.

F.skap

17/10

Utbygging brannstasjon

Per Olav Lyngstad

Feltet for mulig lokalisering av ny brannstaIkke fullført.
sjon utvides nordover, i areal tilsvarende
feltet som anvist sør for R70. Rådmannen bes også å se på det kommunale
arealet øverst i Vikaveien som et aktuelt
område for lokalisering av ny brannstasjon. Dette arealet grenser inn mot angitt
areal i sentrum for mulig lokalisering av
brannstasjon. Tomtealternativet må vurderes på lik linje med andre alternativ.
Rådmannen bes om å innhente tilbud fra
grunneiere med aktuelle tomtearealer
ved offentlig utlysning, og vurderer egnetheten av disse opp mot tegninger,
funksjonsbeskrivelse og utrykningstid.
Sak om mulige plasseringer legges frem
for kommunestyret.

F.skap

17/11

Oppgradering av kommunale
veger – Omprioritering av
midler

Aleksander Husa

1.

Formannskapet godkjenner å omprioritere midler for investeringsprosjekt
”Oppgradering av kommunale veger"
med å tilføre et nytt delprosjektet ”Trafikksikkerhetstiltak i krysset Nyvegen x
Høgmovegen” med kr. 60.000,-.

2

.Formannskapet godkjenner å omprioritere midler for investeringsprosjekt
”Oppgradering av kommunale veger"
med å tilføre et nytt delprosjektet ”Trafikksikkerhetstiltak i krysset Aunevegen
x Bjerkevegen” med kr. 290.000,-.
3.

Ikke fullført. Arbeidene
pågår.

Økningen i rammen på kr.
350.000,- til trafikksikkerhetstiltakene i krysset Nyvegen x Høgmovegen og krysset Aunevegen x
Bjerkevegen, finansieres ved å reduseres rammen for delprosjekt
”6232 – Ola Setroms veg, etablering av rekkverk” med kr.
350.000,-, fra kr. 590.000,- til kr.
240.000,-

F.skap

17/14

Regulering av festeavgift

Dag H. Gorseth

Unntatt off.

Ikke fullført

F.skap

17/15

Retningslinjer for tilskudd til

Ragnhild Eklid

Retningslinjer for tilskudd til nydyrking i
Oppdal kommune vedtas som forelagt.

Fullført.
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F.skap

17/16

Høringsuttalelse til ny verneforskrift for DovrefjellSunndalsfjella nasjonalpark

Vedtak

Iverksettingsrapport

Retningslinjene blir gjeldende fra 01.01.2017.
Nytt pkt. 2.4: Bevilgede midler som ikke
anvendes, avsettes på nydyrkingsfond
for anvendelse seinere år.
Eli Grete Nisja

Oppdal kommune ser nødvendigheten av en
Fullført.
endring og modernisering av verneforskriften for Dovrefjell-Sunndalsfjella
nasjonalpark, og ser positivt på at flere
bestemmelser nå kan bli mer tilpasset de
ulike brukerinteressene i nasjonalparken. I høringsuttalelse for verneforslaget
av tidligere Hjerkinn skytefelt valgte
Oppdal kommune vernealternativ 2 som
beste løsning for vern av området, og
denne høringsuttalelsen bygger derfor
videre på dette vernealternativet.
Oppdal kommune mener imidlertid at det
skillet som det her legges opp til mellom
kommersielle og ikke-kommersielle aktører når det gjelder organisert ferdsel er
for generelt. Aktiviteter i regi av skole
og lokale turlag må kunne gis andre bestemmelser enn organiserte, kommersielle arrangementer og opplegg. Lokalbefolkningen må fortsatt kunne bruke sine
fjellområder til rekreasjon uten regulering selv om det kan være turer som i en
viss grad er et organisert opplegg. Det er
viktig at skoler kan gjennomføre sine
ekskursjoner slik at barn og unge får et
forhold til fjellområdene. Samtidig mener Oppdal kommune at sårbare naturlokaliteter må skånes for forstyrrelser og
slitasje, og at dette kan reguleres gjennom bevist kanalisering og tilrettelegging av ferdsel og en aktiv bruk av forvaltnings-planen.
På bakgrunn av dette foreslår Oppdal kommune at det tas inn to nye ledd i pkt. 5.2
Organisert ferdsel og ferdsel som kan
skade naturmiljøet:
Organiserte aktiviteter som inngår
i pedagogiske undervisningsopplegg, er
tilrettelagt for barn og unge, eller er i regi av
lokale turlag, er tillatt. Aktiviteten skal planlegges i samråd med forvaltningsmyndigheten
og i tråd med nærmere retningslinjer i forvaltningsplanen.
Utsetting av topptrim, trimposter
o.l. må ha tillatelse av forvaltningsmyndigheten slik at ferdselen ikke forstyrrer sårbare
naturlokaliteter.
Videre foreslås det at tredje ledd i pkt. 5.2
endres til å lyde slik:
Øvrig organisert ferdsel må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. For
Oppdal kommune er det viktig at beitenæringen gis det handlingsrommet som
er nødvendig for å utøve sin virksomhet
på en rasjonell og effektiv måte også innenfor nasjonalparken, og det er derfor
positivt at dette nå blir mer tydelig i bestemmelsene. Viser her spesielt til pkt.
1.2 c, pkt. 1.3 f og pkt. 6.2 b. Det er viktig at beitenæringen tas med inn i den
videre prosessen med revisjonen av forvaltnings-planen.
Oppdal kommune støtter forslaget om bestemmelsene pkt. 6.3 r, s og t for bruk
og vedlikehold av kjøresporene til
Søndre Snøfjellstjønn og Nedre Vårstigseter da dette er klargjørende for både brukerne og forvaltningen. Det er
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viktig at dette blir ytterligere tydeliggjort i forbindelse med revisjonen av
forvaltningsplanen. Oppdal kommune
gjør oppmerksom på at eiendommen
Dindal Sameie 358/1 er berørt av verneformålet, men er utelatt fra listen over
berørte eiendommer. Oppdal kommune
ønsker på generelt grunnlag størst mulig
grad av lokal forvaltning. Datoer,
bruksområde og andre konkrete styringsredskap for ferdsel bør innlemmes i
forvaltningsplan, ikke verneforskrift.
F.skap

17/17

Krav om at kapitaliseringsrenten reduseres

Svein-Erik Bjerkan

1. Formannskapet tar saken til orientering.
Ikke fullført.
2. Formannskapet slutter seg til LVKs krav
om å redusere dagens kapitaliseringsrente.
3. Formannskapet ber rådmannen om å iverksette tiltak for å synliggjøre Oppdal
kommunes syn på behovet for å redusere kapitaliseringsrenten.

F.skap

17/18

Brannstasjon – Styrevedtak
TBRT

Per Olav Lyngstad

Formannskapet forutsetter at ny brannstasjon i Ikke fullført.
Oppdal sentrum skal ha minst like god
standard som stasjonene i Trondheim.
Formannskapet anser det derfor som
uaktuelt å iverksette ny utredning som
omhandler en reduksjon i byggestandard.
Dersom TBRT ønsker reduksjon i sine funksjonskrav, bes TBRT om å informere
om dette.
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UtvalgsSakstittel
saksnr.
13/9
Tilsyn med campingplasser/
utarbeiding av lokal forskrift
for spikertelt

13/131

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

Saksbehandler
Stine Mari
Måren Elverhøi

Eirin Berge

Vedtak

Iverksettingsrapport

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

Ikke fullført.

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.

Fullført - solgt

Et stort antall byggesaker
medfører at bemanningssituasjonen på byggesak for
tiden ikke er tilstrekkelig til
å sette i verk dette ressurskrevende arbeidet.

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 – igangsettingsmed hjemmel i konsesjonsloven § 2, jf. § 11
tillatelse gitt 05.05.2015.
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

14/31

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

Arild Hoel

Med hjemmel i plan - og bygningslovens §
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 :

Fullført.

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

16/2

Detaljreguleringsplan for
Solgrenda hytteområde - 1.
gangs behandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Fullført.
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde på lovbestemt høring, og å legge planfor-
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slaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart revidert 12.01.16., Va-plankart
datert 26.10.15. og bestemmelser oversendt
kommunen 10.11.15., med følgende endringer:
I plankartet:
- Parkeringsplassen (P1) må utvides sørvestover slik at den rommer plass til parkering,
intern trafikk mellom parkerte biler og Gjevilvassvegen, samt fysisk sperre mellom
Gjevilvassvegen og parkeringsplassen. Tomtene F5 og F6 må flyttes vestover for å få til
dette. Det bør også vurderes å flytte tomt F4
noe vestover. Adkomst til tomtene F4 – F6
må gå tydelig fram av plankartet. Det må også
tas hensyn til at parkerte biler i nordvestre del
av parkeringsplass P1 ikke må hindre sikt i
frisiktsonen som må vises for den nordvestre
avkjørselen.
- Frisiktsoner må vises som sikringssone.
Frisiktsonen skal vises som en trekant 6 meter
inn fra kanten på Gjevilvassvegen, og med 45
meter stoppsikt i begge retninger. Ved avkjørselen i nordvest må planområdet utvides slik
at tilstrekkelig frisiktsone vises mot nordvest
på gnr/bnr 231/4. Planområdet må også
utvides noe mot sørøst slik at tilstrekkelig
frisiktsone vises på gnr/bnr 226/1. Det vises
til illustrasjon i vedlegg 6 i denne saken.
- Areal for energianlegg (trafo) må vises i
plankartet.
- Tomt F9 flyttes mot vest inn til internvegen
(V1).
- Det sørvestlige hjørnet av tomt F15 må
justeres slik at arealformålet «annen veggrunn» blir sammenhengende.
- Avkjørsel til tomtene F1 – F19 må vises
med pilsymbol i plankartet.
- Traseen for gangveg til tomtene FT 20 –
FT21 legges mellom tomtene FT14 – FT15 og
tomtene FT18 – FT19, jfr. illustrasjon i
vedlegg 7 i denne saken. De arealene som
utgår som gangveg vises med formål LNFR.
I bestemmelsene:
- § 1, Felles bestemmelser, pkt. 1.1. strykes,
og erstattes med: Alle tomtene i planområdet
har vinterparkering ved Gjevilvassosen.
- Det opprettes en ny § 2 Rekkefølgebestemmelser, med nytt pkt. 2.1. som får følgende
ordlyd: Teknisk infrastruktur (veg, parkeringsplasser, vann og avløp samt strømforsyning) skal være opparbeidet før det gis byggetillatelse på tomtene i planområdet. Vann og
avløp opparbeides i henhold til VA-plankart.
Planområdet kan bygges ut trinnvis.
§§ 2 – 8 nummereres 3 – 9.
- Nåværende § 2, pkt. 2.7. og § 3, pkt. 3.8. gis
følgende tilføyelse:
Gjerde på den enkelte tomt skal settes opp på
en slik måte at beitedyr ikke kan sette seg fast
i det, og ikke bli innesperret på det inngjerdede arealet.
- § 4, pkt. 4.1. får følgende ordlyd:
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På områder for vannforsyningsanlegg (VF)
tillates oppført servicebygg på maks 5 m² med
maks høyde på 3 m over gjennomsnittlig,
ferdig planert terreng. Vannforsyningsanleggene skal inngjerdes. Gjerdet rundt vannforsyningsanlegget lengst sørøst ved Gjevilvassvegen må utformes på en slik måte at det ikke
er til hinder for sikten i frisiktsonen. Servicebygg på dette arealet kan ikke oppføres i
frisiktsonen.
- § 4, Pkt. 4.4. får følgende ordlyd:
På areal vist til energianlegg i plankartet kan
det oppføres bygninger/installasjoner som er
nødvendige for strømforsyningen i planområdet.
- § 5, pkt. 5.1. får følgende ordlyd:
Areal vist som «uteoppholdsareal» er felles
for alle tomtene i planområdet. Innenfor dette
området kan det foretas enkel tilrettelegging
med eksempelvis gapahuk, bord, benker og
grillplass. Det er ikke tillatt med inngjerding
av uteoppholdsarealet.
- Nåværende § 8, pkt. 8.1 får følgende ordlyd:
Parkering av biler på den enkelte tomt er ikke
tillatt. Parkering skal skje på felles parkeringsplasser i tråd med tabellen i pkt. 8.3.
nedenfor. Kjøring inn på tomtene F1 – F19 i
forbindelse med av- og pålessing av bagasje
og utstyr er tillatt.
Nåværende pkt. 8.1. strykes da dette kravet
framgår av ny § 2, pkt. 2.1.
BYRÅ

16/13

Forslag til detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og
massedeponi - 1. gangs behandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Fullført.
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og
massedeponi på lovbestemt høring, og å legge
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket
gjelder plankart og bestemmelser sist revidert
08.01.16, med følgende endringer:
I plankartet:
-

Avkjørsel fra Elgsmovegen til eiendommen gnr/bnr 6/2 må vises på plankartet.

I bestemmelsene:
-

Pkt. 4.3: Tabellen rettes opp slik at
driftstid på fredager blir 07.00 – 17.00.

-

Pkt. 4.4., de to siste setningene endres
til:

Støvdempende tiltak skal gjennomføres i
samsvar med § 30 – 4 i forurensningsforskriften. Måling av støvnedfall skal gjennomføres
i samsvar med § 30 – 9, bokstav a, i samme
forskrift.
-

Pkt. 4.15., første setning, endres til:

Driftstid i massedeponiet er mandag – torsdag
fra kl. 07.00 – 21.00, fredag fra kl. 07.00 –
17.00.
-

Pkt. 8.3.2., første avsnitt, endres til:

I god tid før iverksetting av tiltak som berører
de tre automatisk fredede kullgropene med ID
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103195, 103197/1 og 213487 skal det foretas
en arkeologisk utgraving av disse kulturminnene.
Bygningsrådet viser til de miljøfaglige vurderingene i saken, og anser at prinsippene i §§ 8
– 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt.
BYRÅ

16/19

Søknad om deling av landGro Aalbu
brukseiendommen Stølen - gnr
299 bnr 1 - Sonja Renander

Bygningsrådet avslår med hjemmel i Jordlovens §§ 1 og 12 og Plan- og bygningslovens §
19-2 søknad om fradeling av våningshuset på
eiendom Hellaugstøl gnr 299 bnr 1.

Ikke fullført. Vedtaket er
varslet påklaget. Fullstendig
klage ikke mottatt enda..

Avslaget begrunnes med at landbrukseiendommen ikke lenger blir bestående med
driftssenter, og at hensynet bak planbestemmelsene i reguleringsplan Hellaugstøl blir
vesentlig tilsidesatt.

BYRÅ

BYRÅ

16/39

16/40

Endring av bebyggelsesplan
for Trøaenget hyttefelt,del av
gnr. 243 bnr. 1 – ny sluttbehandling

Arild Hoel

Endring av detaljreguleringsArild Hoel
plan for Buslettjønna hytteområde – 1.gangs behandling

Prinsippene i NML § 8-12 anses ivaretatt.
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 forslag til endring av
bebyggelsesplanen for Trøaenget hyttefelt slik
det går fram av plankart (Situasjonsplan)
datert 23.06.14.
Bygningsrådet vil anbefale at en person eller
et firma med skredfaglig kompetanse gjennomfører en uavhengig kvalitetssikring av
skredvurderingen av 05.02.16. i forkant av at
tomta bebygges.
Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven viser bygningsrådet til saksframstilling og
vedtak i sak 14/113, der det er konkludert
med at beslutningen ikke berører naturmangfold.
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
endring av detaljreguleringsplan for Buslettjønna hytteområde på lovbestemt høring,
og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 02.02.16,
og reguleringsbestemmelser vedtatt 20.02.12,
med følgende endringer:
- Teksten på plankartet endres slik at det
framgår at det er en endring, ikke «mindre
endring».

Fullført.
Fylkesmannen har stadfestet
kommunens vedtak.

Fullført.

- Pkt. 2.3. i reguleringsbestemmelsene tas ut.

BYRÅ

16/41

Detaljreguleringsplan for
Bjørndalshåggån boligområde
– sluttbehandling

Arild Hoel

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på
naturmangfoldet i planområder og omkringliggende områder – influensområder – er
tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte endringen
kan skje uten at dette medfører negative
konsekvenser på naturmiljøet. Prinsippene i
§§ 8-12 i naturmangfoldloven anses dermed å
være ivaretatt.
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for Bjørndalshagen boligområde. Vedtaket
gjelder plankart og VA-plankart sist revidert
01.02.16, og bestemmelser sist revidert
02.02.16, med følgende endringer:
På plankartet og VA-plankartet:
- Benevnelsen på tomtene rettes fra H1 – H9
til B1 – B9.
- Veggrunn til Gamle Kongeveg tas ut. Planen
avgrenses til og med gang og sykkelvegen på
sørsiden av Gamle kongeveg. Gang og sykkelvegen vises til dette formålet på plankartet.
- Areal for renovasjonsanlegg for tomtene B1
– B6 lokaliseres nord for nordøstre hjørne av
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tomt B5.
- Pilsymboler som markerer avkjøring til de
enkelte tomtene tas ut.
- Planavgrensning ved tomt B7 rettes opp i
tråd med korrekt grense.
- Hensynssone støy vises slik det går fram av
støyutredning datert 08.04.16. fra Rambøll.

BYRÅ

16/46

Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanen for Stølåkran – Rindalshytter AS

Arild Hoel

I reguleringsbestemmelsene:
Pkt. 1.3. får følgende ordlyd:
Støyintensivt anleggsarbeid skal kun skje i
tidsrommet mandag – fredag mellom kl. 07.00
– 19.00. Støy fra anleggsarbeid skal ikke
overskride kravene i retningslinje T-1442/12.
I anleggsperioden skal naboer varsles i god
tid før støyintensive tiltak finner sted.
Pkt. 2.3. får følgende ordlyd:
Før det gis byggetillatelse på tomtene B1 –
B3 må det dokumenteres at krav til innendørs
støynivå i byggteknisk forskrift (TEK 10) blir
overholdt.
Pkt. 4.1 gis følgende tilføyelse:
Situasjonsplan som viser avkjøring til den
enkelte tomt skal følge søknad om byggetillatelse.
Pkt. 6.2. får følgende ordlyd:
Pkt. 6.2.1. På tomtene B1 – B3 skal boligene
plasseres i byggegrensa mot Gamle kongeveg.
Videre skal det legges særlig vekt på å finne
planløsninger som gjør at støyfølsomme rom
(stue, soverom) kan lokaliseres på den stille
siden av bygget, dvs. mot sør. Minst ett
soverom skal lokaliseres på denne siden.
Pkt. 6.2.2. På tomtene B1 – B3 skal uteoppholdsarealer som benyttes jevnlig lokaliseres
til kvit sone. Dette skal dokumenteres gjennom situasjonsplan som skal følge byggesøknaden. Pkt. 6.2.3. På tomtene B1 - B3 skal
garasje/uthus/boder plasseres på en slik måte
at de bidrar til støyskjerming mot Gamle
Kongeveg, dvs. i eller i nærheten av byggegrensa.
Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke ha
negative konsekvenser for naturmangfoldet.
Bygningsrådet anser at prinsippene i §§ 8 –
12 i naturmangfoldloven er ivaretatt.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19 – Fullført.
2 avslås søknad datert 16.03.16. fra Rindalshytter as om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan for Stølåkran, vedtatt av
kommunestyret i sak 09/37.
Bygningsrådet begrunner vedtaket slik:
- De grunnleggende vilkårene for å gi dispensasjon, jfr. pbl § 19 – 2, er ikke oppfylt da en
dispensasjon i vesentlig grad vil tilsidesette de
bestemmelsene det dispenseres fra. Dette vil
spesielt gjelde utnyttelsesgrad og krav om
oppføring av utleiehytter.
- Søkers ønske om en best mulig utnytting av
planområdet gir i selv ikke grunnlag for å
dispensere. Her vektlegges også at søkers
behov kan ivaretas på en god måte gjennom
utarbeiding av ny plan.
- Bygningsrådet har også vektlagt at en dispensasjon ikke vil ivareta hensynet til samfunnssikkerhet, samt at en dispensasjon vil
skape presedens for tilsvarende saker.
- Videre vil en dispensasjon etter bygningsrådets oppfatning ikke ivareta forutsigbarhet for
berørte naboer og sektormyndigheter.
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Utvalgssaksnr.

16/55

Sakstittel

Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune – avklaring av områder for
traseer

Saksbehandler

Eli Grete Nisja

BYRÅ

16/59

38/11 – søknad om konsesjon
på erverv av eiendommen
Larsenget

Jenny K. Heggvold

BYRÅ

16/71

181/48 – Oppfølging av
konsesjon – søknad om konsesjon, Caroline Utne Sagatun
og Kristjan Valdimarsson

Eirin Berge

BYRÅ

16/81

Detaljreguleringsplan for
Bjørndalshåggån boligområde
– klage på bygningsrådets
vedtak i sak 16/41

Arild Hoel

Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanen for Stølåkran – klage på bygningsrådets vedtak i sak 16/46
Endring av bebyggelsesplanen
for Trøaenget hyttefelt – klage
på bygningsrådets vedtak i sak
16/39

Arild Hoel

Forslag til detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend – sluttbehandling

Arild Hoel

BYRÅ

16/82

BYRÅ

16/84

BYRÅ

16/85

Arild Hoel

Vedtak
- Bygningsrådet kan etter en samlet vurdering
ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er
betydelig større enn ulempene.
Bygningsrådet ber om at rådmannen avklarer
mulighetene for å etablere snøscooterløyper
med grunneierne i følgende områder:
Fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen
Bygningsrådet ber videre om at det opprettes
kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i Trollheimen Sijte for å avklare muligheten til å etablere snøscooterløyper i
fjellområdene mellom Skardalen og Grytdalen.
Når det foreligger resultatene av disse avklaringene skal dette legges fram for bygningsrådet for ny vurdering.
Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 og 9, Øystein Riise konsesjon på
erverv av eiendommen Larsenget gnr 38, bnr
11.
Vedtaket begrunnes med at ervervet gir en
svært god driftsmessig løsning for bruker,
bidrar til en god helhetlig ressursforvaltning,
og er i tråd med konsesjonslovas formål.
Det stilles som vilkår at eiendommen sammenføyes med Oppesto Rise, gnr 53 bnr 1.
I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Caroline Utne Sagatun og Kristjan Valdimarsson
konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 181,
bnr. 48 frem til 1.7.2017. Begrunnelsen er at
eierne i søknaden har oppgitt tilknytning til
området og et ønske om å bebygge tomten.
Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017,
eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til
ny eier innen samme frist.
Bygningsrådet kan ikke se at mottatte klager
med utdypinger fra beboerne i Engvegen og
Vinkelvegen inneholder opplysninger eller
momenter som gjør at vedtaket i sak 16/41bør
endres. Bygningsrådet finner ikke klagene
begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og opprettholder vedtaket i saken.
Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. plan- og bygningslovens § 1 – 9.
Saken oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.
Saken går tilbake til administrasjonen m/
høring, videre prosess og saksgang.

Bygningsrådet kan ikke se at klage datert
29.05.16. fra Anne Grete Svenøy og Trond
Mytting inneholder opplysninger eller momenter som var ukjent for bygningsrådet ved
behandling av sak 16/39. Bygningsrådet
finner ikke klagen begrunnet, jfr. fvl § 33,
andre ledd, og opprettholder vedtaket i saken.
Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. plan- og bygningslovens § 1 – 9. Saken oversendes Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for Gjelhaugtrøa hyttegrend. Vedtaket gjelder
plankart sist revidert 17.07.16, og reguleringsbestemmelser sist revidert 10.02.16.med
følgende endringer:
På plankartet: Byggegrense på tomtene H1 og
H2 vises 15 meter fra skiløypa. VA-plankartet
revideres i tråd med ny adkomstløsning og
justering av byggegrenser på tomtene H1 og
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Fullført.

Fullført

Fullført. Fylkesmannen
stadfestet kommunens
vedtak.

Fullført.
Fylkesmannen har stadfestet
kommunens vedtak.

Fullført.

Fullført.
Fylkesmannen har stadfestet
kommunens vedtak

Fullført.
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H2.
I reguleringsbestemmelsene:
Pkt. 5.1.1. gis følgende ordlyd:
Adkomst til alle reguleringsformål i Gjelhaugtrøa hyttegrend er via egen avkjørsel fra
Storlidalsvegen (Fv. 511). Adkomsten skal
utformes i henhold til Statens vegvesens krav
når det gjelder siktforhold, sammenkobling
mellom avkjørselen og hovedvegen, krav til
fall/stigning og krav til rør i veggrøft under
avkjørselen.
Bygningsrådet viser til saksinnledning og
vedtak i sak 16/32, og anser at prinsippene i
§§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt.
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Fullført.
bygningslovens § 12-12 endring av del av
bebyggelses-planen for Skarvassosen hyttefelt
slik det går fram av plankart datert 11.05.16.
Bygningsrådet godkjenner i medhold av
Fullført.
Jordlovens § 9, omdisponering av inntil 0,3 da
dyrka mark på eiendommen Skjørstad, gnr.
273 bnr. 1 med formål etablering av ny kårbolig som vist på vedlagte kart. Tillatelsen
begrunnes med at det er behov for kårbolig på
bruket, og at tiltaket ikke gir drifts-, arrondering- eller miljømessige ulemper av særlig
betydning for landbruket i området. Dersom
tiltaket ikke er gjennomført innen 3 år, juni
2019, bortfaller tillatelsen.
I medhold av jordlovens § 12, og plan- og bygningslovens
Fullført § 21 – 4, jfr § 20 –
1, bokstav m, innvilges søknad mottatt 06.07.16. fra Oppdal bygdeallmenning
om opprettelse av punktfeste for eksisterende hytte med uthus beliggende på
Ryggen i Åmotsdalen som omsøkt. Vedtaket gjelder festenummer 109B i
Oppdal bygdeallmennings register.

BYRÅ

16/86

Endring av del av bebyggelsesplanen for Skarvassosen
hyttefelt – sluttbehandling

Arild Hoel

BYRÅ

16/88

273/1 – søknad om omdisponering av dyrket mark til
oppføring av kårbolig

Jenny K. Heggvold

BYRÅ

16/89

356/1 – søknad om deling av
eiendom – Oppdal bygdeallmenning

Arild Hoel

BYRÅ

16/90

154/76 – Oppfølging av
konsesjonsvilkår, Fiona og
Svein-Olaf Hvasshovd

Gro Aalbu

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 Fiona og Svein-Olaf Hvasshovd
konsesjon på erverv av eiendom gnr 154 bnr
76 frem til 31.12.2017. Begrunnelsen er at
hjemmelshaver har sterk tilknytning til området og et ønske om å bebygge tomten.
Eiendommen må bebygges innen 31.12.17
eller om det ikke lar seg gjøre, overdras til ny
eier innen samme frist.

Fullført.

BYRÅ

16/91

203/51 Oppfølging av konsesjonsvilkår, Augun Blindheim
og Knut Opeide

Gro Aalbu

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 Augun Blindheim og Knut Opeide
konsesjon på erverv av eiendom gnr 203 bnr
51 frem til 31.12.2017. Begrunnelsen er at
hjemmelshaver er klar for bygging, men
trenger noe mer tid for gjennomføring.
Eiendommen må bebygges innen 31.12.2017
eller om det ikke lar seg gjøre, overdras til ny
eier innen samme frist.

Fullført.

BYRÅ

16/92

70/42 Oppfølging av konsesjonsvilkår, Gunn Karin Olsen

Gro Aalbu

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 Gunn Karin Olsen konsesjon på
erverv av eiendom gnr 70 bnr 42 frem til
31.12.2017. Begrunnelsen er at hjemmelshaver trenger mer tid for å oppfylle konsesjonsvilkåret. Eiendommen må bebygges
innen 31.12.17 eller om det ikke lar seg gjøre,
overdras til ny eier innen samme frist.

Fullført.

BYRÅ

16/93

119/13 Oppfølging av konsesjonsvilkår, Terje Hagfors

Gro Aalbu

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 Terje Hagfors konsesjon på erverv
av eiendom gnr 119 bnr 13 frem til
31.12.2017. Begrunnelsen er at hjemmelshaver trenger mer tid for å oppfylle konsesjonsvilkåret. Eiendommen må bebygges
innen 31.12.17 eller om det ikke lar seg gjøre,
overdras til ny eier innen samme frist.

Fullført.
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303/35 Oppfølging av konsesjonsvilkår, Jan Olav Gjævran

BYRÅ

16/95

201/32 Oppfølging av konsesjonsvilkår, Lars Olav Krogstad

BYRÅ

16/96

BYRÅ

16/97

Saksbehandler
Gro Aalbu

Vedtak

Iverksettingsrapport

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 Jan Olav Gjævran konsesjon på
erverv av eiendom gnr 303 bnr 35 fram til
31.12.2017. Begrunnelsen er at hjemmelshaver har tenkt å bygge og vil ha mulighet til
det innen gitt frist. Eiendommen må bebygges
innen 31.12.2017 eller om det ikke lar seg
gjøre, overdras til ny eier innen samme frist.
Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 Lars Olav Krogstad konsesjon på
erverv av eiendom gnr 201 bnr 32 frem til
31.12.2017. Begrunnelsen er at hjemmelshaver trenger mer tid for å oppfylle konsesjonsvilkåret. Eiendommen må bebygges
innen 31.12.2017 eller om det ikke lar seg
gjøre, overdras til ny eier innen samme frist.

Fullført.

Klage på tillatelse til bygging Stine Mari M.
av fritidsbolig, gnr/bnr 295/77, Elverhøi
Stein Rogstad

Bygningsrådet kan ikke se at klagen fra Knut
Lier på delegert vedtak 16/330 av 01.08.16
inneholder nye moment som ikke er vurdert
tidligere eller som bør tillegges betydelig
vekt. Bygningsrådet stadfester derfor administrativt vedtak 16/330 av 01.08.16 og klagen
tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.

Fullført. Vedtaket er stadfestet av Fylkesmannen

95/3 - søknad om deling av
eiendommen Mattishåggån

Bygningsrådet imøtekommer delvis søknaden, og gir med hjemmel i Jordlovens § 12 og
Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m,
tillatelse til fradeling av følgende areal fra
landbrukseiendommen Mattishåggån gnr. 95,
bnr. 3:

Fullført

Gro Aalbu

Jenny Kristin
Heggvold

1.
2.

3.
4.

Fullført.

Tun med tomt på ca 3,7 daa i Øyen
som omsøkt.
Tunet i Mattishåggån på ca 4 daa,
avgrenset til det som er klassifisert
som bebygd areal i gardskart fra
NIBIO.
Dalssætrin med tomt på ca 1 daa
som omsøkt.
6 hytter med tomter på inntil 1 daa
hver på Mattishåggåsætra som omsøkt, med vilkår om at adkomstveien til Mattishåggåsætra legges
om utenom Trøasætervangen

Tillatelsen begrunnes med at salg av jord og
skog bidrar til en driftsmessig god løsning for
mottakereiendommene, og gir en rasjonaliseringsgevinst for skogbruket i Oppdal.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.
Omsøkt fradeling av Trøasætra avslås.
Avslaget på denne delen av søknaden begrunnes med at setra anses for å være en viktig del
av gårdens ressursgrunnlag, og seterbuas
beliggenhet inntil jordbruksarealet på setra,
samt at adkomst til seterbua går over jordbruksarealet på setra.
Det settes som vilkår for fradelingen av punkt
1-4 at jordbruksarealet med tilhørende skog
og utmark på Mattishåggån, inkludert den
delen av søknaden som ble avslått; ca 518
daa, selges til og sammenføyes med landbrukseiendommer i aktiv drift.
BYRÅ

16/98

173/1 - søknad om konsesjon
på erverv av eiendommen
Nesto Bøe. Søker: Anita

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Anita Nerhoel og Fredrik Johansen Oshaug
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Nerhoel og Fredrik Johansen
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konsesjon på erverv av eiendommen Nesto
Bøe gnr. 173, bnr. 1.
Ervervet sikrer bosetting og fortsatt drift på
landbrukseiendommen, samtidig som konsesjonslovens regler vedr. skikkethet og driftsmessige gode løsninger er ivaretatt.
Det settes som vilkår at søkerne tilflytter
eiendommen innen 1.4.2019, og bruker den
som sin reelle bolig i minst 5 år.

BYRÅ

16/99

160/2 - søknad om konsesjon
på erverv av eiendommen
Stenbueng. Søker: Marit
Vindal

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Marit Vindal konsesjon på erverv av eiendommen Stenbueng gnr. 160, bnr. 2.
Vedtaket innebærer at søker kan overta eiendommen uten vilkår om boplikt.
Ervervet sikrer fortsatt drift på landbrukseiendommen, samtidig som konsesjonslovens
regler vedrørende driftsmessige gode løsninger, kulturlandskap og hensynet til en helhetlig
ressursforvaltning er ivaretatt.

BYRÅ

16/100

Høringsuttale - søknad om
driftskonsesjon for Svahøa,
Oppdal kommune

Stine Mari M.
Elverhøi

Etter opplysninger i konsesjonssøknad med
Fullført
høringsuttaler anser Oppdal kommune utvidingen av skiferbruddene i Svahøa som større
bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn jf. plan- og
bygningsloven § 12-1. Tiltaket er også vurdert
som omfattet av krav til godkjent reguleringsplan før brudd igangsettes i kommuneplanens
arealdel punkt 2.4.
Oppdal kommune ber derfor om at det blir
utarbeidet en reguleringsplan for Svahøa før
driftskonsesjon for utviding av bruddene etter
mineralloven blir gitt. Vi vil vurdere forholdet
til forskrift om konsekvensutredning etter en
konkret henvendelse om oppstart av reguleringsplanarbeid fra Oppdal Sten AS.

BYRÅ

16/101

Detaljreguleringsplan for
Solgrenda hytteområde –
sluttbehandling

Arild Hoel

Saken sendes tilbake til rådmannen til ny
vurdering ut fra følgende kriterier:
Punkt 1: Flertall i bygningsrådet for 2 avkjørsler.
Punkt 2: Øvre del beholdes i tråd med Plankontorets forslag – flertall i bygningsrådet.
Punkt 3: F2 redusert mønehøyde – makskvotehøyde 1 meter over terrassen til nabo Grut
(194/19).
Punkt 4: Parkeringsplassene ses på i sammenheng med utleiefeltet, nedre del.
Punkt 5: Redusere utleiefeltet med 6 tomter.
Resterende tomter skal gis mer rom mellom
og mer spredt.

Fullført

BYRÅ

16/102

Endring av del av detaljregule- Arild Hoel
ringsplan for Buslettjønna
hytteområde – sluttbehandling

Bygningsrådet avslår i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 forslag til endring av
del av detaljreguleringsplanen for Buslettjønna hytteområde slik det går fram av plankart
datert 09.03.16, og bestemmelser sist revidert
23.05.16. Vedtaket er begrunnet med at
Fylkesmannens innsigelse, sett i lys av planområdets historikk, inneholder tungtveiende
argumenter i mot godkjenning av forslaget til
planendring. Fylkesmannens innsigelse i brev
av 05.07.16. er etter dette imøtekommet.

Fullført

BYRÅ

16/103

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Hoksenget og
del av Løkkjsetra – 1.gangs

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende forslaget til
detaljreguleringsplan for del av Hoksenget,

Fullført

Arild Hoel
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BYRÅ

16/104

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend – 1.gangs behandling

Vedtak

Iverksettingsrapport

gnr. 230/1 og del av Løkkjsætra, gnr. 236/1 i
Gjevilvassdalen på lovbestemt høring, og å
legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.
Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart
datert 23.07.16 , og bestemmelser datert
01.08.16 med følgende endringer i bestemmelsene:
Pkt. 3.1.11 gis følgende tilføyelse:
Det skal benyttes stedegne arter ved revegetering av det arealet som benyttes til avløpsanlegg. Siste avsnitt i rådmannens tilråding tas
inn i sin helhet med følgende endring i andre
setning: «Hoksenget» bygges ut med «planområdet».
Stine Mari
Elverhøi

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende forslag til
detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend del av 153/8 på lovbestemt høring, og å
legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.
Vedtaket gjelder plankart datert 01.08.16,
VA-plankart datert 01.08.16 og bestemmelser
med siste revisjon 10.08.16, med følgende
endringer:
1. Hele punkt 5.1.2 flyttes til § 2 om rekkefølgebestemmelser og blir ny bestemmelse
2.2.

Fullført

2. Nytt tillegg (i kursiv) til punkt 3.1.4 i
bestemmelsene:
«Bebyggelsen skal være tilpasset terrenget.
Sokkeletasje tillates ikke for tomt H1-H6, men
kan etableres på tomt H7-H13 og G1-G4. For
bebyggelse på tomt H7-H13 og G1-G4 gjelder i tillegg følgende: Hovedmøneretning skal
følge terrenget. For å unngå store fyllinger
kan total bredde for bebyggelse inkludert
terrasse på mark på disse tomtene være
maksimalt 7,0 m målt i veggliv. Maksimal
bredde på 7,0 m kan fravikes om bebyggelse
og/eller terrasse trappes.»
BYRÅ

16/105

Søknad om løyve til å ta
betaling for å gå på kunstsnø i
skianlegget i Kåsen

Eli Grete Nisja

Med hjemlet i § 14 i Friluftsloven gis Oppdal
IL ved ski- og skiskyttergruppen tillatelse til å
kreve avgift for bruk av skiløypene fra anlegget åpner i november til 31.januar.
Pris for enkeltbillett er kr 50 og sesongkort kr
350.
Det stilles følgende vilkår:
Det kan ikke tas avgift når det er nok
naturlig snø til at løypene kan prepareres.

Fullført

Tiltaket kan iverksettes fra vintersesongen
2016/-17.
BYRÅ

16/106

181/48 – Klage på vedtak om
konsesjon – utbebygd fritidstomt. Caroline Utne Sagatun
og Kristjan Valdimarsson

Gro Aalbu

Bygningsrådet opprettholder sitt vedtak om
Fullført. Fylkesmannen
konsesjon med vilkår av 20.06.16 i sak 16/71 stadfestet kommunens
vedr. eiendom 181/48, eiere Caroline Utne
vedtak.
Sagatun og Kristjan Valdimarsson. Klagen tas
dermed ikke til følge. Begrunnelsen er at det
anses som tilstrekkelig tid for gjennomføring
av vilkår innen gitt frist 1.07.2017.
Klagen oversendes til Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.

BYRÅ

16/107

Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanen for Stølåkran - klage på bygningsrådets
vedtak i sak 16/46 - ny behandling

Arild Hoel

Bygningsrådet viser til klagebrev av 10.06.16 Fullført.
og til søknad av 16.03.16 fra Rindalshytter
AS. Bygningsrådet viser for øvrig til høringer
overfor berørte parter og finner å imøtekomme klage på vedtak i sak 16/46.
Bygningsrådet gir i medhold av Pbl § 19-2
dispensasjon fra utleieformålet i regulerings-
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plan for Stølåkran og godkjenner tomtedeling
for 5 fritidsboliger i tråd med søknad datert
16.03.16. Det vises i denne sammenheng til
ny arealdel i kommuneplanen for Oppdal der
vedtatt arealbruk for eiendommen er fastsatt
til byggeområde for fritidsboliger. For øvrig
er det omsøkte formål allerede angitt som ett
av formålene i den gjeldende reguleringsplan.
Bygningsrådet viser i tillegg til reguleringsbestemmelsene § 2 og ser på konsekvensene av
den omsøkte dispensasjon som svært avgrenset i forhold til vedtatt plan. Fordelene med
dispensasjon anses etter bygningsrådets
skjønn å være større enn eventuelle ulemper
idet det vises til kommunens målsetting om å
legge til rette for bygging av flere fritidsboliger.
Vedtaket vil være styrende for videre behandling av tiltak etter Pbl. kap. 21.
BYRÅ

16/108

39/13 - Pålegg om retting av
ulovlig oppført anneks og
ileggelse av tvangsmulkt - Per
Einar Halaas

Svein Erik
Morseth

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.)
§ 32-3 pålegges hjemmelshaver av gnr. 39
bnr. 13 å rette det ulovlige forholdet at anneks
er oppført uten byggetillatelse.

Fullført

Pålegget skal være gjennomført innen 1. mai
2017 kl. 24:00.
Med hjemmel i pbl. § 32-5 vil pålegget bli
fulgt opp med tvangsmulkt kr. 500,- per døgn.
Tvangsmulkten varer så lenge ulovligheten
varer.
Pålegget kan etter pbl. § 32-3, 4. ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom
forholdet ikke bringes i orden.
For begrunnelse for vedtak om pålegg og
tvangsmulkt vises det til vurderingen ovenfor.
BYRÅ

16/109

148/3 - Søknad om dispensasjon og tillatelse for opparbeiding av vei og lagerplass.
Halvor Gisnås

Vegard Kilde

Oppdal kommune avslår i medhold av pbl §
Ikke fullført
19-2, jf 19-1 dispensasjon fra LNFR- formålet
i kommuneplanens arealdel for eiendom
148/3 for opparbeidelse av lagerplass og
adkomstvei.
Klagesak er til behandling
hos Fylkesmannen.
Avslaget begrunnes med at omsøkt lagerplass
gir et langt større inngrep enn det behovet
som er beskrevet i søknaden.

BYRÅ

16/110

226/29 - Klage på vedtak om
dispensasjon og bygging av
fritidsbolig - Svein Asphaug
Dørum

Vegard Kilde

Det har ikke fremkommet nye opplysninger
som medfører at rammetillatelse og dispensasjon for oppføring av fritidsbolig med anneks
og garasje, vedtak 16/334, anses som ugyldig.
Opplysning om mulig kulturminne vil bli
vurdert og fulgt opp i forbindelse med vedtak
om igangsettingstillatelse.

Fullført

Vedtaket er stadfestet av
Fylkesmannen.

Vedtaket stadfestes og oversendes Fylkesmannen i Sør- Trøndelag for klagebehandling.
BYRÅ

16/111

Søknad om deling av landbrukseiendom Nordmjøjære
gnr 33 bnr 3. Søker: Rolf
Borvik

Gro Aalbu

I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av grunneiendommen Kviknevangen gnr
282 bnr 43 fra driftsenheten Nordmjøjære gnr
33 bnr 3. Tillatelsen begrunnes med at omsøkte deling ikke går ut over de interesser
som delingsvilkårene skal verne. Jordbruksressursene ved Kviknevangen tilføres en gard
i aktiv drift.
Det settes som vilkår at grunneiendommen
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sammenføyes med landbrukseiendommen
Gorsetsætra gnr 13 bnr 1.
BYRÅ

16/112

97/1 - søknad om konsesjon på Jenny Kristin
erverv av eiendommen GamHeggvold
melstoggo Mælem. Søker:
Anita Schive Bjerkaas og Stig
Hindseth Bjerkaas

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Anita Schive Bjerkaas og Stig Hindseth
Bjerkaas konsesjon på erverv av eiendommen
Gammelstoggo Mælem gnr. 97, bnr. 1.
Det stilles som vilkår at eiendommen sammenføyes med landbrukseiendommen Oppi
Bjørkåsen gnr 107 bnr 4.

BYRÅ

16/113

Budsjett for 2017

Dagfinn Skjølsvold

BYRÅ

16/114

Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune –videre avklaring

Eli Grete Nisja

BYRÅ

16/115

Forslag til detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2
hytteområde – 1.gangs behandling

Arild Hoel, Eli
Grete Nisja, Gro
Aalbu, Vigdis
Thun

BYRÅ

16/116

291/45 – Oppfølging av
konsesjonsvilkår, SalMarTunet AS

Gro Aalbu

BYRÅ

16/117

1/4 - konsesjonssøknad, Tor
Magne Dyrhaug

Arild Hagen

Ervervet sikrer fortsatt drift på landbrukseiendommen, samtidig som konsesjonslovens
regler vedrørende driftsmessige gode løsninger, kulturlandskap og hensynet til en helhetlig
ressursforvaltning er ivaretatt.
Bygningsrådet anmoder formannskapet om å
finne ressurser til å utvikle en byggeskikksveileder. I denne byggeskikksveilederen
ønsker bygningsrådet å ha klare retningslinjer
for en ny skiltprofil med mål om estetisk og
visuelt særpreg.
Bygningsrådet anmoder også om å finne
inndekning til skilting i forbindelse med at
kommunen i 2015 vedtok 192 nye veg- og
områdenavn i Oppdal.
Bygningsrådet utsetter saken og velger en
arbeidsgruppe for nytt møte med reindriftsforvaltninga og tamreinnæringa. Arbeidsgruppa består av 3 fra bygningsrådet, 1 fra
bygdealmenningen og 2 fra administrasjonen.
Fra bygningsrådet møter leder Arnt Gulaker,
nestleder Ola Skarsheim og Olav Martin
Mellemsæter
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2
hytteområde på lovbestemt høring, og å legge
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket
gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser datert 27.10.16. med følgende endringer:
I plankartet og VA-plankartet:
Byggegrense mot skiløypa på tomt 27
skal kun vises i det nordvestre hjørnet
av tomta.
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på
naturmangfoldet i planområder og omkringliggende områder er tilstrekkelig kjent, og den
foreslåtte utbyggingen kan skje uten at dette
forventes å medføre større negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter
NML §§ 4 -6, 8-12 ansees dermed å være
ivaretatt.
Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 SalMar-Tunet AS konsesjon på
erverv av eiendom gnr 291 bnr 45 frem til
31.12.2017. Begrunnelsen er at hjemmelshaver trenger mer tid for å oppfylle konsesjonsvilkåret.
Eiendommen må bebygges innen 31.12.2017
eller om det ikke lar seg gjøre, overdras til ny
eier innen samme frist.
Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir
med hjemmel i konsesjonsloven §§ 2 og 9,
Tor Magne Dyrhaug konsesjon på eiendommen Storlia gnr 1 bnr 4 i henhold til søknad
datert 20.10.2016.
Det settes som vilkår at eiendommen blir
sammenslått med bruket Fagerhaug gnr 316
bnr 18 innen 1.06.2017.
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Ane Hoel

Saken legges fram uten tilråding.

Fullført.

Stine Mari M.
Elverhøi

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 25-1
og 25-2, jf. byggesaksforskriften (SAK 10)
kap. 15, vedtar bygningsrådet at kommunens
plikt til å føre tilsyn etter plan- og bygningsloven skal gjennomføres i henhold til "Strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven i
Oppdal kommune 2016-2017".
Bygningsrådet finner at innkomne klager/merknader på skiløypa slik den er vist i
plankartet er av en slik karakter at de må
imøtekommes. Teksten under overskriften
«På plankartet» i vedtaket i sak 14/31 endres
slik at siste setning får følgende ordlyd:
Skiløypetraseen endres slik det er vist med
stiplet linje på kartutsnitt datert 25.08.16.
Bygningsrådet kan ikke se at brev av
06.08.14. fra Siv Grændsen vedrørende ny
avkjørsel fra Fv 511 inneholder opplysninger
eller momenter som er av slik karakter at
vedtak i bygningsrådssak 14/31 bør oppheves
eller endres på dette punktet. Bygningsrådet
finner ikke denne delen av klagen begrunnet,
jfr. Fvl § 33, andre ledd, og opprettholder
vedtaket i sak 14/31 når det gjelder nytt pkt.
1.5. (1.3.) Klagen er behandlet i medhold av
forvaltningslovens regler, jfr. Plan- og bygningslovens § 1 – 9. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig
avgjørelse.
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
detaljreguleringsplan for Stølen Panorama på
lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 28.09.16, og
bestemmelser datert 24.10.16, med følgende
endringer:
I plankartet og VA-plankartet:
Tomtene H1 og H2 avgrenses i
vest mot internvegen.
De arealene vest for vegen som er
vist med formål fritidsbebyggelse vises med
formål grønnstruktur.
På tomtene H1 og H2 legges det
inn en byggegrense på 4 meter fra internvegen.

Fullført.

Detaljreguleringsplan for
Gravaunsetet hytteområde –
klage på bygningsrådets
vedtak i sak 14/31

Arild Hoel

Forslag til detaljreguleringsplan for Stølen Panorama –
1.gangs behandling

Arild Hoel

Fullført.
Fylkesmannen har stadfestet
kommunens vedtak.

Fullført.

I bestemmelsene:
Det tilføyes et nytt pkt. 1.4. med
følgende ordlyd:
Støyintensive arbeider er ikke tillatt mellom
kl. 19.00 – 07.00, og ikke på helligdager.
Siste setning i pkt. 4.1.1. tas ut.

BYRÅ

16/124

48/12 – søknad dispensasjon
og søknad om deling av
grunneiendom – Oppdalsporten AS

Arild Hoel

Bygningsrådet viser til saksinnledningen, og
legger til grunn at utbygging i tråd med
forslaget til detaljreguleringsplan for Stølen
Panorama ikke vil påvirke naturmangfoldet
verken i eller rundt planområdet. Prinsippene
i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 kommer
derfor ikke til anvendelse i den videre behandlingen av plansaken.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19 – Fullført.
2 avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Fagerhaug, slik Oppdalsporten AS søker om i brev av 16.11.16.
Avslaget er begrunnet med at vilkårene for å
gi dispensasjon ikke er oppfylt. I medhold av
plan- og bygningslovens § 21 – 4, jfr § 20 – 1,
bokstav m, avslås søknad mottatt 02.11.16.
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BYRÅ

16/125

300/30 – Klage på vedtak om
anneks – Anne og Ole Halseth

Vegard Kilde

BYRÅ

16/126

Kommunal planstrategi 20162019. Uttalelse fra bygningsrådet

Jan Kåre Husa

BYRÅ

17/1

Oppdal sentrum - Parkeringsutredning II

Thorleif Jacobsen

BYRÅ

17/2

Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Vognill
boligområde - 1. gangs behandling

Arild Hoel

Vedtak

Iverksettingsrapport

fra Oppdalsporten AS om fradeling av ca. 2
da fra eiendommen gnr 48 bnr 12 som adkomst til gnr 317 bnr 10 slik det går fram av
kartutsnitt vedlagt søknaden. Avslaget er
begrunnet med at bygningsrådet mener det vil
være svært uheldig dersom det åpnes for en
praksis der eiere av fritidseiendommer gis
anledning til å erverve grunn som benyttes
som adkomst til eiendommene. En tillatelse til
deling i denne saken vil skape presedens for
tilsvarende saker i framtida.
Klage på vedtak 16/498 tas ikke til følge.
Fullført
Vedtak 16/498 i sak 16/978 stadfestes. Klage
sendes til Fylkesmannen i Sør- Trøndelag for Fylkesmannen stadfestet
klagebehandling og endelig avgjørelse.
kommunens vedtak.
-

Bygningsrådet ber om at arbeidet med
kommuneplanens arealdel blir prioritert.
Bygningsrådet ber om at ved neste
rullering av landbruksplan integreres beiteplanen inn i landbruksplanen med mål om et
mer helhetlig dokument for landbruksnæringa.
Bygningsrådet vedtar å sende forslag til
«Oppdal sentrum – parkeringsutredning
II» på høring, og å legge forslaget ut til
offentlig ettersyn, med høringsfrist
mandag 20. februar 2017.

Fullført

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag
til endring av detaljreguleringsplan for
Vognill boligområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 19.12.16, VA-plankart datert
14.01.17. og bestemmelser sist revidert
19.12.16, med følgende endringer:

Fullført.

I bestemmelsene:
-

Pkt. 2.6. gis følgende ordlyd:

Støyintensivt anleggsarbeid og massetransport
knyttet til opparbeiding av infrastruktur
er ikke tillatt mellom 19.00 – 07.00, og
ikke lørdager, søndager og helligdager.
-

Pkt. 4.1.11. i gjeldende bestemmelser
tas inn, og får følgende ordlyd:

Naturterreng og vegetasjon skal generelt
bevares i størst mulig grad.
-

Pkt. 4.1.12. i gjeldende bestemmelser
blir pkt. 4.1.12. i de endrede bestemmelsene, og får følgende ordlyd:

Ved utbygging av konsentrert bebyggelse
(tomannsbolig, rekkehus og leiligheter)
kan deling av tomter og seksjonering tillates.
-

Pkt. 5.2.1. får følgende ordlyd:

Fellesledninger (hovednett) skal bygges ut i
teknisk utførelse som tilfredsstiller gjeldende VA-norm for Oppdal kommune.
Spillvann/overvann skal føres ut i åpen
bekk.
-
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5.3.1. Område R1 skal brukes av tomtene B2
– B6, R2 skal brukes av tomtene B7 –
B11, R3 skal brukes av tomtene C7,
C11 og C12, R4 skal brukes av tomtene
D2 og D6 – D8.
Kommunestyret slutter seg til at pkt. 2.5. i
gjeldende bestemmelser tas ut. De foreslåtte endringene av pkt. 3.3. imøtekommes.
Den endrede planen erstatter gjeldende plan
med Plan-ID 2011014. Den endrede
planen får Plan-ID 2017003. Dette må
rettes opp på plankartet og i bestemmelsene.
BYRÅ

17/3

Detaljreguleringsplan for
Solgrenda hytteområde - ny
sluttbehandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Fullført.
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde.
Vedtaket gjelder plankart, VA-plankart
og bestemmelser revidert i henhold til
bygningsrådets vedtak i sak 16/101, med
følgende endringer:
På plankartet:
Parkeringsplasser benevnt P3, P4 og P5
benevnes P2, P3 og P4.
Det arealet som skal benyttes som innkjøring
til P1 vises med formål «kjøreveg».
I bestemmelsene:
Tabellen i pkt. 9.3. (nummerering av parkeringsområdene) endres slik at det blir
samsvar med plankartet.

BYRÅ

17/6

Detaljreguleringsplan for
Rasmusslætte hytteområde del 2, Sluttbehandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2 hytteområde. Vedtaket gjelder plankart og
VA-plankart datert 24.11.16, og bestemmelser datert 27.10.16.

Fullført.

Bygningsrådet viser til saksframlegg og
vedtak i sak 16/115, og finner at forholdet til naturmangfold-loven er ivaretatt.
BYRÅ

17/8

148/3 - Klage på avslag om
lagringsplass - Halvor Gisnås

Vegard Kilde

Bygningsrådet kan ikke se at det er gjort
Ikke fullført. Saken er til
saksbehandlingsfeil under behandling av behandling hos Fylkesmansøknad om dispensasjon fra LNFR fornen.
målet om opprettelsen av ny lagringsplass, jf. utvalgssaksnr. 16/109.
Bygningsrådet kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger i klagen.
Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet i
området er ikke godt nok utredet og føre
var-prinsippet kommer til anvendelse jf.
Naturmangfoldloven §§ 8 og 9.
Avslag i vedtak 16/109 av 7.11.2016 opprettholdes, og saken oversendes Fylkesmannen i Sør- Trøndelag for endelig avgjørelse.

BYRÅ

17/9

196/9 Behandling av klage på
vedtak om avslag på søknad
om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser,
Roald Nilsen

Eirin Berge

Bygningsrådet mener at de grunnleggende
vilkårene for å gi dispensasjon ikke er
oppfylt, jfr. pbl § 19-2.
Bygningsrådet kan ikke se at klage datert
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8.12.2016. fra Roald Nilsen inneholder
opplysninger eller momenter som ikke
var kjent ved behandling av dispensasjonssøknaden (jf. vedtak 16/573) som
medfører at vedtaket bør endres. Vedtaket i sak 16/573 opprettholdes og saken
oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.

Iverksettingsrapport
kommunen sitt vedtak.

Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. Plan- og bygningslovens § 1-9.
BYRÅ

17/10

225/3 Klage på vedtak om
avslag på dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel
fradeling av areal. Per Esten
Gjølmesli

Eirin Berge

Bygningsrådet mener at de grunnleggende
vilkårene for å gi dispensasjon ikke er
oppfylt, jfr. pbl § 19 – 2.
Bygningsrådet kan ikke se at klage datert
7.12.16. fra Per Esten Gjølmesli inneholder opplysninger eller momenter som
ikke var kjent ved behandling av dispensasjonssøknaden (jf. vedtak 16/551) og
som medfører at vedtaket bør endres.
Bygningsrådet opprettholder vedtaket i
saken og den sendes over til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Fullført.
Fylkesmannen har stadfestet
kommunen sitt vedtak.

Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. Plan- og bygningslovens § 1 – 9.
BYRÅ

17/11

290/31 - Klage på byggetillaSvein Erik
telse for oppføring av enebolig Morseth
- Rolf Falk-Larsen

Klagen tas ikke til følge. Oppdal kommune
Fullført
kan ikke se at det har framkommet nye
opplysninger i saken som ikke er vurdert Fylkesmannen har stadfestet
tidligere. Klagen oversendes Fylkeskommunen sitt vedtak.
mannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.

BYRÅ

17/12

39/13 - Klage på Bygningsrådsvedtak om pålegg om
retting - Per Einar Halaas

Svein Erik
Morseth

Klagen tas ikke til følge. Oppdal kommune
Fullført
kan ikke se at det har framkommet nye
opplysninger i saken som ikke er vurdert Fylkesmannen har stadfestet
tidligere. Klagen oversendes Fylkeskommunen sitt vedtak.
mannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.

BYRÅ

17/13

321/2 - Søknad om fradeling
av areal rundt hyttefelt, Holda
Gård. Søker: Håvard Holden

Gro Aalbu

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og
bygningslovens § 21-4, jfr § 20-1 bokstav m, avslås søknad om fradeling av
27 da utmark fra landbrukseiendom gnr
321 bnr 2 til Stubbanlien Velforening.

Ikke fullført. Saken er
påklaget og oversendt FM
for endelig avgjørelse.

Avslaget begrunnes med at det er gjeldende
praksis for hytteområder at fellesareal
tilligger hovedbruket. Det foreligger ikke moment av betydning for at denne
praksis skal fravikes i denne saken.
Det anbefales at grunneier og Velforening
skriver en bruksavtale på arealet.
BYRÅ

17/15

143/1 - Søknad om konsesjon,
landbrukseiendommen Nyhus.Søker: Monica Iversen og
Lars Georg Backer

Gro Aalbu

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 og 9, Monica Iversen og Lars
Georg Backer, konsesjon på erverv av
landbrukseiendom Nyhus gnr 143 bnr 1.

Fullført.

Vedtaket begrunnes med at søkernes formål
med ervervet er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser.
BYRÅ

17/16

Søknad om bruk av snøscooter Eli Grete Nisja
til vedlikehold av permanent
vinterstaket løype over Svarthamran. Søker: Trondhjem

Oppdal kommune gir Trondhjems Turistforening tillatelse etter § 6 i «Forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag» til bruk av egen snø-
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scooter til transport i forbindelse med
utkjøring av påler og utstyr for vedlikehold av permanent vinter-merket løype
over Svarthamran innenfor Oppdal
kommune.
Tillatelsen gis med følgende vilkår satt etter §
7 i samme forskrift, samt de vilkår som
vernemyndigheten har satt sin delegert
sak 08/2016:

Transporten skal utføres av Per
Gunnar Østeraas.

Det gis 1 tur/retur langs Gjevilvassvegen for strekningen Osen –
Gjevilvasshytta og inntil 5 turer/returer langs den faste traseen
for vinterløypa fra Gjevilvasshytta,
gjennom Gjørdøladalen og videre
over Svarthamran.

Kjøring skal foregå i tidsrommet
mandag-fredag i løpet av perioden
1.2.17. – 20.4.2017

All kjøring i utmark skal foregå
aktsomt og hensynsfullt for å
unngå skader og ulemper for naturmiljøet og mennesker.

Kjøreboken utstedt av vernemyndighet skal brukes, og leveres vernemyndigheten etter endt kjøresesong og senest innen 15. mai.
Kjørebok skal også leveres selv
om det ikke er blitt utført kjøreturer.


Kjørebok med kjøretillatelse inkl.
denne tillatelsen skal medbringes
under kjøring og forevises ved
kontroll.

Gjennom de vilkår som her er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang,
er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og prinsippene etter
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.
Trondhjems Turistforening må selv innhente
tillatelse til kjøringen fra berørte grunneiere.
BYRÅ

17/17

Søknad om bruk av snøscooter Eli Grete Nisja
i forbindelse med arrangementet Nattenern 3.ferbruar 2017.
Søker: Enern Oppdal

Oppdal kommune gir Enern Oppdal ved
daglig leder tillatelse etter § 6 i «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» til bruk av
snøscooter i forbindelse med skirennet
Nattenern 2017.
Følgende vilkår satt etter § 7 i samme forskrift gjelder:

Tillatelsen gjelder for fredag
3.februar 2017.

Det kan benyttes en snøscooter
med sjåfør Joar Stensheim.

Kjøring skal følge den faste skiløypetraseen, som er del av stamløypenettet, fra Grøtsetra via Skarvatnet, tilbake mot Grøtsetra, videre rundt Rauhovden og tilbake til
Grøtsetra.

All kjøring i utmark skal foregå
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aktsomt og hensynsfullt for å
unngå skader og ulemper for naturmiljøet og mennesker.
Gjennom de vilkår som her er gitt for å begrense motorferdselen i tid og omfang,
er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv ivaretatt. Prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er derfor
oppfylt.
BYRÅ

17/18

Mindre endring av Områdereguleringsplan for Oppdal
sentrum

Jan Kåre Husa

I medhold av plan- og bygningslovens § 12Fullført
14 vedtas mindre endring av Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, slik
det går fram av forslag med utsnitt av
plankart, beskrivelse og bestemmelser
for områdene BS14, BS15 og BUT i
varsel om oppstart av arbeid for endring
(Plankontoret 09.januar 2017).
Følgende endringer i beskrivelse/bestemmelser:


BS14 og BS15 – Tillegg: Boliger
tillates ikke

BS15 – Følgende formulering
strykes: Skal inntil området bebygges brukes til grøntområde/grønt byrom

BUT (nytt formål) - Område for
uteoppholdsareal med eierform:
Offentlig.
Området skal opparbeides med tanke på
opphold, lek og aktivitet. Så langt som
mulig skal området være universelt utformet. Det må legges stor vekt på
trygghet i forhold til trafikken på omkringliggende arealer, samt trygg adkomst, skjermet fra trafikk.
BYRÅ

17/19

Arealbruksplan for flerbruksområdet i Oppdal sentrum.
Forslag til nye tiltak

Thorleif Jacobsen

Bygningsrådet vedtar å sende forslag til
Fullført.
«Arealbruksplan for sentralskoleanlegget» på høring, og å legge forslaget ut til
offentlig ettersyn.

BYRÅ

17/20

Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune - tilbakemelding fra arbeidsgruppen

Eli Grete Nisja

Arbeidsgruppen konkluderer med at det er
vanskelig å kombinere snøscooterløyper
for fornøyelseskjøring men hensynet til
reindriftsutøvelse i fjellområdet mellom
Skardalen – Grytdalen. Bygningsrådet
tar arbeidsgruppen sin redegjørelse til
etterretning.

Ikke fullført.

Bygningsrådet ber rådmannen avklare muligheten for å etablere snøscooterløype
med grunneiere/veilag i dette området:
Skogsområdet på østsiden av Byna og nordover mot kommunegrensa til Rennebu
med utgangspunkt i motorsportsenteret.
Dersom dette ikke lykkes utredes området rundt Svarthaugen i forhold til
grunneierinteresser.
Det opprettes en ny arbeidsgruppe som foreslår valg av trase. Forslag på ny arbeidsgruppe: Ola Skarsheim som leder, Olav
Martin Mellemsæter, Anne-Grete Hoelsether og en person fra administrasjonen.
BYRÅ

17/21

Forslag til detaljreguleringsplan for Setrumsmoen masseuttak, 1. gangs behandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag
til detalj-reguleringsplan for Sætrums-
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moen masseuttak på lovbestemt høring,
og å legge planforslaget ut til offentlig
ettersyn. Vedtaket gjelder plankart og
bestemmelser datert 17.01.17, med følgende endringer:
I plankartet:
-

-

-

Avkjørsler fra V1 til dyrkamarka
innen, og øst for planområdet, må
vises på plankartet.
Hensynssonen for bevaring av naturtypelokaliteten benevnes BN1,
H560.
Hensynssonene for bevaring av
skog benevnes HL1 og HL2,
H550.

I bestemmelsene:
-

Pkt. 4.2.1. endres slik at det går
fram at drift er tillatt mandag –
fredag mellom kl. 07.00 – 19.00,
og at drift ikke er tillatt lørdager,
søndager og helligdager.

-

Pkt. 6.1. i bestemmelsene endres
til:

6.1. For å skjerme mot innsyn og vindpåvirkning, skal det bevares et belte av vegetasjon langs masseuttakets østlige og sørlige del. Dette er vist på plankartet som
hensynssone c (H550) – hensyn landskap.
-

Pkt. 8.1.1. i bestemmelsene endres
til:

8.1.1. I hensynssone c – bevaring naturmiljø
(H560) er det ikke tillatt med tekniske
inngrep, hogst eller annen forringelse av
naturmiljøet.
-

Pkt. 8.1.2. endres til: (punktet er
ved en trykkfeil nummerert 8.2.2. i
planforslaget).

8.1.2. I hensynssone c – hensyn landskap
(H550) er det tillatt å foreta tynningshogst. Det er ikke tillatt med tekniske
inngrep i terrenget eller annen forringelse av naturmiljøet.
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på
naturmangfoldet i planområder og omkringliggende områder – influensområder – er tilstrekkelig kjent. Gjennom avsatte arealformål med bestemmelser og
avbøtende tiltak som er satt, vil det planlagte masseuttaket kunne skje uten at
dette forventes å medføre større negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter NML §§ 8-12 ansees dermed å være ivaretatt.
BYRÅ

17/22

167/13 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel

Eirin Berge

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2
gis det dispensasjon fra arealformål forretning i kommuneplanens arealdel for å
omgjøre deler av et forretningsbygg til
bolig. Begrunnelsen er at
Følgende vilkår settes før dispensasjonen:
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Støykrav: Det skal dokumenteres
tilfredsstillende støyforhold for
omsøkt boenhet med tilhørende
uteareal i henhold til grenseverdiene i T-1442/12. Bruksendringstillatelse kan ikke gis før eventuelt
nødvendige dokumenterte støyskjermingstiltak er gjennomført.
Dokumentasjonen må utarbeides
av fagkyndig kompetanse

Det forutsettes videre at tillatelse til bruksendring gjøres av administrasjonen i henhold til delegeringsreglement. Tiltakshaver må kunne dokumentere at vilkår
gitt i dispensasjon er oppfylt før det gis
bruksendringstillatelse.
BYRÅ

17/23

201/71 Klage på vedtak om
oppføring av fritidsbolig i
Klettstølen, Marit Fjære og
Per Egil Skåre

Eirin Berge

Bygningsrådet kan ikke se at klagen mottatt
Ikke fullført.
den 6.2.2017 fra Per Egil Skåre og Marit
Fjær inneholder nye opplysninger som
ikke var kjent ved behandling av søknad
om byggetillatelse. Momentene som
trekkes frem er blitt vurdert i forbindelse
med byggesaken. Bygningsrådet kan ikke se at det foreligger forhold som gjør
at vedtak 16/531 bør endres. Vedtaket
opprettholdes og saken oversendes til
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.

BYRÅ

17/24

Søknad om deling av landbrukseiendom Bjørkåsen gnr
107 bnr 2. Søker: Solveig
Skogen

Ragnhild Eklid

I medhold av Jordlovens § 12 og Plan –og
bygningsloven § 20-1 bokstav m. jmf §
24-1, tillates fradeling av ca 226 daa fra
grunneiendommen Bjørkåsen gnr 107
bnr 2. Tillatelsen begrunnes med at omsøkte deling ikke går ut over de interesser som delingsvilkårene skal verne.
Jordbruksressursene som fradeles er
planlagt å tilføres gardsbruk i aktiv drift
som grenser inntil de ulike teigene.

Fullført.

Det settes som vilkår at de fradelte teigene
sammenføyes med landbrukseiendommer i aktiv drift. Dette under forutsetning av at konsesjon innvilges.
BYRÅ

17/25

212/11 - søknad om deling av
fritidseiendom - Hallvard
Dørum

Arild Hoel

I medhold av plan- og bygningslovens § 19 -2 Ikke fullført.
avslås søknad mottatt 13.01.17. fra
Hallvard Dørum om dispensasjon fra
Vedtaket er påklaget.
LNFR-formålet i kommuneplanens
arealdel for deling av fritidseiendommen
gnr 212 bnr 11. Dette begrunnes med at
de grunnleggende vilkårene for å gi dispensasjon, jfr. pbl § 19 – 2, ikke er til
stede.

BYRÅ

17/26

185/2 Søknad om fradeling av
tomt til fritidsbolig fra landbrukseiendommen Hågågjerdet
Søker: Olav Mjøen

Marit Hjellmo

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og
bygningslovens §20-4, jfr § 20-1 bokstav m, gis det tillatelse til fradeling av
inntil 1 dekar uproduktiv skogsmark fra
eiendommen Hågågjerdet gnr 185, bnr.
2 som fritidseiendom, slik det går fram
av kartutsnitt vedlagt søknaden.

Fullført.

Vedtaket begrunnes med at omsøkte deling er
til uendret bruk, da hytta er oppført allerede før 1950.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.
BYRÅ

17/27

Søknad om deling av landbrukseiendom Engelsjord gnr
229 bnr 1. Søker: Inger Anne

Ragnhild Eklid

I medhold av Jordlovens § 12 og Plan- og
bygningsloven § 20-1, bokstav m. jmf
24-1, tillates fradeling av skogteigen i
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«Flatmoen» bestående av ca 27 dekar
skogsmark/furuskog fra Engelsjord gnr.
229 bnr. 1 i Oppdal, med formål tilleggsskog og nydyrkingsareal til Bjørkåsen gnr. 107, bnr. 4 i Oppdal.
Det settes som vilkår for fradelingen at tilleggsarealet blir sammenføyd med kjøperens landbrukseiendom gnr. 107, bnr.
4.
Konsesjon og Plan for nydyrking må godkjennes av kommunen før nydyrking
iverksettes.
Tillatelsen begrunnes med at omsøkte deling
bidrar til en driftsmessig god løsning, og
bidrar til å styrke mottakereiendommen.
Delingen går ikke ut over de interessene
som delingsvilkårene skal verne.

BYRÅ

17/28

311/5 - konsesjonssøknad,
Reidar Stavå

Arild Hagen

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2
og 9 konsesjon til Reidar Stavå, v/verge
Paul Joar Haaker, dat. 02.12.2015 på eiendommen gnr. 311 bnr. 5 Nysetskog.
Det settes som vilkår at teigen selges innen et
år til en kjøper som kan få konsesjon.
Avtale om videre salg må være gjort innen 1. mars 2018. Vedtaket begrunnes
med ulemper knyttet til driftsmessig
løsning og helhetlig ressursforvaltning.

BYRÅ

17/29

311/6 – konsesjonssøknad,
Inger Ervik

Arild Hagen

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
med hjemmel i konsesjonsloven §§ 2 og
9 konsesjon til Inger Ervik i henhold til
søknad dat. 02.12.2015 for eiendommen
gnr. 311 bnr. 6. Åkerhaugen.
Det settes som vilkår at teigen selges innen et
år til en kjøper som kan få konsesjon.
Avtale om videre salg må være gjort innen 1. mars 2018. Vedtaket begrunnes
med ulemper knyttet til driftsmessig
løsning og helhetlig ressursforvaltning.

BYRÅ

17/32

Detaljreguleringsplan for
Arild Hoel
Solgrenda hytteområde - klage
på bygningsrådets vedtak i sak
17/3

Bygningsrådet kan ikke se at klage datert
Ikke fullført.
24.02.17 fra Eiliv Grut inneholder opplysninger eller momenter som var ukjent Klagen er oversendt Fylfor bygningsrådet ved behandling av sak kesmannen.
17/3. Bygningsrådet er likevel enig med
Grut i at det bør gå tydeligere fram av
pkt. 3.4. i bestemmelsene at maks
mønehøyde på tomt F2 skal regnes fra
terrassegolvet. Bygningsrådet kan heller
ikke se at klage datert 28.02.17. fra Nils
Ole Møllenhus inneholder opplysninger
eller momenter som tilsier at klagen fullt
ut bør tas til følge. Det er på det rene at
tomtene kan bebygges med de gitte krav
til maks skjæring og fylling. Trafikksikkerheten ved de to avkjørslene er tidligere vurdert av bygningsrådet. Bygningsrådet vil ta inn en bestemmelse om
høyde på vegetasjonen i sikttrekantene.
Bygningsrådet opprettholder vedtaket i sak
17/3, med følgende endringer:
Pkt. 3.4. i bestemmelsene får følgende ordlyd:
Maks mønehøyde på hovedbygg/hytte er 5,5
m over gjennomsnittlig planert terreng,

139

Tertialrapport I 2017
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

unntatt for F2 hvor maks mønehøyde er
kotehøyde 1 meter over terrassegolvet
på gnr 194 bnr 19.
Det tas inn et nytt pkt. 7.2. med følgende
ordlyd:
Innenfor sikttrekanter vist på plankartet skal
vegetasjonen ikke være høyere enn 0,5
meter. Enkeltstående trær mv., som ikke
er sikthindrende, kan stå i sikttrekanten.
Klagen er behandlet i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. plan- og bygningslovens § 1 – 9.
Saken oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.
BYRÅ

17/33

Detaljreguleringsplan for
Stølen Panorama - sluttbehandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Fullført.
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Stølen Panorama. Vedtaket
gjelder plankart, VA-plankart og bestemmelser sist revidert 15.12.16, med
følgende endringer:
Plankartet og VA-plankartet endres i tråd med
prinsippskisse datert 15.03.17. Dette innebærer at:
-

-

Felles uteoppholdsareal (AU1) tas ut av
plankartet.
Senterlinjen for den nordligste avkjørselen til Stølen Terrasse flyttes 2 meter
mot sør.
Avkjørsel til tomtene H1 og H2 vises
med pilsymbol.
Parkeringsplassen flyttes 3 meter mot
øst. Veg vises kun inn på plassen.
Ved det nordvestre hjørnet av tomt H1
flyttes vegen ca. 1,5 meter mot øst.
Arealene vist til grønnstruktur tilpasses
disse endringene.

I reguleringsbestemmelsene:
-

Pkt. 1.4. får følgende ordlyd:

Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og
avløp) kan bare foregå mellom 07.00 –
19.00, og er ikke tillatt lørdag, søndag
og helligdager. Det gjennomsnittlige
støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00
(LpAeq12) skal ikke overstige 65 dB.
-

Pkt. 3.1.1. får følgende ordlyd: (tilføyelse vist i kursiv)

Innenfor planområdet tillates oppført 1 fritidsbolig pr. tomt. Denne skal plasseres
4 meter fra tomtegrensa i sør. I tillegg
kan det oppføres garasje og uthus med
tilhørende anlegg.
-

Pkt. 3.1.2. får følgende ordlyd:

Bygningene på tomt H1 og H2 skal oppføres
med saltak. På tomt H1 skal maksimal
mønehøyde ikke overstige kote 668
m.o.h. For tomt H2 skal maksimal
mønehøyde ikke overstige kote 664
m.o.h.

140

Tertialrapport I 2017
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak
-

Iverksettingsrapport

Pkt. 3.1.6. får følgende ordlyd:

Sammen med søknad om godkjenning av
tiltak skal det legges ved situasjonsplan i
målestokk 1:200, som viser adkomst,
plassering av bygninger samt plassering
av og høyde på støttemurer.
-

Pkt. 3.1.7. vedrørende annet uteoppholdsareal tas ut av bestemmelsene.

Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke
påvirke naturmangfoldet hverken i eller
rundt planområdet. Prinsippene i §§ 8 –
12 i naturmangfoldloven kommer ikke
til anvendelse i denne saken.
BYRÅ

17/34

288/1 - søknad om mindre
endring av reguleringsplanen
for Nestuggu boligområde

Arild Hoel

I medhold av plan- og bygningslovens § 1214 vedtas mindre endring av reguleringsplanen for Nestuggu boligområde,
slik at bestemmelsene endres som følger:

Fullført.

Pkt. 2.1. får følgende ordlyd:
Teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp)
skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på
frittliggende boliger og leiligheter.
Pkt. 4.1.5. får følgende ordlyd:
Konsentrert bebyggelse/leiligheter på tomt B2
skal oppføres med maks gesimshøyde
på 7 meter.
Pkt. 4.1.10. gis følgende ordlyd:
På tomt B2 kan det oppføres konsentrert
bebyggelse/leiligheter. På de øvrige
tomtene kan det oppføres frittliggende
boligbebyggelse med tilhørende garasje,
anneks og uthus.
Pkt. 4.1.13 i reguleringsbestemmelsene blir
stående som tidligere vedtatt i reguleringsplanen.
Dette begrunnes med at området i dag preges
av bygg med saltak, og denne takformen
vil gi et mer helhetlig og ønskelig preg
for området.
BYRÅ

17/35

288/12 - Klage på rammetillatelse av boligbygg - Marion
Eiendom

Vegard Kilde

Bygningsrådet kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger i klagen.
Vedtak 17/11 av 30.01.2017, rammetillatelse
for riving av eksisterende bolig og bygging av nytt leilighetsbygg på eiendommen 288/12 opprettholdes.

Ikke fullført

Klagen er oversendt Fylkesmannen.

Bygningsrådet avslår søknad om å gi klagen
oppsettende virkning. Begrunnelsen for
avslaget er at klager anerkjenner at tiltaket er i henhold til områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, og at det ikke
har framkommet nye momenter i klagen
som ikke har vært vurdert i rammetillatelsen, vedtak 17/11(fvl § 42).
Saken oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.
BYRÅ

17/36

321/2 - Klage på avslag om
fradeling av areal rundt hyttefelt.
Klager: Stubbanlien Vel-

Gro Aalbu

Vedtak i sak 17/13 fra møte 30.01.17 opprettholdes da det ikke er framkommet nye
moment i saken.
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17/37

229/1 - søknad om konsesjon
på erverv av teig fra eiendommen Engelsjord. Søker:
Anita Schive Bjerkaas

Ragnhild Eklid

Vedtak

Iverksettingsrapport

Saken oversendes Fylkesmannen i SørTrøndelag for endelig avgjørelse.

behandling.

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens § 2 og 9, Anita S. og Stig H.
Bjerkaas konsesjon på erverv av skogteigen i Flatmoen, som er godkjent fradelt fra eiendommen Engelsjord gnr
229, bnr 1.

Fullført.

Vedtaket begrunnes med at ervervet gir en
svært god driftsmessig løsning og en
klar rasjonaliseringsgevinst for kjøper,
og er i tråd med konsesjonslovens formål.
Det stilles som vilkår at teigen sammenføyes
med Bjørkåsen gård, gnr 107 bnr 4.
BYRÅ

17/38

Søknad om bruk av bil for
transport til egen hytte ved
Tverrfjellet innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark for perioden 2016-2019.
Søker: Kristine O. Stene,
Klæbu

Eli Grete Nisja

Oppdal kommune gir Kristine O. Stene, 7540
Klæbu dispensasjon etter § 6 i Forskrift
om bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag til bruk av bil med
reg.nr. VF 81539 for transport av ved,
gass, proviant mm til egen hytte, feste
nr. 181 i Oppdal bygdeallmenningens
festeregister, ved Tverrfjellet sør for
Søndre Snøfjelltjønn.
Kjøringen skal foregå langs kjørespor/traktorvei fra Dindalshytta fram til
kjøresportets slutt ved Søndre Snøfjellstjønn. Det gis avslag på videre kjøring
fra kjøresporets slutt og fram til hytta
ved Tverrfjellet da dette vil kunne påføre uønska terrengslitasje, jf. § 10 i NML.
For tillatelsen gjelder følgende vilkår satt etter
§ 7 i samme forskrift:

Det gis inntil 5 tur/retur fram til
Pershøflata hvor inntil 2 tur/retur
kan videreføres fram til Søndre
Snøfjellstjønn pr. år for perioden
2017 og 2018.
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Kjøring kan foregå når kjøretraseen er tørr, og tidligst fra 1. juli
og fram til senest 20. september.



Kjøring kan foregå mellom kl.
7.00 – 22.00 hverdager, og kl.
07.00 – 10.00 og kl. 16.00 – 22.00
på lørdager og søndager.



Det oppfordres til å begrense kjøring på helg og særlig søndager så
mye som mulig, og så langt som
mulig å begrense kjøring etter
20.august.



Kjøretillatelsen må medbringes
under kjøring.



Det skal føre kjørebok for transportoppdragene i henhold til vilkår
fra vernemyndigheten med kopi til
kommunen etter avsluttet kjøresesong.

Fullført.
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Peder Tullan og Jon Stene gis tillatelse til å disponere denne kjøretillatelsen.

Gjennom de vilkår som er gitt for å begrense
motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i
varetatt, og prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.
BYRÅ

17/39

179/140 - søknad om deling av Marit Hjellmo
eiendom, Ola K. Gorseth

Bygningsrådet imøtekommer søknaden, og gir Fullført.
i medhold av jordloven §§ 9 og 12, og
plan - og bygningsloven § 21- 4, tillatelse til omdisponering og fradeling av
tomt til fritidsformål på inntil 2 dekar
fulldyrket jord og uproduktiv skog fra
Nyvoll gnr. 179 bnr. 5 i Oppdal.
Tillatelsen begrunnes med at omsøkte omdisponering og deling bidrar til en driftsmessig god løsning. Delingen går ikke
ut over de interessene som delingsvilkårene skal verne.
Det settes som vilkår at gnr. 179, bnr. 140,
sammenføyes med gnr. 179, bnr. 5.
Driftsbygningen som står der i dag rives
og hele arealet dyrkes opp til fulldyrket
areal. Dyrkingen trenger ikke ytterligere
godkjenning fra kommunen før igangsettelse.
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UtvalgsSakstittel
saksnr.
14/16
Strategiplan for folkehelse i
Oppdal kommune

Saksbehandler
Vigdis L. Thun

Vedtak

Iverksettingsrapport

1. Formål med planen:
Folkehelsearbeidet i Oppdal kommune skal
fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å
forebygge psykisk og somatisk sykdom,
skade eller lidelse. Folkehelsearbeidet skal
bygge på fem grunnleggende prinsipp:

Utjevne sosiale helseforskjeller

Helse i alt vi gjør,

Bærekraftig utvikling,

Føre - var – prinsippet

Medvirkning.
Disse fem grunnleggende prinsippene skal
gjenspeile seg i strategivalg og i hvordan vi
arbeider for:

Gode bo- og nærmiljøer

Mestring og gode levevaner i småbarnsog skolealder

Levevaner som bidrar til god helse

Bærekraftig miljø

Ikke fullført. Behandles i
kommunestyret i mai 2017.

2. Mandatet:
Prosjektgruppa skal legge opp til bred medvirkning med utviklende prosesser som skal
skape engasjement og utvikling i folkehelsearbeidet, slik at det danner et godt grunnlag
for utarbeidelse av strategiplanen for folkehelse i Oppdal.
3. Det blir satt ned ei prosjektgruppe med
følgende medlemmer:

Ingrid Lien, Organisasjonssjef

Frøydis Lindstrøm, Fagansvarlig helse/Enhetsleder plan og forvaltning

Thorleif Jacobsen, Enhetsleder kommunalteknikk

Morten Rødningen, Fagansvarlig plan
og bygge sak

Nina Mjøen, Fagansvarlig helsestasjon

Torunn Haugen, Inspektør Aune barneskole

Ingeborg Sætrom, Barnehagekoordinator

Vigdis L Thun, Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator er sekretær og leder
arbeidet i samarbeid med organisasjonssjef.
4. Strategiplanen for folkehelse ferdigstilles
og godkjennes i kommunestyret november
2015
Driftsutvalget ber prosjektgruppa om å vurdere å trekke inn representanter for frivillige lag
og foreninger i prosjektgruppa og/eller arbeidsgruppene.
DRUT

DRUT

15/4

16/18

Anskaffelse av nye trygghetsalarmer

Egenbetaling praktisk
bistand

Lill Wangberg

Frøydis Lindstrøm

Driftsutvalget godkjenner start for anbudsprosessen.
Intensjonen med anskaffelse av nytt trygghetsalarm system er at det skal være etter selvkostprinsippet. Dette vil føre til en økt kostnad for bruker som regnestykket over viser.
Oppdal kommune tar i bruk ordningen med
timepris for egenbetaling opp til makspris.
Makspris er inntektsregulert. Betalingssatsene
er fastsettes av kommunestyret årlig. Ordningen iverksettes fra 1.1.2017.
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Driftsutvalget legger til grunn at de nye
betalingssatsene innarbeides i rådmannens
budsjettforslag for 2017.
DRUT

16/19

Driftsrapporter 2015.
Oppdal Miljøstasjon og
Oppdal Sentrum Vann-verk

DRUT

16/20

DRUT

16/21

DRUT

16/22

Forskrifter for vann- og avTore Samskott
løpsgebyrer
Forskrift for bebyrregulativ
Aleksander Husa
slamgebyrer 2017 – uttalelse
fra driftsutvalget
Forskrift for gebyrregulativ –
Vidar Sundseth
avfallshåndtering – husholdningsavfall 2017 – uttalelse fra
driftsutvalget

DRUT

16/23

DRUT

16/24

Kommunal planstrategi 20162019.Uttalelse fra driftsutvalget
Budsjett for 2017 – uttalelse
fra driftsutvalget

Thorleif Jacobsen

Dagfinn Skjølsvold

Driftsrapport 2015 for Oppdal Sentrum
Vannverk tas til orientering.
Driftsrapport 2015 for Oppdal Miljøstasjon
tas til orientering.
Driftsutvalget tar sak 16/20 til orientering.

Fullført

Driftsutvalget tar sak 16/21 til orientering.

Fullført

Driftsutvalget tar sak 16/22 til orientering.
For avfallshåndtering er det en økning på 9%.
2,6% av økningen skyldes lønns- og
prisvekst, mens 6,4% er realøkning.

Fullført

Fullført

I vedlegg til saken; "Supplerende opplysninger vedrørende gebyrberegning" er det informasjon om hvorfor økningen er 9%.
Driftsutvalget stiller spørsmål om informasjonen om økningen burde være tilgjengelig for
brukerne fordi denne gir en forståelse av
årsakene til såpass stor økning.
Driftsutvalget merker seg at til tross for
forslag til økning, ligger avfallsgebyret i
Oppdal i 2016 under landsgjennomsnittet og
er blant de laveste i medlemskommunene i
NIR (Nordmøre
Interkommunale Renovasjonsselskap).
Driftsutvalget tar sak 16/23 til orientering.

Fullført.

Driftsutvalget anmoder formannskapet om å
innta følgende i sitt budsjettforslag for 2017:

Fullført. Behandlet i kommunestyret, 16-153.

1.
Ansvar 082 - Vennskapskommuner er satt
opp med kr. 11 000 i rådmannens forslag til
budsjett.
Norden-utvalget ber om at denne posten
styrkes med kr. 25 000.
Begrunnelse:
I samarbeidsavtalen av 27/10 - 2010 mellom
Oppdal, Lindeberg og Jammerbugt er faglig
utvikling og samarbeid en sentral målsetting.
I 2017 er det planlagt en vennskapsbykonferanse i Jammerbugt, Danmark med tema
skole/skoleevaluering, turisme/reiseliv og
integrering av flyktninger/innvandrere.
Målgruppen vil være politisk og administrativ
ledelse og forøvrig faglige nøkkelpersoner.
Det er viktig at også Oppdal har mulighet for
å stille på samme nivå som våre to vennskapskommuner i Danmark og Sverige.
2.
Skolemiljøtiltak – ungdomsskolen
Driftsutvalget har hatt fokus på tiltak mot
mobbing i barnehage og skole. Vi vet at det
fysiske miljøet og trivselsfaktoren har stor
betydning i det forebyggende arbeidet. I dag
er det grå asfalt i uteområdet ved ungdomsskolen. Det er ikke leskur og elevene har
heller ingen kantine å gå til.
Elevrådet har luftet forslag til flere enkle
tiltak som kan øke trivselen mellom arbeidsøktene på skolen, og dermed være med på å
forebygge mobbing.
Tiltakene kan vurderes finansiert ved bruk av
skolens egne fond, i tillegg til midler innenfor
skolens budsjettramme.
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3.
Driftsutvalget ser positivt på utviklingen av
gravfeltet på Vang, og ber Oppdal kommune
utarbeide en plan, evt. i samarbeid med SørTrøndelag fylkeskommune, som bl.a. viser
hvilke tiltak og investeringer som er tenkt
gjennomført de neste 10 år. Planen må framlegges før behandling av kommunens handlingsplan for 2018 - 2021.
4.
Det bevilges kr. 50 000 til utstyr i rulleparken.
Beløpet belastes det generelle disposisjonsfondet.
Følgende innspill fra Erik Flå, Oppdal Skateklubb ønskes protokollert:
Oppdal Skateklubb ønsker å ruste opp og
utvide parken med nye elementer. Sommeren
2016 fikk vi på plass avtale med kommunen
om utvidelse av areal og fikk finansiert asfaltering av området. Grunnarbeid og asfalt kom
seg på ca 100.000, hvorav 75 % hentet vi inn
fra næringsaktører i Oppdal og 25 % fikk vi
fra Oppdal kommune. I avtalen med kommunen gjenstår å sette opp et gjerde mot parkeringsplassen, som vi tar sikte på å ordne så
snart det blir bart til våren. Klubben har i
høst arbeidet med å skaffe finansiering til
opprustning og nye elementer. Vi har søkt
Gjensidige-stiftelsen om 123.000 og venter
svar på denne i løpet av desember. I tillegg
ble vi foreslått å søke om spillemidler, men
det viste seg at klubben ikke berettiget til dette
og vi vil da heller ikke ha mulighet for momsrefusjon. Ved en større oppgradering av
parken bør Oppdal kommune stå for dette
hvis reglene om spillemidler ikke endres.
Planen i søknaden til Gjensidige-stiftelsen har
vi kalt fase 1 - de mest prioriterte tiltakene og
som må på plass i løpet av 2017. Fase 2 av
opprustingen kan vi få til om vi klarer å skaffe
mer finansiering. Vi sender derfor innspill til
budsjett/handlingsplan-møtet til kommunen
om å sette av 150.000 til skateparken i 2017
til innkjøp av elementer i betong/tre samt
belysning av området. Da har vi i tillegg
garanti for at fase 1 blir gjennomført om vi
ikke skulle få midler fra Gjensidige-stiftelsen.
Med en gjennomføring av fase 2 mener vi at
dagens areal er godt utnyttet med tanke på
bruken. Eksempelvis koster “2 quartere”
(kvart-buer) i betong ca 100.000 og en oppussing av skaterampa opptil 50.000. Vi har tett
dialog med brukerne i alle nivå av område
slik at elementene er tilpasset disse så godt
som mulig.
Området blir brukt fra barn i barnehagealder til godt voksne, men vi har valgt å
fokusere på aldersgruppe 6 - 19 år, og spesielt på å få til en utvikling fra nybegynnernivå.
Parken blir brukt både med løpesykkel av de
minste, til sparkesykkel, bmx, rulleskøyter og
skateboard. Det bør avsettes årlige midler for
generelt vedlikehold og aktivitetsstøtte til
parken. Vi tar nå etterslepet fra flere år med
lite vedlikehold og ser at aktiviteten øker
betraktelig. Vi håper derfor at kommunen nå
hjelper oss med en større oppgradering i
2017. Får vi på plass dette estimerer vi at det
bør settes av 25.000 årlig for 2018 og utover
for å holde parken i stand og at klubben
klarer å holde aktiviteten oppe. Hvis vi ikke
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får på plass nok finansiering nå, blir det
behov for investeringer også i 2018 og utover.
Vi ser fra andre steder i Norge at bruken av
skateparker er i sterk økning og at det er stor
attraksjon rundt disse. Dette er møteplasser
og samlingspunkt for barn og unge, og det er
noe Oppdal som aktivitetskommune bør satse
på.

DRUT

17/1

Avtale om kjøp av sykehjemsplasser i Rennebu

Frøydis Lindstrøm

DRUT

17/5

Midlertidig godkjenning etter
barnehageloven § 10 av rom
ved Midtbygda skole til
barnehage-virksomhet

Dordi Aalbu

DRUT

17/6

Godkjenning av Torshaug
private barnehage etter barnehageloven § 10

Dordi Aalbu

DRUT

17/9

Rett til langtidsplass i sykehjem – lokal forskrift

Frøydis Lindstrøm

DRUT

17/10

Forslag til folkehelseplan for
Oppdal 2017-2021

Vigdis Thun

DRUT

17/11

Innføring av egenandel for
fysioterapitjenester

Hanna L. Westman

Til tider er kapasiteten på parken sprengt og
hvis utviklingen fortsetter vil det etter hvert
bli behov for et enda større område. Vi ønsker
derfor at kommunen setter av arealet fra
dagens park og vestover mot “pump-tracken”
til en større utvidelse i form av en betongpark.
Fordelen med en betongpark er at den er
svært god å bruke og at det er veldig lave
driftskostnader forbundet med den. Legger
ved skisse på ønsket areal. Oppdal Skateklubb
synes plasseringen av skatepark ved skole og
idrettsanleggene er svært godt egnet og gjør
at mange kan benytte den på en trygg og god
måte i rimelig avstand fra butikkene og
hovedveiene i sentrum. Her kan familier
samles i området og benytte de ulike mulighetene som finnes der. Vi ser at parken blir
brukt både av Oppdals innbygger, fritidsbeboere og andre tilreisende. Tiden er moden
for å få planlagt og prosjektert en betongpark
i Oppdal, det bør derfor settes av i budsjettet
midler til å prosjektere dette og
Rådmannen gis fullmakt til å ferdigstille en
avtale med Rennebu kommune om kjøp av
sykehjemsplasser.
Med hjemmel i Barnehageloven §10 godkjennes omsøkte rom ved Midtbygda skole til
barnehagevirksomhet midlertidig f.o.m.
1.8.17 t.o.m. 31.7.19. Godkjent leke- og
oppholdsareal settes til 66,8 m². Godkjenning
gjelder for maksimalt 14 barn 4-6 år. Krav og
pålegg fra Miljørettet helsevern 19.1.17 må
innfris før arealet kan tas i bruk.
Med hjemmel i Barnehageloven §10 godkjennes Torshaug private barnehage. Totalt godkjent leke- og oppholdsareal etter utvidelse er
148 m². Krav og pålegg fra Miljørettet helsevern 17.10.16 må innfris før antall plasser kan
økes.
Driftsutvalget legger forslag til kommunal
forskrift om tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester i Oppdal
kommune ut på høring. Høringsfrist settes til
16. april 2017.
Driftsutvalget vedtar å sende forslag til folkehelseplan for Oppdal på høring og legge
forslaget ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 25.04.17.
Egenandeler for tjenester gitt av kommunale
fysioterapeuter innføres når det er utviklet et
system for registrering og innrapportering av
egenandeler via pasientjournalsystemet
CosDoc, senest fra 01.01.18.
Administrative og digitale kostnader knyttet
til ordningen skal løses med inntekter fra
egenandelene. Ny vurdering av effektivitetsgevinsten skjer 1 år etter utprøving av ordningen.
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Fullført

Fullført

Fullført

Høringen skal opp til
politisk behandling i Driftsutvalg i mai og i kommunestyret i jui

Fullført.

Ikke fullført.

