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

Hovedtall
Ved utgangen av 2. tertial viste regnskapet et negativt
netto driftsresultat på 11,97 mill. Dette var 17,63 mill
svakere enn på samme tidspunkt i fjor. På grunn av
fjorårets ekstraordinære kraftinntekter er ikke tallene
direkte sammenlignbare. For 1. og 2. tertial var det
budsjettert med et negativt driftsresultat på 12,50 mill.
Regnskapet var dermed 0,53 mill bedre enn budsjettet.
I forhold til samme tidsrom i fjor gikk driftsinntektene ned med 6,18 mill (1,9 %), mens driftsutgiftene
økte med 9,40 mill (3,1 %). Så langt i året hadde kommunen en netto finansutgift på 12,30 mill mot 12,36
mill i periodebudsjettet og 10,24 mill for ett år siden.
Det var påløpt 27,4 mill i investeringsutgifter ved
utgangen av 2. tertial, mot 43,6 mill på samme tidspunkt i fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 342,2
mill, mot 347,3 mill ved siste årsskifte og 324,2 mill for
1 år siden. Den samlede beholdningen av likvide midler
utgjorde 97,6 mill mot 106,2 mill ved årsskiftet og 93,1
mill for 1 år siden.

Regnskap
t.o.m. 2. tertial

Budsjett
t.o.m. 2. tertial

Regnskap i fjor
t.o.m. 2. tertial

9 696 757
36 756 995
29 114 255
133 057 566
7 055 552
1 835 251
85 316 660
10 447 627
313 280 663

8 486 989
35 312 965
15 996 488
132 585 574
5 567 347
770 000
83 760 600
10 425 000
292 904 963

8 052 170
48 950 805
34 137 901
129 737 005
4 860 724
1 048 203
82 517 893
10 152 542
319 457 242

155 857 901
32 163 025
45 152 136
47 382 385
36 729 195
0
-4 332 770

148 027 372
31 493 170
41 321 285
45 220 785
31 378 108
0
-4 388 500

150 239 476
30 439 798
40 903 774
51 663 995
34 686 918
0
-4 382 126

312 951 871
328 792

293 052 221
-147 258

303 551 835
15 905 407

5 782 554
162 146
5 944 700

5 003 332
33 332
5 036 664

7 695 137
350 480
8 045 617

7 037 417
10 150 637
1 054 196
18 242 250
-12 297 549
0
-11 968 757

7 386 344
9 973 500
33 332
17 393 176
-12 356 512
0
-12 503 770

6 551 262
10 139 490
1 598 883
18 289 635
-10 244 018
0
5 661 389

Særskilte risikoforhold
 Kommunesektoren har så langt i året hatt svakere
skatteinngang enn forventet. Dersom dette holder
frem vil inntektsutjevningen gjennom rammetilskuddet bli lavere enn det vi har budsjettert med.
 Kraftpriser og produksjonsvolum knyttet til Drivarettigheten er usikre. Avvik fra anslagene våre kan
gi store økonomiske utslag.
 Tertialregnskapet og søknader om tilleggsbevilgning indikerer at plan og forvaltning, hjemmetjenestene og NAV neppe klarer å holde seg innenfor
eksisterende budsjettrammer. Av disse har i det
minste ikke NAV tilstrekkelig disposisjonsfond for
å dekke overskridelsene.
Med forbehold om det ovenstående 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.

er lånet låst til en fast rente i 3 år på 2,39 %. I tillegg
har det blitt gjennomført en tilbudskonkurranse for
refinansiering av et lån på 29,9 mill., som har løpt med
NIBOR-basert rente. Hensikten med refinansieringen
var å gå over til 6 års fast rente fra 1. oktober. Konkurransen ble vunnet av KLP Kommunekreditt med en fast
rente på 2,90 %.
Rentebindingstiden for 10 lån i Husbanken med en
saldo på til sammen 9,6 mill løpte ut 1. august. Det ble
inngått ny avtale om 3-års bindingstid fra 1. september
med en rente på 2,39 %.

Låneforvaltningen
Samlet lånegjeld ved utgangen av tertialet var på 342,4
mill. Finansreglementet setter tre begrensninger i rådmannens handlefrihet:
 Maksimalt 60 % av gjelden skal være knyttet til
den korte pengemarkedsrenten.
 Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.
 Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke
være under 1,5 år.
Ved utgangen av tertialet var 40,1 % knyttet til den
korte pengemarkedsrenten, og 59,9 % til fastrentebetingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til
sammen 111,1 mill. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast rente utgjorde 10,5 % av låneporteføljen. Den
veide gjenstående rentebindingstiden var på 1,97 år.
I 2. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på
3,33 %, og så lang i året 3,30 %. I budsjettet ble det lagt
til grunn 3,5 %. Ved utgangen av tertialet lå gjennomsnittsrenten på 3,34 %.
Det har blitt tatt opp ett nytt lån i tertialet; videreutlånsmidler fra Husbanken på 5,0 mill. Fra 1. september

Likviditetsforvaltningen
Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertialet utgjorde 97,6 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det
ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til
disse markedene.
Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2. tertial var
rundt 111,0 mill, og så langt i året 104,3 mill. Av dette
utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives på fondene selv rundt 35 mill. Midler i hovedbanken forrentes
etter 3 mnd NIBOR med et påslag på 1,3 %, og med
kvartalsvis kapitalisering. 3 mnd NIBOR lå ved utgangen av tertialet på 1,73 %, for tertialet som helhet 1,76
%, og så langt i året 1,73 %. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på i overkant av 3,0 %. I budsjettet er det forutsatt 3,25 %.

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

Uttaksvolum - Drivarettigheten
På grunn av svært lite nedbør første halvår har produksjonen så langt i året vært lav. T.o.m 2. tertial utgjorde
Drivarettigheten 23,6 GWh, mot 44,0 GWh for samme
tidsrom i 2012 og 22,0 GWh i 2013. Nedbørsmengden
og produksjonen tok seg opp i august, men selv med en
normal nedbørsmengde for resten av året kan det ikke
forventes et større årsuttak enn rundt 35GWh.
Samlet forvaltningsresultat
I opprinnelig budsjett var nettoresultatet fra kraftforvaltningen anslått til 9,6 mill. I bud.reg I ble anslaget
nedjustert til 5,4 mill. Det reviderte anslaget ser ut til å
gi en realistisk prognose for årsresultatet, men usikkerheten rundt kraftpriser, uttakskostnad og volum er stor.

Kraftprisene
Den gjennomsnittlige spotprisen for 2. tertial i vårt
prisområde ble 26,5 øre/KWh, mot 27,3 øre/KWh i
samme tidsrom i fjor. Så langt i året har gjennomsnittsprisen vært 25,6 øre/KWh, mot 29,8 øre/KWh i fjor.
For Drivarettigheten er det så langt oppnådd en gjennomsnittspris på 27,0 øre/KWh.

Tvist om uttakskostnad for Drivakrafta
Kommunen og TrønderEnergi har ikke kommet til
enighet om en ny praktiseringsavtale for uttaket.
Uenigheten dreier som om hvordan uttakskostnaden
skal beregnes. For å få tvisten avklart tok Oppdal kommune ut stevning for Sør-Trøndelag Tingrett den 30.
juli. Rettssaken er ikke berammet ennå, men det forventes at den vil bli avholdt innen utgangen av januar 2015.

Uttakskostnad for Drivarettigheten
For uttaket av kraft har det t.o.m. 2. tertial blitt betalt akontoregninger på 3,20 mill. I tillegg er det betalt 0,22
mill for årsavregningen for 2013.
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Sykefravær

Fraværet i august var ikke ferdig registrert ved rapportavleggelse. Så langt i året har sykefraværet vært 7,5 %. For samme periode i 2012 var fraværet 6,2 % og i 2013 7,0 %. Målsetningen for 2014 er å komme under 6,0 %. Selv om trenden har vært nedadgående i løpet av året, klarer vi neppe å nå målsetningen.

Stab og støtte
Nøkkeltall for støttetjenesten
2011

Organisasjonssjef Ingrid Lien

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Antall lønns- og trekkoppgaver
Antall behandlede politiske saker
Databrukere administrasjonsnett
Databrukere lærer/elevnett
Besøk pr mnd på hjemmeside

4

2012

2013

Prognose
2014

20 759
2 350
36
26,63

21 495
2 446
36
26,11

20 604
2 485
29
25,47

21 352
785
30
24

1 478
411
800
1 128
11 909

1 478
350
780
1 128
10 685

1 220
299
750
1 050
11 500

1 300
350
800
1 120
12 000
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

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

4,8
4,9
5,0

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

Utviklingsenheten:
Utvikling av kommunesenteret
Utvikling av tettsteder/boområder
Næringsutvikling
Ivaretaking av friluftsområder
Leke- og aktivitetsområder
Behovsdekning

Økonomi

Medarbeidere

Målt
kvalitet

Oppetid data
Avvik i forhold til leveranse i Infoland
Antall arbeidsgiverkontroller
Faglig kvalitet
Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften
Antall avvik ift. internkontroll
Revisjonsberetning
Innbetalt restskatt
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold

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

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

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

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

99,90 %
5
17

99,90 %
0
18

0
2
Ren
97,90 %

0
0
Ren
97,80 %

99,90 %
<3
18

2

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

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

Målt
kvalitet

4,8
4,9
5,0

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

5

<3
<3
Ren
94 %
4,6
4,9
4,6
5,1
5,5
4,5
4,5
5,0
5,0
4,8

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

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

6,6 %
6,2 %
0,4 %

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

0

0

0

0

1,3 %

2,0 %

0,0 %

8,0 %

7,3 %

8,0 %
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Folkehelse:
 Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen er gjennomgått med folkehelsekoordinator, fagledere i helse og
familie og rektorene ved Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole. Videre oppfølging vil skje i
utvidet Ungdomsråd hvor elevrådene ved begge skolene inviteres til drøfting av tiltak. Nye måletall ligger i
overordnet målekart (2015-2018) hvor enhetene forpliktes til tiltak.
Stedsutvikling:
 Reguleringsplan for Oppdal sentrum er lagt ut til offentlig ettersyn.
 Rullering av arealdel i kommuneplan er startet opp.
 Dialog med veivesenet vedrørende E-6 utbyggingen i sentrum er etablert.
Beredskap, samfunns- og informasjonssikkerhet:
 Skoler og barnehager har fått bistand fra politi og organisasjonssjef for utarbeidelse av beredskapsplaner.
 Det er gjennomført risikodag- oppfølging av ROS-analyse med Trøndelag brann- og redningstjeneste, herunder forventningsavklaring til bistands- og innsatsplikt.
 Det er etablert back-up løsning og 3 fysisk atskilte serverrom for IKT – funksjonen.
 Opplæring og øving i krisehåndteringsverktøyet CIM er gjennomført for logg-førere og ansvarlige for katastrofeplanen helse.
IKT:
 Oppgradering og større utskiftinger av servere er gjennomført.
 Jevnlig oppgradering av fagsystemer.
 Bedre tilgjengelighet for og oppfølging av brukere er blitt dokumentert ved bruk av helpdesk.
 I gang med ny kommunikasjonsløsning for de ytre enhetene som skal gi enklere og bedre drift.
Post, arkiv og sekretariat (PAS):
 Oppgradering av saksbehandlingssystemet Ephorte er i gang og ferdigstilles i november. SvarUT – digital
post tas i bruk etter oppgraderingen av Ephorte.
 Opplæring er gjennomført i bruk og innhold av elevmapper i henhold til arkivlov, opplæringslov og lov om
personopplysninger for ledere og merkantilt personale i grunnskolen.
Servicetorget:
 Oppgradering av telefonløsningen TRIO er gjennomført.
 Flere skjemaer på hjemmesiden er blitt digitalisert.
 Servicetorget inngår i det tverrfaglige prosjektarbeidet med å etablere bedre rutiner for boligsosialt arbeid.
«Å koordinere det fragmenterte» er et prosjekt initiert av Møreforskning og Husbanken. Prosjektet er i startgropa.

Medarbeidere

Kompetanse:
 Det er investert i en egen kompetansekartleggingsmodul i Wisma som på sikt skal brukes i hele organisasjonen der kompetansebeholdning og behov blir registrert. Organisasjonsstruktur tilpasset Oppdal kommune
bygges lokalt. Modulen vil først brukes i helse og omsorg i forbindelse med utarbeidelse av kompetanseledelsesplanen for dette tjenesteområdet.
 Lederne i helse og omsorg har fått innføring i en økonomisk modell for å beregne kostnader og gevinster ved
å etablere en heltidskultur. Modellen er ment som et grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere omfanget av deltid, gjennom analyse og involvering av berørte parter.
Nærvær:
 Lederne er blitt orientert om de nye reglene for oppfølging av sykmeldte. Lederne har i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte høyt fokus på nærværstiltak og tilrettelegging på arbeidsplassen. Erfaringer forteller
at det er en hovedvekt av muskel- og skjelettplager som er årsak til sykemelding. Det samarbeides tett med
bedriftshelsetjenesten, ergo- og fysioterapeuter i forebygging og tilrettelegging.
Arbeidsgiverpolitikk:
 De lønnspolitiske retningslinjene er revidert og skal brukes i høstens lokale lønnsforhandlinger.
 Lønn- og personal har oppsøkt enhetene for orientering og veiledning i avtale – , regelverk og retningslinjer
for arbeidsgiverpolitikken.
Interkontroll:
 Opplæring i melding og behandling av avvik er gjennomført for alle tjenesteområdene, med unntak av
grunnskolen som får opplæring i løpet av høsten.

Økonomi

Oppgraderingen av Ephorte med integrasjon av skjemaløsning og digital post – SvarUT ser ut til å gå over prosjektkostnadsrammen.
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Støttetjenestens tertialregnskap

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

Regnskap
31.08.2014
1 349 148
2 103 166
2 360 734
1 772 291
738 356
662 724
538
143 145
-248 687
2 658 707
533 071
0
3 200 405
15 273 598

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

Budsjett
31.08.2014
1 341 596
2 040 880
2 305 905
1 743 468
769 150
652 129
50 820
164 000
-256 667
2 626 500
506 046
14 586
2 692 199
14 650 612

Budsjettavvik
31.08.2014
-7 552
-62 286
-54 829
-28 823
30 794
-10 595
50 282
20 855
-7 980
-32 207
-27 025
14 586
-508 206
-622 986

Årsbudsjett
1 962 000
3 109 000
3 778 000
2 806 000
1 236 000
1 077 000
0
0
0
2 931 000
796 000
23 000
3 759 000
21 477 000

Note

1

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

1

Tidsforskyving på lisenser i
forhold til periodisert, de fleste
har påløpt nå
Fakturering enhetene i desember
på Vitnett Internett Aksess LAN
til Lan forbindelse/internfakt av
Wyse-terminaler og stasjonære
HP som settes ut til brukerne, ref
pkt 2
Lærlingelønn, refusjon kommer i
desember

Beløp
-117.000

57.000

74.000

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

Leasing av MS-lisenser – nytt
lisensregime
Merforbruk utstyr og andre
driftsutgifter; nye serverrom
hvor ikke alt ble dekket av
ekstra bevilgninger. Uforutsatt
utgift til utskifting av eksisterende infrastruktur, samt høyere
valutakurser. Innkjøpte Wyseterminaler og HP-stasj. PC’er
for å avhjelpe en kritisk situasjon for brukerne i forb. med
overgang til ny Citrix

-120.000

Må tilleggsbevilges for de
kommende år

-272.000

Støttetjenestens disposisjonsfond

Disposisjonsfond Støttetjenester

Saldo
31.12.2013

Saldo
31.08.2014

Av dette 3%
buffer

2 485 059

1 127 227

641 000

7

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
312 168

Disponibelt til nye
engangstiltak
174 059
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Plan og forvaltning

Nøkkeltall for plan og forvaltning

Budsjettramme (1.000 kr)

Fungerende leder for plan og
forvaltning Frøydis Lindstrøm

Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Driftstilskudd private barnehager
Antall behandlede byggesaker
Antall sluttbehandlede plansaker
Antall gjennomførte oppmålingssaker
Antall saker BU-finansiering
Alkoholloven - antall saker
Utslippstillatelser - antall saker
Søknad om barnehagplass - antall saker

2011
39 290

2012
56 255

2013
62 216

Prognose
2014
63 609

3 664
24
17,92

3 071
24
17,92

2 100
25
18,02

2 100
25
18,25

22,3 mill 27,6 mill 33,3 mill
429
270
265
16
17
11
205
243
199
20
13
15
84
65
50
62
77
56
96
106

34,8 mill
270
15
200
15
50
50
105

Antall private drikkevannsprøver med e.coli
Antall vaksineringer av pers. i risikosonen
Antall radonmålinger over tiltaksnivå

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

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

Brukere

Behovsdekning
Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh § 20-1 og
20-2
Saksbehandlingstid byggesak, 2-trinns behandling
Saksbehandlingstid reg.planer
Saksbehandlingstid oppmåling

Medarbeidere

Målt
kvalitet

0
600
10 %

Saksbehandlingstid utslippssaker
Saksbehandlingstid landbruk
Saksbehandlingstid oppvekst
Saksbehandlingstid helse
Saksbehandlingstid kultur
Faglig kvalitet
Vedtak opphevet av klageorganet PBO
Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk
Vedtak opphevet av klageorg. Miljø
Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst
Vedtak opphevet av klageorg. Kultur
Vedtak opphevet av klageorg. Helse

Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Opplevd
kvalitet Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer

2013

2014

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

3
5,2
5,5

4,4

2 uker
8 uker
22 uker
9 uker

3 uker
10 uker
31 uker
< 9 uker

2 uker
2 uker
>36 uker
< 9 uker

< 3 uker
< 12 uker
< 36 uker
< 9 uker

< 6 uker
10 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker

< 6 uker
6 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker

< 6 uker
< 5 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker

< 6 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker
< 4 uker

1
0
0
0
0
0

2
1
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

<5
<5
0
0
0
0

4
4,9
4,7
5
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> 4,0
> 4,0
> 4,0
> 5,0
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Fokusområde

Resultat
2012

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse

4,5
3,9
3,2

6
> 4,5
> 4,5

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

4,6
3,6
3,8

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

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

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

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

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

2

2

2

3

-1,5 %

-3,5 %

-3,4 %

0,0 %

Kommentarer til resultatene
Plan, byggesak og oppmåling: I andre tertial har saksbehandlingsfristene innen alle de tre fagområdene stort sett
vært overholdt. De tilbakemeldingene som er mottatt tyder på at brukerne i all hovedsak er fornøyde med de
tjenestene som er levert.
Helse: Det har i perioden vært jobbet med 1 klagesak i miljørettet helsevern. Det er gjennomført tilsyn i badeanlegg og 3 barnehager i perioden. Det er gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen knyttet til hvordan kommunens
innfrir krav i folkehelseloven. Det ikke avdekket avvik. Kommunen fikk positive tilbakemeldinger etter tilsyn.
Det er i samarbeid med Helse og familie opprettet et flyktningehelseteam. Her har det vært faste møter månedlig.
Det er gjennomført en arbeidskonferanse i samarbeid med NAV og BHT. Det har videre vært jobbet med tildelinger av nye legehjemler. Situasjonen rundt legedekning ser ut til å ordne seg på en god måte og samarbeidet med
legesentra har fungert godt i de prosesser som har vært.
Kultur: Har oppretta god kontakt med Kulturrådet og laga samarbeidsavtale med Idrettsrådet.

Brukere

Oppvekst: Det har vært 4 pedagogiske forum, månedlige rektormøter og styrermøter. Fagansvarlig arbeider opp
mot ungdomsskolen i forhold til at Oppdal er en MOT-kommune. Kompetanseutviklingsprogrammet LØFT er
avsluttet. Ungdomstrinnet arbeider videre med statens satsing på skolebasert kompetanseutvikling. Oppdal
kommune er tatt ut til deltakelse i KS sitt program «Den gode barnehage- og skoleeier i Sør-Trøndelag». Oppdal
kommune er trukket ut til å være med i Utdanningsdirektoratets satsing «Kompetanse for mangfold», øke kunnskapen om fremmedspråklige elevers livssituasjon.
Miljø: Forslag til lokal forskrift for slamtømming for fritidsboliger ble behandlet av bygningsrådet i juni, og har
vært lagt ut til offentlig ettersyn fram til 30.aug. Det har vært jobbet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Oppdal som skal resultere i et digitalt temakart. Arbeidet har vært presentert i politisk arbeidsgruppe
for kommuneplanrevisjonen. Viltkartet for Oppdal er også under revisjon, og vil bli digitalisert. Dette vil gi et
oppdatert og lettere tilgjengelig kunnskapsgrunnlag for både friluftsliv og vilt i forbindelse med saksbehandling
og planarbeid innen arealforvaltning.
Landbruk: Gjennomfører ikke brukerundersøkelse i 2014.
Oppdal og Rennebu kommuner sammen med faglaga, Tine, Landbruksrådgiving, regnskapslag, Oppdal Ressurs
m.fl. har fått midler til ”Prosjekt Fjellandbruk 2014-16”. 6 av 8 tiltak i prosjektet er mulig å gjennomføre og er nå
påbegynt.

Medarbeidere

Plan, byggesak og oppmåling: Ledig stilling på plan er besatt ved at tidligere enhetsleder nå er tilsatt i 100%
stilling, med hovedvekt på planbehandling. Det har vært noe nedgang i antall byggesaker sammenlignet med
tilsvarende periode i 2013. Det samme gjelder antall oppmålingsforretninger. Antall plansaker har derimot vært
høyere enn i 2013.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
Helse: Frisklivssentralen ble overført til enhet Helse og familie 1.8.2014. 50 % frisklivskoordinator ble dermed
overført Helse og familie. F.o.m juni 2014 har Oppdal kommune v/miljøretta helsevern inngått et samarbeid med
fylkesmannen i Sør-Trøndelag om et prosjekt, «tilgjengelig skolehelsetjeneste». Det er engasjert en prosjektmedarbeider i 100 % frem til 31.12.2014. Stillingen er administrert fra fylkesmannen og finansieres gjennom POF sitt
budsjett med prosjektmidler fra Helsedirektoratet.
Kultur: Medarbeiderne på museet ønsker ny organisasjonsform/tilknytning. Er under utredning av politisk oppnevnt gruppe. Fagansvarlig jobber nå 80 % - 20% er ubesatt
Miljø: Ansvarsområdet har vært bemannet med en fagansvarlig (80 %), en saksbehandler (60 %) innen avløp og
forurensing og en rådgiver (10 %) innen viltforvaltning og ski-/turløyper. Flere større planprosesser som regional
plan for Dovrefjell, forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen, og forvaltningsplaner for vannområdene
Driva og Orkla, samt revisjon av kommuneplanens arealdel gir et større arbeidstrykk innen fagområdet i denne
perioden.
Landbruk: Fagfeltet er preget av at vi har 20 % stilling vakant og en sykmelding fra februar-august. Det er heldigvis høyt aktivitetsnivå i landbruket i Oppdal, noe som gir stor arbeidsmengde også for kommunen. Arbeidsoppgavene prioriteres og gjennomføres fortløpende, men det blir noe etterheng pga mangel av ansatte.
Plan, byggesak og oppmåling: Regnskapet på plan og byggesak viser et lite pluss pr. 31.08., mens regnskapet for
kart og oppmåling har et betydelig minus på samme tidspunkt. Dette vil trolig bedre seg noe i tredje tertial, men
ikke nok til å komme i balanse ved årsslutt – se forklaring på budsjettavvik nedenfor.
Helse:.Regnskapet viser store merutgifter til legetjenesten. Det meste av avvikene skyldes periodisering og vil
jevne seg ut ved årsslutt.
Kultur: Større utgifter enn planlagt i forbindelse med årets 17. mai-arrangement. Dette gjelder skyssutgifter.
Ellers ingen spesielle utfordringer

Økonomi

Oppvekst: Utfordringer knyttet til enkeltvedtak skaper avvik som det søkes ekstra bevilling til.
Miljø: Et øremerket beløp på kr 30 000 til vannundersøkelser ble bevilget fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i
2013, og ble først utbetalt i 2014 til Oppdal kommune via Vannområde Orkla. Midlene «uteble» i 2013 da flere
vannundersøkelser ble gjennomførte, og det ble derfor ikke planlagt og kalkulert med dette tilskuddet. Siden ingen
undersøkelser ble planlagt for 2014 må tilskuddet avsettes på bundet fond for gjennomføring i 2015.
Landbruk: Økonomien er tilfredsstillende, da vi har brukt mindre lønnsmidler enn budsjettert og samtidig behandlet flere saker som gir gebyrinntekt over budsjett.

Tertialregnskap for PoF

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

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

Regnskap
31.08.2014
580 848
3 492 042
22 948 551
52 428
73 825
197 533
515 887
1 096 169
-325 700
108 091
-12 900
2 661
103 319
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Budsjett
31.08.2014
560 536
3 604 774
22 266 665
59 680
37 600
197 208
571 328
1 315 346
-246 205
268 948
17 662
72 050
114 582

Budsjettavvik
31.08.2014
-20 312
112 732
-681 886
7 252
-36 225
-325
55 441
219 177
79 495
160 857
30 562
69 389
11 263

Årsbudsjett Note
881 000
5 804 000
33 217 000
108 000
65 000
285 000
100 000
2 066 000
45 000
431 000
0
91 000
164 000

1
2

3
4
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040
041
045
050
052
060
061
062
070
071
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

Byggesaks- og regulerirngstjeneste
Kart- og oppmålingstjeneste
Infoland
Ungdom i jobb
Religiøse formål
Forvaltning for helsesektoren
Legetjeneste
Miljørettet helsevern
Brannvern
Feiervesen
Kulturadministrasjon
Bygdebok
Vennskapskommuner
Bygdemuseet
Kulturvern
Kunst, musikk og sang
Barne- og ungdomsarbeid
Idretts- og fruluftsaktiviteter
Voksenopplæring
Bygdebok sentrum

Regnskap
31.08.2014
-8 901
-6 687
-145 117
196 402
0
5 351 450
4 470 726
842 582
4 453 460
347 725
243 621
381 121
35 624
670 423
4 250
333 442
65 791
236 465
5 200
40 146

Budsjett
31.08.2014
68 344
-356 724
-100 000
185 000
0
5 516 734
3 596 662
739 574
3 943 951
327 218
368 344
379 878
40 500
682 172
800
113 494
116 668
207 163
26 664
-33 332

Budsjettavvik
31.08.2014
77 245
-350 037
45 117
-11 402
0
165 284
-874 064
-103 008
-509 509
-20 507
124 723
-1 243
4 876
11 749
-3 450
-219 948
50 877
-29 302
21 464
-73 478

Sum ansvarsområde

46 350 477

44 663 284

-1 687 193

Årsbudsjett Note
277 000
-651 000
-150 000
185 000
200 000
7 388 000
5 495 000
914 000
5 314 000
-61 000
553 000
550 000
15 000
1 019 000
16 000
153 000
175 000
472 000
40 000
-50 000

5

6
7
8
9
10

11

65 111 000

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Det er ikke mottatt
regning på skoleskyss
fra ATB for august

112.000

1

Tilskudd er budsjettert
flatt mens utgiftene
har vært variable.

-251.000

2

3

4

5

Ref fra staten vedr
Geovekstsamarbeidet
ikke overført ennå

-120.000

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Større belegg i private
barnehager enn forutsatt

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

-430.000

Tas opp under budsjettregulering 2

Det er brukt mindre lønnsmidler enn budsjettert, dette
vil vedvare ut året. Det er
en økning i gebyrinntekter.

140.000

Det har vært større aktivitet
innen private planer for
avløp og utslippssøknader
for større avløpsanlegg enn
forventet, og dermed større
gebyrinntekter enn budsjettert.

140.000

Kr 30.000 til vannundersøkelser på avsettes på fond for gjennomføring i 2015

Gebyrinntektene er mindre
enn budsjettert, noe som
skyldes at det er rekvirert
færre oppmålingsforretninger enn forutsatt.
Resten skyldes merforbruk
på enkeltposter som Vedli-

-164.000

Selv om det høsten
2014 er rekvirert flere
oppmålingsforretninger
enn normalt, må det
påregnes et merforbruk
på ansvar 041 ved
årsslutt. Det søkes om
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70.000

-66.000
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

kehold / brukerstøtte EDB,
Instrumenter og apparater,
og konsulent-honorar.

6

7

Tilskudd til Norsk
pasientskadeerstatning
feil periodisert
Driftstilskudd legevaktsentral feil periodisert
Posten annen lønn er
knyttet til veiledet
tjeneste for leger og
vil i sin helhet bli
refundert fra HELFO
Feilposteringer og
periodisering

-97000

-120.000

-200.000

-130.000

-103.000

8

Forskuttering av
prosjektmidler til
«tilgjengelig skolehelsetjeneste»

9

Avviket skyldes feil
periodisering

-509.000

10

11

tilleggs bevilling på
500.000

Lavere utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten enn budsjettert

165.000

Tas opp under budsjettregulering 2

Legevaktgodgjøring endret
vaktklasse etter forhandling
i 2013. I denne forbindelse
fikk enheten en ekstrabevilling for merutgifter til
legevaktlønn i 2014. Det
ble også etterbetalt for
perioden mai til desember
2013 det ikke er søkt tilleggs bevilling til tidligere.
Merutgifter til rekruttering
av nye leger og vikarinnleie

-230.000

Det søkes om en tilleggs bevilling på
kr.330000

-100.000

Tiltaket fullfinansieres
av helsedirektoratet.
Midlene overføres
medio oktober 2014.

Hele beløpet er knytta til
ubrukte lønnsmidler og
økte sykepengeinntekter
Merutgifter i forbindelse
med felles 17.mai – feiring
på Hjerkinn. Ekstra utgifter
til transport samt felleskostnader for arrangementet var ikke budsjettert.

124.000

Beløpet foreslås brukt
til balansering av
enhetens budsjett

-219.000

Det søkes om en ekstra
bevilling på kr.250000
for å dekke inn merforbruket i forbindelse
med 17. mai.

PoF's disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond PoF

Saldo
31.08.2014

2 099 537

2 099 537
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Av dette 3%
buffer
1 908 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
777 600

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
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Helse og familie

Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

Nøkkeltall for enheten

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Antall henvendelser til med. rehab.
Barn med oppfølging med. rehab
Brukere av dagtilbud psyk helse
Tjenestemottakere psyk. helse <18 år
Flyktninger i integreringsperioden
Flyktninger i introduksjonsprogram
Tjenestemottakere i PP-tjenesten
Antall meldinger til b.vernstjenesten
Barn m/hjelpetiltak
Barn med omsorgstiltak
Antall nyfødte
Tjenestemottakere psykisk helse
Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT

Brukere

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Medarbeidere

2012

2013

23 156
669
42
30

20 630
2 026
40
29

21 802
3 454
42
30

Prognose
2014
21 953
3 453
42
31,15

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

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

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

480
47
40
16
53
29
155
68
78
13
76
250
80

Resultat
2012

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

Målt
kvalitet

2011

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

Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
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Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

4
4,3
3,9
4,2

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

4,7
5
4,5
4,5

1
75 %

4
50 %

0,00 %
80 %

<8
100 %

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

100 %
100 %
100 %
10 %
16 %
26 %
85 %

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

80 %

4,8
5,2

>4,5
>4,5

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

>4,8
>5,0
6
>4,8
>3,8
>4,5
>5,0
>4,8

Tertialrapport II 2014
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Resultat
2012

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

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

5,9 %
4,9 %

11,9 %
10,8 %

8,4 %
7,7 %

4,0 %
2,0 %

1,0 %

1,1 %

0,7 %

2,0 %

1

1

0

0

6,5 %

6,5 %

4,7 %

0,0 %

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Kvalitetssikring av tjenestetilbudet i skolehelsetjenesten prioriteres, herunder deltagelse i prosjekt «Tilgjengelig
skolehelsetjeneste» som har fokus på kvalitetsindikatorer og tjenesteproduksjon. Tilstedeværelse økes i løpet av
høsten. Flerfaglig gruppetilbud til familier med barn og unge med overvekt er under planlegging, oppstart i november 2014. Forbedringsarbeid knyttet til forebygging av overvekt i svangerskapet påbegynt. Avvik gruppetilbud til 3.trinn lukkes våren 2015. Arbeidet med å implementere nye nasjonale retningslinjer for barselomsorgen
er påbegynt.
Psykisk helse og rusarbeid har i 2.tertial jobbet mye i tverrfaglig samhandling med andre enheter.
Flyktningetjenesten har inngått forpliktende tverrfaglig samarbeid med voksenopplæringen og NAV for å oppnå
gode resultater for deltagerne etter endt introduksjonsprogram. Antall flyktninger i integreringsperioden har gått
ned i 2.tertial på grunn av fraflytting.

Medarbeidere

Økonomi

Organisering ved helsestasjonen er endret ved at fagansvar for svangerskapsomsorg og beredskap er tildelt en
jordmor. Pr.01.07.14 ble Frisklivssentralen en del av Helse og familie, administrativt lagt under helsestasjonen.
Det er meget høyt nærvær blant ansatte i enheten.
Resultater 2.tertial viser mindre utgifter i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes blant annet sykepengerefusjoner fra NAV. Statstilskudd til prosjekt innen rusarbeid som begynner høsten 2014. Uforutsette endringer av
behov i barnevernet som er vanskelig å forutse. Det er økonomiske utfordringer fremover knyttet til å fylle lovkrav og heve kvaliteten på introduksjonsprogrammet.

Perioderegnskap for helse og familie

700
708
710
720
722
724
725
726
728

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

Regnskap
31.08.2014
1 049 392
904 896
2 097 423
883 966
272 331
4 463 671
287 160
3 691 566
1 167 623

Budsjett
31.08.2014
1 077 283
935 996
2 814 669
894 442
267 725
4 939 388
400 992
3 308 419
1 201 803

Budsjettavvik
31.08.2014
27 891
31 100
717 246
10 476
-4 606
475 717
113 832
-383 147
34 180

Sum ansvarsområde

14 818 028

15 840 717

1 022 689

14

Årsbudsjett Note
1 666 000
1 404 000
4 039 000
1 456 000
0
6 672 000
0
4 776 000
1 887 000
21 900 000

1

2
3
4
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak
Forebyggende tiltak, faglig veiledning og kurs planlagt brukt i
løpet av 2.halvår.

Beløp
59.000

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

Statstilskudd til prosjekt i
kommunalt rusarbeid. Statstilskudd til videreutdanning i
rusproblematikk. Begynner høst
2014.
Refusjoner av sykepenger er
større enn innleid vikarutgifter.

340.000

114.000
253.000

2

Avsluttet fosterhjem
Fosterbarn som har gått over til
ettervern pga. alder.
Besparelse prosessutgifter så
langt, forventes tatt igjen
2.halvår

3

Behov for mindre forebyggende
tiltak.

113.000

1

4

Refusjoner fra helseforetak har
ikke kommet ennå, feil periodisering.

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

318.000

129.000

-383.000

Helse og familie sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Helse og familie

Saldo
31.08.2014

3 453 757

3 453 757

15

Av dette 3%
buffer
655 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0

2 798 757
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Hjemmetjenester

Nøkkeltall for enheten
2011

2012

2013

Prognose
2014

31 607

35 743

57 417

58 455

1 534
89
57,7

3 403
103
63,03

3 287
187
114,12

197
114,4

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

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

57 081
74 733
16 432
168
2 598

56 000
60 000
15 000
125
2 700

7
12

7
10

Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig
Antall brukere som mottar avlasting i bolig
Antall brukere som mottar avlasting i private
hjem
Antall brukere som mottar boveileding
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud

20
12

19
8

46
9

61
10

2

2

20

18

5
31

6
36

Antall brukere som har aktivitetskontakt
Antall timer aktiviteskontakt
Feriepasienter

54

44

54
7 934
5

50
7900
8

Antall brukere som mottar hverdagsrehabiliering

5

5

Antall brukere som mottar matombringing
Antall vedtakstimer heldøgnsomsorgsbolig PBO

85
56 113

58
57 148

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Vedtakstimer, hjemmesykepleien
Antall oppdrag hjemmesykepleien
Antall timer hjemmehjelp/BPA
Antall trygghetsalarmer
Antall utløste alarmer
Antall oppdrag Drivdalsheimen
Mottakere av omsorgslønn
Antall ressurskrevende brukere

Enhetsleder Lill Wangberg

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

2013

Brukere

Brukertilfredshet hjemmetjenester
Resultat for brukeren
Brukermedvirkning
Trygghet og respektful behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Generelt fornøyd med tjenesten
Opplevd Brukertilfredshet personer med utviklingshemming
kvalitet Trivsel
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Fysisk miljø
Informasjon

Målt
kvalitet

Personalets kompetanse
Samordning mot andre tjenester
Behovsdekning
Venteliste omsorgsbolig
Venteliste Boas
Faglig kvalitet
Antall årsverk med høgskoleutdanning

16

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2014

5,6

3,7

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

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

5,6
5,4
4,5
5,1
5,3

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

6

3,8
3,9

6
26

13
33

8
20

5
8

18,15

38,46

38,46

37,14
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Medarbeidere

Antall årsverk med fagutdanning
Antall årsverk ufaglærte
Antall klagesaker
Antall avvik i tjenesteutøvelse makt/tvang
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

23,40
18,13
2

48,64
27,02
1,00

48,64
27,02
0

50,9
26,6
0

0

0,00

0

0

4,9
5,2
4,6
5,4
5,4
5,1
4,7
4,7
5,4
5

Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker

2014

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

8,0 %
6.5%
1,5 %

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

8,1 %
6,6 %
1,5 %

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

8

38

40

40

4,0 %

-0,2 %

-1,7 %

0,0 %

55 000

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Kvalitet: Gjennom prosjektet "saman om en bedre kommune" vil tjenesteytingen til brukere/pasienter ha stort
fokus. Enheten vil se på måten vi yter omsorg på - Eden-, arbeidstidsordninger og tilstrebe flest mulig 100% stillinger, dette for at brukerne/pasientene skal få færre ansatte å forholde seg til og hverdagen skal bli mer forutsigbar. Rett hjelp til rett tid. Enheten jobber med å få bedre informasjonsflyt og større brukermedvirkning. Dette
gjøres ved å ha et grundig førstegangsbesøk og en ha en god, ryddig og informativ pasient/brukerperm. Enheten
har utviklet en "brukerhåndbok/serviceerklæring"som skal gi en oversikt over tjenesteytingen. Et nytt kvalitetssystem med prosedyrer og avviksbehandling er på plass, alle ansatte har fått opplæring, og det skal bidra til å høyne
kvaliteten på tjenesten.
Dagtilbud for personer med demens er etablert 2 ganger pr uke, og en ser et økende behov for tilbudet. Enheten
har en utfordring med godt egnet lokaler til Dagtilbudet. Engv 2 har ikke egnet romløsning.
Avlasting: Avlastningstilbudet for brukere med særskilte behov i Sildreveien fungerer godt, og en ser et økende
behov for tilbudet.
Folkehelse: Prosjektet "livsglede for eldre" sammen Oppdal videregående skole er et godt tilbud for å høyne
livskvaliteten for mange eldre og funksjonshemmede. Folkehelsegruppe for voksne i kommunen er etablert og der
bidrar enheten med diabetes spl, spl. og helsefagarb. Gruppa arrangerer bl.a. helsestasjonsdag for voksne med
vaksinering og faglig veiledning.
Hverdagsrehabilitering, dvs rehabilitering og forebygging mens brukeren bor i eget hjem. Dette er et tverrfaglig
samarbeid med fysio/ergo som enheten har stort fokus på.
Aktiviteskontakter: Enheten arbeider med å få til gode brukerrettet ordninger for å høyne kvaliteten på tjenesten.
Dette er en tjeneste som øker sterkt i omfang. Det er satt ned et tverrfaglig team i samarbeid med helse og familie.
Ungdom i aktivitet: En utfordring som enheten har fokus på er å utvikle et tilbud for ungdom med særskilte behov som skal etablere seg, og ikke har behov for heldøgns omsorgstjenester. Dette er en økende gruppe og vi har
en utfordring for å finne varig tilrettelagt aktivitetstilbud da Vekst ikke har kapasitet.
Boveiledning: Er en tjeneste som øker i omfang, der er det etablert et tverrfaglig team som skal sikre at brukerne
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
får rett bistand til rett tid.
Ressurskrevende brukere: Utfordring å få til gode tjenester til brukerne fordi de utløser omfattende og store
tjenester som er uforutsigbar i omfang. Enheten har sammen med brukere valgt å kjøpe tjenester fra et privat firma
som har erfaring og er gode på å yte tjenester til denne type brukere. Dette for å gi bruker et best mulig tjenestetilbud. Dette startet opp medio juni.
Enheten opplever en økende etterspørsel etter tjenester til brukergruppen med sammensatte behov innen
rus/psykiatri. Det har blitt etablert et tverrenhetlig team ifm denne bruker gruppen, målet er hvordan vi skal yte
best mulig tjeneste til brukerne.
Boas: Alle leiligheter er bebodd og huset fungerer godt og beboerne gir inntrykk av å trives.
Enheten gjennomførte brukerundersøkelse med meget godt resultat, helhetsinntrykk på 5,4. Fokusområdene etter
undersøkelsen: - jobbe med bedre brukermedvirkning og informasjon.
Kompetanse/kvalitet: Hjemmetjenesten har slått seg sammen med OBO og har blitt en stor enhet med mange
ansatte. Målet vårt er "sammen om en bedre tjeneste" Rett kompetanse på rett sted. Enheten skal gjennomføre
tverrfaglige etiske refleksjonsgrupper. Faglige satsingsområder er demens, diabetes, etikk, tvang/makt, og aktiv
omsorg - Eden , og innovasjon. Enheten vil styrke den faglige og personlig utviklingen vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger, læring i hverdagen av hverandre. Enheten er
med i prosjektet "saman om en bedre kommune" - kvalitet og kontinuitet i pleie og omsorgstjenesten- En arbeidsgruppe jobber med utviklingen av Boas,slik at Boas skal være et hus med aktivitet og godt omdømme. En annen
arbeidsgruppe er etablert og skal arbeide med heltidskultur/ organisering og drift av Bjerkehagen/Mellomveien og
Bjerkeveien. For å heve kompetansen og kvaliteten på tjenesten har alle helsefagarbeidere/assistenter gjennomgått
medikamentkurs og avlagt eksamen. Arbeidslister i Cos Doc er tatt i bruk, dette vil sikre at det gis rett tjeneste ift
innvilget vedtak. Enheten har en helsefagarbeider som tar videreutdanning i hverdagsrehabilitering, og tre som tar
videreutdanning i lindrende pleie. 6 assistenter er under utdanning til helsefagarbeidere.

Medarbeidere
Arbeidsmiljø: Enheten arbeider med å få en "oss følelse" og at vi skal være stolte av å arbeide i hjemmetjenesten(Oppdal kommune). I August hadde vi en kveld med faglig innhold og sosialt samvær for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet, slik at alle medarbeiderne har mulighet til å treffe hverandre. Det ble en suksess. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres en gang i året. Enheten gjennomførte en åpen medarbeiderundersøkelse før jul
med svært gode resultater, helthetsvurdering 5,0.Fokusomerådene våre etter undersøkelsen er organisering av
arbeidet og mobbing. Stolthet over egen arbeidsplass er det vi skal vedlikeholde.
Sykefravær :Det er stort fokus på nærvær/fravær, både gjennom oppfølgning av den enkelte ansatte og generelt i
enheten. Langtidsfraværet er 6,6% og kortidsfraværet er 1,5%.
Folkehelse: Enheten har en frisklivskoordinator som skal bidra til god folkehelse blant de ansatte. Målet er å få
med flest mulig ansatte på ulike organiserte aktiviteter som turer og treningssenter.

Økonomi

Det er en meget krevende økonomisk situasjon i boligene knyttet til bemanning og ressursbruk. Det får store konsekvenser ved frafall av ressurskrevende brukere da disse har sikret statlige refusjoner og en billigere drift for
enheten. Fordi vi har hatt så mange ressurskrevende brukere frem til i dag har vi hatt en "flyt" bemanning som har
gitt oss muligheter til å yte tjenester til flere med samme bemanning, noe som har gjort driften rimeligere for oss.
Denne muligheten er borte i Bjerkehagen fordi en bruker er gått bort. Mellomveien drives også ved å nyte godt av
"flyt" bemanning. Enheten har hatt frafall av ressurskrevende bruker først på året og vi kommer ikke over innslagspunktet og da gis ikke refusjon fra staten. Brukerne har benyttet seg av dagtilbud på Dagsenteret men når
brukerne blir eldre og dårligere er den muligheten borte, og de må få oppfølgning i bolig, dette har i år utløst store
ressurser i form av ekstra innleie. Enheten har også fått to nye brukere som har flyttet fra hjemmet til Bjerkehagen,
disse utløser også ressurser i form av bemanning. Dagsenteret har fått nye brukere og det har ikke vært mulig å
flytte på bemanning. Enheten har fått en ny ressurs krevende bruker med en til en bemanning derfor er det negativt
avvik i Bjerkeveien. Her vil det bli søkt om tilleggsbevilgning.
Enheten har etter krav fra tillitsvalgte gått over fra tidligere praksis om gjennomsnittsberegning av helligdagsperiode til å følge AML § 10-8. " arbeidstager som har utført søn - og helligdagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende
søn - og helgedagsdøgn". Dette har påført de avdelingene som ikke har mulighet til å redusere driften på helligdager større kostnader.
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Tertialregnskap for hjemmetjenestene

380
382
383
384
385
386
387

Regnskap
31.08.2014
9 859 872
3 054 794
2 199 444
9 598 864
8 424 256
10 340 863
3 328 492
46 806 585

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

Budsjett
31.08.2014
10 374 747
3 165 676
2 463 640
9 314 185
7 945 056
9 522 648
2 983 752
45 769 704

Budsjettavvik
31.08.2014
514 875
110 882
264 196
-284 679
-479 200
-818 215
-344 740
-1 036 881

Årsbudsjett Note
16 140 000
4 918 000
3 735 000
13 202 000
7 917 000
8 132 000
4 622 000
58 666 000

1
2
3
4
5
6
7

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

1

Vakante stillinger

2

Mindre forbruk på annen
fastlønn
Mer inntekt enn forventet
Vareklær

160.000

3

Vakant stillingsressurs i stab
OHS har kjøp IKT ressurs
Lisenser,avgifter, underforbruk
Trykking, kopiering, underforbruk
Ekstrahjelp, overforbruk ifm
innflytting nye Boas

-123.000

Ferdig med flytting og det
blir ikke leid inn ekstra
lengre.

Ny ressurskrevende bruker

-360.000

Variable tillegg

-200.000

Søker om tilleggsbevilgning

Ift ressurskrevende bruker og
bemanning brukt på Dagsenter og ikke i bolig. Avd. har
måttet
bruke ekstra midler for å gi
forsvarlig tjeneste. Avd. har
også fått en ny bruker.
Mye ekstravakter i en periode
hvor en bruker var veldig syk

-667.000

Lønn aktivitetskontakt

-122.000

Vekst plass for ung bruker

-110.000

Vikar mer kostbar enn stillingsinnhaver

-86.000

Regning BPA bet juni-september
4

-100.000

510.000
42.000
56.000
10.000

92.000
18.000

5

6

7

Vil bli brukt i løpet av
året

Avvikle mest mulig
ekstavaktinnleie.
Ny turnus fra 22.09.skal
sikre best mulig ressursutnyttelse.

-180.000

Nøye vurdering av behov
med tanke på vedtak.
Nytt tiltak

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten

Saldo
31.08.2014

3 287 114

19

3 287 114

Av dette 3%
buffer
1 754 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0

1 533 114
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Sykehjemmet

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

Enhetsleder Turi Teksum

Brukere

32 181

33 740

0

829

1 376

1 376

106

106

106

108

71,57

*63,87

*63,87

*66,57

25

Antall årssamtaler

25

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

50
74
122
103

79
127
79
99,93

100
117

2012

Informasjon
Trivsel
Generelt
Behovsdekning
Klagesaker/omgjøring av vedtak FMST
Klage på vedtak
Faglig kvalitet
Tilsynslege, årsverk
Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk
Personell m/fagutd. (fast), årsverk
Ufaglærte i pleie (fast), årsverk
Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk
Medarbeidertilfredshet

Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Målt
kvalitet Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

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

5,4
5,7
5
5,7

5,15
5,25
5,05

5,5
5,5
5,2

0

0
0

0
1

0
0

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

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

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

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

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

20

110
80
15

100,25

Resultat

Brukertilfredshet
Resultat for brukerne
Respektfull behandling
Opplevd Brukermedvirkning
kvalitet Tilgjengelighet

Medarbeidere

Prognose
2014
35 431
37 449
2013

Antall innkomtsamtaler

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Målt
kvalitet

2012

4,5
5
4,5
5
5,3
4,5
3,5
4,5
5
4,6

7,5 %

9,5 %

10,5 %

7,0 %

5,8 %
1,7 %

8,3 %
1,2 %

9,5 %
1,0 %

5,5 %
1,5 %
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Økonomi

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Målt
kvalitet

Fokusområde

Resultat
2012

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

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

12

12

11

10

2,5 %

1,5 %

-1,9 %

0,0 %

Kostnadseffektiv drift
Kostnad pasient/døgn

1 779

1 895

2 000

Kommentarer til resultatene
Kapasitet OHS: Det er fakturert for 1 døgn utskrivningsklare i Tertial 2. Kapasiteten til å ta i mot pasienter fra
sykehus har økt etter ferdigstillelse av BOAS2. Det har hittil i år vært lagt inn totalt 92 pasienter ved OHS (mot 75
på samme tid i fjor) både fra sykehus og fra hjemmet. 7 av disse har vært innlagt som øyeblikkelig hjelp i stedet
for å bli innlagt på sykehus. Det har vært ledig kapasitet ved OHS siden april-14, og dette har bidratt til stor fleksibilitet til å legge inn pasienter på kort varsel ved behov. Ved utgangen av Tertial 2 ser man en imidlertid at det
”tetter seg til igjen”.

Brukere

Kvalitet OHS: Det skal gjennomføres pasient- og brukerundersøkelse i høst. Det er gjennomført 40 innkomst- og
årssamtaler. Økt tilsynslegeressurs vurderes som svært god kvalitetsøkning i behandling, oppfølging og dialog
med pasienter/pårørende. Pasientbelegget vurderes som krevende, selv om det har vært ledige senger gjennom
sommeren. Det er stor forekomst av svært dårlige pasienter som krever tett oppfølging og behandling. Man ser
også at det er behov for mye kommunikasjon opp mot pasient, pårørende og andre. Det er krevende å drive med
dobbeltrom. Det forsøkes alarm/varslingteknologi for å forebygge fallskader. Teknologien virker godt, men utstyret oppleves ikke som robust nok – det blir ødelagt.
Røntgen: Det ble ansatt vikar for radiograf i permisjon på juli. Røntgenutstyret har vært ustabilt, og det er besluttet anskaffelse av nytt. Oppdal helselag og Oppdal kommune vil dele på utgiftene til anskaffelse (K-sak 12/175).
Anbudsprosess er igangsatt.
Dialyse: Det er for tiden 4 pasienter på dialysen, disse kommer fra egen kommune og fra nabokommuner.

Nærvær/arbeidsglede: OHS har fravær på 10,5%, målsetningen er 7%. Det er gjort kartlegginger med Bedriftshelsetjeneste og iverksatt tiltak etter anbefaling. Det er tett oppfølging av sykmeldte. Det har vært arrangert forebyggende bedriftstrening ved treningssenter i vår, og det iverksettes igjen i høst. Det er planlagt personalmøte i
oktober med tema om det å stå i krysspress mellom forventninger fra enkeltpasienter/pårørende kontra at man som
helsearbeider har like mye ansvar for alle pasienter.

Medarbeidere

Kompetanse/kvalitet: Deltakelse i kvalitetsprogrammet ”saman om ein betre kommune” pågår, og det er nye
turnuser under utarbeidelse ved begge sykehjemsavdelinger. Disse skal være klar 01.01.2015, to tiltak er stillingsutvidelser og endring av organisering/arbeidstid for å møte målet om kvalitet og kontinuitet i helse- og omsorgstjenesten. Vi ser at det kan bli svært utfordrende å få tilstrekkelig og kompetent grunnbemanning på plass innenfor
eksisterende budsjettramme på tross av ekstra tilførte ressurser. De siste år er ekstra ressurs til bemanning benyttet
til økning av ferievikarbudsjett, økning sykepleier natt, økning tilsynslege, økning kokk - og i inneværende år
vakanseinnleie fram til ny organisering av personell og pasienter er klar. Det startes med ”forhandlingsturnus” i
løpet av høsten, dette innebærer fleksibilitet. Tilsynslege er i gang med spesialisering i sykehjemsmedisin. Internundervisning har pågått gjennom hele året, samt at ansatte har deltatt på eksterne kurs. Innføring av nytt kvalitetssystem har vært prioritert i kompetanseøkning. Etisk refleksjon iverksettes igjen i høst. Sommerferieavviklingen
rapporteres å ha gått bra. OHS har som tidligere år brukt skandinavisktalende personell fra vikarbyrå i ferieavvikling, samt vikarer rekruttert lokalt. Bemanningen reduseres ikke i ferietid fordi pasientbehovene er de samme også
om sommeren (kanskje faktisk større krav til bemanning siden fast personale ikke er tilstede i like stor grad og da
”flyter” ikke arbeidet slik som det pleier). Kommunikasjon mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste forgår nå
vesentligst med e-meldinger. Erfaringen er at det generelt er blitt bedre kvalitet på informasjon som overføres til
kommunehelsetjenesten.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
Det har vært ledige senger ved OHS siden april, det forventes av den grunn ikke samme nivå på egenbetaling som
de senere år. Det har videre vært flere pasienter innlagt til avlastning, som er en gratis tjeneste. På tross av dette
ligger art egenbetaling på periodisert nivå, og det forventes erfaringsmessig høyere egenbetaling enn budsjettert
når vi nå går i gang med etterberegning fra forrige år. Vi ser også at matsalg har økt etter oppstart BOAS 2.

Økonomi

Ny forskrift fra 1.juli 2014 sier: Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen
tilstås et fribeløp på 35.000 kroner. Det forventes ikke at dette vil gjøre stort utslag for OHS` del.
Utgifter til utskrivningsklare pasienter er fakturert OHS uten at det er tilført midler i budsjettramma.
Utgifter til medisinske forbruksvarer, annet forbruksmateriell og vaskeri øker når antall innleggelser (hyppighet
inn- og utskrivninger) øker.
Høyere sykefravær. All refusjon fra NAV og mer til er benyttet til vikarinnleie av egne vikarer. I tillegg har vi
måttet benytte vikarbyrå i sykefravær, da det er umulig å rekruttere sykepleiervikar.

Tertialregnskap for sykehjemmet

372
373
374

Syke- og fødehjem
Dialysebehandling
Røntgen

Regnskap
31.08.2014
25 468 885
184 575
0

Budsjett
31.08.2014
24 980 672
120 062
0

Budsjettavvik
31.08.2014
-488 213
-64 513
0

Sum ansvarsområde

25 653 460

25 100 734

-552 726

Årsbudsjett Note
37 293 000
0
0

1

37 293 000

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

Utskrivningsklare pasienter,
ikke bevilget i budsjettramme

1

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

-52.000

Medisinske forbruksvarer,
annet forbruksmateriell, vaskeri

-165.000

Vikar sykefravær

-271.000

Tilførsel midler til budsjettramme for utskrivningsklare pasienter.
Forventet økning inntekt
matsalg, samt egenbetaling i forb. med etteroppgjør. Spare der vi kan,
god lager- og styring.
Arbeid for høyt nærvær.

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Sykehjemmet

Saldo
31.08.2014

1 376 077
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1 376 077

Av dette
3% buffer
1 123 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0

253 077
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Aune barneskole

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

2012

Prognose
2014
26 192
25 789

2013

24 588

25 449

517

893

990

990

53

53

52

50

47,5

47,5

46

44

380

385

379

367

64 833

69 658

71 719

72 000

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Kostnad pr elev

Enhetsleder Øyvind Melhus
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

Brukere

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

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

1
1,8

1,9

0
0
2,1

Nasjonal prøve lesing 5.tr.
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Målt
kvalitet Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger

1,9
1,9
100
91
75
98

2,2
2,2
99
93
94
91

2,1
2,1
95
95
95
95

Medarbeidere

Målt
kvalitet

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

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

83
91
80
85

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

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

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

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

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

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

6.3%
5.7%
0,7 %

5,5 %
4,7 %
0,8 %
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Økonomi

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Målt
kvalitet

Resultat
2012

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

Brukere

Medarbeidere

Økonomi

2013

2014

0

0

1

0

1,5 %

0,4 %

3,8 %

0,0 %

0

0

0

0

Tilleggsbevilgninger

Fokusområde

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

Kommentarer til resultatene
Vi har gjennomført utviklingssamtaler (samtaletimer) på alle trinn. Foreldremøtene gjennomføres i september. Det
er fortsatt fokus på at det skal være mange lærere ute i friminuttene for å følge med elevmiljøet. Kontaktforeldre,
FAU og skolen arbeider tett for å opprettholde et godt skolemiljø.
Våren 2014 kom det nye kartleggingsprøver for 1. – 3. trinn fra Utdanningsdirektoratet. Disse har ulik poengberegning i forhold til tidligere. Kritisk grense har blitt hevet betraktelig. Dette gjør at resultatene i år ikke blir sammenlignbare med tidligere år.
Nasjonale prøver gjennomføres i løpet av høsten 2014.
Enheten har samarbeid med Driv HMS. Det gjennomføres to personalmøter i høst der temaet er psykososialt
arbeidsmiljø. Det gjennomføres teamsamtaler på alle trinn i høst.
Det vil i de to neste åra (6. og 7. trinn) gå ut flere elever fra skolen enn det kommer inn (1. og 2. trinn). Vi har
derfor mulighet til å ta inn flere elever.
Har fra i høst redusert antall årsverk pga. reduksjon i elevtall. Reduksjonen i elevtall ble imidlertid mindre enn
forventet.

Tertialregnskap for Aune barneskole

500
501

Regnskap
31.08.2014
15 163 013
714 021
15 877 034

Aune barneskole
SFO Aune
Sum ansvarsområde

Budsjett
31.08.2014
15 487 325
1 011 988
16 499 313

Budsjettavvik
31.08.2014
324 312
297 967
622 279

Årsbudsjett Note
24 219 000
1 570 000
25 789 000

1
2

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

1

2

Skjønnsmidler fra fylkesmannen,
kompetanseheving av lærere til
minoritetsspråklige. Benyttes
høsten 14.
Statstilskudd etterutdanning
overført i august, ikke budsjettert.
Diverse mindre avvik
En del større fakturaer på arbeidsmateriell ikke kommet.
Diverse mindre avvik.

Beløp

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

150 000

125 000
49 000
50 000
50 000

Ved sykmeldinger har det ikke
blitt leid inn tilsvarende med
vikarer.

198 000

Aune barneskole sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Aune barneskole

990 188
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Saldo
31.08.2014
990 188

Av dette
3% buffer
773 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
130 000

Disponibelt
til nye engangstiltak
87 188
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Drivdalen og Vollan
skole

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

2012

Prognose
2014
10 214
9 788
2013

11 536

11 556

580

722

981

981

25

23

19

20

18,89

18,05

15,85

15,5

115

117

102

91

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Antall SFO-barn

17

10

7

8

Elever pr lærer i ordinær undervisning

13,0

12,5

12,5

13,0

Elever pr lærere totalt

10,1

10,0

9,0

9,5

5,8 %

6,5 %

7,6 %

8,0 %

Andel elever med spesialundervisning

Enhetsleder Beate Lauritzen

Brukere

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

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

Opplevd
kvalitet Brukertilfredshet Vollan
Trivsel med lærerne
Mobbing
Faglig veiledning
Motivasjon
Sosial trivsel
Mestring
Elevdemokrati
Fysisk læringsmiljø
Faglig kvalitet Drivdalen
Klagesaker ihht §9a-2
Klagesaker ihht §9a-3

Målt
kvalitet

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

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

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

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

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

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

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

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

0
1

0
0

4,2
3,8

0
0

Unntatt off
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2014

100 %
86 %
86 %
100 %

100 %
100 %
100 %
68 %

0
0

0
1

100 %
100 %
100 %
60 %

0
0
2,1
2,1
2,1
100 %
100 %
100 %
100 %
0
0
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Medarbeidere
Økonomi

2014

Unntatt off

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

Fokusområde

2013

2,2

Nasjonal prøve regning 5.tr.
Nasjonal prøve lesing 5.tr.
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.

Målt
kvalitet

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

100 %
100 %
100 %
93 %

87,5 %
90 %
80 %
100 %

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

84 %
88 %
88 %
89 %

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

4,8
5,2
4,3
5,6
5,6
4,8
3,2
5,0
5,2
4,9
9,3 %
8,3 %
1,0 %

Antall ansatt med mindre enn 50%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Tilleggsbevilgninger
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr elev Drivdalen
Kostnad pr elev Vollan
Kostnad pr SFO-barn

116 000
81 787
58 600

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

8,9 %
7,7 %

6,0 %
5,0 %

1,2 %

1,0 %

1

0

0

2,5 %

2,0 %

0,0 %
0

121 506
107 484
84 334

110 000
90 000
45 000

Kommentarer til resultatene
Kartlegging på 1.-3.trinn våren 2014 viser gode resultater. Vi får store utslag i % på få elever, og resultatene
viser oss det vi er klar over. Der det er behov er tiltak satt inn i samarbeid med PP-tjenesten.

Brukere

Medarbeidere

Økonomi

Elevundersøkelsen er ikke gjennomført så langt i 2014. Denne gjennomføres i høsthalvåret og resultatene vil bli
ført inn i målekartet ved årets slutt.
Fraværet ligger noe høyt på grunn av langtidssykemeldinger.
Vi har nå ingen ansatte med mindre enn 50% stilling.
Vi ligger bra an etter 2.tertial. Grunnen til dette er at det er blitt brukt mindre midler på Drivdalen enn budsjettert. Dette med bakgrunn i at Drivdalen/Vollan skoler skulle samlokaliseres for et år, og at Drivdalen skulle
tømmes på grunn av renoveringen. Innkjøp ble derfor foretatt i svært liten grad. Storparten av arbeidsmateriellet
(bøker/utstyr) som ble kjøpt inn foran nytt skoleår ble innkjøpt i mai og ble bestilt på Vollan. Planen var å supplere ved skoleårets start, men da det ble klart at skolene likevel ikke skulle samlokaliseres, ble det nødvendig
med større bemanning enn planlagt. På grunn av dette blir det en utfordring å holde seg innenfor budsjettet for
2014.
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Tertialregnskap for Drivdalen og Vollan skole

510
511
520
521

Vollan skole
SFO Vollan
Drivdalen skole
SFO Drivdalen
Sum ansvarsområde

Regnskap
31.08.2014
3 371 529
144 184
2 528 079
68 941

Budsjett
31.08.2014
3 417 825
172 229
2 720 379
88 491

Budsjettavvik
31.08.2014
46 296
28 045
192 300
19 550

6 112 733

6 398 924

286 191

Årsbudsjett Note
5 095 000
271 000
4 283 000
139 000

1

9 788 000

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Skyssutgifter vedr ekskursjoner
kommer senere enn periodisert

25.000

1

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

Innsparing på Drivdalen i forbindelse med innkjøp av materiell som ble gjort på Vollan
våren 2014. Lite innkjøp på
Drivdalen og mer på Vollan
med tanke på sammenslåing av
skolene skoleåret 2014/2015.
Sykmeldinger uten tilsvarende
stor utgift på vikarer

85.000

Innkjøp av nødvendig
utstyr ved skolestart, samt
noe høyere bemanning
enn planlagt på grunn av
at det ikke ble sammenslåing vil balansere budsjettet

80.000

Drivdalen og Vollan skole sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Drivdalen og Vollan skole

980 816

Saldo
31.08.2014
980 816

Av dette
3% buffer

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

293 000

0

Disponibelt
til nye engangstiltak
687 816

Lønset og Midtbygda
skole
Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Antall SFO-barn
Elever pr lærer i ordinær undervisning
Elever pr lærere totalt
Andel elever med spesialundervisning

Enhetsleder Kjell Braut
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9 143
508
22
13,7
82
3
10,7
8,8
6,1 %

2012
741

Prognose
2014
7 282
6 900
767
770
14
15
10,7

2013

64
11
8,5/11,1
6,6/10,5
17,4/2,4%

68
8

Tertialrapport II 2014
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

2013

Brukertilfredshet Lønset
Trivsel med lærerne
Mobbing

Brukere
Medarbeidere

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

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

4,2

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

4,6
1,3
3,7
4,3
4,3

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

3,7
3,7
3,8

3,9
4,2
3,8

4,0
4,2
3,5

0
0

0
0

0
0

Unntatt off

100 %

100 %
100 %
100 %
100 %

1
0

0
0

100 %
90 %
100 %

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn
Faglig kvalitet Midtbygda
Klagesaker ihht §9a-2
Klagesaker ihht §9a-3
Nasjonal prøve regning 5.tr.
Nasjonal prøve lesing 5.tr.
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn
Medarbeidertilfredshet
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0
0
2,0
2,0
2,0
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %

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

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

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

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

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

Unntatt off

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

Mål
2014

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

4,3
1,0

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

Målt
kvalitet

T.o.m. 2.
tertial 2014

0
0
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Resultat
2012

2013

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

153 575
127 717
2 002
43 339

Mål
2014

T.o.m. 2.
tertial 2014

3,2 %
1,9 %

2,0 %
0,0 %

4,0 %
3,0 %

1,3 %

2,0 %

0,5 %

1

1

1

0,4 %

0,0 %
0

0,0 %
0

172 974
135 986
48 534
42 781

125 000
100 000
40 000
22 000

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Ikke gjennomført brukerundersøkelser ennå, kartlegginger gjennomføres ila høsten, ergo ingen resultater klare.
Men Lønset og Midtbygda skole er samlokalisert på Lønset. Så langt har dette gått veldig bra og elevene er godt
fornøyd.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelse gjennomføres ikke i år. Men det er lavt sykefravær og et godt miljø noe som tyder på
at medarbeiderne har en god arbeidshverdag.

Økonomi

Her er vi helt i balanse. Noe spenning i forhold til kostander med midlertidig skoledrift

Tertialregnskap for Lønset og Midtbygda skole

530
531
540
541

Regnskap
31.08.2014
2 554 267
85 728
1 766 603
16 644
4 423 242

Midtbygda skole
SFO Midtbygda
Lønset skole
SFO Lønset
Sum ansvarsområde

Budsjett
31.08.2014
2 518 430
55 411
1 804 886
18 811
4 397 538

Budsjettavvik
31.08.2014
-35 837
-30 317
38 283
2 167
-25 704

Årsbudsjett Note
3 998 000
90 000
2 781 000
30 000
6 899 000

Lønset og Midtbygda skole sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Lønset og Midtbygda skole

Saldo
31.08.2014

767 274

767 274
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Av dette
3% buffer
206 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0

561 274
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Ungdomsskolen
Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

2012

Prognose
2014
23 700
23 966

2013

23 291

24 261

1 292

2 445

2 393

48

45

48

48

43,49

37

43

42,5

273

252

272

251

Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall

Enhetsleder Håvard Melhus
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Brukere

Brukertilfredshet
Sosial trivsel
Opplevd Trivsel med lærerne
kvalitet Mobbing
Faglig veiledning

Økonomi

Medarbeidere

Målt
kvalitet

Motivasjon
Faglig kvalitet
Grunnskolepoeng avgangselever
Nasjonal prøve regning 8.tr.
Nasjonal prøve lesing 8.tr.
Nasjonal prøve engelsk 8.tr.
Nasjonal prøve regning 9.tr.
Nasjonal prøve lesing 9.tr.
Andel med direkte overgang til vg
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet

Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Målt
kvalitet Korttidsfravær

Målt
kvalitet

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

30

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

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

3,9
1,2
3

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

3,8

3,7

4,1

41,9

41,5

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

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

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

4,9
5,2

4,8
5,0

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

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

42,5

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

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

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

5,5 %

3

3

2

1

5,5 %

0,2 %

1,6 %

0,0 %

88 757

92 277

100 000
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Resultatene på nasjonale prøver og elevundersøkelsen er omtalt i tertialrapport 1 og i tilstandsrapporten. Nye
resultater som er kommet med nå er grunnskolepoeng fra våren 2014. Her ser vi et godt resultat. 42,5 poeng er
over både landsgjennomsnittet (40,3) og fylkessnittet (40,1). Det er ett poeng bedre enn våren 2013, det er vi
meget godt fornøyd med. Vi ser at eksamensresultatene i norsk og engelsk er med på å dra opp snittet.

Medarbeidere

Resultatene på medarbeiderundersøkelsen er omtalt i tertialrapport 1. Sykefraværet holder seg fortsatt på et lavt
nivå, vi ser en nedgang både i korttidsfraværet og langtidsfraværet i 2.tertial.

Økonomi

På ungdomsskolen ble det større ressursbruk vår 2014 enn det vil bli på høst pga. at elevtallet har gått ned. Vi
hadde og større utgifter til vikarer enn det vi regnet med våren 2014. Det er likevel større behov enn først antatt
f.o.m høsten 2014 pga. at det startet mange minioritetsspråklige barn på 8.trinn som har behov for ekstra
norskopplæring, dette vil vi få kompensert fra 2015. Vi ser og at vi har noen økonomiske utfordringer innen
voksenopplæringen. Dette henger bl.a. sammen med at V.O fikk behov for ekstra ressurser våren 2014 pga.
større utfordringer med elevgruppen enn det vi regnet med. Det henger og sammen med utgifter i forbindelse
med at voksenopplæringen har skiftet lokaler høsten 2014. Vi fikk bl.a. ekstra utgifter til nye datapunkt på
videregående.
Det gjøres også oppmerksom på at vi har 5 elever på grunnskoleopplæring for voksne og ca. 30 elever på
voksenopplæringen, dette kommer ikke fram i målekartet vårt, her står kun elevene som går på ungdomsskolen. Vårt totale elevtall blir derfor noe misvisende. De ansatte i voksenopplæringen er medregnet i antall ansatte.

Tertialregnskap for ungdomsskolen

532
550
551

Regnskap
31.08.2014
96 004
15 090 808
194 135
15 380 947

Haugen Gård Leirskole
Ungdomsskolen
Voksenopplæring
Sum ansvarsområde

Budsjett
31.08.2014
152 748
14 847 984
156 391
15 157 123

Budsjettavvik
31.08.2014
56 744
-242 824
-37 744
-223 824

Årsbudsjett Note
242 000
23 724 000
0
23 966 000

1

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

1

Negativt avvik skyldes hovedsakelig periodisering, noe mer på
lønn i vår enn det vil bli høsten
2014. Dette pga. at elevtallet gikk
ned fra 270 i vår til 251 høsten
2014 Det ble og brukt noe mer på
vikarer enn det vi regnet med
våren 2014, dette har vi skjerpet
inn fra høsten 2014.

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

-242.000

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Ungdomsskolen

Saldo
31.08.2014

2 393 205

31

2 393 205

Av dette
3% buffer
718 000

Vedtatt disDisponibelt til
ponert, men
nye enikke brukt
gangstiltak
837 000
838 205
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Kommunale barnehager

Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)

2012

Prognose
2014
11 186
11 210

2013

10 454

10 963

458

641

529

529

33

29

28

30

25,5

26,3

25,6

25,6

Antall barn

105

103

101

105

Antall plasser omregnet til over 3 år

119

120

120

120

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

Antall kommunale barnehager

Enhetsleder Dordi Aalbu
Enhetsleder Dordi Aalbu

2

2

2

2

Andel ansatte med førskolelærerutdanning

49 %

49 %

51 %

50 %

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning

38 %

38 %

35 %

37 %

Andel menn i faste stillinger

3,80 %

3,80 %

3,80 %

3,90 %

Leke- og oppholdsareal pr plass

4,0m²

4,0m²

4,0m²

4,0m²

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Brukere

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

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

Medarbeidere

Antall systematiske samtaler pr.ansatt angående resultatområder
Medarbeidertilfredshet
Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
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Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

5
4,9

5
4,9

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

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

100 %

100 %

100 %

100 %

2

2

1

2

100 %

100 %

100 %

100 %

2

100 %
1
0

100 %
≥2
0

1

4

3

4
4,7
5,2

4,7
4,9

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

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

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Resultat
2012

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

Fokusområde

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

≤ 6,0%

6,0 %
3,0 %

5,1 %
2,2 %

4,9 %
2,4 %

3,0 %

2,9 %

2,5 %

1

2

1
0

2
0

1,7 %

0,3 %

4,2 %

0,0 %

156 634

167 214

160 384

76 460

81 490

78 800

Kommentarer til resultatene

Det blir gjennomført en brukerundersøkelse for foreldre i de kommunale barnehagene i ukene 43 og 44.
Enhet kommunale barnehager har en kapasitetsutnyttelse på 100 %. Hovedopptak foretas pr 1. mars, men det er
kontinuerlig pågang fra nye søkere/ ønske om plass for søsken/ overflyttinger fra andre barnehager. Det kommer
også forespørsler fra Flyktningetjenesten når nye flyktningfamilier kommer.
Kommunale barnehager gjennomførte barnesamtaler for 5- og 6-åringer i mai/juni. Gjennom samtalene kommer
det fram at leken er den viktigste aktiviteten i barnehagen for barna. Her møter de venner, og de uttrykker positivt
den muligheten de har for å være sammen.

Brukere

Kommunale barnehager har stor tetthet på personale med førskolelærerutdanning. To av disse er utdannet Marte
meo-terapeuter; en i hver barnehage. Barnehagen har satt inn ressurser for å bruke disse i jobben for tidlig innsats.
Dette er i tillegg til LØFT – Løsningsfokusert tilnærming. Målet er å fange opp barn med ulike vansker i forhold
til språk-, motorisk-, sosial- og kognitiv utvikling. I tillegg er Løft i ferd med å innarbeides som en del av Kommunale barnehagers grunnholdning i relasjonsarbeidet barn/voksen.
Det pedagogiske innholdet i de kommunale barnehagene er systematisk planlagt ut fra valg av fokusområder.
Fram til utgangen av mai 2014 var fokuset Grovmotorisk lek. Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående
resultatområder står fortsatt på 1 da vi avslutningsvis valgte å kjøre kurs for hele personalgruppa (5. juni), i stedet
for de ordinære samtalene. I den forbindelse ble de private barnehagene samt PPT inviterte til å delta. Kursholder
var Anne Berg, leder for Motorikksenteret i Trondheim. Kurset omhandlet den grovmotoriske utviklingens betydning i forhold til språkutvikling, forebygging av senere lese- og skrivevansker og økt konsentrasjonsevne.
Under oppstart av nytt barnehageår, 1. august, fokuserer kommunale barnehager på: Bygge positiv vi-kultur i
barnegruppa. Det arbeides systematisk med å skape trygge rammer rundt nye gruppekonstellasjoner for barna.
Ny medarbeiderundersøkelse holdes i oktober 2015.

Medarbeidere

Under barnehagenes jobbing med fokusområder er ett av målene å myndiggjøre hver enkelt medarbeider i jobben
sin. Det vil si at hver og en har god innsikt i hovedmålene for arbeidet, og alle har selv vært med og utviklet arbeidsmålene; «Beste praksis». På denne måten er alle ansatte ansvarliggjort i forhold til sitt arbeid. Styrere og
pedagogiske ledere er pliktig til å etterspørre og gi tilbakemeldinger underveis.
Kommunale barnehager har i 2. tertial hatt en økende andel langtidsfravær. Dette skyldes delvis en høy gjennomsnittsalder blant personalet i en jobb fylt med høyt lydnivå, man må ha motorisk smidighet, man har alltid noen å
skulle forholde seg til og man må alltid være «på» for å holde barnas tempo. Men samlet fravær er godt under vårt
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
HMS-mål for 2014, som er 6 %. Enheten anser den høye gjennomsnittsalderen som en kvalitet i forhold til god
kompetanse og mye erfaring.
Enheten har en ansatt i stillingstørrelse under 50 %. Dette er etter eget ønske fra den ansatte. Øvrig personale har
også ønskede stillingsstørrelser.
87 % av en personalgruppe på 30 stk. har førskole- eller fagarbeiderutdanning. Dette er en bevisst praksis blant
kommunale barnehager for å oppnå et godt læringsmiljø og høy kvalitet.
Kommunale barnehager har ingen dispensasjoner fra utdanningskravet i styrer og pedagog stillinger.

Økonomi

Enhet kommunale barnehager har et avvik pr 2. tertial på 4,2 % i forhold til budsjettrammen. Dette overskuddet
blir forklart under.

Tertialregnskap for de kommunale barnehagene

560
562
566

Pikhaugen barnehage
Høgmo barnehage
Åpen barnehage

Regnskap
31.08.2014
3 818 283
3 209 746
0

Budsjett
31.08.2014
3 914 911
3 417 508
0

Budsjettavvik
31.08.2014
96 628
207 762
0

Sum ansvarsområde

7 028 029

7 332 419

304 390

Årsbudsjett Note
6 032 000
5 361 000
0

1

11 393 000

Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

Ramme for høy i forhold til
reelt barnetall
Mindre lønnsutgifter i vårhalvåret i forhold til høsthalvåret

1

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

161.000

Trekkes inn ved budsjettregulering

50.000

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond kommunale barnehager

Saldo
31.08.2014

528 773

528 773
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Av dette
3% buffer
341 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0

187 773
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Kommunalteknikk

Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)
Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:

Enhetsleder Thorleif Jacobsen

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

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

2012

2013

2 729

2 838

2 869

2 905

26 008
1 422
12
10,2

31 603
945
12
11,27

31 581
1 130
12
11,27

33 006
1 130
13
12,07

22
50
210
817
2 317
79 090
870

21
51
210
817
2 398
79 090
865

20
52
210
817
2 450
77 606
877

20
52
210
838
2 461
77 694
879

2 469
69 023
2 581
3 321

2 542
69 980
2 615
3 523

2 598
67 772
2 640
3 569

2 599
67 870
2 638
3 603

Resultat
2012

Prognose
2014

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2013

2014

Brukere

Brukertilfredshet
Standard på veger og gater
Tilrettelegging for fotgjengere
Opplevd
Tilrettelegging for syklister
kvalitet
Kvaliteten på drikkevannet
Muligh. for sortering av avfall for gjenv.
Henting av husholdningsavfall
Faglig kvalitet
Antall timer stengt veg
Lekkasje vannledninger %
Antall lekkasjereparasjoner vann
Antall abonnenttimer uten vann
Målt
Antall meter fornyet vannledning
kvalitet
Antall ikke tilfredsstillende vannprøver

5,5

0
37 %
10

0
0

Antall kjelleroversvømmelser avløp
Antall meter fornyet avløpsledning

Medarbeidere

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

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

Tilfredsst.
90 %

Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass

35

0
38 %
5
10
231

0
37 %
4
5
515

0
35 %
10
15
650

0
0
190

0

0

0

0

1030

1200

Tilfredsst.
85 %

Tilfredsst.
85 %

Tilfredsst.
85 %

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

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

5
4,8

>4
>4

Tertialrapport II 2014
Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

2013

Helhetsvurdering

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2014

4,7

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

>4

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

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

1,8 %
0,9 %
0,9 %

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

1

1

1

1

-0,2 %

7,6 %

44 000
510
778

60 480
1 473
942

31 303
338
511

53 000
1 704
1 038

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

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

53 739
2 365,00
1 654,70
70 190
2 570,00
2 607
2 134,00

83,771
2 207,00
1 654,70
108 660
2 372,00
2 507
2 134,30

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

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

0,0 %

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

Sykefraværet har gått ned til 1,8% i 2. tertial (11,1 i 2011, 6,0 i 2012 og 4,1 i 2013).
Det har vært gjennomført en utredning om sammenslåing av enhetene Kommunalteknikk og Bygg og eiendom,
og det er bestemt å iverksette sammenslåing f.o.m. 1.januar 2015. Forberedende arbeider for sammenslåing
settes i gang høsten 2014.

Økonomi

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

Tertialregnskap for kommunalteknikk

610
612
613
614
616
617
618

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

Regnskap
31.08.2014
2 253 781
70 892
417 137
-842 781
1 402 161
-1 702 961
1 635 711
3 233 940
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Budsjett
31.08.2014
2 108 356
97 828
465 768
-36 374
922 794
-879 996
1 609 370
4 287 746

Budsjettavvik
31.08.2014
-145 425
26 936
48 631
806 407
-479 367
822 965
-26 341
1 053 806

Årsbudsjett Note
3 254 000
146 000
663 000
-267 000
-33 000
-284 000
-267 000
3 212 000

1

2
3
4
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

3

Årsak

Lavere utgifter til verktøy og
redskap, materiell og drift- og
vedlikehold i forhold til periodisert budsjett
Lavere utgifter til kontingenter/gebyr, vedlikehold EDB og
prøvetaking enn periodisert

Framdrift på slamtømmingen er i
forkant i forhold til periodisert
budsjett
Lavere utgifter til kjemikalier

4

231 000

70 000

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

Beløp

Høyere utgifter til vedlikehold
veg sommer, lavere utgifter til
vedlikehold vinter. Mild vintersesong med lite snø og mye
vind medførte at betydelige
mengder veggrus forsvant, og
måtte erstattes med ny veggrus i
sommer.

1

2

Avvik med betydning for årsbudsjettet

Lavere strømutgifter
Lavere utgifter til innkjøp av
kjemikalier og leasing av maskiner
Høyere gebyrinntekt grunnet
større forbruk og flere tilkoblinger
Tilretteleggingstilskudd fra
NAV og refusjon sykepenger

-145 000

70 000
93 000

275 000

67 000

-455 000

27 000

Lavere utgifter til «Teknisk
vakt»
Lavere strømutgifter og forsikring
Lavere utgifter til kontigenter/gebyr og drift- og vedlikehold
Lavere utgifter til slamtømming
boliger, tilkoblet komm. nett
Høyere gebyrinntekt grunnet
større forbruk og mottak av
privat slam

39 000
61 000
137 000

210 000
348 000

Kommunalteknikk sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Kommunalteknikk

Saldo
31.08.2014

1 130 125

37

1 130 125

Av dette
3% buffer
95 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0

1 035 125

Tertialrapport II 2014
Bygg og eiendom

Nøkkeltall for enheten
2011
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)

2012

Prognose
2014
12 934
13 256

2013

9 686

10 829

453

589

0

0

Fast ansatte

23

22

Faste årsverk

20

19

28
24

30
24,6

5,0 mill

5,2 mill

5,6 mill

Andre nøkkeltall om enheten:

Energiutgifter
FDV-kostnader
Leieinntekter ekskl. bortfeste

4,6 mill
30,1 mill

32,1 mill 33,0 mill 35,0 mill

9,2 mill

10,3 mill 10,2 mill 10,5 mill

Enhetsleder Eirik Kvål

Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

2013

Medarbeidere

Brukere

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

Økonomi

4,4
5,0
4,9
5,2
49
80
0
4200 m2
21
6

Organisering av arbeidet
Innhold i arbeidet
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid med kollegaer
Opplevd
kvalitet Mobbing, diskriminering
Nærmeste leder
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Fravær
Samlet fravær

Målt
kvalitet

49
80
1
4200 m2
19
5

50
100
1
115.000 m2
19

50
100
0
>20000 m2
>20

8

>10
>4
>4
>4
>4
>5
>4
>4
>4
>4
>4

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

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

38

2014

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

3,9
4,2

Opplevd
kvalitet Service, tillit og respekt fra vaktmestertj.
Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.
Kvalitet på utført renhold
Service, tillit og respekt fra renholdspers.
Faglig kvalitet
Antall utleieboliger
Antall omsorgsboliger
Målt
kvalitet Antall ledige utleieboliger
Klargjort industritomt pr 31/12
Antall sentrumsnære ledige boligtomter p
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum
Medarbeidertilfredshet

Målt
kvalitet

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2,3 %

3,9 %

1,6 %
0,7 %

3,0 %
0,8 %

6,3 %
5,9 %
0,6 %

6,0 %
5,0 %
<1

0

1

1

1

1,3 %

-4,6 %

2,7 % < 2% avvik
< 2% avvik
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Kritiske
Fokussuksess- Måleindikatorer
område
faktorer

Resultat
2012

Kostnadseffektiv drift
Energiforbruk, KWh/m2 pr år
Helsesenter

339

BOAS
U-skole
Nye Aune barneskole
Høgmo barnehage
Pikhaugen barnehage
Kommunehuset
Statens Hus
Idrettshall
Bjørndalshagen Dagsenter
Oppdalshallen 1. etg
Oppdalshallen 2. etg

321
181
133
266
211
172
108
191
212
144
93

2013

Mål
T.o.m. 2.
tertial 2014

2014

325
367
205
170
260
193
230
155
200
211
158

Utbygging
BOAS II
192
124
266
220
154
109
167
162
146
83

113

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Når det gjelder utleieboliger så har vi brukt relativt mye på vedlikehold så langt i år. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at driften av idrettsanlegget er god.

Medarbeidere

Erfarne medarbeidere med relativt lavt sykefravær som utfører en stabil jobb. Vi har 50 % vakanse på renholdsleder. Deler av dette bruker nå på vaktmestertjenesten ettersom behovet er størst der.

Økonomi

Tertialrapporten viser at regnskapet er på linje med vårt budsjett. Fordeling av utgifter for renhold og vaktmestertjeneste skjer hver 3. mnd. Når tertialrapporteringen skjer hver 4. mnd er dette i uttakt. Samlet viser regnskapet etter 2. tertial et overskudd på 2,7 %. Dette er betryggende i forhold til at enhetens disposisjonsfond står
i null.

Tertialregnskap for bygg og eiendom

670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

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

Regnskap
31.08.2014
2 013 863
6 525 006
2 450
1 595 504
204 943
-1 752 794
-911 099
837 313
1 005 972
-1 230 132
116 489

Budsjett
31.08.2014
2 043 117
7 338 620
47 496
1 691 460
208 864
-1 598 635
-1 267 018
541 480
709 852
-1 128 490
176 972

Budsjettavvik
31.08.2014
29 254
813 614
45 046
95 956
3 921
154 159
-355 919
-295 833
-296 120
101 642
60 483

8 407 515

8 763 718

356 203

39

Årsbudsjett Note
3 194 000
12 935 000
76 000
1 960 000
380 000
-2 166 000
-1 734 000
0
0
-1 669 000
280 000
13 256 000

1

2
3
4
5
6
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

Beløp

Avvik med betydning for årsbudsjettet
Årsak

Beløp

Fram til i nå har det vært et
snøfattig år. Dette medfører til
at vi så langt har positive regnskapstall. Energiforbruket er
også lavere enn budsjettert.

710.000

2

Leieinntekter høyere enn budsjettert.

154.000

3

Merforbruk på vedlikehold.
Leieinntekter lavere enn budsjettert.

-226.000
-76.000

Fordelte utgifter for renhold er
lavere enn budsjettert.

102.000

1

-295.000

4

Fordeling av ansvar 677 skjer
hver 3. mnd grunnet rapportering
til SSB, mens tertialrapportering
skjer hver 4. mnd.

-296.000

5

Fordeling av ansvar 678 skjer
hver 3. mnd grunnet rapportering
til SSB, mens tertialrapportering
skjer hver 4. mnd.

6

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

139.000

Bygg og eiendom sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond Bygg og Eiendom

Saldo
31.08.2014
0

Av dette
3% buffer
0

40

0

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
0

Tertialrapport II 2014
Nøkkeltall for enheten
2011

NAV

2012

Budsjettramme (1.000 kr)

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

5 447

Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

Prognose
2014
5 287
5 546

2013

177

245

114

3

3

2,7

2,7

3
2,5

3
2,5

1

1

0,5

0

1,5

1,5

8,8

9,7

1

1

18

15

0
9,7
1
15

0
9,7
1
15

Andre nøkkeltall om enheten:

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

Kommentarer til resultatene

Brukere

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

Medarbeidere

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

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

Perioderegnskap for NAV

750
752
754
755
756

Nav administrasjon
Sosialkontortjeneste Rennebu
Andre tiltak
Kvalifiseringsprogrammet
Økonomisk sosialhjelp
Sum ansvarsområde

Regnskap
31.08.2014
1 480 233
210 504
1 524 503
173 042
2 061 455

Budsjett
31.08.2014
1 267 552
409 460
1 201 332
433 332
1 483 331

Budsjettavvik
31.08.2014
-212 681
198 956
-323 171
260 290
-578 124

5 449 737

4 795 007

-654 730

41

Årsbudsjett Note
1 653 000
0
1 518 000
650 000
1 725 000
5 546 000

1
2
3
4
5
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Forklaring på budsjettavviket
Note
nr.

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett
Årsak

1

For mye innkrevd refusjon lønn
leder nav, dette blir kreditert

Beløp

Årsak

Beløp

Lavere lønnsutgifter og mindre
utbetalt kvalifiseringsstønad
enn forventet
Avviket skyldes periodisering.
Dette er betaling plasser Vekst
Oppdal og Krisesenter
Mottatt regn for VTA-plasser
2.halvår tidligere enn forutsatt

199.000

-323.000

4

Statstilskudd bekjempelse av
barnefattigdom mottatt i august,
bruken kommer utover høsten

Tiltak for å overholde
årsbudsjettet

-212.000

2

3

Avvik med betydning for årsbudsjettet

200.000

Utlignes ved refusjonskravet til Rennebu

Periodisering

Mindre søknader på programmet og færre deltagere enn
budsjettert.

260.000

Budsjettregulering. Denne
posten ses i sammenheng
med ansvar 756 økonomisk sosialhjelp.

Utbetaling av økonomisk stønad.

-780.000

Søknad tilleggsbevilgning
på kr 650 000,-. Forsøke å
redusere utbetalingen av
økonomisk stønad. Dette
ved overgang til arbeid
eller andre offentlige
ytelser for de det gjelder.
Som tidligere år dekkes
forhåpentligvis noe av
overforbruket inn med økt
overføring fra kommunens tilskudd til mottak
av flyktninger.

5

NAV sitt disposisjonsfond
Saldo
31.12.2013
Disposisjonsfond NAV

Saldo
31.08.2014

114 445

114 445

42

Av dette
3% buffer
114 445

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye engangstiltak
0
0

Tertialrapport II 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

K.styre

07/110

Rapport: Vurdering av habilitet Ola Røtvei
og saksbehandling

K.styre

07/132

Festekontrakt Lainsbygrenda

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

Iverksettingsrapport
Ikke fullført.

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

Dag H. Gorseth

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

10/38

Endring av reglement for
kommunestyret

Ola Røtvei

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

Ikke fullført.

K. styre

11/17

Reguleringsplan for skiløypenettet i Oppdal

Arild Hoel

1. Kommunestyret ber bygningsrådet, det
faste utvalget for plansaker, om å sørge for
utarbeiding av reguleringsplaner for skiløypenettet i Oppdal i tråd med bestemmelsene i
kapittel 12 i plan og
bygningsloven.
2. Kommunestyret slutter seg til den etappeinndelingen som er skissert i saksinnledningen, og ber
om at arbeidet med etappe 1 igangsettes i
løpet av 2011.
3. Kommunestyret legger til grunn at Plankontoret engasjeres for å bistå med utarbeiding av planene, og at dette skjer innenfor
den økonomiske rammen som er gitt i Oppdal
kommunes overføring til Plankontoret.
4. Det utarbeides et nytt løypekart der alle
merkede skiløyper i Oppdal er inntegnet.

Ikke fullført

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.

K.styre

11/129

Finansiering - rettssak om
Jernbanegjerdet langs Dovrebanen

Gro Aalbu

43

Etappe 1 - Stølen - Fjellskolen - Vora er sluttbehandlet i kommunestyret
17.09.14.
Etappe 2 – Stølen – Vangslia er oppstartet.
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Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

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.

Det har vært møte i Oslo
med advokatene, bondelaget
og USS i oktober for å
klarlegge konsekvensene av
dommen, uten at konklusjon
er fastsatt. Tiltaket er finansiert for 2011, vi har ikke
fått regning for 2012.
Fremdeles ikke fått sluttregning.

K.styre

12/43

BOAS II - Gjennomført anbudskonkurranse

Per Olav Lyngstad

Prosjektet Boas II gjennomføres som planlagt, men med en total kostnadsramme på kr
66.250.000.
Økningen i kostnadsramme på kroner
20.950.000,- innarbeides i 2013-budsjettet,
og finansieres på følgende måte:
Momskompensasjon
4.984.000
Offentlige tilskudd
3.613.000
Bruk av Kapitalfondet 4.353.000
Eksternt lån
8.000.000

Ikke fullført. Noe utomhusarbeider gjenstår.

K.styre

13/9

Prosjekt beitekartlegging i
Oppdal - 2013-2015

Gro Aalbu

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

Ikke fullført. Avtale underskrevet, tiltaket er påbegynt
sommer 2013, 300 km2 er
vegetasjonskartlagt, 247
km2 gjenstår. Kartleggingen
fullføres sommer 2014.
Kartleggingen er fullført pr.
medio august 2014. Kart og
rapporter kommer.

K.styre

13/21

Endring av vedtatt reguleringsplan for Oppdal Familie og
Aktivitetspark

Arild Hoel

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og Fullført. Tiltakshaver ønsker
bygningslovens § 12-14 endring av
ikke å gå videre med planeReguleringsplan for Oppdal Familie og
ne.
Aktivitetspark slik det framgår av vedlagte
plankart med bestemmelser, endringer til
begrenset høring datert 29.08.12.

K.styre

13/52

Generalforsamling i Oppdal
Everk AS

Leidulf Skarbø

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

K.styre

13/93

Revidering av omsorgsanalyse

Frøydis Lind-



44

Kommunestyret ber rådmannen arbeide

Ikke fullført

Tertialrapport II 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel
for Oppdal kommune 20142017

Saksbehandler

Vedtak

strøm





Iverksettingsrapport

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

K.styre

13/105

Vedtak om ekspropriasjon og
søknad om forhåndstiltredelse

Dag H. Gorseth

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

K.styre

14/1

Kildesortering avfall - aktuelle
avfallstyper

Thorleif Jacobsen

Kommunestyret vedtar å innføre kildesortering av plast-, glass- og metallemballasje på
henteordningen for husholdningsavfall f.o.m.
1. juli 2014.
Nødvendige investeringer i forbindelse med
de nye avfallstypene dekkes med inntil kr.
500.000,- over prosjektet "Utvikling miljøstasjoner/returpunkt" i budsjett 2014.
Økte driftskostnader med innsamling og
behandling av plast-, glass- og metallemballasje, søkes inndekket i årsgebyret for boliger/leiligheter/boenheter i gebyrregulativ
avfallsgebyrer - husholdningsavfall for 2015.

Ikke fullført. Innsamling av
nye avfallstyper er fullført.
Tilrettelegging på Oppdal
Miljøstasjon pågår.
Merkostnader for endringene vil bli tatt inn arbeidet
med 2015-budsjettet.
Informasjonsarbeid er
gjennomført/pågår. Det er
arrangert åpent kurs i
hjemmekompostering av
matavfall for interesserte.

Før og etter iverksettelsen av nye avfallstyper
vil det være nødvendig med et betydelig
informasjonsarbeid, slik at abonnentene på
best mulig måte blir kjent med endringene
innenfor kildesortering av avfallet.
Informasjon/veiledning i hjemmekompostering kan tilrettelegges for de som er interessert i og har mulighet for dette.
K.styre

14/2

Drivdalen skole 2015 - organisering og fremdrift

Per Olav Lyngstad

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

Fullført. Prosjektet er avlyst.

K.styre

14/3

Midtbygda skole 2015 - organisering og fremdrift

Per Olav Lyngstad

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

Ikke fullført. Prosjektet er
vedtatt utlyst på nytt og
ligger for tiden ute på
Doffin.
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Forsøksordning med etablering Arild Hoel
av snøscooterløyper - vedtak
av forskrift

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

Arild Hoel

Vedtak
1.

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

2.

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

3.

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

Iverksettingsrapport
Fullført.
Forsøket er avviklet.

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og Fullført.
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for Stuggulia Søndre hytteområde med
følgende endringer:
På plankart datert 20.04.13.:
Areal vist som Grønnstruktur endres til
formål LNF (landbruk, natur og friluftsliv)
Reguleringsbestemmelsene, sist revidert i
tråd med bygningsrådets vedtak i sak 13/110,
endres slik:
§ 2.2.
Byggetillatelse og utslippstillatelse på felles
avløpsanlegg må foreligge før det kan gis
byggetillatelse på tomter der det skal legges
inn vann i bygningene.
§ 2.3.
Ferist skal legges ned der adkomstveger
krysser sperregjerdet. Ferist skal være lagt
ned før opparbeidelse av infrastruktur og
tomtedeling innen planområdet skjer. Ferist
skal være i henhold til Statens vegvesens
standard.
Pkt. 3. § 3.1.4., siste setning endres til:
Ved oppføring av flere bygninger skal disse
gis et helhetlig preg.
I § 3.1.8. tilføyes følgende setning:
Eventuelle åpninger mellom terreng og
bygningene må tettes igjen for å hindre at
beitedyr setter seg fast.
3.1.11.
Utomhusarealene på den enkelte tomt skal i
størst mulig grad bevares med naturlig
vegetasjon. Unntaket er tomt B1 der det er
anledning til å opparbeide plen på deler av
tomta. Summen av bebygd areal og plen skal
ikke utgjøre mer enn 60 % av omtestørrelsen.
Byggearbeidet utføres så skånsomt som
mulig. I tilfeller hvor det forekommer utgravde masser må disse fylles på steder de ikke
virker skjemmende. Trær som skal bevares
skal merkes før tiltak iverksettes.
3.1.12.
Inngjerding av hele tomta tillates ikke. For
fritidsbebyggelse skal summen av bebygd
areal og inngjerdet areal være maks 40 % av
tomtearealet. For tomt BI skal summen av
bebygd areal og inngjerdet areal være maks
60 % av tomtearealet.
Med en skånsom utbygging slik det her
legges opp til anses forholdet til §§ 8 – 12 i
naturmangfoldloven å være ivaretatt.
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14/18

Sakstittel

Selskapskontroll i Vekst
Oppdal AS – rapport

Saksbehandler

Vedtak

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

Torill Bakken

Iverksettingsrapport

Ikke fullført

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

14/19

Revidering av kommunens
etiske retningslinjer

Ingrid Lien

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

K.styre

14/21

Gjevillvassvegen – Jordskiftesak

Dag H. Gorseth

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

K.styre

14/22

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

Dag H. Gorseth

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

K.styre

14/31

Gatelys i Tranvegen/Lerkevegen

Aleksander Husa

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

14/32

Detaljreguleringsplan for
Luvegen 14, gnr 288 bnr 17 ny sluttbehandling

Morten Rødningen

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

Fullført

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

14/33

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

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

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

*

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

*

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

14/35

Årsregnskap og årsmelding for
2013

Leidulf Skarbø

1. Årsregnskapet for 2013 godkjennes som
fremlagt.
2. Årsmeldingen og årsrapporten for 2013 tas
til orientering.
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på
kr 564.108,30 avsettes til det generelle
disposisjonsfondet.
4. Tilskuddssatsene til private barnehager for 2013 etterjusteres til
følgende: Se tabell
5. På grunn av forsinket fremdrift i
forhold til budsjetterte investeringsutgifter i 2013 bevilges det
følgende investeringsmidler over
årets budsjett: Se tabell

K.styre

14/36

Årsregnskap og årsmelding
2013 for Oppdal Kulturhus KF

Leidulf Skarbø

Kommunestyret godkjenner årsregnskap og
Fullført
årsberetning for 2013 fra Oppdal Kulturhus
KF slik det er fremlagt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 108.820 disponeres
slik:

Kr 44.165 brukes til å dekke opp udekket beløp i foretakets investeringsdel

Kr 64.655 avsettes til disposisjonsfond i
KF'ets særregnskap

K.styre

14/37

Årsmelding og årsregnskap
2013 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF

Leidulf Skarbø

Kommunestyret godkjenner årsregnskap og
Fullført
årsberetning for 2013 fra Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF slik det er fremlagt.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr
142.574 disponeres slik:

Kr 22.219 brukes til å dekke opp udekket beløp i foretakets investeringsdel

Kr 120.355 avsettes til disposisjonsfond
i KF'ets særregnskap

K.styre

14/38

Rapport fra selskapskontroll i
TrønderEnergi AS

Torill Bakken

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapsFullført
kontroll i Trønderenergi til orientering.
2. Kommunestyret tar revisjonens påpekning
om ordførers habilitet til etterretning, og vil
vurdere hvordan hensynet til habilitetsreglene
og en god eierstyring kan ivaretas på best
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mulig måte for fremtiden når den vedtatte
eierskapsmeldingen revideres.
3. Kommunestyret følger opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten når den
vedtatte eierskapsmeldingen revideres.
K.styre

14/39

Aksjonæravtale for TrønderEnergi AS

Leidulf Skarbø

Oppdal kommunestyre godkjenner vedlagte
forslag til ny aksjonæravtale for TrønderEnergi AS, og gir ordføreren fullmakt til å
signere den nye aksjonæravtalen på vegne av
kommunen. Fullmakten omfatter også rett til
å akseptere mindre vesentlige endringer i
ordlyden i aksjonæravtalen.

Fullført

K.styre

14/41

Detaljreguleringsplan for
Aunevang - gnr/bnr 280/8,
284/27 og 284/83 - sluttbehandling

Morten Rødningen

Med hjemmel i plan - og bygningslovens §
Fullført
12-12 godkjenner Oppdal kommune
Reguleringsplan for Aunevang - gnr/bnr
280/8, 284/27 og 284/83. Vedtaket gjelder
plankart sist revidert 31.03.2014 og reguleringsbestemmelser sist revidert 01.04.2014.
Kommunestyret ber rådmannen om å inngå
en utbyggingsavtale med tiltakshaver vedrørende oppgradering av de deler av fortauet
langs Inge Krokann veg og Aunevegen som
berøres av planområdet. Planen for utbygging
av Aunevang berører ikke forholdene til
NML.

K.styre

14/42

Drivdalen skole 2015 – Anbud
og fremdrift

Per Olav Lyngstad

Kommunestyret vedtar at anbudskonkurransen avlyses. Det er vesentlig å se de økonomiske utfordringene i et helhetlig perspektiv.
Derfor utsettes ny utlysning til etter behandlingen av Handlingsplanen 18. juni 14.

K.styre

14/43

Styreutnevnelser i aksjeselskap Ola Røtvei
og kommunale foretak

Ikke fullført.

1. Oppdal kulturhus KF
Fullført
Styret får etter dette følgende sammensetning:
Tor Snøve – styremedlem (2 år)
Gerd-Mette Drabløs – styremedlem (2 år)
Ingrid Grøtte Johansson – styremedlem,
gjenvalg (1 år)
Sivert Vindal – styremedlem, gjenvalg (1 år)
Olav Hoel, ansatterepresentant (velges ikke
av kommunestyret)
Varamedlemmer:
Arnt Gulaker (1 år)
Ingrid Mellem (1 år)
Gunnar Myhre (1 år)
Marianne Løkkheim, vararepr. for ansatterepresentanten (velges ikke av kommunestyret)
Tor Snøve, styreleder (1 år) og Gerd-Mette
Drabløs, nestleder (1 år)
2. Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF
Styret får følgende sammensetning:
Ola Røtvei 1 år
Einar Skarsheim 2 år
Ingvill Dalseg 2 år
Bjørn Rogstad 2 år
Nina Mjøen 1 år
Ola Røtvei, leder. Einar Skarsheim, nestleder.
(Begge for 1 år).
3. Plankontoret for Oppdal og Rennebu
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Ola T. Lånke, leder
Ola Røtvei, nestleder
Ingrid Grøtte Johansson
Styret består av ordførerne i deltagerkommunene og ett medlem som oppnevnes av
deltagerkommunene i fellesskap. 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 2012 og
2013. Ordføreren i Rennebu er styreleder i
2014 og 2015. Styret er konstituert.
Tas ikke opp til behandling.
4. Nordmøre Interkommunale Renovasjon
(NIR) IKS
Er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden.
Tas ikke opp til behandling.
5. Revisjon Fjell IKS
Er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden.
Tas ikke opp til behandling.
6. Kontrollutvalg Fjell IKS
Er valgt for denne valgperioden.
Tas ikke opp til behandling.
7. Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS
Er valgt for denne valgperioden.
Tas ikke opp til behandling.
8. Oppdal Everk AS
Styret får følgende sammensetning:
Olav Bjørndal 1 år
Johan Jensen 2 år
Kirsti Welander 2 år
Bjørn Ove Ansnes 1 år
Ane Hoel 1 år
Olav Bjørndal, styreleder (1 år)
9. Vekst Oppdal AS
Styret får følgende sammensetning:
Harald Sundseth 2 år
Egild R. Kristiansen 1 år
Ingrid Kjelsberg 2 år
Ingvill Dalseg 2 år
Sivert Sæther (ansatterepresentant) 1 år
Harald Sundseth, styreleder (1 år)
10. Oppdal Næringshage AS og Oppdal
Skysstasjon AS
Kommunestyret viser til at det nå foreligger
en henvendelse fra styrene i disse selskapene
om en sammenslåing til ett eiendomsselskap.
Det vil bli lagt fram en sak til formannskapet
og kommunestyret om dette. Valg av styre
skjer i forbindelse med denne saken.
DELEIDE AKSJESELSKAP
11. Trønder Energi AS
Ordføreren er medlem i bedriftsforsamlingen.
Oppdal kommune har ingen medlemmer i
styret.
Tas ikke opp til behandling.
12. Snøhetta Utvikling AS
Ordfører Bengt Fasteraune, leder (Dovre
kommune)
Egil Eide (Folldal kommune)
Ordfører Ola Røtvei (Oppdal kommune)
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Tas ikke opp til behandling.
13. Rosenvik AS
Formannskapet foreslår gjenvalg på Odd
Gorseth (Oppdal kommune) for 2 år.
14. Mediehuset Opp AS
Kommunestyret vedtok eierskapsmelding den
11.04.2012. Kommunestyret viser til vurderingene i eierskapsmeldingen og ber om at
det blir igangsatt en prosess for salg av 6
aksjer i Mediehuset OPP AS.
Dette er ikke fullført. Kommunestyret tar
dette til orientering. Det er gjennomført en
ekstraordinær generalforsamling 25.03.14 for
valg av nytt styre.
Tas ikke opp til behandling.
15. Kommunekraft AS
Oppdal kommune har ingen representanter i
styret.
Tas ikke opp til behandling.
16. Trøndelag Reiseliv AS
Oppdal kommune har ingen representanter i
styret.
Tas ikke opp til behandling.
17. Norsk Bane AS
Oppdal kommune har ingen representanter i
styret.
Tas ikke opp til behandling.
18. Midtnorsk Fly og Luftsportsenter AS
Hallvard Fjeldsetnes er Oppdal kommunes
representant i styret.
Tas ikke opp til behandling.
Styrehonorar og møtegodtgjørelse i kommunale selskap og foretak:
Kommunestyret viser til formannskapets
innstilling når det gjelder styrehonorar og
møtegodtgjørelse i foretak og kommunale
selskap. Kommunestyret slutter seg til innstilling om at styrehonorar til styret i Oppdal
E-verk AS settes til kr 50 000,- for styreleder
og kr 25 000,- for styremedlemmer.
K.styre

14/44

Søknad om permisjon fra
politiske verv for resten av
valgperioden – 2011-15 –
Espen Høie

Gerd S. Måren

Espen Høie fritas fra politiske verv for resten
av inneværende valgperiode, 2011-2015, fra
og med 21.05.14.
I kommunestyret rykker 1.varamedlem (Eva
Grande) inn som fast medlem i Espen Høies
sted. (Gerd Røtvei blir ny 1. varamedlem.)
Nytt medlem i driftsutvalget: Steinar Granlund
Ny representant i samarbeidsutvalg for
Vollan skole: Alfred Øvergård
Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskattetakst: Odd Arne Hoel i tillegg til Johan
Jensen og Dagrun Skorem Forbregd.
I klagenemnda rykker Eirin Heggvold opp
som ny 1. varamedlem.

Fullført

K.styre

14/45

Søknad om fritak fra klagenemnda for resten av valgperioden 2011-15 – Palmer
Gotheim

Gerd S. Måren

Med hjemmel i komm.loven, § 15,2 og med
henvisning til kommentarer til komm.loven,
§77, gis Palmer Gotheim fritak fra sitt verv
som medlem av klagenemnda pga. at han er
valgt som leder av kontrollutvalget.
Nytt medlem i klagenemnda: Roger Mogstad

Fullført
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K.styre

14/46

Tilstandsrapport -2013, Oppdalsskolen

Johan Jensen

Kommunestyret tar "Tilstandsrapport, Oppdalsskolen - 2013 til orientering.

Fullført

K.styre

14/47

Midtbygda skole 2015 –
Anbud og fremdrift

Per Olav Lyngstad

Kommunestyret vedtar at anbudskonkurransen avlyses. Det er vesentlig å se de økonomiske utfordringene i et helhetlig perspektiv.
Derfor utsettes ny utlysning til etter behandlingen av Handlingsplanen 18. juni 14.

Ikke fullført. Mindre endringer i konkurransegrunnlaget som er utlyst på nytt.

K.styre

14/48

Tertialrapport I 2014

Leidulf Skarbø

Kommunestyret tar tertialrapport I 2014 til
orientering.

Fullført

K.styre

14/49

Budsjettregulering I 2014

Leidulf Skarbø

Driftsbudsjettet for 2014 reguleres på følgende måte: Se tabell

Fullført

K.styre

14/50

Handlingsplan for 2015-2018

Leidulf Skarbø

1)
Demensutbygging fullføres i 2018 som
foreslått av rådmannen:
Driftstilskudd på 10,4 mkr fra 2018 ligger
inne. Investering på 43 mkr i 2017 ligger inne
Driftsmidler til dagaktivitetstilbud 5 dager i
uka avsettes i 2015, 2016 og 2017 med 0,7
mkr hvert år.
2)
Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen
skole eller Vollan skole.) På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det
å legge ned en skole. Effekt driftskostnad
innarbeides for en skole fra 2016 med 1,3 og
2,6 mkr årlig fra 2017. Investering ved
Drivdalen skole tas ut. En eventuell investering i skole sør innarbeides i handlingsplanen
2016-19. Elevene ved
Drivdalen skole overflyttes til Vollan skole
fra 2014/15. Det vises til rundskriv Udir-22012 om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser.
Som følge av dette bes rådmannen om å
gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig
vedtak fattes av kommunestyret når sak om
dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. Formannskapet gis fullmakt til å
godkjenne opplegget for saksbehandling fram
mot endelig vedtak.
Rådmannen legger fram sak om dette til
formannskapet i slutten av august.
Følgende vurderinger legges til grunn:

Barns beste

Investeringsbehovet ved Vollan skole

Sikker skolevei
3)
Eiendomsskatten økes med 0,6 promille fra
2016, og inflasjonsjusteres årlig med 2% fra
2017. Effektiviseringskrav enhetene i kommunen og kulturhuset økes med 0,85% årlig
fra 2015.
4)
Samlokalisering helsetjenester plasseres ved
ODMS. Samlokalisering gjennomføres etter

Ikke fullført. Oppfølging
skjer i budsjettforslag, egne
saker og handlingsplan for
2016-19

53

Tertialrapport II 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

2018 på grunn av kommunens manglende
økonomisk ramme
5)
Stortinget skal politisk ta stilling til kommuneproposisjonen senere.
Ved lavere reduksjon i frie inntekter enn det
som er lagt inn, skal frigjorte midler benyttes
til å balansere
handlingsplanen og redusere økningen som er
foreslått i eiendomsskatt/effektivisering
6)
Midtbygda skole:
Rådmannen får i bestilling å utlyse anbudskonkurranse en gang til som totalentreprise.
 Rådmannen får i oppdrag å utrede tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for forekomst av overvekt og fedme blant barn
og unge i Oppdal. Overvekt og fedme
medfører økende risiko for sykdom i barnealder, men ikke minst i voksen alder.
 Nåværende organisering av rektorer ved
barneskolene fortsetter som nå. Rådmannen får i oppdrag å evaluere organiseringen på nytt i 2016
 Innen PPT er det kompetanse innen område psykisk helse for barn og unge. Ressursene er i dag ikke tilstrekkelig ved at samtaler/oppfølging på dette området går til
utredning og oppfølging av barn med særskilte vansker i skole og barnehage. Rådmannen får i oppdrag til handlingsplanen
2016-19 å utrede behov for ressurser innen
psykisk helse for barn og unge
 Skape god dialog og samarbeidspartnere
slik at prisen på heiskort til barn og ungdom kan reduseres eller eventuelt være
gratis.
 Formannskapet ber om at rådmannen
utreder hvilke utfordringer vi vil møte i
årene fremover hva gjelder medisinskpersonell, innen pleie, omsorg og forebyggende arbeid.
 Det må jobbes intensivt mot fylkeskommunen for i fellesskap å få bygd en flerbrukshall på Oppdal.
 Kommunestyret ber om at det utarbeides
en Folkehelseplan for kommunen. Arbeidet og dokumentet "Folkehelseutfordringer
i Oppdal" legges til grunn.
 Oppdal kommune v/rådmannen må iverksette tiltak for å få flere lærlingeplasser i
kommunen.
 Det må i samarbeid med Fylkeskommunen
på plass en strategi for utvikling av O.V.S,
det må jobbes hardt for å få nye linjer på
plass b.l.a grűnderlinje.
 Det må søkes samarbeid med H.I.S.T for
om mulig å få bachelorstudier i økonomi
og administrasjon til Oppdal.
K.styre

14/51

Genralforsamling i Oppdal
Everk AS

Leidulf Skarbø

Kommunestyret viser til innkallingen til
generalforsamlingen i Oppdal Everk AS, og
gir ordføreren fullmakt til å
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 godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
 fastsette godtgjørelsen til styrets medlemmer
 godkjenne revisors godtgjørelse
 velge styremedlemmer og styreformann i
tråd med vedtak i k-sak 14/43
 velge ny revisor
 ta til etterretning selskapets tilbakemelding
om organisering
Kommunestyret fastsetter at grunnlaget for
fortsatt kommunalt eierskap til Oppdal Everk Ikke fullført.
skal utredes av et utvalg. Nærmere beskrivelse av mandatet med føringer fra Reitenutvalget og sammensetning av
arbeidsgruppa legges fram som egen sak etter
at igangsatt selskapskontroll er gjennomført.
K.styre

14/52

2.gangs behandling av forslag
til trafikksikkerhetsplan 20142018 – vurdering av uttalelser
etter offentlig ettersyn og
høring

K.styre

14/53

Rullering av kommuneplanen
Jan Kåre Husa
arealdel 2014-2025. Fastsetting
av planprogram

I medhold av plan- og bygningslovens § 11Fullført – planen er vedtatt
15 vedtar kommunestyret kommunedelplan
for trafikksikkerhet 2014 – 2018 med følgende endringer i Driftsutvalgets planforslag
datert 12.3.14:
Kapittel 5 TILTAKSPROGRAM
5.9.3 (Nytt underpunkt) Gatelys over gangfeltet over Gorsetråket, like ved E6
Forslag fra Ungdomsrådet.
5.11.1 endres til: G/S-veg i kulvert under E6 i
60-sonen gjennom Driva. Dette bør sees i
sammenheng med planleggingen av gang- og
sykkelvegen Hevle – Driva. Forslaget
erstatter forslaget om nedsatt fartsgrense fra
60 til 50. Forslaget om G/S-veg i kulvert kom
opp på infomøte på Drivdalen skole den
10.4.14 om vegvesenets planer for G/S-veg
Hevle – Driva.
5.11.6 (nytt pkt) Endringer ifm avkjørsel
Rv70 til Trollheimsporten/Breesgård
Flytte avkjørsel 10-15 m nærmere Oppdal,
etablere retardasjonsfelt fra vest og 60-sone
her forbi Storli. Etter forslag fra Bård Vassli,
Trollheimsporten.
5.11.7 (nytt punkt) Gangfelt over Rv70 fra
Røtveivn til Bakkevn
Forslag fra Oppdal Trafikkskole.

Vigdis L. Thun

Kommunestyret fastsetter i medhold av planog bygningslovens §4-1, jfr. Forskrift om
konsekvensutredninger §7, planprogram for
revisjon av kommuneplanens arealdel for
Oppdal kommune 2014-2025, med følgende
endringer i forhold kommunestyrets forslag
den 05.03.2014:
Nytt avsnitt: "Tilfredsstillende drikkevannsforsyning er avgjørende for blant annet
folkehelse, omdømme, kvalitet og vekst. Det
er derfor viktig å ivareta nødvendig beskyttelse av drikkevannskilder,
tekniske installasjoner og tilsigsområder/nedbørsfelt for vannforsyningssystemer.
Kartfesting med
arealformål og hensynssoner for drikke-
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vannskilder og deres nedslagsfelt og tilhørende bestemmelser skal vurderes i planarbeidet." Jfr. uttalelse fra Mattilsynet.
Vurdering for tema vann og vassdrag endres
til "Vurdere hvordan vannressursene blir
berørt av tiltaket, herunder drikkevannskilder." Jfr. uttalelse fra Mattilsynet. Vurdering
for tema infrastruktur, følgende setning
tilføyes: "Konsekvenser for jernbanen beskrives der det er aktuelt." Jfr. uttalelse fra
Jernbaneverket.
Planprogrammet legges til grunn for videre
arbeid. Mottatte innspill tas med for vurdering og avklaring i planprosessen.
Følgende endring i planprogrammet:
- 1.2 Formålet med arbeidet.
Ny 2. setning i 2. avsnitt: «Det betyr at det er
viktig å legge til rette for utvikling av Oppdal
sentrum og kretsene med attraktive og mangfoldige bolig- og fritidsboligområder, arbeidsplasser og bærekraftig næringsliv.»
K.styre

14/54

Organisering Interkommunalt
Utvalg mot Akutt forurensing
(IUA) ny samarbeidsavtale og
vedtekter

Frøydis Lindstrøm

1. Kommunestyret sier opp eksisterende
samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for Interkommunalt Utvalg mot Akutt
forurensing (IUA) slik den fremgår av saken
og dets vedlegg 1.
2. Kommunestyret vedtar nye vedtekter for
Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det fremgår av sakens vedlegg 2.
3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal
ha virkning fra 1.1.2015.

K.styre

14/55

Søknad om utvidelse av salgsareal ved Bunnpris Oppdal

Frøydis Lindstrøm

Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddel- Fullført
politisk handlingsplan for Oppdal kommune
2012-2016 innvilges søknaden fra Auna
Handel as om salgsbevilling for alkohol i
gruppe 1 i Bunnpris Oppdal.
1. Bevillingshaver må kunne dokumentere et
tilfredsstillende system for internkontroll
etter alkoholloven.
2. Salgstidene fastsettes til mellom kl.08.0020.00 mandag-torsdag, mellom kl.08.0018.00 dag før søn- og helligdag, med unntak
av dagen før Kristi Himmelfartsdag da
salgstiden er mellom kl.08.00-20.00
3. Stig Flatmo godkjennes som salgsstyrer og
Ingrid Liabø som stedfortreder.
4. Bevillingen gjelder for inneværende
bevillingsperiode – t.o.m 30.06.2016.
5. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede opplysninger til
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen i året som gikk som grunnlag for
beregning av salgsgebyr for neste år.

K.styre

14/56

Overtredelse etter alkoholloven Frøydis Lindstrøm

Kommunestyret har mottatt nødvendig
dokumentasjon. Kommunestyret ber om at
det opprettes egen sak til behandling, som
innskjerper reaksjonstiltak når frister ikke
overholdes.
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K.styre

14/57

Avtaleforhold

Leidulf Skarbø

U. off, off.l. § 23, første ledd

K.styre

14/58

Klage på kommunestyrets
vedtak i sak 14/41: Detaljreguleringsplan for Aunevang –
gnr/bnr 280/8, 284/27 og
284/83 – sluttbehandling

Morten Rødningen

Oppdal kommune kan ikke se at klage motFullført
tatt 11.06.2014 fra Nyholt Felleseie tilfører
Oppdal kommunes vedtak
saken noen nye momenter og opprettholder
stadfestet av Fylkesmannen
sitt vedtak i sak 14/41.
Saken er behandlet i medhold av plan - og
bygningslovens §1-9, jfr forvaltningslovens
kap VI Om klage og omgjøring.
Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig
avgjørelse.

K.styre

14/59

Handlingsplan 2015-2018.
Krav om lovlighetskontroll i
sak 14/50

Jan Kåre Husa

Klagens pkt. A tas ikke til følge.
Viser til vedtak om flytting av elevene ved
Drivdalen skole til Vollan skole for skoleåret
2014/15 i sak 14/50. Kommunestyret vil
komme med følgende tilleggsbegrunnelse til
vedtaket, som et alternativ til rådmannens
tilråding i sak 14/59 punkt A.
Bakgrunn for vedtaket:
1.
Drivdalen skole er ikke godkjent lengre enn
ut 2015. Videre drift ved skolen krever total
renovering av bygningene.
2.
Etter anbudskonkurranse om total renovering
av Drivdalen skole våren 2014, ser kommunestyret at kommunene ikke har økonomisk
handlingsrom til å gjennomføre renoveringen
uten strukturendring, jfr.
kommunens handlingsplan for 2015 – 2018.
3.
På grunn av kommunens økonomiske situasjon har kommunestyret vedtatt at en av
skolene, Vollan eller Drivdalen, skal legges
ned fra skoleåret 2015/2016.
4.
Med bakgrunn i den planlagte renoveringen
har lærere og elever ved Drivdalen skole
planlagt flytting til Vollan skole for skoleåret
2014/15. Begrunnelse for vedtaket:
1.
Elevene ved Drivdalen skole må uansett
flytte i skoleåret 2015/16, enten fordi skolen
skal legges ned eller at den skal renoveres.
2.
Både elever og lærere ved de to skolene har
planlagt felles drift ved Vollan skole fra
høsten 2014. Ut fra punkt 1 ovenfor vil en
reversering av disse planene medføre en
utsettelse i kun ett år, og vil ikke
være til barnas beste. Av hensyn til elevene
som er forberedt på flytting til Vollan fra
neste skoleår, gjennomføres den planlagte
flyttingen.
Klagens pkt. B tas ikke til følge.
Dette innebærer at kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 14/50 om sak med
utredning om konsekvenser av nedleggelse
av én skole og fremtidige kretsgrenser, slik
rundskriv Udir-2-2012
foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommu-
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nestyret når sak om dette legges fram, herunder en gjennomføringsplan.
Saken oversendes fylkesmannen i SørTrøndelag for avgjørelse.
K.styre

14/60

Ekstraordinær generalforsamling Oppdal Everk AS

Ola Røtvei

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Everk AS med én sak til
behandling; valg av 3 styremedlemmer.
Forslag på styremedlemmer: Cecilie Nitter,
Marit Vognild Grøtte og Petter Bye.
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F.skap

10/06

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

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

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

F.skap

10/11

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

Dag H. Gorseth

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

Ikke fullført

F.skap

10/47

Søknad om vegrett/erverv av
kommunal grunn

Dag H. Gorseth

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

F.skap

12/3

Boas II-Forprosjekt og endringer

Per Olav Lyngstad

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

F.skap

12/13

Søknad om kjøp av boligtomter

Dag H. Gorseth

Formannskapet ber rådmannen om å gjenIkke fullført. Takst overnomføre taksering av eiendommene Dovresendt utbygger. Avventer
vegen og Lerkevegen, jfr. som vist på vedtilbakemelding
legg 1-3. Etter at takst er gjennomført og
foreligger hos Oppdal kommune, skal rådmann igangsette forhandlinger om opsjonsavtale med Oppdal Bygg AS for arealene.
Fremforhandlet opsjonsavtale undertegnet av
Oppdal Bygg AS legges frem for formann-
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skapet til godkjenning.
F.skap

12/18

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

Dag H. Gorseth

1. Formannskapet ber rådmannen om å
gjennomføre taksering av eiendommen
gnr. 271 bnr. 8, jfr. vedlegg 2, som utføres
av to uavhengige takstmenn med nødvendige kvalifikasjoner.
2. Etter at takst er gjennomført og foreligger
hos Oppdal kommune, innledes forhandlinger med Oppdal Turistutvikling AS om
opsjon på eiendommen del av gnr. 271
bnr. 8. I opsjonsavtalen skal takstresultatet
legges til grunn som pris på eiendommen.
Fremforhandlet opsjonsavtale med Oppdal
Turistutvikling AS legges fram for formannskapet til endelig godkjenning.
3. Det forutsettes at de kostnader som er
forbundet med kommunens juridiske og
tekniske bistand, samt alle kostnader med
selve eiendomstransaksjonen skal dekkes
gjennom opsjonsavtalen/tomtesalget.

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

F.skap

12/19

Samhandling med Sunndal
kommune

Frøydis Lindstrøm

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

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

F.skap

13/7

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

Dag H. Gorseth

U. off, off. l. § 23, første ledd

Ikke fullført

F.skap

13/44

Utvikling av kommunal eiendom

Dag H. Gorseth

U. off, off. l. § 23, første ledd

Pågående

F.skap

14/1

Utestående fordringer pr
31.12.2013

Anne Nygård

Formannskapet tar oppgaven til etterretning.

Fullført

F.skap

14/2

Regionale utviklingsmidler
2013-årsmelding og regnskap

Jan Kåre Husa

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

Fullført

F.skap

14/3

Økonomisk støtte til «Mil etter
mil i god Oppdalsstil»

Ola Røtvei

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

Fullført

F.skap

14/4

Avskriving eldre restanse
husleie|

Birgit Lundemo

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

Fullført

F.skap

14/6

Opplev Trollheimen - søknad

Ola Røtvei

Oppdal kommune gir tilsagn om tilskudd

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

F.skap

14/7

Utestående fordringer pr
31.03.2014

Anne Nygård

Formannskapet tar oppgaven til etterretning.

Fullført

F.skap

14/8

Legatregnskap for 2013

Leidulf Skarbø

Som legatstyre for Marit Stølens legat, Ole
og Elisabeth Mellems legat og Oppdal kommunes
sosiallegat fastsetter formannskapet årsmelding, årsregnskap og balanse for 2013 som
vist i vedleggene.

Fullført

F.skap

14/11

Drivdalen idrettslag – søknad
om støtte til oppføring av
klubbhus

Arild Hoel

1. Drivdalen idrettslag innvilges et tilskudd
på kr. 60 000,- til oppføring av klubbhus.
2. Tilskuddet finansieres ved bruk av infrastrukturfondet, og utbetales i sin helhet på
anmodning fra Drivdalen idrettslag når det er
gitt byggetillatelse.

Fullført.
Ikke fullført. Tilskuddet er
ikke utbetalt.

F.skap

14/12

Annonsestøtte til «Oppdal:365»

Ola Røtvei

Formannskapet gir kr 33 000,- ex. mva. til en Fullført
helsides annonse i hver av de to utgavene av
Oppdal:365
i 2014. Ordføreren gis fullmakt til utforming
av annonsene. Støtte gis over formannskapets
konto, 14717240 Tilf. utgifter etter formannskapets bestemmelse. Saldo på kontoen er kr
145 000,-.

F.skap

14/16

Søknad om driftstøtte for
båtdrift på Gjevilvatnet –
Oppdal Båtservice AS

Jan Kåre Husa

Formannskapet finner å imøtekomme søknad Fullført (ikke framlagt
fra Oppdal Båtservice AS og gir tilsagn om
driftsbudsjett for 2014, ikke
tilskudd på kr. 25 000,- etterskuddsvis for
utbetalt tilskudd)
2013 og kr. 25 000,- forskuddsvis for 2014
for drift av Trollheimen II på
Gjevilvatnet. Før utbetaling av tilskudd fra
Oppdal kommune skal Oppdal Båtservice AS
framlegge dokumentasjon på fullfinansiering
av driftsunderskudd for 2013 og driftsbudsjett i balanse for 2014. Formannskapet setter
videre som vilkår at båtdriften på Gjevilvatnet fortsetter f.o.m. sesongen 2014. Tilskuddet på til sammen kr. 50 000 finansieres ved
bruk av næringsfondet.

F.skap

14/17

Søknad om økonomisk bidrag
til oppbygging av bufferkapital
for å drifte nerskogskonserten

Ola Røtvei

Formannskapet bevilger kr 25 000,- som en
engangsstøtte til Nerskogskonserten fra kto.
14717
«Tilfeldige utgifter etter formannskapets
bestemmelse». Ny saldo er kr 78 750,-.

F.skap

14/18

Søknad om økonomisk støtte
til gjennomføring av «Pilegrimsdager Dovre-Oppdal
2014». Søker: Pilegrimsutvalget i Oppdal

Ola Røtvei

Oppdal kommune ser at arrangementet
Fullført
«Pilegrimsdager på Dovrefjell» er i en positiv
utvikling og bidrar med et godt kulturelt
program til både egne innbyggere og tilreisende i Oppdal.
Årets arrangement «Pilegrimsdager Dovre –
Oppdal 2014» i Oppdal støttes med kr 30 000
fra kto
14717 «Tilfeldige utgifter etter formannska-
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pets bestemmelser». Ny saldo er kr 48 750,-.
F.skap

14/19

Søknad om kjøp av gnr. 204
bnr. 72

Dag H. Gorseth

Formannskapet vedtar at Sæther, fester av
gnr. 204 bnr. 72 får innløst sin festetomt for
kr
101.462,-. Rådmann gis fullmakt til å inngå
nødvendige avtaler vedrørende innløsningen.

Ikke fullført

F.skap

14/20

Utestående fordringer pr
30.06.2014

Anne Nygård

Formannskapet tar oppgaven til etterretning.

Fullført

F.skap

14/21

Endring av skolestruktur
Drivalen/Vollan - godkjenning
av opplegg for saksbehandling

Leidulf Skarbø

Formannskapet viser til fullmakt i k-sak
Ikke fullført. Saken blir
14/50, og godkjenner det opplegget som er
behandlet av kommunestybeskrevet i
ret i første møte i 2015
saksvurderingen om tidsplan, vurderingstema
i beslutningsgrunnlaget, alternativer som skal
utredes, høringsinstanser, forskriftsfesting av
kretsgrenser og innstilling fra rådmannen.
 Folkehelse, herunder sikker skolevei og
sikring/målinger av radon.
 Landslaget for nærmiljøskolen settes på
høringslisten.
 Følgende nye vurderingstema tas inn i –
Investeringsbehov ved Drivdalen skole ved et
oppussings- i stedet for renoveringsprosjekt.
Påleggene fra miljøretta helsevern skal
ivaretas. Tilsvarende vurderinger legges til
grunn for investeringsbehov ved Vollan.
 Høringsdokumentet legges fram uten
anbefaling.
 Tilleggsalternativ som bes utredet: 1B.
Vollan skole legges ned. Elevenes nærskole
blir
delvis Aune og delvis Drivdalen gjennom
åpne kretsgrenser.
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BYRÅ

12/24

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

(Tor Sæther)

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

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

BYRÅ

13/9

Tilsyn med campingplasser/
utarbeiding av lokal forskrift
for spikertelt

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

Arbeidet er oppstartet i
samarbeid med TBRT.
Oppstartsmøte avholdt,
jobbes videre i en opprettet
arbeidsgruppe utover høsten
2014

BYRÅ

13/22

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

Eirin Berge

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

BYRÅ

13/34

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

Morten Rødning- I medhold av plan - og bygningslovens § 19-2 Fullført
en
gis Kristian Bjørn Lysø i tråd med søknad
datert 25.01.13 og dispensasjonssøknad datert
25.03.13., dispensasjon fra pkt 9 i bestemmelsene til kommuneplanens
arealdel for oppføring av naust i eksisterende
naustrekke på eiendommen gnr 243 bnr 1.
Bygningsrådet kan ikke se at hensynene bak
bestemmelsen til kommuneplanens arealdel
eller lovens formålsbestemmelse blir tilsidesatt. Etter en samlet vurdering synes fordelene
å være klart større enn ulempene. Prinsippene
i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.

BYRÅ

13/64

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

Eirin Berge

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

Basert på ny informasjon fra befaringen,
etterkommer bygningsrådet klagen og gir i
medhold av plan og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til
utbedring av båtstø, ved at det eksisterende
naustet trekkes lenger inn på land og heves
inntil 50 cm fra dagens høyde, og at det
arealet
der naustet står i dag utbedres til båtplass. Det
tillates at det fjernes løsmasse og plastres med
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omgjøring av vedtak. FM
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og vil ikke påklage det, men
forventer at tiltaket gjennomføres i tråd med erosjonssikringsplan til NVV.
Byggetillatelse ikke gitt da
ny situasjonsplan og tegninger er etterspurt
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større stein rundt dette arealet for å forme en
beskyttet båtplass og hindre videre erosjon
innover strandsonen.
BYRÅ

13/82

Slamtømmeordning for fritidseiendommer i Oppdal
kommune

Tore Kleffelgård

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

BYRÅ

13/86

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

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

Fullført

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

13/93

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

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

Tertialrapport II 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

Trøndelag for endelig avgjørelse.
BYRÅ

13/95

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

Eirin Berge

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

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

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

13/99

20/81 Søknad om tidsbegrenset konsesjon

Eirin Berge

Bygningsrådet viser til sakvurderingen og gir
med hjemmel i konsesjonsloven § 2 Turid
Pettersen og Odd S. Midtskog konsesjon på
erverv av eiendommen gnr. 20, bnr. 81.
Konsesjonen gjelder til 1.11.2014.

Ikke fullført. Må følges opp
i henhold til vedtatt frist
01.11.14.
.

Eierne eller andre må ta eiendommen gnr. 20
bnr. 81 i bruk som sin reelle bolig innen
1.11.2014, eller om dette ikke lar seg gjøre,
videreselge innen samme frist.
BYRÅ

13/101

294/62 Søknad om konsesjon - Eirin Berge
Toralf Furseth

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

Ikke fullført.
Byggesøknad er mottatt
24.04.14

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

13/104

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

Erik Bodin

Bygningsrådet (det faste utvalg for plansaker)
gir i medhold av Plan- og bygningsloven §
19-2 jfr. § 19-4 følgende dispensasjoner fra
bestemmelsene til reguleringsplanen for
Oppdal sentrum:
 Pkt. 1.2.3 etasjeantall. Det gis dispensasjon fra kravet om tre etasjer i hovedbygg
og bygget tillates oppført i 2 etasjer. Det
settes som vilkår for dispensasjonen at til-
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både når det gjelder fundamentering og
bæresystem.
 Pkt. 1.2.5 og 1.2.6 Byggets plassering og
plankrav. Det gis dispensasjon fra krav om
plassering av bygg i byggegrense, fordi
vist byggegrense ligger utenfor areal regulert til byggeområde. Av samme grunn tillates bygget plassert utenfor regulert
byggeområde. Det gis dispensasjon fra
plankrav fordi en hurtig gjennomføring av
tiltaket er viktig for å imøtekomme en
nødvendig tilpasning for eksisterende, sentrumsrettet næringsvirksomhet.
 Pkt. 1.2.7 inngangsfasader. Det gis dispensasjon fra krav om inngangsfasade mot
gangakse/gågata fordi det i dagens situasjon er biltrafikk i dette arealet. Det er et
vilkår at inngangspartiet legges så nær
gangaksen som mulig, på byggets sørvestfasade.
 Pkt. 1.2.8 parkeringsnorm. Det gis dispensasjon fra krav til parkeringsplasser i flg.
parkeringsnorm, fordi framtidig adkomstveg ikke kan benyttes, og det derfor vil
være vanskelig å legge til rette for parkering under terreng. Det settes som vilkår
for dispensasjonen at det innbetales kr.
37.625,- pr. manglende parkeringsplass til
Oppdal kommune som øremerkes til offentlig parkering i sentrum, og disponeres
av kommunen til opparbeidelse av offentlig parkeringsareal. Beløpet må være innbetalt før det gis brukstillatelse for bygget.
Det gis i medhold av Plan- og bygningslovens
§ 21-4 rammetillatelse for tiltak på gnr. 280,
bnr. 114 i samsvar med søknad datert
02.10.2013 på følgende vilkår:
- Det må leveres revidert situasjonsplan som
viser bygget plassert med 4 m avstand fra
eiendomsgrense mot gnr. 280, bnr. 3.
- Det må leveres terrengsnitt som viser behov
for terrengbearbeidelse og angir høyde på
tilgrensende veger.
- Det må leveres fasadetegninger som angir
plassering av reklameskilt. Skilt skal fortrinnsvis plasseres over inngangsdør.
- Det må leveres utomhusplan som angir
materialbruk og utforming av arealet. Krav
om 10 % av tomtearealet som grøntareal i flg.
kommuneplanens arealdel må oppfylles.
Utomhusplanen må vise overvannsløsning.
- Før det kan gis igangsettingstillatelse, må
det framlegges avtale med Statens vegvesen
om gjennomføring av tiltaket.
- Det må leveres revidert planløsning som
viser rom for søppel. Det må leveres beskrivelse av hvordan søppelbehandlingen gjennomføres.
- Det må leveres avfallsplan jfr. TEK § 9-6 før
det gis brukstillatelse for bygget.
- Det må foreligge godkjenning fra arbeidstilsynet før det gis igangsettingstillatelse for
nybygget.
Consto Surnadal AS gis lokal godkjenning og
ansvarsrett for fagområder som angitt i søk-

66

Iverksettingsrapport

Tertialrapport II 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

nad.
Søknaden er behandlet i henhold til Forskrift
om tekniske krav til byggverk (TEK 10).
BYRÅ

13/107

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

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av § 12-12 i
plan- og bygningsloven forslag til detaljreguleringsplan for Nyhaugen Hyttegrend del 2,
gnr 316 bnr 7 slik det går fram av reguleringsbestemmelser og plankart revidert
22.04.13.

Fullført.

Prinsippene i NML §§ 8 – 12 anses ivaretatt,
jfr. vurderinger og konklusjoner i sak 13/29.
BYRÅ

13/112

Søknad om konsesjon Ålbuskalvhåggåm gnr. 186, bnr.
3

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Ikke fullført. Må følges opp
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9,
i forhold til krav om jordleiHilde Rambøl og Johannes Franciscus de Gier eavtale.
konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 186,
bnr. 3.
Det settes som vilkår at kopi av jordleieavtale
som er i tråd med gjeldende krav for bortleie
av jord etter Jordlovens § 8 må leveres til
Oppdal kommunen innen 01.05.2014.

BYRÅ

13/117

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

Arild Hoel

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

Ikke fullført.
Ny sluttbehandling på del av
planen i kommunestyret
17.09.14.

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

13/118

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

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


Tillegg til punkt 3.3:
Støy fra området skal tilfredsstille støygrensene satt i Miljøverndepartementets
retningslinjer T-1442/2012, tabell 3, for
kategorien "øvrig industri" og beregnes
som døgnmiddelverdier (verste døgn):
Mandag-fredag 55 Lden
Kveld mandag-torsdag 50 Levening

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

13/119

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

Erik Bodin

Det gis i medhold av Plan- og bygningslovens
§ 21-4 rammetillatelse for tiltak på gnr. 283,
bnr. 39 i samsvar med søknad datert
14.11.2012 på følgende vilkår:
Før det kan gis igangsettingstillatelse må det
foreligge:
 Søknad om endring av eiendomsgrense
mot 284/58 som medfører at alle bygningene ligger innenfor eiendomsgrensa til
283/39.
 Terrengsnitt og plantegning av byggene.
 Godkjennelse fra Arbeidstilsynet.
 Revidert situasjonsplan som viser parkering for 59 biler og 11 sykler på eiendommen. Plasser i bygg inngår i dette.
Før det gis brukstillatelse/ferdigattest må
følgende tiltak være fullført:
 Toalett- og garderobeforhold, samt tilgang
til klubblokale for idretten.
 Utendørs buldre-/klatrevegger.
 Ny fartsgrense i Russerveien 30 km/t, og
fartshumper i innkjørslene til Oppdal distriktsmedisinske senter og parkeringsplassen på nordsiden.
 Siktforbedring ved utkjørsel fra parkeringsplassen ved skateanlegget.
 Rehabilitere eksisterende gangvei over
Ålma med ny gangvei og bru som er universell tilpasset og kan vinterbrøytes.
 Gangsti mellom idrettsbanen og den nye
bebyggelsen.
 Bom/sperre for biltrafikk foran byggetrinn
1 mot idrettsanlegget. (Krav til byggetrinn
1)
 Endret eiendomsgrense som medfører at
all bebyggelse ligger på 283/39.
Troll arkitekter AS gis lokal godkjenning og
ansvarsrett for fagområder som angitt i søknad.
Søknaden er behandlet i henhold til Forskrift
om tekniske krav til byggverk (TEK 10).
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BYRÅ

13/121

288/1/15 og 288/1/17 - Klage
på gitt byggetillatelse, Seljeveien 22 A og B

Svein Erik
Morseth

Klagen datert 20.09.2013 fra Eli Vognild
Fullført. Behandlet på nytt
Jeganathan tas ikke til følge. Oppdal kommu- sak 14/42.
ne opprettholder administrativt vedtak av
27.08.2013. Dette begrunnes med at det i
klagen ikke er framkommet nye momenter
som ikke er blitt vurdert tidligere. Saken
oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for
endelig avgjørelse.

BYRÅ

13/131

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

Eirin Berge

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

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

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

14/1

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

Arild Hoel

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

BYRÅ

14/2

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

Arild Hoel

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

BYRÅ

14/3

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

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

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

14/8

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

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Ikke fullført.
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
Sluttbehandling i kommunedetaljreguleringsplan for Nedre Kinnpiken
styret 17.09.14.
hytteområde på lovbestemt høring, og å legge
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket
gjelder planbeskrivelse datert 22.10.13.,
plankart datert 22.10.13. og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.10.13.
Før dette gjøres må følgende endringer foretas:
På plankartet:
Bekkedraget gjennom område avsatt til felles
uteoppholdsareal sørvest for tomt H25 må
vises med arealformål LNFR i 10 meters
bredde.
Områdene avsatt til felles uteoppholdsareal
må nummereres på plankartet.
I reguleringsbestemmelsene:
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Pkt. 2.1. endres til:
Adkomstveger skal være anlagt, og ledningsnett for vann og sanitært avløp skal være ført
fram til tomtegrensen før det gis byggetillatelse på den enkelte tomt.
Pkt. 3.1.2. endres til:
% BYA = minimum 20 %, maksimum 30 %
I pkt. 3.1.4. presiseres at høyde på grunnmur
gjelder ferdig planert terreng.
I pkt. 3.1.5. tas første setning ut. Andre setning endres til: Kjeller kan tillates dersom det
samtidig er mulig å oppnå god terrengtilpasning. Tredje setning endres ikke.
Pkt. 3.1.7. endres til: Taktekking skal ha en
mørk, matt farge. Forbudet mot flaggstenger
tas ut, da det neppe er hjemmel i plan- og
bygningsloven for å innføre et slikt forbud.
I pkt. 3.1.9. byttes ordet trepanel ut med tre.
Pkt. 3.1.11. endres til: Det tillates oppført
inntil 5 bygninger på den enkelte tomt.
I pkt. 3.1.12. strykes siste setning.
Andre setning i pkt. 4.1. endres slik:
Veiene tilpasses terrenget med minst mulig
inngrep. Hovedadkomstveier kan ha maksimum stigning på 1:10.
Bygningsrådet forutsetter at det inngås utbyggingsavtale mellom Oppdal kommune og
Kinnpiken Utvikling AS før kommunalt vannog avløpsnett føres fram til området. Bygningsrådet ber om at rådmannen tar kontakt
med Statens Vegvesen for å drøfte tidspunkt
for framføring av gang/sykkelveg.
Rådmannen vurderer at kunnskapsgrunnlaget
er tilstrekkelig for å kunne vurdere planforslaget jfr. Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12.
Virkningen for naturmiljøet er kjent og det
foreligger liten fare for skader av betydning.
Føre-var-prinsippet kommer dermed ikke til
anvendelse. Planforslaget vil ikke øke den
samlede belastningen på økosystemet i betydelig grad, og det anses som unødvendig å
pålegge tiltakshaver å gjennomføre ytterligere
tiltak for å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet. NML § 12 vurderes ikke å
være relevant for dette tiltaket.
BYRÅ

14/9

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

Arild Hoel

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

14/10

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

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

Ikke fullført
Påklaget av Fylkesmannen.
Avventer støyberegning.
Søker har bedt om at saken
foreløpig legges på is.

BYRÅ

14/11

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

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

Fullført.

BYRÅ

14/12

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

Morten Rødning- 1. Bygningsrådet gir i medhold av plan- og
bygningslovens § 19-2 midlertidig dispenen
sasjon fra kommuneplanens arealdel for
drift av et deponi for rene masser på eiendommen gnr 34 bnr 2 som omsøkt.
Det stilles følgende vilkår for dispensasjonen:
- Deponiet må sikres fysisk med gjerde, slik
at ikke skoleunger på vei til og fra Vollan
skole får tilgang til deponiet langs sin skolevei og kan bli skadet.
- Det settes begrensninger i driftstid på
deponiet: mandag - fredag 7 - 19, lørdag 8
- 16 og søndag stengt.
- Dispensasjonen gjelder inntil reguleringsplanen er vedtatt, dog ikke lenger enn
31.12.15.

Fullført

2.
Med henvisning til plan - og bygningslovens
§ 4-1, gjøres vedtak i sak 12/78 om, og kravet
om planprogram for detaljreguleringsplanen
for et massedeponi som omsøkt frafalles.
BYRÅ

14/14

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

Gro Aalbu

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

72

Fullført fra vår side. Avventer Stortingets behandling av
forskriften.

Tertialrapport II 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport
Fullført. Eiendommen solgt
til nye eiere.

BYRÅ

14/15

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

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

BYRÅ

14/16

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

Eirin Berge

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

BYRÅ

14/17

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

Jenny K. Heggvold

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

BYRÅ

14/21

Bilsamling i Blåklokkeveien 1

Tore Kleffelgård

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

BYRÅ

14/24

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

Morten Rødning- Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Ikke fullført.
en
bygningslovens § 12 - 10, jfr § 12-11, å legge Sluttbehandling i kommuneforslag til detaljreguleringsplan for Trevarestyret 17.09.14.
fabrikken ut til offentlig ettersyn og sende den
på høring. Vedtaket gjelder planbeskrivelse
datert 16.09.2013, reguleringsbestemmelser
og plankart, begge sist revidert 29.09.2013.
Før dette gjøres, må følgende endringer
foretas:
Under planbestemmelsenes punkt 5.2 Sikringssone, støy:
Nytt punkt 5.2.3: Minst ett soverom i hver
leilighet skal lokaliseres på den stille sida av
bygget, dvs. lengst vekk fra E6.
Nytt punkt 5.2.4: Støyintensivt anleggsarbeid
skal kun skje i tidsrommet man - fre 7 - 19.
I anleggsperioden skal naboer varsles i god
tid før støyintensive tiltak finner sted.

BYRÅ

14/28

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

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

-

-

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

-

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

BYRÅ

14/31

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

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

Ikke fullført
Påklaget.

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

14/32

Forslag til endring av reguleringsplan for Hestdalsegga
bolig-område, gnr 34 bnr 2, 1.
gangs behandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12 – 10 å sende Forslag til
endring av Hestdalsegga boligområde på
lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 10.12.13.
Før dette gjøres må følgende endringer foretas:
På plankartet:
Det må avsettes tilfredsstillende areal til
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avløpsanlegg for de 4 godkjente tomtene som
ligger nord i planområdet.
Det må vises tilfredsstillende vegadkomst til
begge de arealene som er vist til avløpsanlegg.
De to arealene som er vist til avløpsanlegg
nummereres på plankartet.
Areal avsatt til tursti (grønnstruktur) tas ut av
planen.
Det vises frisiktsoner dimensjonert etter en
hastighet på 50 km/t i avkjørslene fra
Mjøavegen.
I reguleringsbestemmelsene:
Pkt. 2.2. gis følgende tilføyelse:
Felles avløpsanlegg må være ferdigstilt før
det gis ferdigattest på nye boliger i området.
§ 5 (Grønnstruktur) går ut, og erstattes med
følgende bestemmelse om sikringssoner:
§ 5 Sikringssoner
5.1. Frisikt
5.1.1. All vegetasjon må holdes nede (maks
0,5 m høyde) i områder som er markert som
frisiktsoner på plankartet.
Det må utarbeides nytt VA-kart for planområdet før planen kan legges ut til offentlig
ettersyn.
Med en skånsom utbygging i henhold til
planforslaget anser bygningsrådet at prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er
ivaretatt.
BYRÅ

14/33

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

Arild Hoel

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

14/36

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

Gro Aalbu

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

Fullført. Eiendommen solgt,
og nye eiere innvilget
konsesjon.

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

14/38

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

Jenny Kristin
Heggvold

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

BYRÅ

14/42

288/1/15 og 288/1/17 – Klage
på gitt byggetillatelse, Seljevegen 22A og B

Svein Erik
Morseth

Klagen datert 29.03.2014 fra Eli Vognild
Jeganathan tas ikke til følge. Oppdal kommune opprettholder administrativt vedtak 14/36
av 25.02.2014. Dette begrunnes med at det i
klagen ikke er framkommet nye momenter
som ikke er vurdert tidligere. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for
endelig avgjørelse.

Ikke fullført. Saken sendt
fylkesmannen for endelig
avgjørelse.

BYRÅ

14/44

Områdereguleringsplan for
skiløypenettet StølenFjellskolen-Vora, 1.gangs
behandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10 å sende forslag til
områdereguleringsplan for skiløypenett i
området Stølen – Fjellskolen – Vora på
lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder vedlagt
planbeskrivelse, bestemmelser og plankart
ferdigstilt i mars 2014. De inngrepene som
tillates gjennomført i medhold av planen er av
et slikt omfang at de ikke i nevneverdig grad
medfører negative konsekvenser for natur-

Ikke fullført.
Sluttbehandling i kommunestyret 17.09.14.
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mangfoldet. Prinsippene i NML §§ 8 - 12
anses ivaretatt.
BYRÅ

14/45

Reguleringsendring Gorsetgrenda hytteområde – sluttbehandling

Arild Hoel

BYRÅ

14/46

230/68 – Søknad om dispensa- Svein Erik
sjon fra kommuneplanens
Morseth
arealdel for riving av 2 stk
uthus og opføring av tilbygg
til eksisterende hytte ved
Gjevilvatnet – Eirin Mo
Sæther og Are Børset Olsen

Oppdal kommune gir i medhold av Plan- og
Fullført.
bygningsloven § 19-2, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til riving av 2 stk uthus
og oppføring av tilbygg slik det er søkt om.
Dispensasjonen begrunnes med at bestemmelsene i kommuneplanens arealdel ikke blir
tilsidesatt. Oppdal kommune gir i medhold av
Plan- og bygningsloven § 21-4, jf. §§ 20-2 og
29-4, tillatelse til riving av 2 stk uthus og
oppføring av tilbygg slik det er søkt om.
Tiltaket kan forestås av tiltakshaver.Det settes
som vilkår at utslippstillatelse må foreligge
før vann kan legges inn i hytta, og at uthusene
som skal rives blir revet innen utgangen av
2015.
Saken er behandlet i henhold til forskrift om
tekniske krav til byggverk (TEK 10). Det
settes som vilkår at uthusene som skal rives
blir revet innen utgangen av 2015.

BYRÅ

14/47

191/1 Søknad om dispensasjon fra LNFR-område i
kommuneplanens arealdel og
oppføring av kombinasjonsbygg naust/målebu – John H.
Aalbu

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2
Fullført
gis det dispensasjon fra LNFR formål i kommuneplanens arealdel for oppføring av kombinasjonsbygg målebu og naust som omsøkt
samt avstandbestemmelse på 50 meter fra
vannet. Begrunnelsen for dispensasjonen er at
en ved inkorporering av målebua i naustet
vil en unngå å oppleve målebua som et fremmedelement som vil kunne forringe opplevelsen av gamle kulturtradisjoner. Kombinasjonsbygget vil falle naturlig inn i miljøet på
setervangen, og bygningsrådet
kan ikke se at arealformålet blir vesentlig
tilsidesatt ved en slik løsning. Videre er
omsøkt plassering 5 meter fra vannet vil være
en terrengmessig god løsning, og vil også
bidra til at bygningen blir mindre fremtredende. Etter en samlet vurdering mener bygningsrådet at fordelene ved å gi dispensasjon er
klart større enn ulempene, blant annet fordi en
unngår en frittstående målebu som fremmedelement. Det er vektlagt i saken at den ikke vil
skape presedens siden Driva kraftverk ikke er
pålagt å ha ytterligere målinger av vannstanden og behovet for målebu kun gjelder i dette
tilfellet.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er
vurdert og vektlagt i saksvurderingen. Rådmannen anser at tiltaket ikke vil komme i strid
med disse.Videre gis det i medhold av planog bygningsloven § 21-4, jf. § 20-2 tillatelse
til oppføring av et kombinasjonsbygg av naust

Eirin Berge

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 endring av reguleringsplan for Gorsetgrenda hytteområde slik
det går fram av vedlagte situasjonsplan datert
20.01.14. Med en skånsom utbygging i henhold til planendringen vil prinsippene i NML
§§ 8 - 12 være ivaretatt.
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og målebu som omsøkt.
Følgende vilkår gjelder ved oppføring av
bygget:
1. Det er ikke tillatt med vinduer på naustet,
og nye tegninger som viser kombinasjonsbygg
naust/målebu uten vinduer må godkjennes av
bygningsmyndigheten før tiltak kan igangsettes.
2. Bygningen skal plasseres minimum 5 meter
fra vannet ved HRV.
3. Bygningen skal ha gavlvegg mot vannet
4. BYA 31 m2, BRA 27 m2.
5. Bygningen skal holdes i jordfarger og
utføres i materialer som ikke gir blanke flater
som virker skjemmende på omgivelsene.
6. Kun mindre justeringer av terrenget tillates
(inntil 0,5 meter).
Tiltaket kan forestås av tiltakshaver.
BYRÅ

14/48

220/12 Søknad om dispensasjon fra LNF-område i kommunplanens arealdel for
oppføring av tilbygg til fritidsbolig - Hans Petter Wist

Eirin Berge

Bygningsrådet viser til saksinnledningen, og
Fullført.
gir i medhold av § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens areadel, arealformål LNF
og bestemmelse 14 om avstand fra dyrka jord.
Dispensasjonen gjelder oppføring av et tilbygg på gnr. 220, bnr. 12, hvor tilbygget vil
bli liggende ca 5 meter fra dyrka jord.
Begrunnelsen for dispensasjonen er at hensynet som LNF formålet skal ivareta ikke vil bli
endret ved et tilbygg som omsøkt på eksisterende fritidsbolig sammenlignet med dagens
situasjon. Arealene og bygningene på eiendommen vil fortsatt brukes i fritidøyemed –
som de har vært gjort siden 1960-tallet.
At fritidsbebyggelsen blir liggende 5 meter
nærmere dyrka mark istedenfor 7 meter slik
til det er i dag, vil ikke ytterligere tilsidesette
hensynene bak bestemmelse 14 i kommuneplanens arealdel. Etter en
samlet vurdering vurderes fordelene å være
større enn ulempene.
Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8-12 er vurdert, jf saksinnledningen og tiltaket kommer
ikke i konflikt med disse. Det gis videre i
medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, jf.
20-1 tillatelse til riving av deler av fritidsbolig
samt oppføring av nytt tilbygg som omsøkt i
søknad datert 24.3.2014. Troll Arkitekter AS
godkjennes for ansvarsrett som prosjekterende
innenfor arkitektur og utearealer og landskapsutforming i
tiltaksklasse 1. Bedrock AS godkjennes for
ansvarsrett som omsøkt som også inkluderer
riving av deler av eksisterende hytte. Oppdal
VVS godkjennes for ansvarsrett som omsøkt.
Ansvarsområdene godkjennes i henhold til
SAK 10 § 13-5. Tiltaket er behandlet i henhold til forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10). Følgende vilkår gjelder:
1. Nytt tilbygg skal plasseres minimum 1
meter fra eksisterende bygning (uthus) på
eiendommen. Avstanden gjelder fra veggliv
til veggliv.
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BYRÅ

14/49

Søknad om konsesjon for
eiendommen Klettgjerdet gnr.
217 bnr. 1 i Oppdal

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Iselin Holm Træthaug og Rune Træthaug
konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 217,
bnr. 1. Ervervet sikrer bosetting og fortsatt
drift på landbrukseiendommen, samtidig som
konsesjonslovens regler vedr. prisvurdering
og driftsmessige gode løsninger er ivaretatt.
Det settes som vilkår at søkerne tilflytter
eiendommen innen 1 år fra dato for tinglyst
skjøte, og bruker den som sin reelle bolig i
minst 5 år.

BYRÅ

14/50

Søknad om konsesjon – gnr 6
bnr 1, Moen. Søker: Ivar
Vognild

Arild Hagen/Gro
Aalbu

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Ivar Vognild konsesjon på erverv av eiendommen Moen, gnr 6 bnr 1 i Oppdal. Vedtaket begrunnes med at ervervet sikrer fortsatt
drift på landbrukseiendommen, samtidig som
konsesjonslovens regler vedr. prisvurdering
og driftsmessige gode løsninger er ivaretatt.

BYRÅ

14/51

Søknad om konsesjon – gnr
311 bnr 2, Stavå. Søker:
Ingunn Johanne og Eva Elin
Gaustad

Gro Aalbu

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Eva Elin Gaustad og Ingunn Johanne Gaustad
konsesjon på erverv av eiendommen Stavå
gnr. 311, bnr. 2. Vedtaket innebærer at søstrene Gaustad gis fritak fra boplikten. Vedtaket
begrunnes i landbrukseiendommens beskjedne størrelse og mulighet for avkastningsevne
og livsopphold.

BYRÅ

14/52

Søknad om konsesjon – gnr
Arild Hagen/Gro
317 bnr 3, Nystuen. Søker:
Aalbu
Line Bretten og Gorm Aukrust

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført.
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Line Bretten Aukrust og Gorm Aukrust
konsesjon på erverv av eiendommen Nystuen,
gnr 317 bnr 3 i Oppdal. Ervervet sikrer bosetting og fortsatt drift på landbrukseiendommen, samtidig som konsesjonslovens regler
vedr. prisvurdering og driftsmessige gode
løsninger er ivaretatt.
Det settes som vilkår at søkerne tilflytter
eiendommen innen 1 år fra dato for tinglyst
skjøte, og bruker den som sin reelle bolig i
minst 5 år.

BYRÅ

14/53

Søknad om omdisponering av
jord i forb m. oppføring av
nytt bolighus og flytting av
stabbur innad i tunet – gnr 39
bnr 8 – Vollenget

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksinnledningen og
Fullført.
godkjenner i medhold av jordlovens § 9
omdisponering av inntil 80 m2 fulldyrka jord
på eiendommen Vollenget gnr 39 bnr 8 med
formål oppføring av nytt bolighus og flytting
av stabbur som vist på vedlagte kart. Vedtaket
begrunnes i at det ut i fra bosettingshensynet i
området er ønskelig at det oppføres nytt
bolighus i tunet, og at omdisponeringen ikke
medfører noen drifts- og miljømessige ulemper for landbruket, eller noen forringelse av
kulturlandskapet.
Det må foreligge godkjent byggesøknad før
tiltaket utføres.

BYRÅ

14/54

Søknad om fradeling av

Gro Aalbu

Bygningsrådet gir med hjemmel i Jordlovens
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tilelggsareal til fritidseiendom.
Gnr 119 bnr. 3. Søker: Geir
Nysæter

§ 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1
bokstav m, tillatelse til fradeling av ca 500 m2
fra Gravåbakken, gnr 119 bnr 3, som tilleggsareal til fritidseiendom gnr 119 bnr 12. Vedtaket begrunnes ved at delingen anses å være
forsvarlig ut fra driftsenhetens avkastning,
driftsmessige forhold og arrondering.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.
Det stilles som vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med eksisterende fritidseiendom
gnr 119 bnr 12.

Iverksettingsrapport

BYRÅ

14/55

Søknad om fradeling av
Gro Aalbu
tilleggsareal til fritidseiendom.
Gnr 246 bnr 2 - søker: Bjørn
Engelsjord

Bygningsrådet gir med hjemmel i Jordlovens Fullført.
§ 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1
bokstav m, tillatelse til fradeling av 180 m2
fra Vangen gnr 246 bnr 2, som tilleggsareal til
fritidseiendom gnr 246 bnr 49. Bygningsrådet
gir med hjemmel i Plan og bygningslovens §
19-2 dispensasjon fra arealformål
Landbruksområde i reguleringsplan
Vangsenget av 2005, til å omdisponere 357
m2 fra formål
landbruksområde til byggeområde fritid.
Dispensasjonen er i tråd med kommuneplanens arealdel der arealet i sin helhet er vist
som byggeområde fritid. Deling og dispensasjon anses å være forsvarlig ut fra driftsenhetens avkastning, driftsmessige forhold
og arrondering. Prinsippene i NML § 8-12
anses ivaretatt. Det stilles som vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med eksisterende
fritidseiendom gnr 246 bnr 49.

BYRÅ

14/56

Søknad om deling av
Ragnhild Eklid
landbrukseiendom gnr. 39 bnr.
8 i Oppdal

Med hjemmel i Jordlovens § 12 gis tillatelse
til fradeling av grunneiendom gnr 85 bnr 1,
fra landbrukseiendom gnr 39 bnr 8 Vollenget.
Arealformålet blir ikke endret ved fradelingen.
Vedtaket begrunnes med at de to brukene
aldri har vært drevet sammen som en driftsenhet, selv om de noen år har vært på samme
eierhånd, men vært selvstendige bruk drevet
av nabobruk. Driftsmessig vil det ikke bli
endringer som følge av delingen. Vedtaket vil
ikke skape presedens i tilsvarende saker da de
aller fleste bruk på samme eierhånd drives
som en driftsenhet.
Vedtaket begrunnes videre ut i fra bosettingshensynet i Vollan krets ved at vedtaket legger
til rette for permanent bosetting på eiendommen Hoel, gnr. 85, bnr. 1, og at det er ønskelig å ivareta landbrukseiendommen i sin
helhet.

Fullført.

BYRÅ

14/57

Søknad om deling av Løkken,
gnr. 165 bnr. 1 i Oppdal
kommune, tillegg til Lønset
kirkegård

Bygningsrådet i Oppdal kommune samtykker
med hjemmel i jordlovens § 9 i omdisponering av ca 0,6 dekar dyrka jord. Videre samtykkes med hjemmel i jordlovens § 12, jfr.
Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m, i
fradeling av ca 1,3 dekar fra eiendommen
Løkken gnr. 165, bnr. 1 med formål tilleggsareal til Lønset kirkegård. Det settes som
vilkår for vedtaket at både det tidligere fradel-

Fullført.

Jenny Kristin
Heggvold
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te arealet i sak Plan og forvaltning 2010/78,
gnr. 165, bnr. 23, og det arealet som godkjennes fradelt i denne saka sammenføyes med
Lønset kirkegård gnr. 165, bnr. 18. Vedtaket
begrunnes med at samfunnsinteresser av stor
vekt taler for både omdisponering og fradeling av arealet.
Prinsippene i NML §§ 8-12 vurderes ivaretatt.
BYRÅ

14/58

Klage på bygningsrådets
vedtak i sak 14/12 – Midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for drift av
massedeponi på eiendommen
gnr 34 bnr 2

Morten Rødning- Bygningsrådet tar klagen fra Fylkesmannen
Fullført
en
datert 26.02.2014 til følge og omgjør sitt
vedtak i sak 14/12. Bygningsrådet gir i medhold av plan – og bygningslovens § 19-2
midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for drift av et deponi for rene masser
på eiendommen gnr 34 bnr 2 som omsøkt. Det
stilles følgende vilkår for dispensasjonen:
1. Kvaliteten på massene som deponeres må
tilfredsstille tilstandsklasse 1 (normverdiene)
angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn.
Utførende entrepenør må sørge for en mottakskontroll for kvalitetssikring av tilkjørte
masser, og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelse og renhet. Deponiet må fysisk
avstenges med gjerde, for å unngå ulovlig
deponering på kveld og natt.
2. Det settes begrensninger i driftstid for
deponiet: mandag – fredag 7 – 21, lørdag 8 –
16,
søndag og i høgtider: stengt.
3. Atkomsten til deponiet med kryssingen av
gang – sykkelvei skal sikres på en måte som
gjør at risiko for ulykker mellom tungtrafikk
til og fra deponiet og gående / syklende
reduseres til et minimum.
4. Dispensasjonen gjelder inntil ny detaljreguleringsplan for massedeponi er godkjent, dog
ikke for lenger tidsrom enn til 31.12.2015.
Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på
naturmangfoldet i deponiområdet og omkringliggende områder – influensområder – er
tilstrekkelig kjent, og omdisponeringen kan
skje uten at dette medfører negative konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene etter
NML §§ 4 -6, 8-12 ansees dermed å være
ivaretatt.

BYRÅ

14/59

Handlingsplan for 2015-2018
– uttalelse fra bygningsrådet

Leidulf Skarbø

Bygningsrådet har ingen innspill til Handlingsplan for 2015-2018.

Fullført

BYRÅ

14/60

Søknad om deling av landbrukseiendom Dørumsekra
gnr 210 bnr 1 i Oppdal

Ragnhild Eklid

Bygningsrådet viser til jordlovens § 12, samt
Plan- og bygningsloven §20-1 bokstav m og
tillater fradeling av 109 dekar dyrka mark, ca
44 dekar utmark og setertunet på Hornsetra
fra gnr. 210 bnr. 1 i Oppdal. Delingen av
landbrukseiendommen skal skje i samsvar
med framlagte kjøpekontrakter. Det settes
som vilkår for fradelingen at tilleggsjord blir
sammenføyd med kjøpernes landbrukseiendommer.
Tillatelsen begrunnes med at omsøkte deling
bidrar til driftsmessige gode løsninger for tre

Fullført.
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andre aktive landbrukseiendommer og vil øke
mulighetene for å sikre disse robuste og
bærekraftige driftsenheter. Bygningsrådet
anbefaler at Sør-Trøndelag Jordskifterett
foretar den konkrete deling av landbrukseiendommen, for å få på plass de rettigheter og
bruksregler som skal følge hver eiendom etter
deling.
BYRÅ

14/61

356/1 Søknad om oppføring
Eirin Berge
av ny oppsynsbu i Tjønnglupen i Dovrefjell-Sunndalsfjella
nasjonalpark – Oppdal bygdeallmenning

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2
Fullført
gir bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, dispensasjon fra arealformål LNF for
oppføring av en oppsynsbu i Tjønnglupen. En
oppsynsbu for å ivareta viktig tilsyns- og
skjøtselsoppgaver i forbindelse med både
villrein og fjellrev for å bidra til å sikre disse
artenes overlevelse som en viktig del av
fjelløkosystemet er vurdert å ikke vesentlig
tilsidesette formålet i LNF. Videre er det i
avveiningen mellom fordeler og ulemper
funnet at fordelene ved at utøvelsene av at
forvaltningsoppgavene kan skje på en praktisk
gjennomførbar måte som også ivaretar sikkerheten til fjelloppsynet, veier tyngre enn de
ulemper tiltaket vil medføre. Videre gis det i
medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, jf.
§ 20-1, tillatelse til oppføring av bygning
(oppsynsbu) som omsøkt i søknad datert
20.2.2014. I henhold til § 23-1, 3. ledd unntas
tiltaket for ansvar for alle områder unntatt
prosjektering. SHR Bygg AS gis lokal godkjenning for ansvarsrett for
prosjektering av konstruksjonssikkerhet i
medhold av TEK10 § 13-5. Tiltakshaver er
selv ansvarlig for at tiltaket oppføres i henhold til de materielle reglene i plan- og bygningsloven med forskrifter. Prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og
anses ivaretatt.

BYRÅ

14/62

Søknad om bruk av elgtrekk
for utkjøring av ved. Søker:
Lars Børve

Eli Grete Nisja

Oppdal kommune gir Lars Børve, Oppdal
Fullført.
dispensasjon etter § 6 i Forskrift om bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til bruk av elgtrekk til utkjøring av ved
fra eiendom gnr 195 bnr 2 for perioden 2014 2018. For tillatelsen gjelder følgende vilkår
satt etter § 7 i samme forskrift:
 Kjøringen skal foregå når det er tørt i
terrenget eller på frossen mark senhøstes.
 Kjøringen skal omfatte transport av inntil
3 favn ved pr år.
Gjennom vilkår som er gitt for å begrense
motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til
både naturmiljø i varetatt, og prinsippene etter
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt.

BYRÅ

14/63

Søknad om bruk av ATV og
bil for transport av utstyr og
materialer til hytte på
Våttåhaugan. Søker: Per Erik
Hindseth og Steinar Furnes

Eli Grete Nisja

Oppdal kommune gir Per Erik Hindseth og
Steinar Furnes dispensasjon etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag til bruk av egen ATV
reg.nr. VT 17 618 med tilhenger eller egen bil
reg.nr. VT 76 43 for transport av materialer
og utstyr til egen hytte på Våttåhaugan. For
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tillatelsen gjelder følgende vilkår satt etter § 7
i samme forskrift:
 Kjøringen skal foregå fra enden av bilveg
og etter fast trase – kjøresporene – fram til
hytta.
 Kjøring kan foregå når kjøretraseen er tørr,
og tidligst fra 1. juni og fram til senest
20.august
 2014.
 Det gis inntil 3 tur/retur til sammen for de
to kjøretøyene.
 Kjøring kan foregå mellom kl. 7.00 –
22.00 hverdager.
 Det skal føre kjørebok for transportoppdragene som skal leveres kommunen etter
endt kjøring.
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 §§ 812 er oppfylt.
BYRÅ

14/64

Planprogram for rullering av
kommuneplanens arealdel

Jan Kåre Husa

Bygningsrådet ber om å få framlagt til beFullført
handling sak vedr. forslag til godkjenning av
planprogram som forberedelse til behandling i
kommunestyret, jfr. vedtatt framdriftsplan for
arbeidet med kommuneplanens arealdel.

BYRÅ

14/66

Områdereguleringsplan Oppdal sentrum – planforslag til
offentlig ettersyn og offentlig
høring

Jan Kåre Husa

Forslag til Områdereguleringsplan for Oppdal
sentrum sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven
§12-10. Vedtaket gjelder planbeskrivelse,
reguleringsbestemmelser og plankart datert
16.06.14.

BYRÅ

14/68

Forslag til detaljreguleringsplan for Ålma massedeponi,
gnr 34 bnr 2 – 1. gangs behandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Ikke fullført.
bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til
detaljreguleringsplan for Ålma massedeponi,
gnr 34 bnr 2, på lovbestemt høring, og å legge
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Før dette
gjøres ber bygningsrådet om at rådmannen i
samråd med Statens vegvesen og planlegger
finner en akseptabel løsning for adkomst til
deponiet fra E6 ved Mjøen slik det lagt opp til
i planforslaget. Plankart datert 10.02.14.
endres i tråd med valgt løsning.
Reguleringsbestemmelser datert 10.04.14.
endres slik:
Pkt. 2.1. endres til:
Når deponeringsperioden er over skal området vises med arealformål LNF.
Det må framgå av pkt. 3.2. at området skal
kunne avsperres fysisk med låsbar grind/bom.
Pkt. 3.5. og 3.6. slås sammen og gis følgende
ordlyd:
Driftstid i massedeponiet er mandag – fredag
fra kl. 07.00 – 19.00. I perioden fram til ny E6
gjennom Oppdal sentrum er ferdigstilt, er
driftstiden mandag – fredag fra kl. 07.00 –
21.00. Lørdag er driftstiden fra kl. 08.00 –
16.00. Deponiet skal være stengt søn- og
helligdager. Adkomst til deponiet skal utenom
driftstidene være fysisk stengt med låst
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grind/bom. Dersom driften medfører at nærmeste bebyggelse opplever støyverdier som
overskrider grenseverdiene i T-1442, Retningslinjer for støy i arealplanlegging, kan
Oppdal kommune fastsette reduserte driftstider.
Punktene 3.7. og 3.8. nummereres med
henholdsvis pkt. 3.6. og 3.7.
BYRÅ

14/70

Detaljreguleringsplan for
Oppdalslia del 2 – sluttbehandling

Arild Hoel

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan
for Oppdalslia del 2. Vedtaket gjelder plankart datert 03.04.14., og bestemmelser sist
revidert samme dato.

Ikke fullført.
Klagebehandling i bygningsrådet 15.09.14.

BYRÅ

14/71

Endring av reguleringsplan for Arild Hoel
Hestdalsegga boligområde –
sluttbehandling

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 endring av detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde.
Vedtaket gjelder:
Plankart datert 08.04.14. slik det foreligger.
Reguleringsbestemmelser sist revidert
08.04.14. gis følgende tilføyelse:
Ny rekkefølgebestemmelse, pkt. 2.4.
2.4. Før det kan gis byggetillatelse på nye
boliger på gnr 34 bnr 2 i planområdet skal det
settes opp et 1,8 meter høyt gjerde mot jernbanen. Gjerdet skal plasseres på en slik måte
at det leder mot eksisterende planskilte kryssinger. Endelig plassering skal avklares med,
og godkjennes av Jernbaneverket.
Forholdet til naturmangfoldloven er avklart i
bygningsrådssak 14/32.

Fullført.

BYRÅ

14/72

Endring av detaljreguleringsplan for Vangslia (Prestløkkja), del av eiendommen gnr
271 bnr 91 – 1.gangs behandling

Morten Rødning- Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
en
bygningslovens § 12 – 10 å legge forslag til
reguleringsendring for Vangslia / Prestløkkja
ut til offentlig ettersyn og sende den på lovbestemt høring med følgende endringer:
Under planbestemmelsenes § 1, Bebyggelse
og anlegg, må første og andre setning strykes
og erstattes med følgende formulering:
Omregulert areal vest for eksisterende plan
skal deles i fire og tillegges eiendommene
gnr/bnr 271/105, 271/107, 271/111 og
271/115 som tilleggsareal.
Den delen av bestemmelsen som omhandler
gjerde endres til:
Oppsetting av gjerde i tilknytning til bebyggelsen skal ikke stenge fri ferdsel langs bekken eller det gamle råket som går gjennom
området.
På plankartet må det inntegnes byggegrense
på 20 meter fra bekken. Med unntak av
mulighet til å flytte en garasje på den nederste
tomta, legger planforslaget ikke opp til bebyggelse. Planforslaget vil ikke innvirkning
av betydning for naturmiljøet i området.
Prinsippene i
NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.

Ikke fullført.
Sluttbehandling i bygningsrådet 13.10.14.

BYRÅ

14/73

Søknad om vei i Vekvessetra
hytteområde – ny søknad og
ny behandling etter gjennom-

Morten Rødning- Bygningsrådet gir i medhold av plan- og
en
bygningslovens kap. 19, dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelse nr 2 Krav om

Fullført
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BYRÅ

14/74

356/1/F40 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel, LNFR-område Store
Orkelsjøen – Erik R. Nyseter

Vedtak

Iverksettingsrapport

reguleringsplan for bygging av veg i Vekvessetra hytteområde. Hensynet bak bestemmelsen om plankrav vurderes ikke å bli vesentlig
tilsidesatt. Fordelene ved at hytteområdet får
en veiatkomst og muligheter til å bygge og
drifte moderne VA-anlegg, samt muligheter
for transport av varer og utstyr til hyttene,
anses etter en samlet vurdering som langt
større enn ulempene.
Bygningsrådet gir i medhold av plan – og
bygningslovens § 21-4, jfr § 20-1 tillatelse til
tiltak på eiendommen gnr/bnr 248/1 slik det er
søkt om. De forskjellige foretak gis lokal
godkjenning og ansvarsrett for funksjoner
innenfor aktuelle godkjenningsområder i
samsvar med søknad. Ansvarsområdene
godkjennes i henhold til SAK §13-5.
Det stilles vilkår om at veitraséen legges om i
hht avtale gjort under bygningsrådets befaring
den 24.06.2013, ved at krysset der veien deler
seg oppe i feltet trekkes 20 – 30 m mot nord
slik at veiforgrening mot nordøst får bedre
stigningsforhold. Tiltaket er behandlet i hht
forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK
10) Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
Eirin Berge

Bygningsrådet viser til saksinnledningen og
Fullført.
gir i medhold av plan- og bygningsloven § 192 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel,
arealformål LNFR, og bestemmelse nummer
4 om avstand til vassdrag for riving av eldre
fritidsbolig med utedo, samt oppføring av ny
fritidsbolig og naust som omsøkt. Dispensasjonen begrunnes med at situasjonen knyttet
til strandsonen og de hensyn som denne
er ment å skulle ivareta vil forbli uendret
dersom omsøkt tiltak godkjennes. De samme
hensyn som strandsonevernet er ment å skulle
ivareta gjør seg i stor grad også gjeldende for
LNFR områder, slik at vurderingen her vil bli
tilsvarende. I foreliggende sak er det vurdert
at de hensyn som bestemmelsene er ment å
skulle ivareta ikke vil bli vesentlig tilsidesatt
ved at dispensasjon gis. Fordelene ved at
bygningen som står til forfall rives og erstattes med en ny som kan tas i bruk, anses som
større enn ulempene. Naturmangfoldloven §
7, jf. §§ 8-12 er vurdert, og tiltaket er vurdert
å ikke komme i konflikt med disse. Det gis
videre i medhold av plan- og bygningsloven §
21-4, jf. § 20-1 tillatelse til riving av eksisterende fritidsbolig og utedo, samt oppføring av
ny fritidsbolig og naust som omsøkt. For
oppføring av naust og fritidsbolig gjelder
følgende vilkår:
Vilkår
1. Naust skal ikke ha vindu i dørblad. Ny
fasadetegning som viser dette skal oversendes
bygningsmyndigheten før igangsetting av
tiltaket.
2. Fargene på ny fritidsbolig og naust skal
være mørkebrunt, grått eller mosegrønt. Ny
fasadetegning som viser dette skal oversendes
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bygningsmyndigheten før igangsetting av
tiltaket.
3. Rent treverk kan kappes opp til ved og
brukes på stedet. Andre materialrester skal
fraktes ned til bygda og tas hånd om på
forsvarlig måte.
Erik R. Nyseter godkjennes som selvbygger i
henhold til SAK 10 § 6-8. Tiltaket er behandlet i henhold til forskrift om tekniske krav til
byggverk (TEK 10).
BYRÅ

14/75

Søknad om oppføring av naust
ved Skarvatnet på eiendommen 293/3 – dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser

Morten Rødning- I medhold av plan - og bygningslovens § 19-2 Fullført
en
gis Ola Jostein Romfo i tråd med søknad
datert 20.12.11, dispensasjon fra pkt 9 i
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel
for oppføring av naust i eksisterende naustrekke på eiendommen gnr 293 bnr 3. Bygningsrådet kan ikke se at hensynene bak
bestemmelsen til kommuneplanens arealdel
eller lovens formålsbestemmelse blir vesentlig
tilsidesatt. Etter en samlet vurdering synes
fordelene å være klart større enn ulempene.
Bygningsrådet gir i medhold av plan – og
bygningslovens § 21-4, jfr § 20-2, tillatelse til
tiltak på eiendommen gnr 293 bnr 3 slik det er
søkt om. Tiltakets plassering tilpasses de
andre 5 naustene i naustrekka. Tiltaket kan
forestås av tiltakshaver. Saken er behandlet i
hht forskrift om tekniske krav til byggverk
(TEK 10)
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.

BYRÅ

14/76

Gnr 52 bnr 4 – mindre endring Morten Rødningav kommuneplanens arealdel – en
omdisponering av Driva Kro
til bolig – sluttbehandling

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og
Ikke fullført.
bygningslovens § 11-17 mindre endring av
Påklaget av Fylkesmannen.
kommuneplanens arealdel slik at gnr 52 bnr 4, Avventer støyberegning.
Driva Kro, omgjøres fra fritids- og turistformål til boligformål. Før bygningen tas i bruk
til bolig, forutsetter bygningsrådet at det søkes
om tillatelse til tiltak etter plan og
bygningslovens § 20-1. Bygningsrådet ber om
at det i den forbindelse settes krav om støyutredning i henhold til retningslinje T1442/2012.

BYRÅ

14/77

Forslag til ny forskrift for
slamtømming

Tore Kleffelgård

Forslaget til ny forskrift for slamtømming for
Oppdal kommune sendes på høring og legges
ut til offentlig ettersyn ihht forvaltningslovens
bestemmelser. Høringsfristen settes til 2
måneder.

BYRÅ

14/78

Søknad om konsesjon, Myran
gnr 240 bnr 1

Gro Aalbu

Oppdal kommune gir med hjemmel i konseFullført.
sjonslovens § 2, 5, 6 og 9 Anders Hoel konsesjon på erverv av eiendommen Myran gnr 240
bnr 1. Ervervet sikrer bosetting og fortsatt
drift på eiendommen, samtidig som konsesjonslovens regler vedr. prisvurdering og
driftsmessige gode løsninger er ivaretatt.
På grunn av våningshusets tekniske tilstand,
gis konsesjon med vilkår om at eiendommen
tilflyttes innen 30.06.2020.

BYRÅ

14/79

Søknad om konsesjon for

Jenny Kristin

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Ikke fullført, krav om
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eiendommen Fagerhaug nedre
gnr. 316, bnr. 18 og gnr. 355,
bnr 11 i Oppdal

Heggvold

med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
tilflytting til eiendommen.
Tor Magne Dyrhaug konsesjon på erverv av
eiendommen gnr. 316, bnr. 18. Ervervet sikrer
bosetting og fortsatt drift på landbrukseiendommen, samtidig som konsesjonslovens
regler vedr. skikkethet, kulturlandskap og
driftsmessige gode løsninger er ivaretatt. Det
settes som vilkår at søkerne tilflytter eiendommen innen 1 år fra dato for tinglyst
skjøte, og bruker den som sin reelle bolig i
minst 5 år.

BYRÅ

14/80

Søknad om fradeling av tomt
med bebyggelse, Fagerhaugen
gnr 316 bnr 7

Gro Aalbu

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan og
Fullført.
bygningslovens § 20-1 bokstav m gis tillatelse
til fradeling av ca 3,5 da fra landbrukseiendom gnr 316 bnr 7 Fagerhaugen. Vedtaket
begrunnes ut fra bosettingshensynet og at
tiltaket har liten virkning på drifts- og miljømessige forhold ved gårdsdriften. Det settes
som vilkår at det nye våningshuset søkes
bruksendret fra fritidsbolig til bolig med frist
30.06.2016.
Prinsippene i NML § 8-12 er ivaretatt.

BYRÅ

14/81

Søknad om deling av landbrukseiendom Midtskog gnr
307 bnr 1 – tilleggsareal til
bolig gnr 307 bnr 21

Ragnhild Eklid

Bygningsrådet gir med hjemmel i Jordlovens
§ 12 og PBL § 20-1 bokstav m, tillatelse til
fradeling av ca 150 m², vist som innmarksbeite på eiendommen Midtskog gnr 307 bnr 1.
Formålet er tilleggsareal til eiendom gnr 307
bnr 21. Bygningsrådet gir med hjemmel i
Plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel for bygging av
garasje på 70 m2 med plassering som søknad
viser. Samtidig gis tillatelse til omdisponering
av dyrkbar jord på 30 m2 med hjemmel i
Jordlovens § 9. Delingen anses å være forsvarlig ut ifra driftsenhetens avkastning.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.
Det settes som vilkår for dispensasjonen og
delingstillatelsen at tilleggsarealet sammenføyes med eksisterende boligeiendom gnr 307
bnr 21.

BYRÅ

14/82

Søknad om deling av landbrukseiendom Stenan gnr 271
bnr 3 – tilleggsareal fritidseiendom

Ragnhild Eklid

Oppdal kommune avslår med hjemmel i
Fullført.
Jordlovens §12 og Plan- og bygningslovens §
20-1, bokstav m) søknad om fradeling av ca
250 m2 fra gnr 271 bnr 3 som tilleggsareal til
fritidseiendom gnr 199 bnr 27. Avslaget
begrunnes med at omsøkte areal er innmarksbeite og dyrkbart areal, og det er uheldig i et
langsiktig perspektiv å dele fra slike arealer til
fritidsformål. Tiltaket er ikke i tråd med
bestemmelsene i gjeldende kommuneplan om
maks tomtestørrelse på 1 dekar.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.

BYRÅ

14/83

Søknad om deling av eiendommen gnr 271 bnr 191
Vangstunet B

Morten Rødning- Bygningsrådet gir med hjemmel i Pbl. § 19-2
en
dispensasjon fra reguleringsplanen Vangstunet B ved at området deles i 3 like store
parseller med 1 leilighetsbygg på hver parsell.
Hensynet bak lovens bestemmelser vurderes
med delingen ikke å bli tilsidesatt. Fordelene
ved at en med delingen vil oppnå en videre
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utvikling av Vangstunet B i samsvar med
kommuneplanens målsetting om turist- og
næringsutvikling ved stolheisanlegget Vangslia, anses etter en samlet vurdering å være
større enn ulempene. Med hjemmel i plan –
og bygningslovens § 20-1, bokstav m gis
tillatelse til deling av eiendommen gnr 271
bnr 191 i tre parseller som omsøkt.Vedtaket
begrunnes med at en videre utvikling av dette
området som hotell, turist-/hytteanlegg (appartement) er avhengig av en endret eiendomsstruktur.
Prinsippene i NML § 8-12 anses ivaretatt.
BYRÅ

14/84

Søknad om bruk av traktor for
transport av bygningsmaterialer i forbindelse med restaurering av Elgsjøhytta i Knutshø
landskapsvernområde

Eli Grete Nisja

Oppdal kommune gir Opdal Jæger og Fiskar- Fullført.
lag ved Fredbjørn Svengård dispensasjon etter
§6i
Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til bruk av traktor
med tilhenger for transport av bygningsmaterialer og ved til Elgsjøhytte ved Elgsjøen i
Knutshø landskapsvernområde.For tillatelsen
gjelder følgende vilkår satt etter § 7 i samme
forskrift:
 Kjøringen skal foregå langs kjørespor fra
Ryin fram til Elgsjøhytte ved Elgjøen.
 Det gis inntil 2 tur/retur i 2014.
 Kjøring kan foregå når kjøretraseen er tørr,
og tidligst fra 1. juli og fram til senest 15.
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.
 Dersom det er villrein i området når
kjøring finner sted, skal det vise særlig
hensyn slik at villreinen ikke forstyrres.
 Det skal føres kjørebok for transportoppdragene i henhold til vilkår fra vernemyndigheten med kopi til kommunen etter avsluttet kjøresesong.
 Før kjøring kan finne sted må det oppgis
både registreringsnummer på traktor og
navn på den som skal kjøre.
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 §§ 812 er oppfylt. Det tas forbehold om at vernemyndigheten gir tillatelse til transport innenfor Knutshø landskapsvernområde.

BYRÅ

14/85

Søknad om bruk av bil for
transport av ved og bygningsmaterialer til egen hytte ved
søndre Snøfjelltjønn, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Eli Grete Nisja

Oppdal kommune gir Ingeborg Morken
Fullført.
dispensasjon etter § 6 i Forskrift om bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til bruk av traktor med reg.nr. KH 30 658
med tilhenger for transport av ved og bygningsmaterialer til egen hytte ved Søndre
Snøfjelltjønn. For tillatelsen gjelder følgende
vilkår satt etter § 7 i samme forskrift:
 Kjøringen skal foregå langs kjørespor/traktorvei fra Dindalshytta fram til
hytta ved Søndre Snøfjelltjønn.
 Det gis inntil 2 tur/retur pr. år for 2014.
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 Kjøring kan foregå når kjøretraseen er tørr,
og tidligst fra 1. juli og fram til senest 15.
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 skal føre kjørebok for transportoppdragene i henhold til vilkår fra vernemyndigheten med kopi til kommunen etter avsluttet kjøresesong.
 Mikal Hoel og Ola Morken Hoel 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 §§ 812 er oppfylt. Det tas forbehold om at vernemyndigheten gir tillatelse til transport innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella
nasjonalpark.
BYRÅ

14/86

Søknad om bruk av bil for
transport av ved og materialer
i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på egen hytte ved
Søndre Snøfjelltjønn, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Eli Grete Nisja

Oppdal kommune gir Ragnfrid Bjerke dispen- Fullført.
sasjon etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til
bruk av bil med reg.nr. HS 60121med tilhenger for transport av ved, materialer og
bygningsmaterialer til egen hytte ved Søndre
Snøfjelltjønn. For tillatelsen gjelder følgende
vilkår satt etter § 7 i samme forskrift:
 Kjøringen skal foregå langs kjørespor fra
Dindalshytta fram til egen hytta ved
Søndre Snøfjelltjønn.
 Det gis inntil 6 tur/retur for 2014, og inntil
2 tur/retur for årene 2015 - 2017.
 Kjøring kan foregå når kjøretraseen er tørr,
og tidligst fra 1. juli og fram til senest 15.
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 skal føre kjørebok for transportoppdragene i henhold til vilkår fra vernemyndigheten med kopi til kommunen etter avsluttet kjøresesong.
 Jens Erik Bjerke og Julie Bjerke 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 §§ 812 er oppfylt.

BYRÅ

14/87

Søknad om bruk av traktor for
transport av ved, materialer og
utstyr til egen hytte ved
Søndre Snøfjelltjønn, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Eli Grete Nisja

Oppdal kommune gir Roar Ekle, Oppdal
Fullført.
dispensasjon etter § 6 i Forskrift om bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til bruk av traktor med reg.nr. VP 4051
med tilhenger for transport av ved, materialer
og utstyr til egen hytte ved Søndre Snøfjelltjønn.
For tillatelsen gjelder følgende vilkår satt etter
§ 7 i samme forskrift:
 Kjøringen skal foregå langs kjørespor fra
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Dindalshytta fram til egen hytte ved
Søndre Snøfjelltjønn.
 Det gis inntil 2 tur/retur pr. år for årene
2014 - 2016.
 Kjøring kan foregå når kjøretraseen er tørr,
og tidligst fra 1. juli og fram til senest 15.
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 skal føre kjørebok for transportoppdragene i henhold til vilkår fra vernemyndigheten med kopi til kommunen etter avsluttet kjøresesong.
 Geir Ekle Dørum 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 §§ 812 er oppfylt.
BYRÅ

14/89

Detaljreguleringsplan for
Aunevegen 53, gnr. 283 bnr.
60 – 1. gangs behandling

Morten Rødningen/Arild
Hoel/Vigdis
Thun

Oppdal kommune vedtar i medhold av planIkke fullført.
og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til Høringsfrist 24.10.14.
detaljreguleringsplan for Aunevegen 53 på
lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart
og reguleringsbestemmelser datert 12.05.14.
Før planen sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn må det gjennomføres støyberegninger som grunnlag for valg av og
dimensjonering av støyreduserende tiltak.
Beregningene med tilhørende støysonekart og
forslag til støyreduserende tiltak skal følge
planforslaget i den videre prosessen.
Plankartet endres slik:
Nødvendig areal til gjennomføring av foreslåtte støyreduserende tiltak vises på plankartet.
Adkomstvei fra Mellomvegen må legges så
nær Rv 70 som mulig ut fra eksisterende
terrengforhold for å få størst mulig lekeareal
på nordsida av adkomstvegen.
Reguleringsbestemmelsene endres slik:
Pkt. 1.3. tas ut. Pkt. 1.4. nummereres 1.3.
Det opprettes en ny § 2 REKKEFØLGEBESTEMELSER med følgende innhold:
2.1. Støyreduserende tiltak skal være gjennomført før det gis ferdigattest på de fire
boenhetene nærmest Rv 70. Tiltakene skal
være basert på støyberegninger med tilhørende støysonekart. Støynivå på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom for
støyfølsom bruk skal ikke overstige Lden 55
dB.
Støynivå utenfor soverom skal mellom kl.
23.00 – 07.00 ikke overstige L5AF 70 dB.
2.2. Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet
og støyskjermet før det gis ferdigattest på de
fire
boenhetene nærmest Rv 70. Støyskjermingen
skal være basert på støyberegninger med
tilhørende støysonekart. Støynivået på lekeplassen skal ikke overstige Lden 55 dB.
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Nåværende §§ 2 – 5 nummereres fra 3 – 6.
Nåværende pkt. 2.1.7. endres til 2.1.5. Det
tilføyes ett nytt pkt. 2.1.6. med følgende
ordlyd:
Minst ett soverom i hver boenhet skal lokaliseres på den stille sida av bygget, dvs. lengst
vekk fra Rv 70.
Pkt. 5.2.1. og 5.2.2 tas ut.
På plankartet og i bestemmelsene korrigeres
Plan ID til 2013008.
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
BYRÅ

14/90

Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Viken
massetak – 1 gang. Behandling

Morten Rødningen/Arild
Hoel/Gro Aalbu/Vigdis
Thun/Eli Grete
Nisja

Oppdal kommune vedtar i medhold av planIkke fullført.
og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til Høringsfrist 20.10.14.
detaljreguleringsplan for utvidelse av Viken
massetak på lovbestemt høring, og å legge
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket
gjelder:
endringer:
o Plangrensen følger tidligere plangrense ned
til Driva, og vises som formål LNF med
hensynsone bevaring naturmiljø
med følgende endringer:
o Pkt. 2.3.1. gis følgende tilføyelse: Driftsplan/avslutningsplan skal foreligge senest 1
år etter at reguleringsplanen er endelig
vedtatt.
o Pkt. 4.3.1. gis følgende ordlyd: Masseuttakets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende bebyggelse skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:
Mandag – fredag
07.00 – 19.00
Mandag – fredag
19.00 – 21.00
Lørdag
07.00 – 16.00
21.00 – 07.00 og
søn- og helligdager
55 Lden 50 Levening 50 Lden Ingen drift
Tillatt driftstid er mandag – fredag mellom kl.
07.00 – 21.00, lørdag kl. 07.00 – 16.00.
Sprengninger skal bare skje mellom kl. 07.00
– 16.00 mandag – fredag. Naboer skal
være varslet om når sprengninger skal skje.
Dersom driften medfører at nærmeste
bebyggelse opplever støyverdier som overskrider ovennevnte grenser, kan Oppdal
kommune pålegge avbøtende tiltak, eventuelt
redusere driftstiden.
o Pkt. 4.3.2. gis følgende ordlyd: Utslipp av
steinstøv/støv/partikler fra virksomhetens
totale aktiviteter ikke skal medføre at mengde
nedfalsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30
dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved
nærmeste nabo, eller annen nabo som
eventuelt blir med utsatt. Målingene skal
utføres i samsvar med § 30-9, bokstav a, i
forurensningsforskriften. I tørre perioder skal
det gjennomføres støvdempende tiltak som
vanning eller kloring/kalking. Kommunen kan
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gi pålegg om støvdempende tiltak uavhengig
av målingene. o Pkt. 4.3.3. gis følgende
ordlyd: Etter hvert som uttak av masser
avsluttes skal det fortløpende etableres skråninger med maksimum helningsgrad på 30
grader mot
eksisterende terreng der det er nødvendig.
Skråningene skal være tilsådd og/eller
beplantet med stedegen vegetasjon senest 1 år
etter at de etablert. De delene av massetaket
der det ikke skal etableres skråninger, skal
fortløpende gis en harmonisk avslutning mot
eksisterende terreng. Dette inkluderer tilsåing
og/eller beplantning med stedegen vegetasjon.
De delene av bunnen av masseuttaket som
ikke blir benyttet i forbindelse med driften,
skal fortløpende fylles opp med stedegne eller
andre rene masser, og tilsås slik at de er
egnet til landbruksdrift (beitemark/fulldyrka
jord ). Senest 2 år etter endelig avslutning,
eller at driften har stoppet opp, skal de deler
av
planområdet som er berørt av uttak av masser
være beplantet og tilsådd som beskrevet
ovenfor. Minst 50 % av bunnen i massetaket
skal da bestå av fulldyrka jord.
o Pkt. 4.5. gis følgende tilføyelse: Ved behov
for tilføring av eksterne masser i forbindelse
med rehabilitering av masseuttaket skal det
etableres mottakskontroll. Tilførte masser
som skal benyttes til dyrka mark skal tilfredsstille kravene til tilstandsklasse 1 i
Miljødirektoratets veileder TA 2553-2009.
Dokumentasjon på massenes beskaffenhet
skal kunne forelegges kommunen ved kontroll
eller på forespørsel. Tilførte gjødselvarer
skal tilfredsstille kvalitetsklasse 1 i Forskrift
om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Nummereringen av punktene i § 4, Bebyggelse og anlegg rettes opp. Planbeskrivelsen og
bestemmelsene legger opp til at uttak av
masser skal skje over tid og på en så skånsom
måte som mulig, og uten at driften fører til
forurensing av grunn eller vassdrag. Planområdet skal tilbakeføres til landbruksareal og bli
en del av landbrukets kulurlandskap, og
naturmiljøet vil
tilpasse seg påvirkningen over tid. Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.
BYRÅ

14/91

Mindre endring av reguleringsplan Torvesgjelan Hytteområde. 1 gangs behandling

Morten Rødning- Oppdal kommune vedtar i medhold av planIkke fullført.
en/Arild Hoel/Eli og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til Høringsfrist 20.10.14.
Grete Nisja
endring av detaljreguleringsplan for Torvesgjelan hytteområde, datert 20.6.2014, på
lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut
til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart
datert 20.06.14.
Før dette kan gjøres må følge endringer
gjøres:
o Areal for avløpsanlegg på vises på kartet
o Eget kart for vann og avløp for planområdet
må utarbeides
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o Pkt. 2.2.4 og 5.1 tas ut
o Pkt. 2.5 endres slik: Det skal tilrettelegges
for ledningsnett for felles vannforsyning og
sanitært avløp fram til tomtegrense som ny
bebyggelse skal kobles på.
BYRÅ

14/92

Forslag til endring av bebyggelsesplan for hytteområdet
Stavåløkken Østre Stølen, gnr
299 bnr 1, 1.gangs behandling

Morten Rødningen/Arild Hoel/Eli
Grete Nisja/Gro
Aalbu

Oppdal kommune vedtar i medhold av planIkke fullført.
og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til Høringsfrist 20.10.14.
endring av detaljreguleringsplan for hytteområdet Stavåløkken Østre Stølen, gnr 299 bnr 1,
på lovbestemt høring, og å legge planforslaget
ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder
plankart og bestemmelser datert
10.12.13. Før høring og utlegging til offentlig
ettersyn gjennomføres, må følgende endringer
gjøres:
o Tomt H12 flyttes nærmere tomt H11 for å
sikre bedre adkomst til både den øvre delen av
eiendommen gnr 299 bnr 1 og vannforsyningsanlegget for planområdet.
avløpsanleggene og ledningsnett for vannforestemmelsene
o Pkt. 2.2 tas ut.
o Pkt. 2.3 tilføyes: Det må gjennomføres
grunnundersøkelser i forbindelse med søknad
om utslipp av sanitært avløpsvann for tomtene
H12, H15 og H16.
o Pkt. 3.1.1. Maks BYA settes til 20 %.
o Pkt. 3.1.6. Takvinkel settes til mellom 22 og
35 grader.
o Pkt. 3.1.11. gis følgende formulering: Det
tillates oppført inntil 5 bygninger på den
enkelte tomt.
o Pkt. 3.1.12. Siste setning endres til: Ikke
søknadspliktige tiltak utenom areal avsatt til
byggeområde må godkjennes av grunneier.
o Pkt. 4.2., første setning, endres til: Det skal
være helårsvei med parkeringsplass for
minimum to biler på tomtene H1 – H16.
Den foreslåtte videre utbygging av Stavåløkken Østre Stølen vurderes å ligge innenfor det
omfanget som må forventes i sone for fritidsbebyggelse. Den samlede belastningen på
naturmiljøet vurderes å være av mindre
negativ betydning, og at de foreslåtte endringene i planen ikke vil påføre økosystemet
vesentlige uheldige belastninger, jf. naturmangfoldloven §§ 8 -12.

BYRÅ

14/93

Endring av bebyggelsesplan
for Breesbekken hytteområde,
del av gnr 191 bnr 2, 1. gangs
behandling

Morten Rødningen/Arild Hoel/Eli
Grete Nisje/Gro
Aalbu

Oppdal kommune vedtar i medhold av planog bygningslovens § 12 – 10 å sende forslag
til endring av bebyggelsesplan for Breesbekken Hytteområde på lovbestemt høring, og å
legge forslaget ut til offentlig ettersyn, etter at
følgende endringer er gjennomført:
I reguleringsbestemmelsene:
o Pkt. 2.2 tas ut.
o Pkt. 2.3 tilføyes slik: Det skal gjennomføres
grunnundersøkelser i forbindelse med søknad
om utslipp for sanitært avløpsvann på ny
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tomt, samt at drikkevannsforsyningen for
tomtene nedenfor påvises.
BYRÅ

14/95

Søknad om dispensasjon fra
LNFR-område for oppføring
av tilbygg til anneks på gnr.
191 bnr. 30 – Frode Rolvsjord

Svein Erik
Morseth

Oppdal kommune gir i medhold av Plan- og
Fullført.
bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilbygg på eiendommen gnr. 191 bnr. 30 som omsøkt. Tiltaket er i tråd med retningslinjer i
kommuneplanens arealdel for Gjevilvassdalen
pkt. 4.2. Dispensasjonen begrunnes med at
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formål, ikke blir
vesentlig tilsidesatt. Tilbygget til annekset
kommer ikke nærmere Gjevilvatnet
enn eksisterende anneks. Etter en samlet
vurdering av tiltaket vurderes fordelene å
være større enn ulempene. Dispensasjonen er
vurdert etter Naturmangfoldloven §§ 8 - 12.
Oppdal kommune gir i medhold av Plan- og
bygningsloven § 20-2 tillatelse til oppføring
av tilbygg til eksisterende anneks på eiendommen gnr. 191 bnr. 30 som omsøkt. Saken
er behandlet i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK-10) og tilbygget
må tilfredsstille krav gitt i TEK-10.
Tiltaket kan forestås av tiltakshaver.

BYRÅ

14/96

Søknad om dispensasjon fra
Svein Erik
kommuneplanens arealdel for Morseth
oppføring av fritidsbolig på
eiendommen gnr. 230 bnr. 93 i
Gjevilvassdalen – Atle
Ølstøren

Oppdal kommune gir i medhold av Plan- og
Fullført.
bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, LNFR-område, for
oppføring av fritidsbolig på gnr. 230 bnr. 93
som omsøkt. Vedtaket begrunnes med at
fritidsboligen oppføres i henhold til gjeldende
retningslinjer i kommuneplanens arealdel for
bygging i Gjevilvassdalen pkt. 4.2 og det er ei
gammel fradelt tomt som ligger i umiddelbar
nærhet til disposisjonsplan for Sessakersetra.
Tiltaket vil ikke redusere kulturlandskapsverdiene i Gjevilvassdalen. Fordelene er større
enn ulempene tiltaket vil gi.
Det vises til den generelle aktsomhetsplikten i
Kulturminneloven § 8. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i
grunnen (mulig fredet kulturminne), må
arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.
Prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 - 12
er vurdert og vektlagt, og tiltaket anses i liten
grad å berøre truet eller verdifullt naturmangfold.
Oppdal kommune gir i medhold av Plan- og
bygningsloven § 21-4, jfr. 20-1, tillatelse til
oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr.
230 bnr. 93 slik det er søkt om. De forskjellige foretak gis lokal godkjenning og ansvarsrett for funksjoner innenfor aktuelle godkjenning i samsvar med søknad. Ansvarsområdene
godkjennes i henhold til Byggesaksforskriften
§ 13-5 (SAK-10). Tiltaket er behandlet i
henhold til Forskrift om tekniske krav til
byggverk (TEK-10).

BYRÅ

14/97

Søknad om konsesjon på
eiendommen Holda gard gnr.

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Ikke fullført.
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,

Jenny Kristin
Heggvold

94

Tertialrapport II 2014
Politisk
organ

Utvalgssaksnr.

Sakstittel

Saksbehandler

321 bnr. 2

Vedtak

Iverksettingsrapport

Håvard Holden konsesjon på erverv av eiendommen Holden gnr. 321, bnr. 2. Konsesjonen gjelder til 01.07.2020.
Vedtaket innebærer at Håvard Holden gis
fritak for boplikten på gnr. 321 bnr. 2 i 6 år.
Eieren må ta omsøkte eiendom i bruk som sin
reelle bolig innen 01.07.2020.

BYRÅ

14/98

Søknad om konsesjon for
eiendommen Utigard Vindal
gnr. 162 bnr 1 i Oppdal

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Fullført
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
Sara M Øvergaard og Jon M. Tønsberg konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 162,
bnr. 1. Ervervet sikrer bosetting og fortsatt
drift på landbrukseiendommen, samtidig som
konsesjonslovens regler vedr. prisvurdering
og driftsmessige gode løsninger er ivaretatt.
Det settes som vilkår at søkerne tilflytter
eiendommen innen 1 år fra dato for tinglyst
skjøte, og bruker den som sin reelle bolig i
minst 5 år.

BYRÅ

14/99

Søknad om konsesjon gnr.
302, bnr. 143 – søknad om
utsatt byggefrist for fritidseiendom

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Ikke fullført.
med hjemmel i konsesjonsloven § 2 Ingebjørg
Soterud Juel og Gunnar Hveding Juel konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 302, bnr.
142. Konsesjonen er tidsbegrenset og gjelder
frem til 31.12.2016. Vedtaket innebærer at det
gis utsettelse av byggefristen på eiendommen
til 31.12.2016. Eiendommen må bebygges
innen gitt frist, eller om dette ikke lar seg
gjøre, videreselges innen samme frist.

BYRÅ

14/100

Søknad om konsesjon Torveskalvhagen gnr 196 bnr 7.
Søker: Tomar Strømsvik
Breen

Ragnhild Eklid

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir Ikke fullført. Krav til jordmed hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,
leieavtale må følges opp.
Tomas Strømsvik Breen konsesjon på erverv
av eiendommen gnr. 196, bnr. 7. Det settes
som vilkår at kopi av jordleieavtale, som er i
tråd med gjeldende krav for bortleie av jord
etter Jordlovens § 8, må leveres til Oppdal
kommune innen 01.12.2014.

BYRÅ

14/101

Søknad om fradeling av
festetomt – gnr 239 bnr 3

Jenny Kristin
Heggvold

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og
bygningslovens § 20-1 bokstav m, gis tillatelse til fradeling av ca 2,5 da annet areal fra
eiendommen Kalvhageseteren gnr 239 bnr 3
som tomt til eksisterende fritidsbolig med
festenr. 1. Vedtaket begrunnes med at omsøkte deling er i samsvar med godkjent disposisjonsplan, og formålet er i samsvar med
overordna plan for området.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.

Ikke fullført.

BYRÅ

14/102

Søknad om fradeling av
festetomt – gnr 239 bnr 3

Jenny Kristin
Heggvold

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og
bygningslovens § 20-1 bokstav m, gis tillatelse til fradeling av ca 2,2 da annet areal fra
eiendommen Kalvhageseteren gnr 239 bnr 3
som tomt til eksisterende fritidsbolig med
festenr. 11. Vedtaket begrunnes med at omsøkte deling er i samsvar med godkjent disposisjonsplan, og formålet er i samsvar med
overordna plan for området.
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.

Ikke fullført
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Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

BYRÅ

14/103

Søknad om deling av landbrukseiendom Myrasæteren
gnr 203 bnr 4 – Haugbu
hytteomårde. Søkere: Erna
Karin og Sigmund Bårdsløkk

Ragnhild Eklid

Bygningsrådet i Oppdal samtykker med
Ikke fullført. Klagefrist
hjemmel i Jordloven §2 og 12 og Plan –og
22.9.14
bygningsloven §20 -1, m) i fradeling av ca 3,2
dekar regulert i godkjent plan Haugbu hytteområde. Arealet fradeles fra eiendommen
Myrasæteren gnr 230 bnr 6 og er regulert til
formål fritidsbebyggelse, vei, parkering,
grønnstruktur og LNFR-område.

BYRÅ

14/104

Søknad om deling av eiendommen Gottem gnr. 72 bnr.
1

Jenny Kristin
Heggvold

Bygningsrådet i Oppdal kommune samtykker Ikke fullført
med hjemmel i jordlovens § 12, jfr. Plan- og
bygningslovens § 20-1, bokstav m, i fradeling
av ca 1,2 dekar fra eiendommen Gottem gnr.
72, bnr. 1, som vist på kart datert 01.08.2014
med formål tomt til eksisterende bolig.
Prinsippene i NML §§ 8-12 vurderes ivaretatt.
Vedtaket innebærer at søknaden fra Ola Duås
imøtekommes delvis.
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Utvalgssaksnr
14/6

Sakstittel
Driftsrapporter 2013. Oppdal Sentrum Vannverk og
Oppdal Miljøstasjon

Saksbehadler
Thorleif Jacobsen

Vedtak
Driftsrapport 2013 for Oppdal Sentrum
Vannverk tas til orientering.

Iverksettingsrapport
Fullført.

Driftsrapport 2013 for Oppdal Miljøstasjon
tas til orientering.

DRUT

14/7

Handlingsplan for 20152018 – uttalelse fra driftsutvalget

Leidulf Skarbø

Saken fremmes uten særskilt tilråding.

Fullført

DRUT

14/8

Regional folkehelseplan –
høringsuttalelse fra Oppdal
kommune

Vigdis L. Thun

Driftsutvalget slutter seg til forslaget til
høringsuttalelse fra Oppdal kommune.

Fullført

DRUT

14/10

Returpunkt Oppdal sentrum

Thorleif Jacobsen

Returpunkt for avfall i Oppdal Sentrum flyttes Fullført. Hvis drift av
til kommunalt areal ved krysset Skytebaneve- returpunktet blir problemagen/Industrivegen (Alt.1 A) som vist på skisse tisk, fremmes saken på nytt.
datert. 16.05.14. snarest mulig.
Dersom oppnådd driftserfaring innen ett år,
tilsier at det det er lite hensiktsmessig å
opprettholde returpunktet på angitt plass,
legges saken fram for Driftsutvalget for ny
behandling.
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