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Kommuneregnskapet 

 

Hovedtall 

Ved utgangen av 2. tertial viste regnskapet et negativt 

netto driftsresultat på 7,5 mill. Dette var 7,8 mill bedre 

enn på samme tidspunkt i fjor. For 2. tertial var det 

budsjettert med et negativt driftsresultat på 14,7 mill.  

I forhold til samme tidsrom i fjor økte driftsinntektene 

med 24,7 mill (7,8 %), mens driftsutgiftene økte med 

19,9 mill (6,2 %). Så langt i året hadde kommunen en 

netto finansutgift på 8,6 mill mot 10,2 mill i periode-

budsjettet og 11,4 mill for ett år siden. Det siste avviket 

skyldes tilbakebetaling av et utlån på 1,5 mill via spil-

lemidler, hvor beløpet er tilbakeført næringsfondet. 

Inntektsarten «overføring med krav til motytelse» vi-

ser en samlet merinntekt i forhold til periodebudsjettet 

på 16 mill. Av dette skyldes 8,9 mill refusjoner fra 

trygdeforvaltningen, 5,0 mill øremerkede statstilskudd 

og 1,7 mill momskompensasjon. 

Det var påløpt 16,5 mill i investeringsutgifter ved ut-

gangen av 2. tertial, mot 24,4 mill på samme tidspunkt i  

fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 367,4 mill, 

mot 381,7 mill ved siste årsskifte og 344,3 mill for 1 år 

siden. Den samlede beholdningen av likvide midler 

utgjorde 117,0 mill mot 126,6 mill ved årsskiftet og 

91,4 mill for 1 år siden. 

 

Særskilte risikoforhold  

 Ved utgangen av august hadde sykehjemmet et 

overforbruk i forhold til periodisert budsjett på 1,74 

mill. Noe kan rettes opp i resten av året, og noe blir 

dekket ved tilføring av midler for utskrivingsklare 

pasienter. Det er likevel stor risiko for at enheten 

ikke klarer å overholde budsjettrammen. 

 Rammeområdet for politisk styring og kontroll 

hadde ved utgangen av august et overforbruk i for-

hold til periodebudsjettet på 0,44 mill. Det vurderes 

ikke som realistisk at eksisterende budsjettramme 

vil holde.   

Med unntak for ovennevnte anses budsjettstyringen å 

være under tilfredsstillende kontroll. 

 Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap i fjor  

  t.o.m. 2. tertial t.o.m. 2. tertial t.o.m. 2. tertial 

Driftsinntekter:   

  Brukerbetalinger 9 101 585 9 051 138 9 091 963 

Andre salgs- og leieinntekter 41 272 060 39 947 545 38 622 780 

Overføringer med krav til motytelse 35 109 645 18 965 054 27 859 948 

Rammetilskudd 136 651 237 136 310 295 134 706 405 

Andre statlige overføringer 10 665 853 10 191 500 8 465 581 

Andre overføringer 2 336 250 500 000 1 318 231 

Skatt på inntekt og formue 95 531 946 94 000 000 87 663 502 

Eiendomsskatt 12 376 473 12 410 000 10 628 947 

Sum driftsinntekter 343 045 049 321 375 532 318 357 356 

Driftsutgifter:    

Lønnsutgifter 170 066 873 161 903 071 160 598 892 

Sosiale utgifter 35 561 448 34 140 664 33 964 052 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 48 412 788 43 556 661 46 522 792 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 58 845 441 57 725 781 50 151 924 

Overføringer 34 879 085 34 558 502 35 486 274 

Avskrivninger 0 0 0 

Fordelte utgifter -5 823 379 -5 992 500 -4 632 326 

Sum driftsutgifter 341 942 255 325 892 178 322 091 607 

Brutto driftsresultat 1 102 794 -4 516 646 -3 734 252 

Finansinntekter:    

Renteinntekter og utbytte 4 805 241 5 018 742 5 757 715 

Mottatte avdrag på utlån 1 624 000 10 000 136 000 

Sum eksterne finansinntekter 6 429 241 5 028 742 5 893 715 

Finansutgifter:    

Renteutgifter og låneomkostninger 6 011 794 6 284 184 6 723 517 

Avdrag på lån 9 043 469 8 886 660 10 549 888 

Utlån 12 000 33 332 28 942 

Sum eksterne finansutgifter 15 067 263 15 204 176 17 302 347 

Resultat eksterne finanstransaksjoner -8 638 022 -10 175 434 -11 408 632 

Motpost avskrivninger 0 0 0 

Netto driftsresultat -7 535 228 -14 692 080 -15 142 884 



  Tertialrapport II 2016 
 

3 

 

Finansforvaltningen 
 

I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav 

risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finans-

resultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mu-

lighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoekspone-

ring. 

 

Låneforvaltningen 

Samlet lånegjeld ved utgangen av tertialet var på 367,4 

mill. Finansreglementet setter tre begrensninger i råd-

mannens handlefrihet: 

 Maksimalt 60 % av gjelden skal være knyttet til 

den korte pengemarkedsrenten. 

 Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt ut-

gjøre 15 % av gjelden. 

 Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke 

være under 1,5 år. 

Ved utgangen av tertialet var 31,0 % knyttet til den 

korte pengemarkedsrenten, og 69,0 % til fastrentebe-

tingelser. Dette inkluderer tre rentebytteavtaler på til 

sammen 81,7 mill. Det største enkeltlånet som er knyt-

tet til fast rente utgjorde 8,6 % av låneporteføljen. Den 

veide gjenstående rentebindingstiden var på 1,71 år.  

I 2. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på 

2,73 %, og så langt i året har gjennomsnittsrenten vært 

2,71 %.  I budsjettet ble det lagt til grunn 2,75 %. Ved 

utgangen av tertialet lå gjennomsnittsrenten på 2,74 %. 

I 2. tertial ble et lån på 31,7 mill med flytende rente 

refinansiert gjennom et 5 års fastrentelån. Konkurransen 

ble vunnet av Kommunalbanken med en rente på 2,09 

%. 

 

Likviditetsforvaltningen 

Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertia-

let utgjorde 117,0 mill. Kommunen hadde ingen plasse-

ringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det 

ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til 

disse markedene. 

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2. tertial var 

rundt 126,0 mill, og så langt i året 119,8 mill. Av dette 

utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives på fonde-

ne selv rundt 31 mill. Midler i hovedbanken forrentes 

etter 3 mnd NIBOR med et påslag på 0,85 %, og med 

kvartalsvis kapitalisering. 3 mnd NIBOR lå ved utgang-

en av tertialet på 1,07 %.  For 2. tertial og for året som 

helhet har den i gjennomsnitt vært 1,04 %. Dette tilsier 

en gjennomsnittlig innskuddsrente på knapt 1,9 % så 

langt i året. I budsjettet er det forutsatt 2,0 %.

 

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 ned-

børsår utgjør rundt 61 GWh. I 2016 selges hele kraft-

mengden til spotprisbetingelser. For å sikre oss mot 

uønskede svingninger i spotprisen for elektrisk kraft er 

det inngått avtale med selskapet Markedskraft om pris-

sikring. Avtalen er godkjent av formannskapet.  Prissik-

ringen vil bli gradvis innfaset, slik at man for 2016 

fremdeles vil ligge eksponert mot spotprisen.  

For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt 

fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2016 er fastsatt 

til 11,42 øre/KWh. Uttakskostnaden for Drivarettighe-

ten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost.  

 

Kraftprisene 

Den gjennomsnittlige spotprisen for 2. tertial i vårt 

prisområde ble 26,4 øre/KWh, mot 13,4 øre/KWh i 

samme tidsrom i fjor. For Drivarettigheten ble det opp-

nådd en gjennomsnittspris på 26,8 øre/KWh i 2. tertial, 

og 25,4 øre/KWh så langt i året. I budsjettet har vi lagt 

til grunn 22,5 øre/KWh for året som helhet. Ved ut-

gangen av tertialet lå spotprisen rundt 26 øre/KWh. 

 

Uttaksvolum for Drivarettigheten 

Nedbørsmengden i 2. tertial har vært litt under norma-

len. Kommunens uttak så langt i året har vært 24,6 

GWh, mot 20,5 GWh i 2015, 23,6 GWh i 2014 og 22,0 

GWh i 2013. 

Totalvolumet for de tre foregående årene ble hen-

holdsvis 35,2 GWh, 33,9 GWh og 36,5 GWh. Gjevill-

vatnet er mer nedtappet enn vanlig for årstiden, og det 

kan derfor ikke forventes normalproduksjon resten av 

året med mindre det kommer svært store nedbørsmeng-

der. I årets første budsjettregulering nedjusterte vi ut-

taksanslaget fra 43 GWh til 36 GWh. 

 

Uttakskostnad for Drivarettigheten  

For uttaket av kraft har det så langt i året blitt betalt a-

kontoregninger på 3,20 mill. Til fratrekk har vi blitt 

kreditert med 0,54 mill for årsavregningen for 2015. I 

følge TrønderEnergi sine budsjetterte kostnader for 

Driva kraftverk vil vi i 2016 bli belastet med 7,8 mill 

for uttaket før 2015-avregningen.  Blir volumet på 

2015-nivå (36,4 GWh) gir det en uttakskostnad på 19,9 

øre/KWh. Ut fra dette anslås det en uttakskostnad i 

intervallet 19-21 øre/KWh for året som helhet. I revi-

dert budsjett har vi lagt til grunn et anslag på 20,0 øre. 

Største usikkerheten er knyttet til hvor mye særskattene 

for 2015 utgjør.  

 

Samlet forvaltningsresultat 

I opprinnelig budsjett bel det budsjettert med et netto-

resultat fra kraftforvaltningen på 4,3 mill. I årets første 

budsjettregulering ble det nedjustert til 2,9 mill. Høyere 

kraftpriser i 2. tertial enn hva vi hadde forventet gir 

gode utsikter til at regnskapet vil komme ut på oversi-

den i forhold til dette anslaget. 
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Sykefravær 
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I 2. tertial ble sykefraværet 4,9 %. For samme periode i 2015 var fraværet 6,7 % og i 2014 6,3 %.  Så langt i året har 

fraværet vært 6,6 % mot 7,5 % i 2015 og 7,2 % i 2014. Målsetningen for 2016 er å komme under 6,0 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Stab og støtte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonssjef Ingrid 

Lien

 
 

 

Nøkkeltall for støttetjenesten 

  
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 20 604 21 964 22 390 24 784 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 2 485 906 1 456 1 433 

Fast ansatte  29 30 28 28 

Faste årsverk  25,47 24 23,6 25,6 

Andre nøkkeltall om enheten: 

    Antall lønns- og trekkoppgaver 1 220 1 216 1 316 1 320 

Antall behandlede politiske saker 299 321 316 310 

Alkoholloven - antall saker 50 40 

 

75 

Søknad om barnehagplass - antall saker 

 

116 110 130 

Databrukere administrasjonsnett 750 750 750 710 

Databrukere lærer/elevnett 1 050 1 050 1 050 1 150 

Sidevisninger på hjemmesiden 380 035 391 573 415 008 416 000 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet    

  

  

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

  

  

Informasjon  

 

4,8 4,8 

Tilgjengelighet og respons  

 

4,9 4,9 

Resultat for brukerne -Hjelp og støtte  

 

5,0 5,0 

Servicetorget:  

  

  

Informasjon og service (bruker)  

 

5,0 5,0 

Informasjon og service (inntrykk)  

 

4,6 4,6 

De internettbaserte tjenestene (bruker)  

 

4,6 4,6 

De internettbaserte tjenestene (inntrykk)  

 

4,6 4,6 

Utviklingsenheten:  

  

  

Utvikling av kommunesenteret  

 

4,5 4,5 

Utvikling av tettsteder/boområder  

 

4,0 4,0 

Næringsutvikling  

 

4,5 4,5 

Ivaretaking av friluftsområder  

 

4,8 4,8 

Leke- og aktivitetsområder  

 

4,6 4,6 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning  

  

  

Oppetid data  99,90 % 99,90 % 99,90 % 99,90 % 

Antall stedlige tilsyn barnehager 1 1 2 2 

Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass 96,70 % 96,70 % > 93% > 93% 

Saksbehandlingstid helse  < 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Avvik i forhold til leveranse i Infoland 0 0,00 % < 3 < 3 

Faglig kvalitet  

  

  

Antall avvik ift.  internkontroll 0 0 < 3 < 3 

Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst  0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Helse  0 0 0 

Revisjonsberetning Ren Ren 

 

Ren 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet  

  

  

Oppgavemotivasjon 4,2 

  

  

Mestringstro 4,3 

  

  

Selvstendighet 4,5 

  

  

Bruk av kompetanse 4,4 

  

  

Mestringsorientert ledelse 4,0 

  

  

Rolleklarhet 4,5 

  

  

Relevant kompetanseutvikling 3,3 

  

  

Fleksibilitetsvilje 4,6 

  

  

Mestringsklima 3,9 

  

  

Nytteorientert motivasjon 4,5 

  

  

Målt 

kvalitet 

Fravær  

  

  

Samlet fravær 7,5 % 5,9 % 3,0 % 3,0 % 

Langtidsfravær 7,3 % 5,6 % 2,6 % 2,6 % 

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

Deltidsstillinger  

  

  

Antall ansatt med mindre enn 50% 0 0 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes  

  

  

Avvik i forhold til budsjettramme 2,5 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift  

  

  

Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 8,2 % 

 

7,5 % 7,5 % 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

IKT: 

Målt oppetid data viser at driften av kommunens IKT-systemer oppleves stabilt 

 

Medarbeidere 

Nærvær: 

Det jobbes fortsatt med å nå mål som er satt for fravær. Det samarbeides med DrivBHT. 

 

Økonomi 
Så langt i år tyder det meste på at budsjettrammene vil holde. 

 

 

Støttetjenestens tertialregnskap 

  Regnskap pr. Budsjett pr.  Bud.avvik pr.  Årsbudsjett Note 

  31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 
  

100 Sekretariat 1 419 862 1 451 920 32 058 2 131 000 
 

120 Lønns- og personalkontor 2 001 386 2 187 496 186 110 3 345 000 1 

140 Økonomikontor 2 678 675 2 693 016 14 341 4 203 000 
 

150 Servicetorget 1 820 113 1 904 100 83 987 2 943 000 
 

160 Rådmannen 792 579 760 854 -31 725 1 306 000 
 

170 Utvikling 702 883 684 964 -17 919 1 128 000 
 

171 Andre næringsformål 1 747 818 1 768 664 20 846 0 
 

172 Innlandsprogrammet 147 680 165 000 17 320 0 
 

173 Regionale utviklingsmidler -4 000 -166 668 -162 668 0 2 

180 Fellesutgifter 2 437 142 2 693 536 256 394 2 918 000 3 

183 Tillitsvalgtordningen 543 002 558 648 15 646 879 000  

184 Hovedvernombud 0 0 0 0  

185 EDB-drift 3 507 710 3 057 280 -450 430 4 239 000 4 

190 Fagansvar helse 295 886 448 034 152 148 769 000 5 

195 Fagansvar oppvekst 563 056 588 672 25 616 923 000 
 

 Sum ansvarsområde 18 653 792 18 795 516 141 724 24 784 000  

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

  

 

Mottatt refusjon sykelønn, 

innleid vikar kun i 50 % for 

organisasjonssjef. 

186 000,- 

 

 

 

2 

  Mindre tilskudd fra fylket 

enn forventet. 

-162.000  

3 

 

 

 Nytt anbud på forsikringer 

som har gitt billigere grup-

peliv og ulykkesforsikring. 

260.000  

4 

Forskuttert kjøp av app’er og 

lisenser til enheter, hovedsakelig 

skoler men også noen andre.  

Blir utfakturert i desember. 

Lønn lærling jan-aug, budsjettet 

periodisert på hele året 

De fleste lisensene belastet nå 

for 2016, mot periodisert 

-180.000 

 

 

 

-70.000 

 

-100.000 

Nødvendig oppgradering av 

brannmur  

 

-50.000 

 

 

 

5 

 

 

 Overføring fra staten som 

kompensasjon for merarbeid 

knyttet til akuttmottak for 

flyktninger i begynnelsen av 

året. 

Økte gebyrinntekter for salg 

og skjenking av alkohol. 

134.000 

 

 

 

 

37.000 
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Støttetjenestens disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til nye 

engangstiltak 

Disposisjonsfond Støttetjenester 1 455 916 1 433 656 744 000 35 000 654 656 

 

 

 

Plan og forvaltning 
 

 
 

Leder for plan og forvalt-

ning Ane Hoel

 

Nøkkeltall for plan og forvaltning 
  

2013 2014 2015 
Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 62 216 66 106 62 051 13 121 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 2 100 1 861 2 977 2 977 

Fast ansatte  25 25 21 19 

Faste årsverk  18,02 18,25 17,1 15,7 

Andre nøkkeltall om enheten:     
Antall behandlede byggesaker 265 202 265 250 

Antall sluttbehandlede plansaker 11 16 10 15 

Antall gjennomførte oppmålingssaker 199 164 220 180 

Antall behandlede saker produksjonstilskudd 458 452 455 450 

Antall behandlede saker skjøtsel av kulturlandskap 237 238 238 240 

Antall bruksutbygginger finansiert over BU-ordningen 15 12 15 12 

Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe 50 63 57 45 

Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe 5 5 2 5 

Antall vaksineringer av personer over 65 år  
0 590 630 

 

 

    

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet  - helhetsvurdering       
Byggesak - tiltakshaver        
Byggesak - bransje        
Saksbehandling produksjonstilskudd     5,4 

 
Saksbehandling utslippstillatelser avløpsanlegg       

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning       
Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh § 20-1 og 20-2 < 3 uker 1 uke 2 uker < 2 uker 

Saksbehandlingstid byggesak, 2-trinns behandling < 12 uker 4 uker 5 uker < 8 uker 

Saksbehandlingstid reg.planer < 28 uker < 18 uker < 19 uker < 20 uker 

Saksbehandlingstid oppmåling < 5 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker 

Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg < 6 uker   < 5 uker  < 6 uker < 6 uker 

Saksbehandlingstid landbruk < 5 uker < 5 uker < 4 uker < 4 uker 

Saksbehandlingstid kultur < 4 uker < 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Faglig kvalitet       
Vedtak opphevet av klageorganet PBO 2 0 1 < 3 

Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk 2 0 0 < 2 

Vedtak opphevet av klageorg. Miljø 0 0 1 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Kultur 0 0 0 0 

M
ed

a
rb

ei
d

e-

re
 Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet       
Oppgavemotivasjon   4,2   
Mestringstro   4,5   
Selvstendighet   4,6   
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

Bruk av kompetanse   4,5   
Mestringsorientert ledelse   3,9   
Rolleklarhet   4   
Relevant kompetanseutvikling   3,6   
Fleksibilitetsvilje   4,5   
Mestringsklima   3,4   
Nytteorientert motivasjon   4,5   

Målt 

kvalitet 

Fravær       
Samlet fravær 8,54 % 6,80 % 0,80 % 5,00 % 

Langtidsfravær 8,19 % 6,40 % 0,00 % 5,00 % 

Korttidsfravær 0,35 % 0,40 % 0,80 % 0,40 % 

Deltidsstillinger       
Antall ansatt med mindre enn 50% 3 2 1 2 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes       
Avvik i forhold til budsjettramme 0,1 % 2,2 % 7,2 % 0,0 % 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Kultur: Det har den siste tiden vært konstruktiv dialog med representanter for idretten. Ulike frivillige lag og 

organisasjoner er imøtekommet med økonomiske tilskudd. Arrangement spesifikt retta mot eldre har ikke hatt 

prioritet så langt i år, men dette vil vi forsøke å endre på resten av året.  

 

Landbruk: Korrigering av gardskart, mye i form av befaring, har tatt mye av tiden siste tertial. Dette skyldes 

delvis ajourhold fra NIBIO som har gitt mye feilkoding og delvis endringer i arealklassifisering på innmarksbei-

te.   

Etter at vi i vår purret på 60 tomte-eiere i forbindelse med oppfølging av 5 års byggefrist etter konsesjonsloven, 

er disse sakene nå fulgt opp. I de fleste av sakene er det satt frist om bygging/salg innen utløpet av 2017. 

Det er videre jobbet mye med prosjekt Fjellandbruk; ny Fjelllandbrukskonferanse som i år skal gå over to dager 

og Bonde så klart.   

 

Landbruk/ Miljø: Kartlegging av naturtyper og kulturminner, samt utarbeidelse av skjøtselsplan for seterområ-

det ved Ryphusan er igangsatt. Videre er arbeidet med rullering av skjøtselsplan for Vinstradalen fra 2008, 

inkludert evaluering av gjennomført skjøtsel, også igangsatt. Det er gitt hhv kr 100 000 og kr 40 000 i statlig 

tilskudd til arbeidet, noe som er fullfinansierende. Skjøtselsplanene gir grunnlag for grunneierne til å søke om 

nye skjøtseltilskudd. 

 

Miljø: Positive tilbakemeldinger fra mange hyttebeboere på endringen som ble gjort i den kommunale slam-

tømme-forskrifta om større fleksibilitet mht. tømmefrekvens. Endringen medførte over 300 søknader om endret 

tømmefrekvens.  

Det har vært supplerende skilting og informasjon av pilegrimsleden, samt oppgradering av Refugiet på Ryphu-

san. I Rauøra friluftslivsområde er toalettene på Rauørodden oppgradert mht. handikapptilpasning. Det er i gang 

en prosess med tilrettelegging og kanalisering av trafikk og parkering i området ved Gjevilvasshytta hvor ver-

nemyndigheten for Trollheimen, Gjevilvassveien og Gjevilvasshytta deltar.  

I samarbeid med Enern og Oppdal 365 har vi utarbeidet en info-brosjyre om stisykling og forholdet til andre 

brukergrupper og grunneiere. Denne er lagt ut på flere destinasjoner.    

 

Plan, byggesak og oppmåling: Byggesak har hatt stor saksmengde i perioden og samtidig hatt mye henvendel-

ser både på telefon, mail og besøk på kontoret. Denne kombinasjonen har medført at saksbehandlingstiden for 

byggesaker har blitt lengre enn på samme tid i fjor. Vi har likevel lite fristbrudd og holder oss innenfor saksbe-

handlingstiden i regelverket.  

Henvendelser for å få vedtatt mindre endringer av reguleringsplaner oppleves som omtrent på samme nivå som i 

2015, men vesentlig mer enn i årene før. De mindre endringene gir mulighet til å rette opp og justere formål, 

symbol og bestemmelser av mindre vesentlig karakter. Vi opplever at dette alternativet er velkomment hos 

brukere, da saksbehandlingstiden er kort, gebyret er lavt og at de selv også ser fordeler med å justere planen 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

fremfor å søke om dispensasjon.     

Etter en turbulent periode med stort medietrykk har plan, byggesak og oppmåling etablert bedre rutiner som 

sikrer at hensynet til spørsmål om ytterligere utredning av naturfarer som skred og flom blir ivaretatt på et tid-

ligst mulig tidspunkt i ulike saker. Vi har også fokusert på å få ut informasjon for å bidra til forståelse hos bru-

kerne for hvordan vi som kommune håndterer slike saker. 

 

Folkehelse/Miljøretta helsevern: Kommunedelplan for trafikksikkerhet er godkjent i kommunestyret. Det 

arbeides nå  i ulike enheter med sertifisering som trafikksikker kommune og sertifiseringen vil skje i høst. Opp-

dal vil da bli en av de første kommunene som blir sertifisert som trafikksikker kommune i Sør- Trøndelag.  

Det er gjennomført systemrevisjon og tilsyn i to barnhager ihht. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler, samt barnehageloven.  

Folkehelseplanen skal nå ut på høring i enheter i kommunen før den skal opp i driftsutvalg og vedtas i kommu-

nestyret. 

 

Medarbeidere 

Kommuneoverlegestillingen har vært ubemannet siden årsskiftet. Det ble i handlingsplan innvilget at stillingen 

kan økes fra 20% til 40 %. Denne er nå lyst ut, og vi håper å få ansatt en person innen utgangen av 2016.  

Det er midlertidig ansatt en person som feltarbeider for å foreta SEFRAK-registrering. 

Landbruk har hatt økt stillingsressurs med 20 % fram til og med juni pga. stort arbeidspress. 

Enheten er innvilget midler fra OU-fondet til lederutviklingsarbeid. Enhetsleder og de fagansvarlige benytter seg 

av en konsulent og vi har jobbet mye med organisering av enheten og hva som ligger i rollen som fagansvarlig..   

 

Økonomi 

Midler til lederutvikling forskutteres fra ansvarsområde 002, men refunderes fra KS. 

 

Kultur: Stor økning i aktivitetstilskudd barn og unge 1. halvår. Kunstformidling fikk et løft gjennom utstilling i 

sentrum. Mulig at ubrukte midler fra i fjor må tas i bruk ved årets slutt. 

 

Miljø: Det har som forventet vært noen flere søknader om tillatelser av sanitært utslipp i løpet av sommer, men 

regnskapet viser fortsatt lavere gebyrinntekter enn budsjettert for perioden. 

 

Landbruk: Sliter med gammelt datautstyr som gjør saksbehandlingen tungvint og med stadige avbrudd. IT-

kontoret har beregnet behov for oppgradering av utstyr til 4 brukere på landbruk til ca kr. 35.000. Det er avsatt 

kun 5.000 til IT-utstyr i budsjettet. Dette løses ved budsjettregulering fra 040.  

 

 

Tertialregnskap for PoF 

  Regnskap pr. Budsjett pr.  Bud.avvik pr.  Årsbudsjett Note 

  31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016   

002 Enhetsadministrasjon PUF 645 941 589 004 -56 937 928 000  

022 Preparering av turløyper 624 337 623 664 -673 102 000  

030 Landbruksforvaltning 1 309 014 1 315 178 6 164 2 071 000  

031 Klinisk veterinærvakt -265 104 -265 060 44 45 000  

032 Miljøforvaltning 359 546 339 948 -19 598 543 000  

033 Viltforvaltning 77 513 37 000 -40 513 0  

034 Friluftsliv 21 651 83 156 61 505 99 000  

035 Oppdal naturparksenter 148 451 142 918 -5 533 185 000  

040 Byggesaks- og regulerirngstjeneste -825 911 -77 304 748 607 216 000 1 

041 Kart- og oppmålingstjeneste -411 564 -152 706 258 858 -619 000 2 

045 Infoland -113 968 -132 000 -18 032 -198 000  

050 Ungdom i jobb 196 627 161 600 -35 027 202 000  

052 Religiøse formål 0 0 0 250 000  

061 Legetjenester 22 010 0 -22 010 0  

062 Miljørettet helsevern 430 934 499 971 69 037 785 000  

070 Brannvern 4 769 483 4 870 514 101 031 6 331 000 3 

071 Feiervesen 421 189 178 630 -242 559 -187 000 4 

080 Kulturadministrasjon 431 004 521 818 90 814 817 000  

081 Bygdebok -9 039 31 200 40 239 411 000  
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  Regnskap pr. Budsjett pr.  Bud.avvik pr.  Årsbudsjett Note 

  31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016   

082 Vennskapskommuner 11 800 9 664 -2 136 10 000  

084 Kulturvern 1 250 11 328 10 078 18 000  

085 Kunst, musikk og sang 144 152 109 728 -34 424 162 000  

086 Barne- og ungdomsarbeid 27 832 80 714 52 882 113 000  

087 Idretts- og fruluftsaktiviteter 531 766 512 264 -19 502 792 000  

088 Voksenopplæring 25 920 22 500 -3 420 45 000  

089 Bygdebok sentrum -417 0 417 0  

 Sum ansvarsområde 8 574 417 9 513 729 939 312 13 121 000  

 

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overhol-

de årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Regn fra Plankontoret ikke belastet 

i august, på plass i september 

148.000 Økt byggeaktivitet og en for-

holdsvis større mengde søknader 

med ansvarsrett gjør at selv om 

antall byggesaker totalt er stabilt, 

blir inntekten fra byggesaksgebyr 

vesentlig høyere enn budsjettert.  

509.000  

2 

  Avviket skyldes at vi har hatt 

flere større og kompliserte saker 

enn antatt. Videre har dette med-

ført høyere inntekt på oppmå-

lingsgebyr enn budsjettert 

258 000  

3 

 

 

 Avviket skyldes feil budsjette-

ring, da beløpet oppgitt fra TBRT 

i oktober 2016 ble justert ned 

etter behandling i representant-

skapet.  

101.000 Overskuddet brukes 

til å dekke under-

skuddet på ansvars-

område 071. 

4 

 

 

 Avviket skyldes feil budsjette-

ring. TBRT beregnet eierbidraget 

på bakgrunn av tall fra 2014. En 

av feierne hadde da langtidsfra-

vær, noe som resulterte i mindre 

feiing denne perioden. Når ved-

kommende kom tilbake i arbeid 

økte aktiviteten, og dermed også 

kommunens eierbidrag. 

-278.000 Avviket dekkes del 

inn ved å bruke over-

skudd fra ansvarsom-

råde 070, og dels ved 

bruk av feiefond.  

 

 

PoF's disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond PoF 2 976 813 2 976 813 394 000 135 000 2 447 813 
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Helse og familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder  

Hanna LauvåsWestman 
 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

  
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 21 802 22 559 24 237 24 435 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 3 454 3 725 4 280 4 280 

Fast ansatte  42 40 40 42 

Faste årsverk   30 33 33 34 

Andre nøkkeltall om enheten:     
  

Psykisk helse- og rus:     
  

Alle tjenestemottakere psyk.helse- og rusarbeid 207 264 230 393 

Tjenestemottakere psyk.helse <18 år 12 15 13 29 

Tjenestemottakere psyk.helse med rusproblem     23 34 

Brukere av dagtilbud psykisk helse 36 32 38 43 

Medisinsk rehabilitering:     
  

Antall henvendelser til med.rehab. 480 463 482 530 

Barn med oppfølging med.rehab 43 35 59 57 

Brukere på kort.opphold, m/tilbud fra med.rehab     34 35 

Antall vedtak om indiv.plan til koordinerende enhet     3 6 

Antall brukere av frisklivstilbud     63 60 

Barnevern:     
  

Antall meldinger til barnevernet 60 45 59 60 

Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12   47/44 37/36 34 

Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12 11 11 11/10 10 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:     
  

Antall nyfødte 74 78 75 78 

Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret     111 100 

PP-tjenesten:     
  

Tjenestemottakere i PP-tjenesten 176 161 177 165 

Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten 84 80 84 80 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet         
Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):       
Resultat for brukerne   3,6   
Respektfull behandling   3,9   
Brukermedvirkning   3,5   
Tilgjengelighet   3,7   
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):       
Resultat for brukerne   5,3   
Respektfull behandling   5,7   
Brukermedvirkning   5,1   
Tilgjengelighet   5,4   
Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):       
Tilgjengelighet      

5,0 

Informasjon       
4,5 

Respektfull behandling      
4,5 

Brukermedvirkning      
4,5 

Samarbeid      
4,6 

Resultat for brukerne      
4,7 

Helhetlig      
4,7 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

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

3,5 

Informasjon       
3,5 

Respektfull behandling      
3,7 

Brukermedvirkning      
3,5 

Tiltaksplan      
3,5 

Resultat for brukerne      
3,7 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning       
Medisinsk rehabilitering:       
Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetj.   50 % 75 % 75 % 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:       
Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 60 % 100 % 100 % 100 % 

Faglig kvalitet       
Barnevern (pr.31.06/31.12):       
Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan 100 % 100 % 100 % 100 % 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:       
Andel hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer e.utreise   98 % 80 % 95 % 

Andel 3.trinnselever med overvekt, IsoKMI > 25 16 % 15 %  
<16% 

Andel gravide med overvekt, KMI > 25 23 % 16 %  
<30% 

Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon 90 % 93 % 100 % 100 % 

PP-tjenesten:       
Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen   96 % 97 % 100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet       
Oppgavemotivasjon   4,4   
Mestringstro    4,4   
Selvstendighet   4,5   
Bruk av kompetanse   4,3   
Mestringsorientert ledelse   3,9   
Rolleklarhet   4,3   
Relevant kompetanseutvikling   3,9   
Fleksibilitetsvilje   4,5   
Mestringsklima   4,2   
Nytteorientert motivasjon   4,7   

Målt 

kvalitet 

Fravær       
Samlet fravær 7,7 % 9,0 % 4,9 % 5,0 % 

Langtidsfravær 7,0 % 7,9 % 4,5 % 4,0 % 

Korttidsfravær 0,7 % 1,1 % 0,4 % 1,0 % 

Deltidsstillinger       
Antall ansatt med mindre enn 50% 0 0 0 0 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes       
Avvik i forhold til budsjettramme 2,2 % 2,0 % 0,8 % 0,0 % 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

Reell økt tilgjengelighet til skolehelsetjenesten ved at helsesøster er mer tilstede ved den enkelte skole, ung-

domsskole og videregående er særlig prioritert. 

Nytt tilbud: Skolehelsetjeneste for elever i voksenopplæringen, helsesøster tilstede 1 dag pr. uke. 

Nytt tilbud til elever i to hjem: Alle elever ved 5. og 8. trinn har mottatt tilbud om mestringsgruppen PIS; høy 

andel av målgruppen har deltatt. 

Andel gravide KMI; oppgis pr. år. Andel 3.trinnselever IsoKMI; oppgis 3.kvartal 

Andel hjemmebesøk av jordmor innen 48-72 timer e. utreise: årsak til lavere andel enn ønsket er vakant stilling, 

særlig merkbart i ferieavvikling. For å redusere faren for svikt har resterende andel mottatt hjemmebesøk av 

helsesøster i sommer. 

 

Psykisk helse- og rusarbeid 

Økning i antall tjenestebrukere totalt skyldes antall tjenestemottagere som regnes over en tidsperiode (kvartal), 

og ikke pr. dato som tidligere. Tjenestetilbudet for ungdom over 15 år er styrket, ungdom har behov for tettere 

oppfølging enn før, men oftest i kortere perioder. I gruppen for voksne er det flere som deltar på gruppeaktivite-

tene KIB, KID, damegruppe og fredagsgruppe.  

 

Medisinsk rehabilitering 

Antall henvendelser til medisinsk rehabilitering stiger fortsatt. Det er økt etterspørsel etter tjenester i forbindelse 

med opptrening og tilrettelegging i hjemmet for ferdigbehandlede pasienter fra sykehus. 

 

Medarbeidere 

Nærværsprosenten er meget god. Enheten arbeider med forbedringsområdene etter medarbeiderundersøkelsen.  

 

12.09.2016 ble det ansatt ny jordmor. Situasjonen med svært høy arbeidsbelastning for jordmødrene og utford-

ringene med å opprettholde tjenestetilbudet er betydelig endret. 

 

I medisinsk rehabilitering er det stort arbeidstrykk for ergoterapeut som følger opp pasienter med behov for 

tekniske hjelpemidler og tilretteleggingstiltak i hjemmet. Medarbeiderne i tjenesten løser utfordringene etter 

beste evne, men det kreves primært ergoterapikompetanse. 

 

Økonomi 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har, etter søknad, mottatt øremerkede midler fra Helsedirektoratet til styr-

king av personellressurs. Det meste av midlene skal overføres til neste år.  

 

Uforutsigbar økonomi i barnevernstjenesten både når det gjelder prosessutgifter og kommunale egenandeler for 

opphold på institusjon.  

 

 

Perioderegnskap for helse og familie 

    Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note 

    31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 
  

700 Enhetsadministrasjon Helse og familie 928 087 1 005 478 77 391 1 564 000 
 

708 Kurativ fysioterapitjeneste 952 848 933 332 -19 516 1 400 000 
 

710 Psykisk helsevern 2 828 835 3 011 820 182 985 4 377 000 1 

720 Medisinsk rehabilitering 1 140 827 1 037 740 -103 087 1 662 000 2 

724 Barnevern 5 313 077 5 009 676 -303 401 7 231 000 3 

725 Barnevern Rennebu 384 240 -222 760 -607 000 0 4 

726 Helsetjenester for barn og unge 3 621 328 4 411 828 790 500 5 416 000 5 

727 Frisklivssentral 167 501 212 448 44 947 282 000  

728 Pedagogisk psykologsik rådgivning 1 442 958 1 591 144 148 186 2 503 000 6 

 
Sum ansvarsområde 16 779 701 16 990 706 211 005 24 435 000 
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 
Statstilskudd mottatt tidli-

gere enn forutsatt. 

183.000    

2 
Refusjoner fra NAV feil 

periodisering. 

- 103 087    

3 

Refusjoner fra andre kom-

muner feil periodisering. 

- 197 000 Kommunal egenandel 

opphold institusjon. 

Faktura kommer etter-

skuddsvis. Vil tilsvare kr. 

700 000 ved årets slutt. 

- 106 000 Søkt om tilleggsbe-

vilgning. 

4 
Refusjoner fra andre kom-

muner feil periodisering. 

- 607 000    

5 

Statstilskudd fra Helsedi-

rektoratet etter søknad i år. 

580 000 

 

     

Ubrukte lønnsmidler til 

faste ansatte med oppstart 

i mai og september. 

210 00 

 

Økte husleie kostnader 

ODMS. 

6 

  Ubrukte lønnsmidler til 

fast ansatt med oppstart i 

mai. 

148 000 

 

Inventar, data og tele-

foner. 

 

Helse og familie sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Helse og familie 4 280 612 4 280 612 733 000 
 

3 547 612 

 

 

Hjemmetjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Lill Wangberg 
 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

  
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 57 417 60 405 64 457 66 004 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 3 287 3 767 2 314 2 314 

Fast ansatte  187 187 182 188 

Faste årsverk  114,12 110,1 113,4 116,4 

Andre nøkkeltall om enheten:     
  

Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet* 57 081 100 992 116 236 126 000 

Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig* 12 546 19 705 34 204 19 554 

Vedtakstimer BPA 1 656 5 030 13 452 6 032 

Antall trygghetsalarmer 168 147 100 105 

Antall utløste alarmer 2 598 1 691 1 226 778 

Mottakere av omsorgslønn 7 8 8 12 

Antall ressurskrevende brukere 12 13 13 14 

Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig 45 68 60 62 

Antall brukere som mottar avlasting i bolig 9 6 5 2 

Antall brukere som mottar avlasting i private hjem 2 2 2 1 

Antall brukere som mottar boveileding 5 6 9 13 

Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud 31 34 34 30 

Antall brukere som har aktivitetskontakt 54 56 58 52 

Antall timer brukt aktiviteskontakt 7 934 7 652 6 750 6300 

Feriepasienter 5 19 17 10 

Antall brukere som mottar hverdagsrehabiliering 5 18 17 2 

Antall brukere som mottar  matombringing 85 56 50 38 

Antall vedtakstimer  boveiledning/PBO* 56 113 17 547 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet hjemmetjenester         
Resultat for brukeren 5,4    

5,6 

Brukermedvirkning 4,9    
5,1 

Trygghet og respektful behandling 5,2    
5,3 

Tilgjengelighet 5,3    
5,4 

Informasjon 5,3    
5,4 

Generelt fornøyd med tjenesten 5,6    
5,7 

Brukertilfredshet personer med utviklingshemming         
Trivsel 5,3    

5,6 

Brukermedvirkning 4,8    
5,4 

Respektfull behandling 5,1    
5,1 

Tilgjengelighet       
Fysisk miljø       
Informasjon 4,8    

5,3 

Personalets kompetanse       
Samordning mot andre tjenester       

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning       
Venteliste omsorgsbolig 7 7 8 5 

Venteliste Boas 19 16 20 15 

Faglig kvalitet       
Antall årsverk med høgskoleutdanning 37,8 41,1 40,92 40,81 

Antall årsverk med fagutdanning 51,29 52,2 56,8 56,8 

Antall årsverk ufaglærte 21,00 20,1 18,68 18,68 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e
 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet       
Oppgavemotivasjon   4,6  

4,6 

Mestringstro   4,5  
4,5 

Selvstendighet   4,5  
4,5 

Bruk av kompetanse   4,6  
4,6 

Mestringsorientert ledelse   4,2  
4,2 

Rolleklarhet   4,4  
4,4 

Relevant kompetanseutvikling   4,2  
4,2 

Fleksibilitetsvilje   4,6  
4,6 

Mestringsklima   4,3  
4,3 

Nytteorientert motivasjon   4,8  
4,8 

Målt 

kvalitet 

Fravær       
Samlet fravær 8,1 % 7,2 % 8,7 % 7,0 % 

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

Korttidsfravær 1,1 % 1,2 % 1,6 % 1,0 % 

Deltidsstillinger       
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse   62,00 % 62 % 70 % 

Antall ansatt med mindre enn 50% 48 39 36 35 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes       
Avvik i forhold til budsjettramme 1,2 % -1,8 % 1,6 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift       
Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker       
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Kvalitet: I etterkant av brukerundersøkelsen har tjenesteytingen til brukere/pasienter hatt stort fokus. Enheten 

har hatt fokus på måten vi yter omsorg på hjelp til selvhjelp, for å øke/ivareta den enkelte brukers mestringsevne 

og livsglede. Vi arbeider med arbeidstidsordninger og tilstrebe flest mulig 100% stillinger, dette for at bruker-

ne/pasientene skal få færre ansatte å forholde seg til og hverdagen skal bli mer forutsigbar. Rett hjelp til rett tid. 

Bedre informasjonsflyt og større brukermedvirkning er viktige tema. Dette gjøres ved å ha et grundig første-

gangsbesøk med pas/pårørende og ved å ha en god, ryddig og informativ pasient/brukerperm. Samtale med 

pårørende/bruker x 1 pr. år i boligene og Boas. Et nytt kvalitetssystem med prosedyrer og avviksbehandling er 

på plass, det skal bidra til å høyne kvaliteten på tjenesten. Enheten har utviklet tjenestekriterier og standard på 

helse- og omsorgstjenestene i kommunen sammen med OHS og Helse og Familie dette for klar gjøre hva som 

kan ytes av tjenester.                                                                                                                                               

Dagtilbud for personer med demens: Sokkel i Engveien er tatt i bruk 5 dager pr.uke. Lokalene fungerer godt 

og kapasiteten er godt utnyttet.                                                                                                                

Demensteam fungerer godt og antall henvendelser øker. De deltar i prosjektet Aktivitesvenn. Mål: gi personer 

med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.                                                                                                                                                   

Avlastning: Avlastningstilbudet for unge brukere med særskilte behov i Engveien fungerer godt, behovet er 

avtagende fordi brukere har flyttet til egen omsorgsbolig/ ut av kommunen.  

Bjørndalshagen dagsenter: Dagtilbud til voksne funksjonshemmede som er godt etablert. Ledig kapasitet.                                                                                                                                                         

Folkehelse: Prosjektet "Livsglede for eldre" sammen med Oppdal videregående skole er et godt tilbud for å 

høyne livskvaliteten for mange eldre og funksjonshemmede. Folkehelsegruppe for voksne i kommunen er etab-

lert og der bidrar enheten med diabetessykepleier, fag. sykepleier og hverdagsrehabiliteringskoordinator. Grup-

pa arrangerer helsestasjonsdag for voksne med vaksinering og faglig veiledning.                                                                                         

Hverdagsrehabilitering, dvs rehabilitering og forebygging mens brukeren bor i eget hjem. Dette er et tverrfag-

lig samarbeid med fysio/ergo. Enheten har etablert en hverdagsrehabiliterings koordinator, og behovet for tje-

nesten er økende. Enheten har utvidet fra 20 til 40% stilling innenfor egen ramme.                                                                                                                  

Aktiviteskontakter: Enheten arbeider med å få til gode brukerrettet ordninger for å høyne kvaliteten på tjenes-

ten. Behov for tjenesten er stabilt. Det er satt ned et tverrfaglig team i samarbeid med Helse og Familie.                                                                                                                                                           

Ungdom i aktivitet: En utfordring enheten har fokus på er å utvikle et tilbud for ungdom med særskilte behov 

som skal etablere seg, og som ikke har behov for heldøgns omsorgstjenester. Dette er en økende gruppe og vi 

har en utfordring med å finne varig tilrettelagt aktivitetstilbud da Vekst ikke har kapasitet. Det er satt ned et 

tverrenhetlig team som skal se på dagtilbudet for denne gruppen.                                                             

Boveiledning: Er en tjeneste som øker sterkt i omfang. Der er det etablert et tverrfaglig team sammen Helse og 

Familie som skal sikre at brukerne får rett bistand til rett tid. Enheten har fått prosjektmidler for å se på velferds-

teknologiske løsninger for denne gruppen.  

Heldøgns boliger for utviklingshemmede: Større pågang etter bolig med heldøgns tjenester enn det vi klarer å 

innfri. Deler av boligmassen er gammel og boligene store. Det er utfordrende å sette sammen brukere som 

fungerer godt sammen i store boliger.” Risikoen” med dette kan være at pårørende til nye brukere velger å kjøpe 

egen bolig som utløser dyre tjenester.                                                                                                  

Ressurskrevende brukere: Utfordring å få til gode tjenester til brukerne fordi de utløser omfattende og store 

tjenester som er uforutsigbare i omfang. Enheten har sammen med bruker valgt å kjøpe tjenester fra et privat 

firma som er gode på å yte tjenester til denne type brukere. Dette for å gi bruker et best mulig tjenestetilbud.                                                                                                                                                        

Rus og psykiatri: Stabil etterspørsel etter tjenester til brukergruppen med sammensatte behov innen rus og 

psykiatri. Det har vært gjennomført møter for ansatte med kunnskapsoverføring ad felles brukere.                                                                                                                                                               

Boas: Alle leiligheter er bebodd og huset fungerer godt etter og beboerne gir inntrykk av å trives, noe brukerun-

dersøkelsen viser. Mange av beboerne har store tjenestebehov (somatiske lidelser og stor grad av demens) 

.Enheten har fått friske midler og bemanning er økt på helg, det fungerer godt. Kompetanseheving er gitt to 

sykepleier som skal bistå Demensteam med utredning.                                                                                               

Hjemmesykepleie: God kompetanse til å ta imot dårlige utskrivningsklare pasienter. Tilgangen på  feriepasien-

ter er stabil men uforutsigbar. Enheten deltar i Prosjektet ”Samstemming av legemiddlelister” gjennom Trygge 

hender. Målet er at alle brukere/pasienter over 67 skal gjennomgå legemiddellisten sin x 1 pr .år.  En ser en 

økning av søkere på omsorgslønn. Antall trygghetsalarmer har gått ned fordi mange eldre flytter til boliger hvor 

alarmene ikke kan benyttes pga utfasing av det analoge nettverk. Det er satt ned en gruppe som jobber med 

velferdsteknologiske løsninger. Er i disse dager i møte med annen kommune for å se på aktuelle løsninger. 

Antall vedtakstimer helsetjenester i hjemmet har økt betraktelig siste kvartal noe som har ført til at vi må leie 

inn ekstra personell for at pasienter skal få forsvarlig helsehjelp. 

Hjemmehjelp: Etablert samarbeid med hverdagsrehabilitering for å ivareta brukernes mestringsevne. Dvs at 

brukerne bidrar med det de klarer å utføre og opprettholder dermed sitt funksjonsnivå, og kan bo hjemme 

lengre. Dette har også ført til en reduksjon av antall timer tildelt pr. bruker.                                                                                                     

Enheten gjennomførte brukerundersøkelse i 2014 med meget godt resultat, snitt på 5,3. Fokusområdene etter 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

undersøkelsen: - jobbe med bedre brukermedvirkning og informasjon. Ny undersøkelse til høsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Iflg nye registreringskrav fra Helsedirektoratet via IPLOS veileder er hjemmesykepleie endret til helsetjenes-

ter i hjemmet. Med helsetjenester i hjemmet menes ulike helsetjenester som ytes til hjemmeboende. Derfor er 

ikke tallene fra tidligere år sammenlignbare. *Vedtakstimer PBO heldøgns omsorgsbolig brukes ikke lengre. 

*Timer praktisk bistand /BPA er derfor økt betydelig *Timer BPA 2015 falt ut ved 1 tertial og er nå rettet opp. 

Antall oppdrag hjemmesykepleie går ut pga overgang til arbeidslister i CosDoc. 

 

Medarbeidere 

Kompetanse/kvalitet: Enhetens mål er "Sammen om en bedre tjeneste" Rett kompetanse på rett sted. Faglige 

satsingsområder er demens, diabetes, ernæring, etikk, tvang/makt, aktiv omsorg, Livsglede og innovasjon.  

Enheten var med i prosjektet "Saman om en bedre kommune" - kvalitet og kontinuitet i pleie og omsorgstjenes-

ten -, med fokus på heltidskultur, omdømme, fravær og kompetanse. Enheten skal styrke den faglige og person-

lige utviklingen vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner, holdninger. Læ-

ring i hverdagen av hverandre ved å bruke heftet ”Arbeidsplassen som læringsarena”. Det er utarbeidet en stra-

tegisk kompetansestyringsplan sammen med OHS.  Fokuset i avdelingene er ulikt ut i fra behov: refleksjons-

grupper, lær og skap med brukerne, bedre møter og kompetanse (internundervisning, hospitering). For å heve 

kompetansen og kvaliteten på tjenesten har de fleste helsefagarbeidere/assistenter gjennomgått medikamentkurs 

og avlagt eksamen. Det skal gjennomføres intern undervisning x 1 pr mnd med ulike tema. Det har vært gjen-

nomført fagdager i etikk, tvang og makt og kognitivsvikt. Dokumentasjon og journalskrivning er et fokusområ-

de. Arbeidslister i CosDoc er tatt i bruk, dette vil sikre at det gis rett tjeneste ift innvilget vedtak. E-mld er inn-

ført og bruken øker i omfang. Dette fører til et bedre samarbeid mellom sykehus og fastlege, som igjen vil øke 

kvaliteten på tjenesten. 81 stk deltar Demensomsorgens ABC, dette vil føre til betydelig kompetanseløft for 

Oppdal kommune. 2 assistenter under utdanning til helsefagarbeidere.1 er  utdannet til sosionom/barnevern. 1 er 

under utdanning til spl.2 stk startet på desentralisert spl utdanning. 1 er under utdanning til vernepleier. Enheten 

har elever fra VG2/ VG1, lærlinger i helsefagarbeider faget, og studenter fra Høgskolen gjennom hele skoleåret. 

Flere personer er på arbeidspraksis fra NAV, Vekst og Flyktningetjenesten.                                                                                                                             

Arbeidsmiljø: Enheten arbeider med å få en "oss følelse" og at vi skal være stolte av å arbeide i Hjemmetjenes-

ten (Oppdal kommune), og  har hatt en samling for alle ansatte i høst, stor suksess. Medarbeidersamtaler skal 

gjennomføres. Enheten gjennomførte medarbeiderundersøkelse i 2015 med svært gode resultater. Fokusområ-

dene våre etter undersøkelsen er å bli bedre på Mestringsklima og Mestringsorientert ledelse. Det vi er fornøyde 

med er Oppgavemotivasjon og Nytteorientert motivasjon.                                                                                                                       

Sykefravær: Det er stort fokus på nærvær/fravær, både gjennom oppfølgning av den enkelte ansatte og generelt 

i enheten. Langtidsfraværet er 7,1% og kortidsfraværet er 1,6%.Fraværet økte etter jul og i den forbindelse har 

tillitsvalgte og verneombud hatt tema dag om arbeidsgiver og arbeidstager plikter og rettigheter ift med fravær. 

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 . Kvikk opp trimmen vår har blitt en stor suksess.                                                                                                                              

Heltidskultur: En tilstreber og øke opp stillinger til 100%, men har  utfordringer i boligene der antallet små 

stillinger har økt pga ny bruker med tjenester organisert som BPA. Dette jobbes det videre med.                         

*I  2015 tok vi i bruk en nyutviklet medarbeiderundersøkelse fra KS med andre indikatorer enn den vi tidligere 

har brukt. Resultatene er ikke sammenlignbare med tidligere undersøkelser, og derfor er historikk og målsetting 

fjernet fra målkartet. 

 

Økonomi 
Årsak til underforbruk er at vi har en bruker som oppholder seg i utlandet i perioder, og tjenester kjøpt og gitt i 

utland er billigere. Enheten vil da også få mindre refusjoner fra Helsedirektoratet. 

 

Tertialregnskap for hjemmetjenestene 

    Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note 

    31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 
  

380 Hjemmesykepleien 10 773 992 10 334 970 -439 022 16 010 000 1 

382 Boveiledn/hjemmehjelp/BPA 6 251 039 6 320 920 69 881 7 657 000 
 

383 Enhetsadm hjemmetjenester 1 718 357 1 919 476 201 119 2 796 000 2 

384 Bo- og aktivitetssenter 9 573 635 9 043 556 -530 079 13 904 000 3 

385 Bjerkevegen/avlastning 9 943 210 11 733 024 1 789 814 8 986 000 4 

386 Bjerkehagen/Mellomvegen 7 374 255 7 319 572 -54 683 7 076 000 
 

387 Dagaktivisering 3 383 880 3 403 878 19 998 5 470 000 
 

388 Mellomvegen 2 589 131 2 522 476 -66 655 2 733 000 
 

389 Sildrevegen avlastning 1 019 701 900 256 -119 445 1 372 000 5 

 
Sum ansvarsområde 52 627 200 53 498 128 870 928 66 004 000 
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 
 

 

 Sykefravær, kortid 

Overtidsgodtgjørelse 

-368.000 

-127.000 

Begrense innleie 

Unngå overtidsvakter 

2 

Statstilskudd  

 

Refusjon andre kommuner/kurs 

125.000 

 

78.000 

  Bli brukt til prosjekt ut 

året 

Blir brukt utover høsten 

3 

 

 

 Sykefravær, kortid 

Overtidsgodtgjørelse 

Fastlønn, underbudsjettert, 

fødselspenger tilbakebetalt 

annen enhet. 

-350.000 

  -46.000 

-110.000 

- 50.000 

Begrense innleie 

Unngå overtidsvakter 

 

4 

 

 

 Tjenester gitt i annet land 1.790.000 Ressurskrevende bruker, 

refusjon fra helsedirekto-

ratet ift bruk av ressurser, 

vil jevne seg ut ved årets 

slutt 

5 
 

 

 Ekstrahjelp vedr ny bruker 

overført fra institusjon 

-119.000 Begrense innleie ved 

mulighet. 

 

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Hjemmetjenesten 2 314 120 2 314 120 1 980 000 
 

334 120 

 

 

 

 

Sykehjemmet 

 
 

Fungerende enhetsleder  

Johan Rolvsjord 

Nøkkeltall for enheten 

 

  
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 35 431 38 504 39 241 39 683 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 1 376 1 656 1 438 1 438 

Fast ansatte (ex lærlinger, fra 2016 inkl. dialyse) 106 108 104 104 

Faste årsverk  (ex  lærlinger, fra 2016 inkl. dialyse) 63,87 67,53 67,67 67,67 

Andre nøkkeltall om enheten:     

  Antall innleggelser  100 128 89 114 

Antall døgn KAD (kommunalt akuttilbud)     

 

60 

Antall utskrivelser  117 146 126 129 

Antall døgn utskr.klare med betaling 75 18 105 150 

Beleggsprosent 100,25 96,92 96,92 97 

Antall dialysebehandlinger 633 594 638 624 

Antall røntgenundersøkelser 763 964 1 355 1 300 

Antall KADplasser     

 

1 

Antall sykehjemsplasser 62/64 62 62/61 61 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       

  Resultat for beboeren 5,7   

 

5,6 

Trivsel  5,8   

 

5,7 

Brukermedvirkning 5,7   

 

5,2 

Respektfull behandling 5,8   

 

5,7 

Tilgjengelighet 5,9   

 

5,8 

Informasjon  5,8   

 

5,8 

Generelt 6,0   

 

5,7 

Opplevd 

kvalitet 

Pårørendetilfredshet     

  Resultat for beboeren 4,6   

 

5,0 

Trivsel  5,0   

 

5,0 

Brukermedvirkning 4,3   

 

5,0 

Respektfull behandling 5,2   

 

5,4 

Tilgjengelighet 4,5   

 

5,0 

Informasjon  4,6   

 

5,0 

Generelt 5,1   

 

5,0 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning     

  Saksbehandlingstid   >31 <31 dgr <31dgr 

Iverksettingstid   >31 <31 dgr <31 dgr 

Antall innkomst- og årssamtaler   103 38 100 

Faglig kvalitet i pleie     

  Tilsynslege, årsverk 0,8 0,8 0,85 0,85 

Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk 18,83 18,99 18,99 19,39 

Personell m/fagutd. (fast), årsverk 28,43 27,83 27,83 30,93 

Ufaglærte i pleie, årsverk 0 2,9 2,9 0 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet     

  Oppgavemotivasjon   4 

  Mestringstro   4,3 

  Selvstendighet   4,2 

  Bruk av kompetanse   4 

  Mestringsorientert ledelse   4,1 

  Rolleklarhet   4,4 

  Relevant kompetanseutvikling   3,7 

  Fleksibilitetsvilje   4,5 

  Mestringsklima   4 

  Nytteorientert motivasjon   4,8 

  

Målt 

kvalitet 

Fravær     

  Samlet fravær 10,4 % 9,1 % 9,0 % 7,0 % 

Langtidsfravær 9,1 % 7,7 % 7,9 % 5,5 % 

Korttidsfravær 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % 

Deltidsstillinger     

  Gjennomsnittlig stillingsstørrelse  0,62 % 0,65 % 65 % 70 % 

Antall ansatt med mindre enn 50% 11 10 12 10 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes     

  Avvik i forhold til budsjettramme 1,1 % 0,5 % 4,4 % <1,5 

Kostnadseffektiv drift     

   Kostnad pr pasient/døgn 2 065 2 144 2 200 2 200 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Kapasitet brukere: Vi har pr august hatt 96 døgn med utskrivningsklare på sykehus som vi betaler 4505,-for pr døgn. 

Flere av de som kommer fra sykehus har fått behov for høyere omsorgsnivå i forhold til før innleggelse. Det fører til 

at vi ikke får frigjort tilstrekkelig plasser til kortidsplasser, noe som ansees nødvendig for å opprettholde god fleksibi-

litet med tanke på at pasientene med hjelp av kortere opphold på sykehjemmet kan bli boende lenger i egen bolig. 

Sykehjemmet er godt i gang med prosessen for å bli livsgledesykehjem. Kommunal akutt døgnenhet er i regelmessig 

bruk og bidrar til å forebygge sykehusinnleggelser.  

Det er plan for brukerundersøkelse i løpet av høsten. 

Rtg: ordinær drift 3 dager i uken, hvor St Olavs hospital ansvarlig for driften. 

Dialyse er i ordinær drift 3 dager i uken. Det har vært flere pasienter på gjestedialyse gjennom sommeren. 

 

Medarbeidere 

Fravær – nærvær: sykefraværet totalt fram til august er på 9 %. For august ligger det på 7,6 %. Fraværet registreres 

å være noe lavere på sommeren. De faste ansatte har ferie og de som er sykmeldt avvikler også til en vis grad ferie. 

Korttidsfraværet holder seg forholdsmessig lavt, i snitt 1,3 % Ved langtidsfravær gjør arbeidets art det utfordrende å 

ha arbeidstaker i gradert sykmelding samtidig som det er behov for tilnærmet full innleie i turnusenhetene. Det er 

fokus på å ha nær dialog med arbeidstaker som har midlertidig redusert arbeidsevne.  

Kompetanse: Det jobbes videre demensomsorgens ABC. Det er i tillegg regelmessig internundervisning med mål om 

å holde ansatte faglig ajour i forhold til de krav vi stiller. Det er iverksatt årlig sertifisering på teknisk utstyr for alle 

ansatte. På grunn av turnus, medfører det mye oppmøte på fritid i forhold til oppsatt turnusplan. Det utløser høyt 

forbruk med innleie av ekstravakter da det vurderes at det ikke kan kjøres med redusert bemanning ved avspasering på 

grunn av driftens art. 

Frikjøpt tid til fagutviklingssykepleier har økt fra 20 til 40% med ressurser fra KAD. Det gir god mulighet til å holde 

KF kvalitet ajour med prosedyrer og revideringer av disse. Fagutviklingssykepleier bidrar til å implementere systemet 

blant de ansatte samt organiserer internundervisning. 

 

Det er fortsatt store utfordringer med å skaffe kvalifiserte vikarer, spesielt sykepleiere ved ferier og lengre fravær. Det 

gir utfordringer i forhold til kontinuitet, faglig kvalitet og slitasje på de ansatte som er til stede. Det var ikke søkere til 

sykepleierstillinger til ferieavviklingen. Det har ikke vært søkere på års-vikariat for sykepleier. 

Sykehjemmet har måttet bruke vikarbyrå for å dekke turnusen med sykepleier under ferieavviklingen, og det forventes 

at det må brukes også videre utover høsten. Kostnadsmessig koster det mer enn å ha egne ansatte, men det er ikke 

vært mulig å rekruttere selv på grunn av mangel på tilgang av personell lokalt. Det er også liten tilgang på studenter i 

”studentstillinger” da vi ligger for langt unna studiestedene. 

 

Oppdal kommune har 3 lærlinger som har tatt fagprøve i helsefagarbeiderfaget i vår. Det tas inn 2 nye lærlinger hver 

høst. Det var i vår få søkere til helsefagarbeiderfaget med skolerett slik at bare en lærling ble tilsatt, men Oppdal 

Kommune fortsetter samarbeid med Oppdal videregående om en lærling i Helsefagarbeiderfaget. Lærlingen jobber 1. 

året på skolen med elever med særskilte behov og 2. året i pleie og omsorg. 

Enheten har elever fra helsefag på videregående i praksis gjennom hele skoleåret. Dette er en gruppe vi ofte rekrutte-

rer vikarer fra. 

 

Økonomi 

Registrerte utgifter for utskrivningsklare pasienter pr august i år er på 441.490,- 98 døgn som det søkes tilleggsbevilg-

ning for. (regnskapsført så langt 283.815,-) 

Utgifter ut over budsjettert til syke og permvikarer, bruk av ekstravakter og overtidsbetaling gir også utslag på KLP 

og arbeidsgiveravgift. Det er i tillegg overført mange timer på timebank fra tidligere år som nå blir forsøkt tatt ut i 

inneværende år. På grunn av mangel på eksterne kvalifiserte vikarer i ferieperioden og ved sykefravær, har det blitt 

utstrakt buk av overtid. 

Nødvendig aktivitet med kompetansehevende tiltak og sertifisering i bruk av teknisk utstyr, som vurderes nødvendig 

for å opprettholde og utvikle forventet standard for eldreomsorgen, samt prosjekter som livsgledesykehjem og tidlige-

re prosjektet ”sammen om en bedre kommune” har medført høyt timeantall som skal tas ut i fri eller utbetales. Det 

vurderes at for å gi nødvendig helsehjelp til brukerne er det behov for vikarinnleie når arbeidstakere i turnus tar ut 

opptjent avspaseringstid i fritid. 

Periodisering av budsjett utløser noe ubalanse i forhold til tertial. Variable tillegg for høytider er ikke tatt hensyn i 

tertial, noe som gir antatt 400.000 i mindre avvik for perioden. Tilfeldige inntekter ligger etterskuddsvis, men noen 

utgifter ligger også i etterkant. Prognosen er forholdmessig større inntekt. 

 

Det vurderes videre som en stor utfordring med behov for oppgradering og tilleggsmoduler til dataprogramvare vi 

bruker i daglig arbeid. Det er stor teknisk utvikling innen it-området og det kommer stadig behov for oppdateringer 

for å følge utviklingen. Programvareoppdatering og oppfølging utløser ressursbehov det ofte ikke er lett å forutse i 

forkant. 
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Tertialregnskap for sykehjemmet 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016     

372 Syke- og fødehjem 27 102 246 25 406 594 -1 695 652 38 782 000 1 

373 Dialysebehandling 150 200 139 072 -11 128 0  

374 Røntgen 0 0 0 0  

377 Kommunalt akutt døgntilbud 609 929 580 966 -28 963 901 000  

 Sum ansvarsområde 27 862 375 26 126 632 -1 735 743 39 683 000  

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Variable tillegg for helligdager 

vil jevne seg noe ut over året. 

 

 

-400.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betaling for utskrivningsklare 

på sykehus, utgift tom august 

 

Salg av mat ligger under bud-

sjett, kapasitetshensyn 

 

Merforbruk variable tillegg 

 

Overtidsbruk på grunn av 

mangel på tilgang av eksterne 

vikarer. Ikke mulig å redusere 

drift i forhold til å kunne gi 

nødvendig helsehjelp. 

 

Bruk av ekstravakter på grunn 

av ekstra ressurskrevende pasi-

enter samt innleie på grunn av 

nødvendig aktivitet med kurs og 

faglig utvikling for ansatte. 

Turnus gir mye oppmøte på 

fritid ved møter og undervis-

ning som må kompenseres. 

 

 

 

-175.000 

 

 

-183.000 

 

 

-159.000 

 

-370.000 

 

 

 

 

 

-370.000 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Tilleggsbevilgning for 

estimert utgift pr august 

på utskrivningsklare 

 

 

 

 

 

Begrense bruk av overtid 

så mye som mulig. 

 

 

 

 

Vurdere redusert innleie 

ved fravær opp mot krav 

til utøvelse av nødvendig 

helsehjelp, samt merbe-

lastning på de som er på 

jobb. 

 

 

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

30.04.2016 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Sykehjemmet 1 438 075 1 438 075 1 186 000 0 252 075 



  Tertialrapport II 2016 
 

22 

 

Aune barneskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Øyvind Melhus 

Nøkkeltall for enheten 

 
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 26 192 26 274 28 003 30 584 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 990 1 357 2 457 2 000 

Fast ansatte  52 50 57 63 

Faste årsverk   46 44 48,7 52,5 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 379 368 414 406 

Kostnad pr elev 71 719 74 450 70 208 72 000 

Antall SFO-barn 105 100 100 100 

Kostnad pr SFO-elev 47 560 47 250 53 000 55 000 

Elever på lærerårsverk i ordinær undervisning 17,4 18,0 17,0 18,0 

Elever pr lærerårsverk totalt 12,3 13,4 13,0 13,0 

Andel elever med spesialundervisning 9,1 % 8,1 % 7,5 % 7,5 % 

 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet         
Støtte fra lærerne 4,8 4,5  

4,5 

Mobbing på skolen 4,8 4,9  
5,0 

Støtte hjemmefra 4,6 4,5  
4,5 

Læringskultur 3,9 4,1  
4,5 

Vurdering for læring 4,4 4,3  
4,5 

Felles regler 4,5 4,7  
4,5 

Motivasjon 4,4 4,1  
4,5 

Trivsel 4,7 4,4  
4,5 

Mestring 4,1 4,1  
4,2 

Elevdemokrati og elevmedvirkning 4,3 4,2  
4,2 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet       
Nasjonale prøver regning 5.tr. 47 50  

49 

Nasjonael prøver lesing 5.tr. 52 50  
51 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 49 48  
50 

Kartl. Lesing u.dir 1.trinn. Andel over kritisk grense. 83 % 94 % 86 % 90 % 

Kartl.regning u.dir 1.trinn. Andel over kritisk grense.   84 % 80 % 90 % 

Kartl. lesing U.dir. 2.trinn .Andel over kritisk grense. 91 % 87 % 87 % 92 % 

Kartl. regning U.dir. 2. trinn .Andel over kritisk grense. 80 % 67 % 68 % 85 % 

Kartl. lesing U.dir. 3.trinn .Andel over kritisk grense. 85 % 82 % 79 % 90 % 

Kartl.regning U.dir. 3.trinn. Andel over kritisk grense.   80 % 79 % 85 % 

Kartl.engelsk U.dir. 3.trinn. Andel over kritisk grense.   73 % 83 % 80 % 

Kartl. digitale ferdigheter U.dir. 4.trinn       

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet       
Oppgavemotivasjon   5   
Mestringstro   4,7   
Selvstendighet   4,9   
Bruk av kompetanse   4,9   
Mestringsorientert ledelse   4,7   
Rolleklarhet   4,7   
Relevant kompetanseutvikling   3,9   
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

Fleksibilitetsvilje   4,6   
Mestringsklima   4,4   
Nytteorientert motivasjon   5   

Målt 

kvalitet 

Fravær       
Samlet fravær 5,4 % 6,2 % 4,9 % 5,0 % 

Langtidsfravær 4,8 % 5,4 % 4,3 % 4,5 % 

Korttidsfravær 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % 

Deltidsstillinger       
Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 1 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes       
Avvik i forhold til budsjettramme 2,1 % 3,9 % -2,0 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Ledelsen og FAU har et godt samarbeid, og har jevnlige møter. Kontaktforeldrene er med og planlegger foreld-

remøtene sammen med kontaktlærerne.  

Elevrådet har jevnlige møter med rektor. 

Medarbeidere 
Sykefraværet har gått ned, noe vi er veldig godt fornøyd med. Vi har hatt personalseminar der teamsamarbeid og 

arbeidsmiljø var hovedtema. De ansatte har gitt gode tilbakemeldinger på seminaret. 

Økonomi 

I januar 2016 gikk leasingperioden for de gamle elev-PC-ene ut. Skolen måtte ta en avgjørelse på veien videre 

angående digitalt utstyr til elevene. For å være i tråd med utviklingen i samfunnet, ser vi at hver elev må ha sin 

egen PC/iPad. Vi valgte iPad av flere årsaker, bl.a. pga. pris pr. stk. og påloggingshastighet. For å innføre iPad i 

undervisningen, var det nødvendig med grundig kursing av lærerne, slik at de kunne utnytte dette utstyret i 

klasserommet. Kursingen har vært meget nyttig. Det var ikke budsjettert med denne kursingen, og den er dermed 

noe av årsaken til overskridelsen pr. 2. tertial.  

Trærne på den arkitekttegnede «Bølgen», som ligger midt i skolens uteområde, har råtnet og måtte fjernes  

(65 stk.). Arbeidet med å reparere dette er svært omfattende, og fører til store kostnader. Disse kostnadene var 

det ikke budsjettert med og må dekkes av enheten selv.  

Pga. iPad-satsinga og kostnadene på «Bølgen», ser vi oss nødt til å søke om bruk av disposisjonsfond innevæ-

rende år. 

 

Tertialregnskap for Aune barneskole 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016     

500 Aune barneskole 18 636 691 18 441 456 -195 235 28 680 000 1 

501 SFO Aune 1 427 127 1 223 000 -204 127 1 904 000 2 

 
Sum ansvarsområde 20 063 818 19 664 456 -399 362 30 584 000 

 
 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Andel statstilskudd: videre-

utdanning lærere og midler til 

tidlig innsats, ennå ikke brukt  

359.000 Innføring av iPad til elevene, 

leasing og opplæring. Ikke 

budsjettert. 

Reparering av lekeapparatet 

«Bølgen», ikke budsjettert. 

-392.000 

 

 

-162.000 

Bruk av disposisjonsfond 

2 

  Høyere lønnsutgifter enn bud-

sjettert. 

Færre elever på SFO enn for-

ventet. 

Kursutgifter høyere enn bud-

sjettert. 

-103.000 

 

-103.000 

 

-47.000 

Bruk av disposisjonsfond 
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Aune barneskole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Aune barneskole 2 456 859 2 456 859 918 000 
 

1 538 859 

 

 

Drivdalen skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder  

Beate Lauritzen 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 10 214 9 961 4 490 4 514 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 981 1 076 1 167 1 009 

Fast ansatte  19 18 8 8 

Faste årsverk   15,85 15,1 7 7,5 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 102 91 36 38 

Antall SFO-barn 7 8 9 13 

Elever pr lærer i ordinær undervisning 12,5 13,7 13,0 13,5 

Elever pr lærere totalt 9,0 9,2 9,0 10,0 

Andel elever med spesialundervisning 7,6 % 9,0 % 13,0 % 13,0 % 

 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet Drivdalen         
Støtte fra lærerne Ny 4,4  

4,5 

Mobbing 1,2 1,5  
0,0 

Støtte hjemmefra Ny 4,0  
4,2 

Faglige utfordringer Ny 4,1  
4,2 

Vurdering for læring Ny 3,4  
4,0 

Innsats Ny    
4,2 

Motivasjon 4,3 3,3  
4,3 

Trivsel Ny 3,7  
4,3 

Mestring 3,8 3,8  
4,3 

Elevdemokrati og elevmedvirkning 4,4 3,7  
4,2 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet Drivdalen       
Nasjonal prøve regning 5.tr. 

Unntatt off 

  
 

Nasjonal prøve lesing 5.tr.   
 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.   
 

Kartlegging lesing U.dir. 1. tr., andel over kritisk grense 100 % 100 % 88 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3.tr., andel over kritisk grense 60 % 100 % 100 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 1. tr., andel over kritisk grense   100 % 75 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 3. tr., andel over kritisk grense     100 % 100 % 

Kartlegging engelsk U.dir. 3. tr. , andel over kritisk grense     100 % 100 % 

Kartl. digitale ferdigheter  4.tr., andel over kritisk grense     80 % 100 % 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet       
Oppgavemotivasjon   4,1   
Mestringstro   4,4   
Selvstendighet   4,4   
Bruk av kompetanse   4,2   
Mestringsorientert ledelse   4   
Rolleklarhet   4,1   
Relevant kompetanseutvikling   2,6   
Fleksibilitetsvilje   4,4   
Mestringsklima   3,8   
Nytteorientert motivasjon   4,5   

Målt 

kvalitet 

Fravær        
Samlet fravær 8,4 % 14,9 % 3,2 % 6,0 % 

Langtidsfravær 6,9 % 13,9 % 1,0 % 5,0 % 

Korttidsfravær 1,5 % 1,0 % 2,2 % 1,0 % 

Deltidsstillinger       
Antall ansatt med mindre enn 50% 0 2 1 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes       
Avvik i forhold til budsjettramme  1,4 % 2,0 % 0,8 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger       
0 

Kostnadseffektiv drift       
Kostnad pr elev Drivdalen 129 366 120 000  

108 000 

Kostnad pr SFO-barn Drivdalen   48 000  
35 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Elevundersøkelsen blir gjennomført årlig på høsten. Resultater for 2016 finnes derfor ikke enda, men etterarbeid 

etter resultater for 2015 har pågått hele det siste året. Her har det vært spesielt fokus på elevmedvirkning, fore-

bygging mot mobbing og arbeid for et godt læringsmiljø. 

 

Nasjonale prøver for 5. trinn 2016 gjennomføres i oktober.  

Resultater på kartlegginger fra våren 2016 er gjennomgått i enheten, og det er satt inn tiltak der det har vært 

nødvendig 

Medarbeidere 

 

Det er ikke gjennomført ny medarbeiderundersøkelse, men tilbakemeldinger og et veldig lavt sykefravær fortel-

ler at det er stabilt og godt å være i jobb på enheten. 

Økonomi 

 

Etter et stort budsjettavvik første tertial er vi nå tilnærmet i balanse. Dette er regulert ifht ansettelser og lite 

innkjøp høsten 2015 

 

 

Tertialregnskap for Drivdalen skole 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    3108.2016 31.08.2016 31.08.2016     

520 Drivdalen skole 2 917 168 2 951 830 34 662 4 352 000  

521 SFO Drivdalen 113 892 102 954 -10 938 162 000  

 Sum ansvarsområde 3 031 060 3 054 784 23 724 4 514 000  

 

Drivdalen skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Drivdalen skole 1 167 418 1 009 418 135 000 
 

874 418 
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Lønset og Midt-

bygda skole 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Kjell Braut 

Nøkkeltall for enheten 

  
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 7 282 7 007 7 458 7 976 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 767 922 1 000 1 343 

Fast ansatte  14 15 15 15 

Faste årsverk   10,7 12,2 12,0 12,7 

Andre nøkkeltall om enheten:     

  Elevtall Midtbygda 64 68 

 

65 

Elevtall Lønset     

 

15 

Antall SFO-barn Midtbygda 11 8 

 

6 

Antall SFO-barn Lønset 1 8 

 

2 

Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning Midt-

bygda 11,1 9,8 9,0 11,5 

Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning Lønset 8,5 9,8 8,0 6,5 

Elever pr lærerårsverk totalt Midtbygda 10,5 8,0 9,0 9,0 

Elever pr lærerårsverk totalt Lønset 6,6 8,0 8,0 4,9 

Andel elever med spesialundervisning Midtbygda 2,4 % 8,8 % 8,5 % 9,2 % 

Andel elever med spesialundervisning Lønset 17,4 % 8,8 % 8,5 % 13,3 % 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet      

  Støtte fra lærerne 4,5 4,5 

 

4,3 

Mobbing 1,1   

 

1,0 

Støtte hjemmefra   4,4 

 

4,1 

Faglige utfordringer 4,1   

 

4,2 

Vurdering for læring   4,0 

 

4,3 

Innsats 4,0 4,4 

 

4,2 

Motivasjon   4,1 

 

4,3 

Trivsel 4,1 4,3 

 

4,5 

Mestring 4,0 3,9 

 

4,2 

Elevdemokrati og elevmedvirkning 3,7 3,8 

 

4,3 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet     

  Nasjonal prøve regning 5.tr. 

Unntatt off 

  

 Nasjonal prøve lesing 5.tr.   

 Nasjonal prøve engelsk 5. tr.   

 Kartlegging lesing U.dir. 1. tr, andel over kritisk gr. 80 % 74 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. tr, andel over kritisk gr. 80 % 92 % 87 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. tr, andel over kritisk gr. 100 % 86 % 85 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 1.tr, andel over kritisk gr.   80 % 93 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. tr, andel over kritisk gr. 100 % 84 % 67 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir 3.tr, andel over kritisk gr.   86 % 85 % 100 % 

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

 

100 % 

Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr     

 

100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet     

  Oppgavemotivasjon   4,6 

  Mestringstro   4,4 

  Selvstendighet   4,5 

  Bruk av kompetanse   4,7 

  Mestringsorientert ledelse   4,5 

  Rolleklarhet   4,6 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

Relevant kompetanseutvikling   3,9 

  Fleksibilitetsvilje   4,8 

  Mestringsklima   4,5 

  Nytteorientert motivasjon   4,8 

  

Målt 

kvalitet 

Fravær      

  Samlet fravær 2,0 % 10,0 % 3,2 % 3,5 % 

Langtidsfravær 0,0 % 8,2 % 2,4 % 3,0 % 

Korttidsfravær 2,0 % 2,5 % 0,8 % 0,5 % 

Deltidsstillinger     

  Antall ansatt med mindre enn 50%   1 1 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes     

  Avvik i forhold til budsjettramme    5,6 % 1,3 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger      

 

0 

Kostnadseffektiv drift     

  Kostnad pr elev Lønset     255 715 178 000 

Kostnad pr elev Midtbygda     116 000 105 000 

Kostnad pr SFO-barn Midtbygda     39 034 29 000 

Kostnad pr SFO-barn Lønset     

 

42 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Det er gjennomført nasjonale kartlegginger på 1.-3.trinn. Resultatene her er jevnt over bra. Vi er få elever, så en 

elev vil ha stort utslag på prosenten. Vi ser at elevene på de yngste trinnene jevnt over scorer høyt på kartleg-

ginger. Vi ser at innføringen av Ipaden i klasserommet har en positiv virkning, spesielt ift leseferdigheten. 

Medarbeidere 

Ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelser i år. Enheten har et veldig lavt sykefravær. Vi arbeider videre 

med kompetanseløftet med bruk av Ipad i skolen, dette er et kollektivt løft der alle ansatte har opplevd økt mest-

ring og kompetanse som igjen kommer elevene til gode. 

Økonomi 
Det er et lite pluss totalt for enheten etter 2.tertial. Dette vil utjevnes ut over høsten da vi pga. økt aktivitet gjen-

nom økt elevtall på Midtbygda, må ha inn flere ressurser. 

 

Tertialregnskap for Lønset og Midtbygda skole 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016     

530 Midtbygda skole 3 442 531 3 599 010 156 479 5 655 000 1 

531 SFO Midtbygda 122 438 111 850 -10 588 176 000  

540 Lønset skole 1 349 354 1 258 019 -91 335 2 019 000  

541 SFO Lønset 25 376 79 307 53 931 126 000  

 
Sum ansvarsområde 4 939 699 5 048 186 108 487 7 976 000  

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Det er foretatt en forskyvning av 

lønnsressurser mellom avdeling-

ene for å utjevne kostnader ut-

over høsten 

156.000   Utjevnes utover høsten 

 

Lønset og Midtbygda skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Lønset og Midtbygda skole 1 343 851 1 343 851 239 000 
 

1 104 851 
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Ungdomsskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Håvard Melhus 

Nøkkeltall for enheten 

 

  
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 23 700 24 427 25 232 26 769 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 2 393 1 719 732 732 

Fast ansatte  48 48 47 48 

Faste årsverk   43 42,5 41,75 42 

Andre nøkkeltall om enheten:         

Elevtall på ungdomstrinnet 272 251 266 260 

Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne 8 6 8 15 

Elevtall på Voksenopplæringa 30 35 39 60 

Elever pr.lærerårsverk i ordinær undervisning 15,8 14,2 14,3 14,5 

Elever pr.lærerårsverk inkl. spes.undervisning 

og språkopplæring 13,7 12,4 12 12 

Andel elever med spesialundervisning 9,5 % 9,5 % 9.5% 9,5 % 

Flyktningetjenesten:     

Flyktninger i integreringstilskuddperioden    95 

Flyktninger i introduksjonsprogram    60 

 

 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       

  Støtte fra lærerne 3,9 4,0 

 

4,0 

Mobbing 1,3 1,3 

 

1,0 

Støtte hjemmefra 3,5 4,1 

 

4,0 

Faglige utfordringer 4,1 4,2 

 

4,2 

Vurdering for læring 3,4 3,5 

 

4,0 

  Motivasjon 3,6 3,6 

 

3,7 

  Trivsel 4,1 4,3 

 

4,2 

  Mestring 4,1 4,1 

 

4,2 

  Elevdemokrati og elevmedvirkning 3,1 3,5 

 

3,5 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet     

  Grunnskolepoeng avgangselever 42,5 43,4 41,6 42,5 

Nasjonal prøve regning 8.tr. 47 48 

 

49,0 

Nasjonal prøve lesing 8.tr. 49 48 

 

51,0 

Nasjonal prøve engelsk 8.tr. 48 48 

 

50,0 

Nasjonal prøve regning 9.tr. 55 53 

 

56,0 

Nasjonal prøve lesing 9.tr. 56 54 

 

57,0 

Andel med direkte overgang til vg skole     

 

100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Flyktningetjenesten     

  Andel deltagere etter intro.program har begynt i arb. 

el.utd          

 

55 % 

Medarbeidertilfredshet     

  Oppgavemotivasjon   4,4 

  Mestringstro   4,7 

  Selvstendighet   4,9 

  Bruk av kompetanse   4,5 

  Mestringsorientert ledelse   3,9 

  Rolleklarhet   4,5 

  Relevant kompetanseutvikling   3,4 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

Fleksibilitetsvilje   4,4 

  Mestringsklima   4,5 

  Nytteorientert motivasjon   4,7 

  

Målt 

kvalitet 

Fravær     

  Samlet fravær 5,1 % 4,4 % 3,4 % 4,6 % 

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

Korttidsfravær 0,6 % 1,1 % 3,0 % 0,6 % 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Deltidsstillinger     

  Antall ansatt med mindre enn 50% 2 1 

 

1 

Bevilgningene overholdes     

  Avvik i forhold til budsjettramme -0,1 % -2,3 % 1,6 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift     

  Kostnad pr.elev 90 026 90 879 

 

110 000 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Det som er nye tall i målekartet 2.tertial for ungdomsskolen er grunnskolepoeng våren 2016. Grunnskolepoeng 

og eksamensresultat våren 2016 er vi godt fornøyd med. Vi ser en liten nedgang på grunnskolepoeng, men vi 

ligger fortsatt over landssnittet. Det er og viktig å være klar over at elever som går på grunnskoleopplæring for 

voksne er med i denne oversikten. 

På grunnskole for voksne har vi gode resultater våren 2016, 8 elever gikk opp til eksamen. De har gått videre til 

videregående. Fra høsten 2016 er det 30 elever som går på grunnskole for voksne av flyktningene. Målet er at 

halvparten skal ta eksamen våren 2017.  Det er en utvikling vi er godt fornøyd med. 

 

Medarbeidere 

Sykefraværet i 2.tertial er lavt. Vi har fått kvalifiserte søkere til stillinger vi har lyst ut, dermed klarer vi å ha 

kvalifisert personale til å undervise i alle fag. 

 

Økonomi 

Vi har et negativt avvik på ungdomsskolen. Dette skyldes i hovedsak at lærere som underviser på V.O er belastet 

ungdomsskolen. Dette gjør at V.O går tilsvarende i pluss. Dette forholdet vil bli justert i forbindelse med bud-

sjettprosessen i høst. 

 

 

 

Tertialregnskap for ungdomsskolen 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016     

532 Haugen Gård Leirskole 116 926 95 576 -21 350 189 000  

550 Ungdomsskolen 16 695 438 16 272 550 -422 888 25 442 000 1 

551 Voksenopplæring 79 259 758 905 679 646 205 000 2 

552 Grunnskole for voksne 835 291 852 090 16 799 933 000  

722 Administrasjon flyktninger 614 840 660 950 46 110 0  

 
Sum ansvarsområde 18 341 754 18 640 071 298 317 26 769 000  
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Negativt avvik på ungdomssko-

len skyldes at ca. ca.150 % stil-

ling på V.O har blitt belastet 

ungdomsskolen. Dette pga at 

stillingene har tilhørt ungdoms-

skolen tidligere, men har blitt 

overført V.O i løpet av året. Dette 

vil bli rettet opp i forbindelse 

med budsjettprosessen i høst. Det 

er og slik at en del utstyr til V.O 

er kjøpt inn i forbindelse med 

store innkjøp til ungdomsskolen.  

 

-422 888 

 

   

2 

Positivt avvik her har sammen-

heng med forklaringen til note 1. 

V.O går i overskudd på lønn pga 

ca. 150 % stilling er belastet 

ungdomsskolen. V.O kommer og 

bra ut pga at en del utstyr er kjøpt 

inn på ungdomsskolen sitt bud-

sjett. 

 

679 646 

 

   

 

 

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Ungdomsskolen 732 018 732 018 732 018 
 

0 
 

 

 

Kommunale  

barnehager 

 
 

Enhetsleder  

Ann Kristin Rosset 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 11 186 11 540 11 660 11 438 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 529 589 706 706 

Fast ansatte  28 30 29 29 

Faste årsverk   25,6 26 24,7 23,9 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall barn 101 107 102 101 

Antall plasser omregnet til over 3 år 120 120 120 120 

Antall kommunale barnehager 2 2 2 2 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 51 % 52 % 55 % 55 % 

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning 35 % 42 % 41 % 41 % 

Andel menn i faste stillinger 3,80 % 3,80 % 6,90 % 6,90 % 

Leke- og oppholdsareal pr plass 4,0m² 4,0m² 4,6m² 4,6 m² 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       

  Resultat for brukerne 5,2   

 

5,2 

Trivsel 5,2   

 

5,2 

Brukermedvirkning 4,8   

 

4,8 

Respektfull behandling 5,4   

 

5,4 

Tilgjengelighet 5,6   

 

5,6 

Informasjon 4,6   

 

4,6 

Fysisk miljø 5,0   

 

5,0 

Generell førnøydhet 5,3   

 

5,3 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning     

  Kapasitetsutnyttelse 100 % 100 % 100 % 100 % 

Faglig kvalitet     

  Antall  barnesamtaler pr.barn med de to eldste kullene 2 2 1 2 

Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging /  

tiltak for god språkutvikling 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutd 100 % 100 % 100 % 100 % 

Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler  pr.barn 2 2 1 ≥2 

Antall alvorlige skader hos barn 0 0 0 0 

Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene     6 

 

6 

 

Antall systematiske samtaler pr.ansatt angående resultatområder 4 2 

2 

 

4 

 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet     

  Oppgavemotivasjon   4,3 

 

4,3 

Mestringstro   4,2 

 

4,3 

Selvstendighet   4 

 

4,0 

Bruk av kompetanse   4,2 

 

4,2 

Mestringsorientert ledelse   4 

 

4,0 

Rolleklarhet   4,2 

 

4,2 

Relevant kompetanseutvikling   3,7 

 

4,0 

Fleksibilitetsvilje   4,3 

 

4,3 

Mestringsklima   4,1 

 

4,2 

Nytteorientert motivasjon   4,8 

 

4,8 

Målt 

kvalitet 

Fravær     

  Samlet fravær 6,8 % 4,5 % 9,9 % ≤ 6,0% 

Langtidsfravær 4,2 % 2,5 % 8,3 % 

 Korttidsfravær 2,6 % 2,0 % 1,6 % 

 Deltidsstillinger     

  Antall ansatt med mindre enn 50% 3 3 4 1 

Antall  fast ansatt med ufrivillig deltid 2 2 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes     

  Avvik i forhold til budsjettramme 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift     

  Kostnad pr. plass under 3 år 179 886 181 601 

  Kostnad pr. plass over 3 år 88 193 89 650 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Brukerundersøkelse er tenkt i november 2016. Barnehagene er fylt opp for høsten 2016. Det er ventelister i 

begge de kommunale barnehagene. Tre barn som ikke fikk plass i kommunale bhg pr 1/8, ønsker omplassering 

hvis det blir mulig. 

I 2016 har de kommunale barnehagene satt fokus på språk. Fokusområdet fra vårhalvåret videreføres til denne 

høstens satsning som er «et godt språkmiljø for alle barn». Dette er barnehagebasert kompetanseutvikling, sam-

men med de private barnehagene, som varer til høsten 2017. Å kunne kommunisere, uttrykke seg, og forstå er 

viktig å lære i småbarnsalder. Dette skal legge grunnlag for videre læring og inkludering opp igjennom utdan-

ningsløpet. Språket er viktig for læring. Læring for barn i førskolealder skjer i stor grad gjennom lek og sam-

handlinger med andre barn og voksne. Vi anser vår satsing på språk som helsefremmende arbeid. I tillegg jobbes 

det aktivt med fysisk aktivitet ute og inne samt godt kosthold. 

Medarbeidere 

Mestringstro og mestringsklima – Kommunale barnehager jobber for et klima der det vises takhøyde og raushet. 

Vi har en personalgruppe med stor flerfaglig kompetanse både blant pedagogene og fagarbeiderne. Vi ønsker å 

benytte den kompetansen som finnes, til det beste for barna og barnehagen. I forbindelse med økt mestringstro 

jobber barnehagene med ansvarliggjøring/myndiggjøring, gjennom fokusområder og beste praksis. 

 

Sykefraværet for 2. tertial har steget fra 1. tertial. Korttidsfraværet har gått ned, men legemeldt fravær har økt.  

 

Økonomi 
Budsjettavvik viser kr 134.157,- i overskudd for Pikhaugen - blir forklart nedenfor 

 

 

 

Tertialregnskap for de kommunale barnehagene 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016     

560 Pikhaugen barnehage 3 833 930 3 968 087 134 157 6 365 000 1 

562 Høgmo barnehage 3 223 737 3 160 130 -63 607 5 073 000  

 
Sum ansvarsområde 7 057 667 7 128 217 70 550 11 438 000  

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Tilskudd svømmeopplæring er 

mottatt, blir benyttet sept, okt og 

nov 

Lærlingetilskudd, mottatt mer 

enn budsjettert 

25.000 

 

 

16.000 

 

 

Budsjetterte lønnsutgifter 

overstiger regnskapsførte 

utgifter ved 211, styrket førs-

koletilbud 

Vedr sykmelding innleid vikar 

med lavere lønn 

61.000 

 

 

 

30.000 

 

 

 

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond kommunale barnehager 705 567 705 567 343 000 
 

362 567 
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Tekniske tjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder  

Thorleif Jacobsen 

 

Nøkkeltall for enheten 

  
2013 2014 2015 

Prognose 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 15 803 17 302 17 090 16 192 

Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr 26 148 28 921 34 604 34 955 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 1 130 1 278 0 0 

Fast ansatte  40 42 41 41 

Faste årsverk   35,27 35,87 34,87 34,67 

Andre nøkkeltall om enheten:       
Antall km veg grusdekke 20 20,5 19 18 

Antall km veg asfaltdekke 52 52 54 55 

Antall parkeringsplasser 210 210 210 210 

Antall veg- og gatelyspunkter 817 839 847 847 

Antall vannforsyningsabonnenter 2 450 2 460 2 513 2 585 

Antall meter vannledning 77 606 76 601 77 805 77 965 

Antall slamtømmeab. private anlegg boliger 877 861 820 824 

Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger   

 

1861 1904 

Antall avløpsabonnenter 2 598 2 609 2 671 2 747 

Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann) 67 772 67 936 67 872 69 300 

Antall avfallsab. bolig/leiligheter 2 640 2 616 2 680 2 715 

Antall avfallsab. fritidsboliger 3 569 3 604 3 716 3 752 

Antall utleieboliger 49 50 51 51 

Antall omsorgsboliger 80 100 101 93 

Klargjort industritomt pr 31/12 4200 m2 

100 000 

m2 

100 000 

m2 
70000m2 

Antall sentrumsnære ledige boligtomter 19 19 16 11 

Antall ledige boligtomter utenfor sentrum 5 8 7 5 

 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       

  Vann/avløp - resultat for brukeren   5,4 

 

>5 

Vann/avløp - tillit og respekt   5,8 

 

>5,5 

Vann/avløp - service og tilgjengelighet   5,6 

 

>4,6 

Vann/avløp - informasjon   5,0 

 

>4,8 

Vann/avløp - generelt   5,6 

 

>5,5 

Vann/avløp - snitt totalt   5,6 

 

>5,1 

Resultat for bruker vedr. vaktmestertj.     

 

4,5 

Kvalitet på utført vaktmesterarbeid     

 

4,6 

Service, tillit og respekt fra vaktmestertj.     

 

4,5 

Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.     

 

5,0 

Kvalitet på utført renhold     

 

5,0 

Service, tillit og respekt fra renholdspers.     

 

5,0 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet     

  Antall timer stengt veg   0 0 0 

Lekkasje vannledninger %   37 % 37 % 35 % 

Antall lekkasjereparasjoner vann   4 2 10 

Antall abonnenttimer uten vann   30 200 15 

Antall meter fornyet vannledning   692 150 500 

Antall ikke tilfredsstillende vannprøver     0 0 0 

Antall kjelleroversvømmelser avløp   0 0 0 

 



  Tertialrapport II 2016 
 

34 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2014 2015 
Tom 2. 

tertial 2016 
2016 

Antall meter fornyet avløpsledning   680 300 500 

Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsst. 

Andel materialgjenvunnet avfall på henteordning i % 25 % 24 % 23 % 25 % 

Antall utleieboliger (49) utleid til enhver tid     48 48 

Antallomsorgsboliger (98) utleide til enhver tid     88 90 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet      

  Oppgavemotivasjon   4,3 

  Mestringstro   4,5 

  Selvstendighet   4,7 

  Bruk av kompetanse   4,4 

  Mestringsorientert ledelse   4,2 

  Rolleklarhet   4,2 

  Relevant kompetanseutvikling   4,4 

  Fleksibilitetsvilje   4,5 

  Mestringsklima   4,1 

  Nytteorientert motivasjon   4,6 

  

Målt 

kvalitet 

Fravær     

  Samlet fravær   10,2 % 2,9 % 5,0 % 

Langtidsfravær   8,9 % 2,4 % 4,0 % 

Korttidsfravær   1,3 % 0,5 % 1,0 % 

Deltidsstillinger     

  Antall ansatt med mindre enn 50%   2 3 2 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes     

  Avvik i forhold til budsjettramme   2,7 % 

 

0,0 % 

Kostnadseffektiv drift     

  Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg 52 174 55 183 47 563 65 479 

Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl. 1 596 1 575 369 910 574 

Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt. 1 001 1 113 442 329 783 

Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. ledning 88 351 88 771 54 191 85 101 

Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3 2 365 2 365 2 365 2 365 

Årsgebyr Slamtømming bolig eks. mva.  inntil 4m3 1 655 1 655 1 700 1 700 

Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. ledning 118 690 127 066 74 007 121 882 

Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3 2 570 2 570 2 570 2 570 

Årsgebyr avfall bolig eks. mva 2 134 2 134 2 342 2 342 

FDV-kostnader pr. m2 eks. mva:     

  Skole, Barneh., Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalsh.     

 

570 

Trygdeboliger     

 

260 

Utleieboliger     

 

350 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Det er gjennomført brukerundersøkelse på vann- og avløpstjenesten i 2015. Det er ikke gjennomført bru-

kerundersøkelse siden 2013 på Vaktmester-, renholds og eiendomstjenesten. 

98% av antall abonnenttimer uten vann skyldes planlagt avstengning i fbm sanering ledningsanlegg. 

Medarbeidere 

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015 med nye indikatorer.  

Sykefraværet var på 2,9 % i 2. tertial 2016.  
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Økonomi 

Innenfor sjølkostområdene blir eventuelle overskudd/underskudd tilført/tatt av sjølkostfondene.  

Årsgebyrene for vann, avløp og avfall ligger under landsgjennomsnittet.  

På inntektssiden på kommunale bygg er en del budsjetterte inntekter for 2015 blitt inntektsført i 2016. 

 

FDV- kostnader for alle kommunale bygg blir av praktiske hensyn etterkalkulert ved framlegging av års-

regnskap. 

 

 

Tertialregnskap for tekniske tjenester 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016     

610 Kommunale veger 2 935 349 2 506 252 -429 097 3 510 000 1 

612 Parkeringsplasser 65 095 98 464 33 369 150 000 
 

613 Veg- og gatelys 315 829 526 830 211 001 758 000 2 

614 Vannverk -553 857 -265 632 288 225 -281 000 3 

616 Slamtømming 3 086 798 3 052 946 -33 852 -40 000 
 

617 Avløp og rensing -306 263 259 186 565 449 -297 000 4 

618 Avfallshåndtering 814 107 1 717 935 903 828 -281 000 5 

660 Boligområder 0 0 0 0  

670 Bygg- og eiendomsadministrasjon 1 508 417 1 505 484 -2 933 2 363 000  

671 Kommunale off. bygg 6 317 376 6 931 076 613 700 12 588 000 6 

672 Industriutleiebygg 9 922 71 746 61 824 116 000 
 

673 Festeavgifter 2 032 953 2 028 780 -4 173 2 279 000  

674 Idrettsanlegg 245 767 331 200 85 433 632 000  

675 Trygdeboliger -1 447 359 -1 619 176 -171 817 -2 042 000 7 

676 Utleieboliger -1 646 701 -1 402 672 244 029 -1 906 000 8 

677 Driftsoperatører 1 229 784 711 404 -518 380 0 9 

678 Renholdere 1 052 096 790 216 -261 880 0 10 

679 Statens hus -1 409 530 -1 131 320 278 210 -1 664 000 11 

680 Kantine 207 529 195 361 -12 168 307 000  

 
Sum ansvarsområde 14 457 312 16 308 080 1 850 768 16 192 000 

 
 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Merforbruk reasfaltering er noe 

forskjøvet ift. plan. 

-185.000 Merforbruk vedlikehold vin-

ter. 

 

-252.000 

 

 

2 

Mindre utgifter til materiell og 

drift- og vedlikehold grunnet 

forskyving av arbeider. Arbeider 

med utskifting gamle armaturer 

pågår. 

192.000 Mindre utgifter til strøm 22.000  

3 

Mindre utgifter til materiell og 

drift- og vedlikehold grunnet 

forskyving av mindre lednings-

arbeider, arbeid med sonevann-

målere o.l. 

Utgifter til verktøy og redskap er 

noe mindre enn planlagt. 

239.000 

 

 

 

 

46.000 

   

4 
Mindre utgifter til materiell og 

drift- og vedlikehold grunnet 

331.000 

 

Mindre inntekter på årsgebyr 

Mindre utgifter til strøm 

-148.000 

36.000 
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

forskyving av mindre lednings-

arbeider. 

Kjemikalier bestilt, ikke mottatt 

faktura enda 

Utlevering av kompost er noe 

forskjøvet ift. plan. 

 

 

47.000  

 

45.000 

5 

Levering av avfall til gjenvin-

ning og restavfall er mindre enn 

planlagt. En del fakturaer fra 

mottak/leverandører går via NIR 

som medfører mer forsinkelser. 

Innkjøp materiell er noe forskjø-

vet ift. plan. 

782.000 

 

 

 

 

105.000 

Redusert behov for prøveta-

king 

65.000  

6 

Fordelte utgifter vaktmester  

Fordelte utgifter renhold 

Merutgifter brannvern 

84.000 

420.000 

-90.000 

Lav kraftpris 

Leieinntekt for 2015 

Økt vedlikehold bygn 

314.000 

98.000  

-150.000   

 

7 

  Merforbruk vedlikehold tryg-

deboliger 

Økte leieinntekter 

 

-322.000 

142.000 

 

8 

  Underforbruk vedlikehold 

utleieboliger 

Tilskudd Husbank kompetan-

seheving "bosetting av flykt-

ninger vedr 2015 

Økte komm. eiendomsgebyr 

144.000 

 

148.000 

 

 

-29.000 

 

9 

Fordelte utgifter vaktmester 

 

-151.000 Tilretteleggingstilskudd NAV: 

Mangel på tiltakshavere 

Montert varsellys på 5 biler 

Utkjøp av tidligere leaset bil 

Merforbruk materiell og utstyr 

-106.000 

 

-60.000 

-80.000 

-72.000 

 

10 
Fordelte utgifter renhold -458.000 Innsparte lønnsmidler 

Refusjon for 2015 

112.000 

81.000 

 

11 
Fordelte utgifter renhold 68.000 Leieinntekt for 2015 

Innbetaling for strøm for 2015 

80.000 

98.000 

 

 

 

 

Tekniske tjenester sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond tekniske tjenester 0 0 0 0 0 
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NAV 

Enheten setter måltall og 

rapporterer resultat i NAV-

systemet, og det er ikke 

utarbeidet eget målekart for 

bruk i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 
2013 2014 2015 

Anslag 

2016 

Budsjettramme (1.000 kr) 5 287 6 079 6 545 6 265 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 114 0 479 479 

Fast ansatte  3 3 3 3 

Faste årsverk   2,5 2,2 2,2 2,15 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Prosjekt gjeldsrådgiver sammen 

med Rennebu (årsverk) 
0,5 0 0 0 

Prosjekt rus sammen med Rennebu 

årsverk 
0 0 0 0 

Faste statlige årsverk 9,7 8,7 8,7 8,7 

Faste årsverk fra Rennebu kom 1 1 1 1,15 

Totalt antall ansatte  15 14 14 14 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

NAV Oppdal\Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen brukerperspektivet har vi 

gode resultater så langt i år. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi spesielt skal ha 

fokus på i år 2016 er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledig ungdom, arbeidsledige med 

ledighet over 6 mnd, sykefraværsoppfølging, bosatte flyktninger. I tillegg skal vi ha fokus på samarbeidet med 

lokalt næringsliv\markedsarbeid. Arbeidsledigheten er stabilt lav. Antall personer som står utenfor arbeidslivet 

på grunn av helseproblemer er redusert fra samme tid i fjor. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp for flykt-

ninger som fortsatt er i tilskuddsperioden (5 år) er på samme nivå som i fjor. Utbetaling av økonomisksosialhjelp 

til andre er ca kr. 100 000,- opp fra samme tid i fjor.      

Medarbeidere NAV Oppdal\Rennebu har lavt sykefravær og en god medarbeiderundersøkelse fra høsten år 2015. 

Økonomi Vi er pr. andre tertial noe over budsjett men forventer å være på budsjett ved årsslutt.       

 

Perioderegnskap for NAV 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016     

750 Nav administrasjon 1 163 681 1 050 260 -113 421 1 376 000 1 

752 Sosialkontortjeneste Rennebu 246 526 223 824 -22 702 0 
 

754 Andre tiltak 1 557 170 1 583 000 25 830 1 527 000 
 

755 Kvalifiseringsprogrammet 121 628 233 332 111 704 350 000 2 

756 Økonomisk sosialhjelp 3 349 277 2 941 332 -407 945 3 012 000 3 

757 Bekjempelse av barnefattigdom 23 470 -66 668 -90 138 0 
 

 
Sum ansvarsområde 6 461 752 5 965 080 -496 672 6 265 000  

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Lønnsutg til økonomisk rådgiver 

ikke budsjettert i høst da dette 

ikke var avklart.  Vi får refundert 

30 % fra Rennebu på denne st.  

 

-113.000   Forventet mindre bruk av 

lønnsmidler i oktober, 

november og desember på 

grunn av ledig stilling.  

Budsjettreguleres 

2 Mindre forbruk av Kvalifise- 111.000   Finne aktuelle kandidater 
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

ringsprogrammet på grunn av 

liten etterspørsel. 

 og program.      

 

3 

Utbetaling av økonomisk stønad 

til flyktninger i tilskuddsperioden 

(5 år). 

Utbetaling av økonomisk stønad  

-130.000 

 

-280.000 

  Redusert utbetaling av 

økonomisk stønad 2. 

halvår da flere brukere er 

over i arbeid, utdanning 

eller tiltak. 

Forventer økt overføring 

fra Invandrertjenesten 

som følge av utbetalinger 

av økonomisk stønad til 

de som fortsatt er i til-

skuddsperioden.   

Noe av avviket vil dekkes 

inn av mindre forbruk på 

kvalifiseringsprogrammet 

 

 

NAV sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2015 

Saldo 

31.08.2016 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond NAV 478 588 478 588 188 000 
 

290 588 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

K.styre 07/110 Rapport: Vurdering av habilitet 

og saksbehandling 
Ola Røtvei Rapporten ”Vurdering av habilitet og saksbe-

handling” 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, forelig-

ger. 

Viser til pkt 1.5.3 i høringsnotatet ang. 

”habilitet for ledere og styrerepresentanter 

mv. i offentlig eide selskaper.” 

Ikke fullført. 

Hensiktsmessig at arbeidet 

utsettes til etter konstitue-

ring av nytt kommunestyre, 

og ses i sammenheng med 

gjennomgang av bl.a. dele-

geringsreglement. 

K.styre 07/132 Festekontrakt Lainsbygrenda Dag H. Gorseth 1. Søknad fra NE datert 4. juni 2007, ved-

rørende eiendommen gnr. 294 bnr. 31, 

avslås og eksisterende festekontrakt opp-

rettholdes. 

2. Oppdal kommune sin eiendom gnr. 294 
bnr. 71 utlyses for utvikling i det åpne 

markedet hvor kravet om utleie inngår 
ihht gjeldende reguleringsplan.  Råd-

mannen skal i løpet av første halvår 2008 

komme tilbake med egen sak til Kom-
munestyret vedrørende prosess/vilkår for 

utvikling av eiendommene gnr. 294 bnr. 

71 og gnr. 294 bnr. 32. 

Fullført vedrørende pkt. 1. 

NE orientert om Kommune-

styrets vedtak. Pkt. 1. 

 

Ikke fullført vedrørende 

vedtak pkt. 2. Avventer 

detaljregulering i området. 

 

K. styre 10/38 Endring av reglement for 

kommunestyret 

Ola Røtvei Kommunestyret oppnevner gruppelederne 

som arbeidsgruppe for å vurdere om de 

spørsmålene/prinsippene som reises i inter-

pellasjonen og ordførerens svar skal innar-

beides i reglementet. Eventuelle endringer 

som fremmes legges fram for behandling i 

kommunestyret. Rådmannen bes utpeke 

sekretær for arbeidsgruppen. 

Ikke fullført. 

Hensiktsmessig at arbeidet 

utsettes til etter konstitue-

ring av nytt kommunestyre, 

og ses i sammenheng med 

gjennomgang av bl.a. dele-

geringsreglement. 

K. styre 11/17 Reguleringsplan for skiløype-

nettet i Oppdal 

Arild Hoel 1. Kommunestyret ber bygningsrådet, det 

faste utvalget for plansaker, om å sørge for 

utarbeiding av reguleringsplaner for skiløy-

penettet i Oppdal i tråd med bestemmelsene i 

kapittel 12 i plan og bygningsloven. 

2. Kommunestyret slutter seg til den etappe-

inndelingen som er skissert i saksinnledning-

en, og ber om at arbeidet med etappe 1 

igangsettes i løpet av 2011. 

3. Kommunestyret legger til grunn at Plan-

kontoret engasjeres for å bistå med utarbei-

ding 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 

 

Etappe 1 - Stølen - Fjells-

kolen - Vora er sluttbehand-

let i kommunestyret 

17.09.14. 

 

Etappe 2 – Stølen – Vangs-

lia er skrinlagt. 

K.styre 11/129 Finansiering - rettssak om 

Jernbanegjerdet langs Dovre-

banen 

Gro Aalbu 1. Staten v. Samferdselsdepartementet har 

anket dom i Frostating lagmannsrett vedr. 

gjerdet langs Dovrebanen videre til Høyeste-

rett. Anken tas til etterretning, og Oppdal 

Kommune v. ordfører følger saken videre til 

Høyesterett i samarbeid med advokatfirmaet 

Lund & co. 

 

2. Utgifter i forbindelse med ankesaken i 

Frostating Lagmannsrett i 2011, påløpende 

inntil kr. 210.000,-, dekkes opp over infra-

strukturfondet. Dersom kommunen vinner 

fram og får tilkjent saksomkostningene, skal 

beløpet tilbakeføres infrastrukturfondet. 

 

Ikke fullført. 

Saken gikk i Høyesterett 

13.-14. mars 2012. Høyeste-

retts dom falt 22.06.2012 

der 1.Staten v. Jernbanever-

ket frifinnes og slipper 

gjerdeplikt. 2. Partene bærer 

sine saksomkostninger selv. 

Det har vært møte i Oslo 

med advokatene, bondelaget 

og USS i oktober for å 

klarlegge konsekvensene av 

dommen, uten at konklusjon 

er fastsatt. Tiltaket er finan-

siert for 2011, vi har ikke 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

fått regning for 2012. 

Fremdeles ikke fått sluttreg-

ning. 

K.styre 14/80 Midtbygda skole 2015 – 

Anbud etter ny utlysning 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret ønsker å holde den planlagte 

fremdriften for Midtbygda skole, og øker 

investeringsrammen fra 37 til 47,1 mill. kr. 

Rådmannen bes om å legge inn fullfinansie-

ring av prosjektet gjennom økt låneopptak og 

momskompensasjon i budsjettforslaget for 

2015. 

Kommunestyret ser at økte rente- og av-

dragsutgifter vil forrykke den økonomiske 

balansen fra 2016 av, noe som må dekkes inn 

under neste økonomiplanrullering. Kommu-

nestyrets prioritering av eldreomsorgen i 

økonomiplanen 2015-18 står fast, og inndek-

kingen bør søkes løst innenfor skolesektorens 

samlede rammer. 

Ikke fullført. Bygg innflyttet 

januar 2016. Utenomhusar-

beider gjenstår. 

K.styre 15/2 Nedlegging av enten Drivdalen 

eller Vollan skole 

Leidulf Skarbø 1. I valget mellom nedlegging av enten 
Drivdalen eller Vollan skole forholder 

kommunestyret seg til de 5 alternative-

ne i beslutningsgrunnlaget som har vært 
ute på høring. Etter en totalvurdering 

har kommunestyret kommet frem til at 

Vollan skole skal legges ned.  Eventuel-
le justeringer av kretsgrensene avklares 

i forbindelse med egen sak, jfr. pkt 3.  

Drivdalen skole skal påkostes på en slik 
måte at kravene fra miljørettet helse-

vern imøtekommes, jfr. beskrivelsene i 

beslutningsgrunnlagets s. 17 og 18.  
Rådmannen bes om å legge frem en sak 

for kommunestyret slik at investe-

ringsmidler kan bli bevilget og tiltakene 
kan bli igangsatt i år. 

2. Nedleggingen skal iverksettes ved 

utløpet av skoleåret 2014/2015.  Kom-
munestyret legger til grunn at nedbe-

manning skal skje i form av naturlig 

avgang, og i det første skoleåret etter 
nedleggingen skal ikke budsjettgevins-

ten tas ut. Deretter tas gevinsten ut i 

tråd med kalkylene i beslutningsgrunn-
lagets  s. 24. 

3. Kommunestyret vil ha en vurdering av 

å forskriftsfeste skolekretsgrensene, og 
ber rådmannen om å legge frem et for-

slag for driftsutvalget.  Driftsutvalget 

bes deretter om å legge sin innstilling ut 
på høring. Saken skal sluttbehandles av 

kommunestyret i løpet av 2. halvår 

2015. 

Fullført. Vollan skole er 

nedlagt fra skoleåret 

2015/16 av. Bevilgning til 

Drivdalen skole er behandlet 

i k-sak 15/50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullført. 

 

 

 

 

 

 

 

Fullført 

K.styre 15/40 Selskapskontroll Oppdal Everk 

AS 

Torill Bakken Forvaltningsrevisjonsrapporten” Forvalt-

ningsrevisjon i selskapet Oppdal Everk AS” 

tas til etterretning. 

AS gjennomgår gjeldende eierskapsmelding 

og vurderer hvilke krav det er realistisk å 

kunne oppfylle. 

for kommunestyret. 

r-

mere kommunestyret om følgende spørsmål: 

 Selskapets driftssituasjon og mu-

ligheter til å kunne oppfylle krav i eiers-

kapsmeldingen. 

 Styrets vurderinger med bakgrunn 
i Reitenutvalgets rapport. 

Ikke fullført. Arbeidet vil bli 

samkjørt i forhold til vedtak 

i k-sak15/57 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

 Driftssituasjonen i Vitnett AS og 
hva selskapet tilfører innbyggerne 

i Oppdal knyttet til  leveranser av 

bredbånd. 

Ordføreren bes om å rapportere til kontroll-

utvalget om iverksatte tiltak innen 31.12.15. 

K.styre 15/50 Påkostning  Drivdalen skole Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret bevilger 3,9 mill til påkost-

ning av Drivdalen skole. Bevilgningen 

erstatter tidligere bevilgede midler til totalre-

novering. Investeringen finansieres med 3,15 

 mill i eksterne lånemidler og 0,75 mill i 

momskompensasjon.  

Ikke fullført. Noe byggear-

beider gjenstår. 

K.styre 15/57 Eierskap til Oppdal Everk Leidulf Skarbø Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe 

som skal komme med en anbefaling om 

fremtidig eierskap til virksomheten som 

ivaretas av Oppdal Everk AS. Kommunesty-

ret finner det riktig at styret i selskapet gis 

mulighet til å  legge fram sin anbefaling om 

organisering til arbeidsgruppa med utgangs-

punkt i vedtatte forskriftsendring og lovend-

ring som er bebudet høsten 2015.  

Arbeidsgruppa gis følgende mandat: 

 Foreslå en ny eierskapsmodell for 

Oppdal Everk AS sin virksomhet. 

 Klargjøre hvilken del av virksomheten 

kommunen ser det som formålstjenlig å 
være eier av.    

Rådmannen utpeker sekretær for arbeids-

gruppa. Kommunestyret oppnevner selv 

medlemmene. 

Det forventes at arbeidet blir sluttført i løpet 

av 1. kvartal 2016. 

Medlemmer i arbeidsgruppa: 

Kirsti Welander 

Heidi Pawlik Carlson 

Tor Snøve 

Stein Lauritzen 

Sigmund Fostad 

Ikke fullført. Kommunesty-

resak er planlagt til okto-

bermøtet. 

K.styre 15/61 Nyanlegg Stakksenget Vann 

og avløp – vurdering av an-

leggsbidrag i utbyggingsavtale 

Thorleif Jacob-

sen 

1. Kommunestyret vedtar å fremskynde for 

2015 kr 500.000,- til prosjektering av va-

anlegg, samt starte opp nødvendig erverv av 

ledningsrettigheter for strekningen Halset-

løkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4.  

 

Beløpet dekkes inn gjennom låneopptak og 

belastes område 614 og 617, med 50% på 

hvert. 

 

2. VA anlegget Halsetløkka – Stakksenget, 

jfr. vedlegg 4 søkes ferdigstilt i 2016 i tråd 

med vedtatt handlingsplan og utføres i sin 

helhet av Oppdal kommune.  Nedre Kinnpi-

ken hytteområde belastes med en forholds-

messig andel på kr 1.536.000,- av kostnads-

rammen på 5.120.000,-. 

 

Den forholdsmessige andelen kr 1.536.000,- 

skal innbetales fra Kinnpiken Utvikling AS 

til Oppdal kommune, slik:  Kr 768.000,- 

betales til Oppdal kommune ved dato for 

Oppdal kommune sin kontrakt med valgt 

entreprenør for VA anlegget fra Halsetløkka 

til Stakksenget. Resterende kr 768.000,- 

betales til Oppdal kommune pr. den ferdig-

Ikke fullført. Forslag til 

utbyggingsavtale er  over-

sendt Kinnpiken utvikling 

AS. 
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stillelsesdato som Oppdal kommune har 

avtalt med entreprønør på VA anlegget fra 

Halsetløkka til Stakksenget. 

 

3. Kommunens andel av prosjektet kr 

3.584.000,- finansieres med låneopptak.  

Låneopptaket vil bli belastet selvkostområ-

dene for vann og avløp (614 og 617) og som 

vil bli tatt inn i gebyrgrunnlaget for kommu-

nens abonnenter. 

 

Kommunens etablering av VA anlegg fra 

Halsetløkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4, 

forutsetter at det inngås enighet mellom 

Oppdal kommune og Kinnpiken Utvikling 

AS om en avtale/utbyggingsavtale for områ-

det som omfattes av detaljreguleringsplan for 

Nedre Kinnpiken hytteområde.  Rådmann bes 

igangsette forhandlinger om utbyggingsavtale 

som legges frem for kommunestyret til 

endelig godkjenning. 

 

K.styre 15/68 Hovedplan Avløp – utvidelse 

av budsjettramme 

Thorleif Jacob-

sen 

1. Kommunestyret godkjenner å øke kost-

nadsrammen for prosjektnnr. 6214 «Utarbei-

delse hovedplan avløp» med kr. 130.000,- fra 

kr. 150.000,- til kr. 280.000,-. 

2. Økningen i rammen på kr. 130.000,- 

finansieres med låneopptak på avløpsområ-

det. 

 

Ikke fullført. Arbeidet med 

hovedplanen pågår. 

K.styre 15/78 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

«Kvalitet på saksbehandling-

en» - byggesak 

Torill Bakken Forvaltningsrevisjonsrapport om” Kvalitet på 

byggesaksbehandlingen” av 17.08.15 tas til 

etterretning. Rådmannen bes om å følge 

revisjonens anbefalinger slik: 

Utarbeide interne skriftlige ruti-

ner/prosedyrer/veiledninger der de enkelte 

fasene i saksbehandlingsprosessen beskrives, 

hvilken dokumentasjon som må innhentes, 

hvilke krav forvaltningsloven stiller, hvilke 

paragrafer i plan- og bygningsloven ulike 

saker skal behandles etter, hvilke tidsfristbe-

stemmelser som gjelder, hvilke vurderinger 

som må gjøres etc. 

1. I større grad utnytte mulighetene i saksbe-

handlingssystemet ePhorte 5 mht. internkon-

troll og overvåking av tidsfrister. 

2. Innføre krav om dokumentasjon av møter 

og kontakt med søkerne. 

3. Etablere rutiner for å følge opp vedtatte 

byggesaker. 

4. Etablere rutiner for oppfølging av ferdigat-

test og brukstillatelse. 

5. Utarbeide en strategi for kommunens 

pliktige tilsyn med byggesaker etter plan og 

bygningsloven § 25-1, samt utarbeide en årlig 

rapport over tilsynsvirksomheten. 

1. Rådmannen bes om å rapportere 
iverksettelse av tiltak til kontroll-

utvalget innen 31. desember 2015. 

 

Fullført med unntak for pkt 

5. 

K.styre 15/118 Søknad om kommunalt til-

skudd til nye barnehageplasser 

i Drivdalen barnehage og 

Fagerhaug barnehage 

Dordi Aalbu 1. 

Oppdal kommune imøtekommer søknad om 

kommunal finansiering av to nye barnehage-

plasser ved Drivdalen barnehage. 

Fullført 
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2. 

Oppdal kommune imøtekommer søknad om 

kommunal finansiering av seks nye barneha-

geplasser ved Fagerhaug barnehage, forutsatt 

godkjenning av de nye plassene etter plan- og 

bygningsloven, miljøretta 

helsevern og barnehageloven. 

3. 

Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide en 

utredning om fremtidig barnehagestruktur i 

Oppdal der en ser på dimensjonering av 

antall nye plasser, geografisk plassering og 

eierskap. Utredningen legges fram for 

driftsutvalget før behandling av handlings-

plan 2017-2020. 

 

K.styre 15/125 Utvikling av kommunale 

utleieboliger 

Thorleif Jacob-

sen 

Tomtene i Luveien 7, 9, Ospveien 4 og 6 skal 

fremdeles eies av Oppdal Kommune da disse 

er store og sentrale tomter for kommunen. 

Dette er tomter som i dag og i fremtiden er 

velegnet både til utleie og evt fremtidige 

omsorgsboliger. OPS-løsningen på disse 

sentrale tomtene medfører at kommunen 

mister råderetten, og et salg etter 20 år er kort 

tid med tanke på fremtidige behov i sentrum.  

Det vil sannsynligvis alltid være behov for 

utleieboliger pga. forskjellige behov hos våre 

leietakere. Kommunestyret ber rådmannen 

utrede fullfinansiering av nybygg i Luvegen 

9 i forslag til handlingsplan 2017-2020.  

Salg av Roseringen 26, Mogopsvingen 1a-d 

og Skogly inntas som delfinansiering av 

utbyggingen i Luvegen 9. Videre skal tap av 

husleieinntekter ved eventuelle salg, innar-

beides i handlingsplan 2017-2020. 

 

Ikke fullført. Oppføring av 

nybygg er vedtatt i HP 

2017-20 for gjennomføring i 

2018. 

K.styre 15/131 Prosjekt Skifermuseum i 

Oppdal 

Inge Lauritzen 1. Kommunestyret ser på det framlagte 

forprosjektet som et spennende innspill i 

utviklinga av Oppdalsmuseet for framtida. 

Kommunestyret støtter vurderingen fra 

Oppdal Kulturhus KF der en ønsker å gå 

videre med skiferprosjektet som en integrert 

del av Oppdalsmuseet, og vil spesielt peke på 

mulighetene for å finne fellesløsninger på de 

områdene som nevnes i saksopplysningene.  

2. Kommunestyret fastslår at det er Oppdal 

kulturhus KF som har det administrative og 

økonomiske ansvar, samt ledelse av og 

styring med all aktivitet som foregår og som 

foreslås lagt til Oppdalsmuseet. 

 

Fullført 

K.styre 15/139 Bosetting av flyktninger Synnøve Slet-

vold 

Oppdal kommune skal bosette 27 flyktninger 

i 2016 og 30 som foreløpig tall i 2017. Råd-

mannen bes om å gjøre nødvendige forbere-

delser for også å bosette enslige mindreårige 

flyktninger innen andre halvdel 2016. Ret-

ningslinjer for bruk av flyktningefondet 

utarbeides.  

 

Ikke fullført. Arbeidet er 

igangsatt. 

K-styre 15/147 Utredning vedr. snøscooter-

løyper for fornøyelseskjøring 

Kirsti Welander Kommunestyret ber om at bygningsrådet 

igangsetter arbeidet med trasevalg for snø-

scooterløyper i Oppdal kommune.  

Ved første gangs fremlegging til bygningsrå-

Ikke fullført. 
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det redegjør rådmannen for innholdet i § 4a i 

forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark, 

og skisserer en plan for hvordan prosessen 

kan gjennomføres. 

 

K-styre 16/8 Sentrumsplan. Opparbeidelse 

av området Rv 70 - Skifer 

hotel 

Thorleif Jacob-

sen 

Kommunestyret ber rådmannen legge fram 

en plan for igangsettelse av omlegging av 

gang- og sykkelvegstrekningen langs Ålma 

fra jernbaneundergangen og til gangvegen 

ved gamle E6. 

Rådmannen forbereder sak med plan for 

igangsettelse til kommunestyremøtet den 13. 

april 2016. 

 

Kommunestyret vedtar å gjennomføre oppar-

beidelse av området Rv70 - Skifer hotel i 

Sentrumsplanen i tråd med «Forprosjekt – 

Alternativ 2», utarbeidet av Sweco/Roger 

Tokle AS, dat. 20.02.16, men justert med 

følgende prinsipper: 

 

● Gammel E6 mellom Skifer Hotell og 

Smak og behag har toveis trafikk for 

vareleveranser til Aunasenteret, og bus-
ser til Skifer hotel.  Dette arealet skal ha 

opphøyde gangfelt. Skråparkering mot 

Skifer Hotell. Skifermurer mellom ho-
tellet og Smak og behag fjernes sånn at 

det blir tilgang til butikker der. Denne 

gaten utformes sånn at det kan settes ut 

benker og beplantning på sommeren. 

Her kan det også legges til rette for 

målgang på f.eks. Enern. Dette området 
må man kunne stenge for trafikk ved 

behov. Dette i tråd med vedlagte skisse 

fra Kyrre Riise/Troll arkitekter AS.  

 

● Det legges høykvalitetsdekke (hel-

ler/stein eller annet) langs viste område 

i vedlagte skisse.  (Markering med tyn-
nere strek og lysere gråfarge angir hvor 

kommune og private anbefales å utvide 

høykvalitetsdekke). Fra Ottar Stenbergs 
plass og nordover brukes høykvalitets-

dekke i tråd med Swecos alternativ 2. 

Bruk av annet dekke er viktig for å ko-
de shared space fra normal gate.  

 

● BS 15 kan benyttes til å bygge nye 

utendørs møteplasser basert rundt akti-
viteter. Levende aktivitet skal gi natur-

lige møteplasser, og dette området lig-

ger også strategisk plassert mellom 
sentrumsgate, Aunasenteret og Domus.  

 

● BS 14 opparbeides midlertidig med 

beplantning, busker og trær, samt ben-

ker og gangveier slik at adkomsten mel-
lom sentrumsgate og parkeringsplass 

foran Aunasenteret er god. 

 

● Det såkalte “Husa-smuget” blir gang- 
og sykkelveg i tråd med den grønne ak-

sen i Oppdal+. Denne er avgjørende for 

å få til den sikre aksen når jernbaneun-

dergangen mot Kåsen-området blir rea-

lisert. (Inn- og utkjøring til parkerings-

plassen på tomt 284/85 legges via den 
store parkeringsplassen på tomt 280/7) 

Ikke fullført. 

 

Anbudskonkurranse for 

utførelse av arbeidene er 

gjennomført og kontrakt er 

inngått med entreprenør som 

starter opp arbeidene i høst. 

 

Forhandlinger med berørte 

grunneier er gjennomført og 

resultatet av forhandlingene 

legges fra for politisk god-

kjenning i september 2016.  

 

Arbeidet med å utrede 

framtidig behov for parke-

ring er gjennomført og 

legges fram for politisk 

behandling i september 

2016. 
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Rådmannen søker å gjennomføre prosjektet 

innenfor en kostnadsramme på kr. 14,0 mill. 

inkl. mva. Eventuelle overskridelser dekkes 

inn gjennom ordinært låneopptak på inntil 3 

millioner. Ytterligere overskridelser må evt. 

godkjennes av formannskapet. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med 

og inngå avtaler med berørte grunneiere i 

området om tilgang til grunn, felles oppar-

beidelse, herunder eventuell refusjon og 

grensesnitt for drift og vedlikehold av områ-

det.  Prosjektforslag, samt forslag til avtaler 

legges fram for formannskapet for godkjen-

ning før igangsetting av prosjektet. 

 

Kommunestyret ber rådmannen utrede fram-

tidig behov for parkering i og i umiddelbar 

nærhet av Oppdal sentrum.  Disse momente-

ne skal belyses særskilt: 

 

 Analyse av kapasitetsbehov i et 10-
20års perspektiv 

 Behov for flateparkering i sentrum 

 Behov og muligheter for innendørs 

parkeringsløsninger under bakken og i 
parkeringshus 

 Muligheter for finansiering av framtidi-
ge parkeringsløsninger 

 

Utredningen legges fram for kommunestyret 

seinest i september 2016. 

 

K-styre 16/17 Opparbeidelse Sentrumsplan, 

Gang- og sykkelveg langs 

Ålma 

Thorleif Jacob-

sen 

1. 

Rådmannen  gis fullmakt til å igangsette 

forhandlinger med berørte grunneiere om 

erverv av nødvendig grunn til gang- og 

sykkelveg langs Ålma. Resultatet av forhand-

lingene legges frem for formannskapet til 

godkjenning. 

 

2. 

Kommunestyret vedtar at rådmannen skal 

fremforhandle avtale om oppkjøp av del av 

gnr. 280, bnr. 96 (ca. 100m2) som inngår i 

byggeområde BS14. Resultatet av slik for-

handling legges frem for formannskapet for 

godkjenning. Etter at kommunen har fått 

hånd om hele BS14,  legger rådmann frem 

sak for kommunestyret med prosess for 

utvikling/salg av eiendommen BS14. 

 

3. 

Gammel E6 mellom Skifer Hotel og Smak og 

behag har toveis trafikk for vareleveranser til 

Aunasenteret, og busser til Skifer hotel.  

Dette arealet skal ha opphøyde gangfelt. 

Skråparkering mot Skifer Hotell. Skifermurer 

mellom hotellet og Smak og behag fjernes 

sånn at det blir tilgang til butikker der. Denne 

gaten utformes sånn at det kan settes ut 

benker og beplantning på sommeren. Her kan 

det også legges til rette for målgang på f.eks. 

Enern.  Dette området må man kunne stenge 

Ikke fullført. 

 

Forhandlinger med berørte 

grunneiere ved GSV – Ålma 

pågår. 

 

 

 

Forhandlinger med berørt 

grunneier ved BS14 er  

gjennomført og undertegnet 

utkast til makeskifteavtale 

legges fram for politisk 

godkjenning 06.10.16. 

Prosess for salg av BS14 

legges fram for Formann-

skapet il godkjenning 

06.10.16 med etterfølgende 

behandling i Kommunesty-

ret 19.10.16 

 

Anbudskonkurranse for 

utførelse av arbeidene er 

gjennomført og kontrakt er 

inngått med entreprenør som 

starter opp arbeidene i høst. 
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for trafikk ved behov. Kommunestyrets 

vedtak i møte 09.03.16,sak K16/8 forblir som 

tidligere vedtatt. 

 

4. 

Anbud bygges opp ved opsjoner, slik at evt. 

behov for saldering mot total kostnadsramme 

kan skje.  Følgende elementer kan vurderes: 

 Redusert bruk av høykvalitetsdekke 

 Redusert opparbeidelse BS 15 

 Ny G/S-veg langs Ålma 

 

5. 

Gjeldende kostnadsramme er kr. 19,7 mill. 

Av dette er kr. 5,7 mill. disponert nord for 

Rv70. Eventuelt behov for revidering av 

kostnadsramme legges fram for kommune-

styret etter gjennomført anbudsinnhenting.  

 

K-styre 16/23 Årsregnskap og årsmelding 

2015 for Oppdal Distriktsme-

disinske Senter KF 

Leidulf Skarbø Kommunestyret godkjenner årsregnskap og 
årsregnskap 2015 for Oppdal Distriktsmedi-

sinske Senter KF slik det er fremlagt. Det 

regnskapsmessige mindreforbruket på kr 
109.051,20 skal disponeres slik:  

- skal gå til dekning av udekket 

beløp i særregnskapets investeringsdel.  
08.954,20 skal avsettes til disposi-

sjonsfond i særregnskapet for foretaket. 

 

Fullført 

K-styre 16/24 Årsregnskap og årsmelding 

2015 for Oppdal kulturhus KF 

Leidulf Skarbø Kommunestyret godkjenner årsregnskap og 

årsberetning for 2015 for Oppdal kulturhus 
KF slik det er fremlagt.  

Kommunestyret legger til grunn at foretaket 

dekker inn de akkumulerte udekkede beløpe-

ne fra investeringsdelen på kr 133.923,- i 

2016-regnskapet. 

Fullført 

K-styre 16/25 Årsregnskap og årsmelding for 

2015 

Leidulf Skarbø 1. Årsregnskapet for 2015 godkjennes som 

fremlagt. Det regnskapsmessige mindrefor-

bruket på kr 3.286.047,09 avsettes til det 
generelle disposisjonsfondet.  

 

2. Årsmeldingen og årsrapporten for 2015 tas 
til orientering.  

 

3. På grunn av forsinket fremdrift i forhold til 
budsjetterte investeringsutgifter i 2015 

bevilges det følgende investeringsmidler over 

årets budsjett:  

Se tabell 

Fullført 

K-styre 16/26 Sluttrapporter for investerings-

prosjekt 

Leidulf Skarbø Kommunestyret tar de vedlagte sluttrapport-

ene for investeringsprosjekt til orientering. 

Fullført 

K-styre 16/27 Kontrollrapport skatt 2015 – 

skatteoppkreverfunksjonen 

Torill Bakken Kommunestyret tar sluttrapporten til oriente-

ring. 

Fullført 

K-styre 16/28 BOAS II – sluttrapport bygge-

prosjekt 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret tar sluttrapporten til etterret-

ning. 

Fullført. 

K-styre 16/29 Utbygging Demensbolig – 

prosjektorganisering og gjen-

nomføringsmodell 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret vedtar foreslått prosjektor-

ganisering og gjennomføringsmodell for 

prosjektet Demensboliger. 

Ikke fullført. Prosjektet er 

ute på ute på anbudsrunde. 

K-styre 16/30 Opparbeidelse Oppdal sentrum 

– areal mellom Skifter hotel og 

Smak og behag/G-sport 

Thorleif Jabob-

sen 

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinn-

ledningen.  

ing av oppar-

beidelse av arealet mellom Skifer hotel og 

Smak og behag/G-sport som beskrevet i 

saken og i tråd med skisse 2 (tegning utarbei-
det av Sweco, løpenr. 101, dat. 02.05.16)  

 

Ikke fullført. Anbudskon-

kurranse for utførelse av 

arbeidene er gjennomført og 

kontrakt er inngått med 

entreprenør som starter opp 

arbeidene i høst. 
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-

parken.  
 

Ottar Stenbergs plass må utformes i samar-

beid mellom Oppdal kommune, Frivilligsen-

tralen og Norges Veteranforbund for Interna-

sjonale Operasjoner, avd. Oppdal og tilpasses 

den øvrige tiltenkte virksomhet i parken, jfr. 

Plankontorets utarbeidete planer. 

Arbeid med flytting av Ottar 

Stenbergs plass pågår. 

 

 

 

K-styre 16/31 Søknad om kjøp av eiendom Thorleif Jabob-

sen 

Saksdokumenter forelå som nevnt saksinn-

ledningen:  
1. Oppdal kommunestyre gir Rådmann 

fullmakt til å fremforhandle avtale om salg av 

eiendommen gnr. 294 bnr. 30. Avtale om 
salg skal bygge på de prinsipper som er 

nedfelt i saksutredningen og vurderingen 

ovenfor. Resultatet av forhandlingene, avtale 
undertegnet av fester, skal legges frem for 

Oppdal Formannskap til endelig godkjen-
ning. Dersom fester ikke aksepterer de av 

kommunen fastsatte føringer, kan Rådmann 

bryte forhandlingene.  

Ikke fullført. Forhandlinger 

pågår. 

K-styre 16/32 Framtidig barnehagestruktur i 

Oppdal 

Dordi Aalbu Det skal på nåværende tidspunkt ikke gis 

kommunalt tilskudd til nye plasser i sentrum.  

Oppdal kommune er i en situasjon der det i 
sentrum er godkjent leke- og oppholdsareal 

som tilsvarer 32 plasser og som ikke er tatt i 

bruk. Prognosene for antall barn i 2021 øker 
med 14 barn. Dette gjør at det ikke er nød-

vendig med utbygging av ny kommunal 

barnehage. Med tanke på en fremtidig mulig 
knapphet på plasser, bør det utarbeides en 

beredskapsplan som vurderer utbygging av 

både kommunale, private og foreldredrevne 
barnehager i kommunen. I denne sammen-

heng vurderes også bruk av tomta i Bjørk-

moen. I tilfelle initiativ fra private barnehager 
som er samlokalisert med grendaskoler om 

kommunal overtakelse eller kapasitetsutvi-

delse bør oppvekstsenter utredes og en må se 
på eventuelle driftsmessige fordeler for både 

barnehage og skole. 

Delvis fullført. 

Utredningsarbeid ang. 

oppvekstsenter er i gang og 

behandles politisk i løpet av 

oktober. 

K-styre 16/33  Tilstandsrapport for grunnsko-

len i Oppdal 2015 

Dordi Aalbu Kommunestyret tar tilstandsrapporten for 

grunnskolen i Oppdal 2015 til orientering. 

Fullført 

K-styre 16/34 Lokal forskrift om hvilken 

skole de ulike områder i Opp-

dal sokner til 

Dordi Aalbu Lokal forskrift om hvilken skole de ulike 

områder i Oppdal kommune vedtas slik den 

foreligger. Eksisterende opptaksområder 

(kretsgrenser) skal fortsatt være gjeldende og 

utgangspunkt for hva som er nærskole for 

den enkelte elev. 

Fullført 

K-styre 16/35 Retningslinjer for vedtak og 

saksbehandling vedrørende 

skoleplass og skolebytte i 

Oppdal kommune 

Dordi Aalbu Retningslinjer for vedtak og saksbehandling 

omkring skoleplass og bytte av skole i Opp-

dal kommune vedtas. 

Fullført 

K-styre 16/36 Beitekartleggingen 2013-2015 

og oppstart med revidering av 

Beiteplan for Oppdal 

Gro Aalbu 1. Beitekartleggingen utført av Nibio i 2013-

2015 (Nibio-rapport 10/2015) med temakart 
tas til etterretning og benyttes videre som et 

verktøy/grunnlag i kunnskapsbasen til kom-

munen, samt ved rulleringsarbeid med kom-
muneplanens arealdel.  

2. Revidering av Beiteplan for Oppdal fra 

2009 starter umiddelbart og skal gjennomfø-
res vinteren 2016/17.  

3. Rådmannens forslag til styringsgruppe for 

arbeidet vedtas og som kommunestyrets 
representanter velges: Kari Toftaker og Idar 

Heggvold  

1. Fullført - Beitekartleg-

gingen  

 

 

 

 

2. Ikke fullført -Beiteplan 

skal det arbeides med i 

høst/vinter. 

K-styre 16/37 Forslag til revidering av kom- Vigdis L. Thun I medhold av plan og bygningslovens § 11- Fullført. 
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munedelplan for trafikksikker-

het for Oppdal 2014-2018 – 

Tiltaksdelen 

15, vedtas revideringen av handlingsdelen av 

kommunedelplan for trafikksikkerhet for 
Oppdal 2014 – 2018 med følgende endringer 

etter innspill i forbindelse med offentlig 

ettersyn og høring:  
Kapittel 5 TILTAKSPROGRAM  

5.10.1 Vurdere utforming og trafikksikkerhet 

i krysset Ola Setromsveg (gamle E6) v/ 
Sagtunet.  

5.12. Etablere turveg langs Ålma . Strek-

ningen krysser Ola Setromsveg (gammel E6 ) 
og inn på Inge Krokannsveg. (bak Prøven 

Bil)  

5.9.4. Etablere to nye fotgjengerfelt i Indu-
striveien.  

1. Ved Morkelvegen over Industrivegen og 

inn mot turvegen i Kåsen.  
2. Ved Rødskrubbvegen over Industrivegen 

og mot innfarten til Elgtjønna  

5.6.3 Gangvei med belysning langs Industri-
veien, fra krysset Kåsenvegen/Industrivegen 

til Fritidsparken.  

5.2. Øke hverdagsaktiviteten og redusere 
biltrafikken ved satsing på aksjon skoleveg 

og arbeidsveg i hele kommunen.  

5.9. Parkering og hente/bringe situasjonen 
ved Drivdalen skole vurderes i forhold til 

utforming og sikkerhet.  

Oppdal kommune søker fylket om penger til 
aksjon skolevei , 60% av  

investeringskostnadene må kommunen stille 

som egenandel, 40% fra fylket.  
Det har ikke vært søkt om aksjon skolevei-

midler de siste årene. Driftsutvalget henstiller 

til kommunestyret å ta dette med i handlings-

planen som skal vedtas 22.06.2016. Kommu-

nestyret ber rådmannen vurdere annen løs-
ning enn rundkjøring i krysset Aunevegen-

Bjerkevegen, jfr. pkt. 5-9 i tiltaksdelen. Det 

forutsetter at en annen løsning ivaretar tra-
fikksikkerheten på en god måte til en mer 

realiserbar kostnad. 

Det er utarbeidet en ny 

løsning i krysset Auneve-

gen/Bjerkevegen jfr. Pkt. 5 

– 9 i tiltaksdelen. 

K-styre 16/38 Rullering av Rusmiddelpolitisk 

handlingsplan for Oppdal 

kommune 

Frøydis Lind-

strøm 

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinn-
ledningen.  

Med hjemmel i alkoholloven § 1 – 7 d god-

kjenner kommunestyret foreliggende  
Rusmiddelpolitisk Handlingsplan for Oppdal 

kommune 2016 – 2020 med følgende:  

selge 
alkohol i gruppe 1 mellom kl.08.00 og 20.00 

på hverdager og mellom kl.08.00 og 18.00 på 

dager før søn- og helligdager, 1. og 17. mai  
26  

skjenketiden for alkoholhol-

dige drikker i gruppe 1 og 2 opprettholdes 
som i dag mellom kl. 06.00 - 03.00, og for 

alkohol i gruppe 3 mellom kl. 13.00 og 02.00  

gruppe 1 og 2 i skjenkesteder som ligger i 

tilknytning til skiheisene opprettholdes som i 

dag mellom kl. 12.00 - 02.00, og for alkohol i 
gruppe 3 mellom kl.16.00 og 02.00  

-, påske- 

og pinseaften, i tillegg til valgdager.  

barn og unge skal være skjermet for skjen-

king av alkohol når de benytte av barn og 
unge  

skjenkebevillinger  

om vilkår for å få bevilling videreføres  

s-

Fullført 
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klubben som i dag er på kr.90.000 årlig til 

kr.110.000 årlig. Et fast beløp på kr. 10.000 

avsettes i tillegg årlig til forebyggende tiltak. 

Beløpets størrelse skal stå proporsjonalt i 

forhold til gebyrinntektene.  

bevillinger ikke skal opphøre automatisk etter 

4 år. Vilkår for å få automatisk fornyet 

bevilling uten søknad er at det årlig innleve-

res vandelsvurdering fra skjenkeaktører samt 

at det ikke er noen endringer i drift.  

arbeid for barn og unge ved å innarbeide 

forslag til planens tiltaksdel i enhetenes 

handlingsprogram  

K-styre 16/39 Styreutnevnelser i aksjeselskap 

og kommunale foretak 

Kirsti Welander 1. Oppdal Kulturhus KF  
Tor Snøve - 2 år  

Gerd-Mette V. Drabløs - 2 år  
Ingrid Grøtte Johansson - 1 år  

Sivert Vindal - styremedlem - 1 år  

Olav Hoel, ansatterepresentant (velges ikke 
av kommunestyret) Varamedlemmer:  

Arnt Gulaker - 1 år  

Ingrid Mellem - 1 år  
Gunnar Myhre - 1 år  

Marianne Løkkheim, vararepr. for ansatte-

representanten (velges ikke av kommunesty-
ret)  

Gerd-Mette V. Drabløs, styreleder, 1 år  

Ingrid Grøtte Johansson, nestleder, 1 år  

2. Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF 

Ola Røtvei - 1 år  

Einar Skarsheim - 2 år  
Ingvill Dalseg - 2 år  

Bjørn Rogstad - 2 år  

Nina Mjøen - 1 år  
Ola Røtvei, styreleder, - 1 år. Einar Skars-

heim, nestleder, - 1 år.  

3. Plankontoret for Oppdal, Rennebu og 

Rindal  
Kirsti Welander, leder  

Ola Øie, nestleder  
Ingrid Grøtte Johansson – 1 år  

Ola Heggem  
Styret består av ordførerne i deltagerkommu-

nene og ett medlem som oppnevnes av 

deltagerkommunene i fellesskap. Rindal 
kommune er ny deltagerkommune fra 2015, 

og ordføreren i Rindal er styremedlem. Styret 

velges for 4 år og følger kommunevalgperio-
den. Styret velger selv leder og nestleder for 

2 år. Ordførerne deler på styreleder- og 

nestledervervene.  
Ordføreren i Oppdal er styreleder i 2016 og 

2017. Ordføreren i Rennebu var styreleder i 

2014 og 2015. Styret er konstituert.  
Ble ikke behandlet.  

4. Nordmøre Interkommunale Renovasjon 

(NIR) IKS  
Er oppnevnt av kommunestyret for valgpe-

rioden.  

Ble ikke behandlet.  

5. Revisjon Fjell IKS  
Er oppnevnt av kommunestyret for valgpe-

rioden.  
Ble ikke behandlet.  

6. Kontrollutvalg Fjell IKS  

Er valgt for denne valgperioden.  
Ble ikke behandlet.  

7. Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS  
Er valgt for denne valgperioden.  

Fullført 
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Ble ikke behandlet.  

8. Oppdal Everk AS  
Olav Bjørndal - 1 år  

Olav Skjøtskift - 2 år  

Cecilie Nitter - 2 år  
Mette Flotten - 1 år  

Petter Bye - 1 år  

Olav Bjørndal, styreleder, - 1 år.  

9. Vekst Oppdal AS  
Harald Sundseth - 2 år  

Arnt Gulaker - 1 år  
Arne Braut - 1 år  

Ingvill Dalseg - 2 år  

Sivert Sæther (ansatterepresentant) Harald 
Sundseth, styreleder, - 1 år.  

10. Oppdal Næringshus AS  

Styret i Oppdal Næringshus AS består i dag 
av Jan Bredeveien, styreleder, Bjørg Marit 

Sæteren og Trond Mesloe. Generalforsamling 

er avholdt.  
Ble ikke behandlet.  

DELEIDE AKSJESELSKAP  

11. Rosenvik AS  
Odd Gorseth, styremedlem - 2 år.  

12. Mediehuset OPP AS  
Kommunestyret vedtok eierskapsmelding den 
11.04.2012. Kommunestyret har bedt om at 

det blir igangsatt en prosess for salg av 6 

aksjer i Mediehuset OPP AS. Dette er ikke 
fullført, og kommunestyret har tatt dette til 

orientering.  

Ble ikke behandlet.  

13. Kommunekraft AS  
Oppdal kommune har ingen representanter i 

styret.  

Ble ikke behandlet.  

14. Trøndelag Reiseliv AS  
Oppdal kommune har ingen representanter i 

styret.  

Ble ikke behandlet.  

15. Norsk Bane AS  
Oppdal kommune har ingen representanter i 

styret.  
Ble ikke behandlet.  

16. Midtnorsk Fly og Luftsportsenter AS  
Ragnhild H. Skjevik er Oppdal kommunes 
representant i styret.  

K-styre 16/40 Valg av forliksråd – perioden 

2017–2020 

Gerd S. Måren Medlemmer:  

1. Trond Mesloe f. 31.05.52  
2. Erik Skjøtskift f. 03.02.61  

3. Bente Sande f. 09.10.51  

Varamedlemmer:  
1. Ellinor Svisdal f. 11.04.55  

2. Arne Hage f. 28.08.55  

3. Siv Anita Rise f. 01.11.77  

Som leder ble valgt Trond Mesloe. 

Fullført 

K-styre 16/41 Valg av meddommere – Sør-

Trøndelag tingrett – perioden 

2017-2020 

Gerd S. Måren Se tabell Fullført 

K-styre 16/42 Valg av lagrettemedlemmer og 

meddommere – Frostating 

lagmannsrett – 2017-2020 

Gerd S. Måren Se tabell Fullført 

K-styre 16/43 Valg av jordskiftemeddomme-

re – Sør-Trøndelag jordskifter-

ett – perioden 2017-2020 

Gerd S. Måren Se tabell Fullført 

K-styre 16/44 Verneområdene i Trollheiemn 

– oppnevning av grunneierre-

presentant til faglig rådgivende 

utvalg – valgperioden t.o.m. 

2019 

Gerd S. Måren Som grunneierrepresentant til faglig rådgi-

vende utvalg for verneområdene i Trollhei-

men for perioden 2016 – 2019 ble valgt Arnt 

Vasli. John Torve ble valgt som vararepre-

sentant. 

Fullført 
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K-styre 16/45 Trønders Matmanifest – signe-

ring 

Kirsti Welander Kommunestyret i Oppdal vedtar at Oppdal 

kommune ved ordfører signerer Trønders 

Matmanifest med Oi - Trøndersk Mat og 

drikke. 

Fullført 

K-styre 16/46 Godkjenning av kommunesty-

reprotokoll fra møte 25.05.16 

Kirsti Welander Kommunestyreprotokoll fra møte 25.05.16 

godkjennes. 

Fullført 

K-styre 16/47 Områdereguleringsplan for 

Gjevilvassveiene – sluttbe-

handling 

Jan Kåre Husa Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 
bygningslovens §11-15 at kommuneplanens 

arealdel endres i samsvar i med kart datert 

01.04.2016. Endringen omfatter: Fra Gjevil-
vassosen til Langodden i Gjevilvassdalen 

legges det inn formål turveg og samleveg. 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 
bygningslovens §12-12 områderegulerings-

plan Gjevilvassveiene datert 11.04.2016, med 

følgende endringer (framgår i kursiv):  
i-

velse, planbestemmelser og konsekvensut-

redning" endres til: Formålet med regule-
ringsplanen er å sikre bruken av veiene til 

preparerte skiløyper. Samtidig skal behovet 

for transport i forbindelse med tradisjonelt 
landbruk, fritidsbruk og vannkraftanlegg 

ivaretas resten av året. (Merknad fra Trønde-

rEnergi.)  

side 13 "planbeskrivelse, planbestemmelser 

og konsekvensutredning" endres til: Søknad 
om brøyting av veiene i vintersesongen skal 

behandles av kommunen så raskt som mulig 

og senest innen to uker etter mottatt søknad 
forutsatt at regionale og statlige myndigheter 

ikke må høres før vedtak kan fattes, jf. §19-1 

i Plan- og bygningsloven. Styret for Gjevil-
vassveien SA er høringspart i behandling av 

dispensasjonssaker. Søknad om dispensasjon 

må være begrunnet. Kommunen vil i sin 
behandling av søknader vektlegge synliggjor-

te behov i forbindelse med næringsutøvelse 

og drift og vedlikehold av vannkraftanlegg. 
Det kan også gis dispensasjon i perioder det 

ikke er snø. Ved innvilget dispensasjon til 

brøyting, kan det gis forlenget dispensa-

sjon hvis det ikke kommer snø etter at 

veien er brøytet. Det kan ikke påregnes å få 

dispensasjon til brøyting i forbindelse med 
avvikling av vinterferie og påskeferie. Ski-

løypa kan også benyttes som trasé for snøs-

kuter ihht. motorferdselloven. (Merknader fra 
Gjevilvassdalen hytteeierfore-

ning/Gjevilvassveiene SA v/ Styret og Trøn-

derEnergi.)  

enkel beskrivelse av potensiell skredfare, jf. 

side 18,19 i "planbeskrivelse, planbestem-
melser og konsekvensutredning"  

 
Kommunestyret viser forøvrig til saksinnled-

ning og vedtak i bygningsrådets sak 16/25, 

og finner at prinsippene i §§ 8 – 12 i natur-
mangfoldloven er ivaretatt.  

Fullført 

K-styre 16/48 Bompengefinansiering E6 

Vindåsliene – Korporals bru. 

Behandling i Oppdal kommune 

Jan Kåre Husa 1. Oppdal kommune gir sin tilslutning til at 

prosjektet E6 Vindåsliene–Korporalsbrua blir 
delfinansiert med bompenger.  

 

2. Det legges foreløpig til grunn en investe-
ringskostnad for prosjektet på 1650 mill. kr 

(Alle beløp i 2016-kroner). Endelige rammer 

(styrings- og kostnadsrammer) vil bli fastsatt 
etter ekstern kvalitetssikring (KS2). Det er 

forutsatt at 890 mill. kr av investeringskost-

naden finansieres med statlige midler. Bom-

Fullført 
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pengebidraget er foreløpig beregnet til 760 

mill. kr.  
 

3. Innkrevingen skjer i begge retninger i en 

automatisk bomstasjon som plasseres på 
Fossum.  

 

4. Bompengeperioden er avgrenset til 15 år.  
 

5. Oppdal kommune aksepterer gjennomsnitt-

lige bompengetakster på 37-41 (2016) kr i 
bomstasjonen på Fossum. Med gjeldende 

forutsetninger tilsvarer dette 38-43 (2016) kr 

per passering for kjøretøy i takstgruppe 1 og 
76-86 (2016) kr for kjøretøy i takst- gruppe 2.  

 

6. I tråd med nye takstretningslinjer legges 
det til grunn at trafikanter i takstgruppe 1 

som betaler med elektronisk brikke oppnår 

20 prosent rabatt. Det gis  
ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Det 

er forutsatt at bompengetakstene blir justert i 

samsvar med prisutviklingen.  
 

7. Kostnadsøkningen utover prisstigningen 

opp til kostnadsrammen for prosjektet skal 
dekkes med statlige midler og bompenger 

etter samme prosentvise fordeling som 

innenfor styringsrammen. Eventuelle over-
skridelser ut over kostnadsrammen er statens 

ansvar og dekkes med statlige midler.  

 
8. Dersom inntektene blir høyere og/eller 

finansieringskostnadene lavere enn forutsatt, 

skal bompengetaksten reduseres eller bom-

pengeperioden kortes ned. Endelig takst- og 

rabattsystem skal legges frem for lokalpoli-
tisk behandling i god tid før innkrevingen tar 

til.  

 
9. Dersom det etter at innkrevingen er igang-

satt viser seg at bompengeselskapets økono-

miske situasjon gjør det nødvendig, kan 
bompengeselskapet, etter avtale med Vegdi-

rektoratet, øke takstene med inntil 20 pst. ut 

over prisstigningen og/eller forlenge innkre-
vingsperioden med inntil 5 år.  

 

10. Oppdal kommune godkjenner at det blir 
satt opp bomstasjon på lokalt vegnett dersom 

det oppstår uønsket trafikklekkasje fra ny E6 

inn på lokalt vegnett.  
 

11. Oppdal kommune ber om at Sør–

Trøndelag fylkeskommune garanterer for 
nødvendige bompengelån for utbygging av 

E6 Vindåsliene–Korporalsbrua.  

K-styre 16/49 Reguleringsplan for Langberga 
hytteområde - sluttbehandling  

 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Langberga hytteområde. Vedtaket gjelder 

plankart datert 16.12.15, VA-plankart revi-
dert 16.12.15, og bestemmelser datert 

16.12.15. med følgende endringer:  

Pilsymbol som viser adkomst til tomtene tas 
ut av plankartet og VA-plankartet.  

Pkt. 6.2. i bestemmelsene får følgende ord-

lyd:  
Adkomst til den enkelte tomt tillates lagt over 

disse områdene i samsvar med godkjent 

situasjonsplan.  

Kommunestyret viser til saksinnledning og 

vedtak i sak 15/102, og anser at prinsippene i 

§§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt. 

Fullført 
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K-styre 16/50 Revisjon av delegeringsregle-

mentet for Oppdal kommune – 

arbeidsgruppas forslag 

Ane Hoel Kommunestyrets vedtak i sak K. 16/2 vedtas 

med følgende endringer:  
1. Vedlegg 6 pkt. 1.5.25 lov om barnehager § 

10 tas ut. I vedlegg 4 pkt. 1.3.4 § 10 og 11 

fjernes ordet «nye».  
2. I vedlegg 5 pkt. 1.3.1, lov om planlegging 

og byggesaksbehandling § 32 – 2 fjernes 

«som overstiger 10 000.»  
3. I strykes Friluftsloven § 3a Ferdsel på vei 

eller sti i innmark flyttes fra vedlegg 6 Pkt. 

1.5.3 til vedlegg 5 pkt 1.3.4.  
4. Klagesaker etter plan-/bygn.loven som er 

administrativt avgjort, skal fortsatt behandles 

av bygningsrådet før de sendes til fylkes-
mannen.  

Det er videre et mål at flere kommunestyres-

aker først behandles i driftsutvalget eller 
formannskapet slik at disse utvalga innstiller 

til kommunestyret innenfor sine ansvarsom-

råder.  
I tillegg oppfordres koordineringskomiteen til 

å ha regelmessige møter for å holde seg 

orientert om saker som er under forberedelse 
og avgjøre spørsmål om behandlings-

prosedyre, spesielt med tanke på totrinns 

politisk behandling. Både rådmannen og 
politikerne i koordineringskomiteen har et 

ansvar for at denne komiteen fungerer etter 

sitt mandat.  

Fullført 

K-styre 16/51 Søknad om alminnelig skjen-

kebevilling i Lady Dala 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Under forutsetning av innvilget serve-

ringsbevilling innvilges søknaden fra Lady 
Dala Hege Mellem om alminnelig skjenke-

bevilling for alkohol i gruppe 1 og 2.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2 
fastsettes fra mandag til torsdag mellom 

kl.16.00 og kl.00.00, fredag og lørdag mel-

lom kl.14.00 og kl. 01.00 og søn- og hellig-
dag mellom kl.16.00 og kl. 00.00 inne og ute 

alle dager.  

4. Under forutsetning av dokumentert god-
kjent prøve i alkoholloven og ingen innven-

dinger fra politiet eller NAV, godkjennes 

Hege Mellom som skjenkestyrer og John 
Vammervold som stedfortreder. Godkjen-

ningen gjelder så lenge Lady Dala har almin-

nelig skjenkebevilling for alkohol og så lenge 
styrer og stedfortreder har en vesentlig 

innflytelse i bedriften. Styrer og stedfortreder 

plikter hvert år å fremlegge vandel til bevil-
lingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 22.6.2016 

og så lenge det ikke foreligger endringer i 
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetning for året 
som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

Fullført 

K-styre 16/52 Søknad fra Baco AS om 

fornyelse av skjenkebevilling i 

Bakeriet SPRØ 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra BACO as om alminnelig skjen-

kebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 inne 

på areal merket «Kafè og Utvidet serverings-
areal» og ute - på avgrenset og merket områ-

de gjennom hele året i Bakeriet Sprø.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketidene for alkohol i gruppe 1 og 2 
fastsettes til kl.06.00-03.00 inne og ute. 

Fullført 
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Skjenketiden for alkohol i gruppe 3 fastsettes 

til kl.13.00-02.00 inne og ute.  
4. Som skjenkestyrer godkjennes Gina 

Schønheyder og som stedfortreder godkjen-

nes Jon Erik Schønheyder. Godkjenningen 
gjelder så lenge BACO AS har alminnelig 

skjenkebevilling i Bakeriet Sprø og så lenge 

styrer og stedfortreder har en vesentlig 
innflytelse i driften. Styrer og stedfortreder 

plikter hvert år å sende inn vandel til bevil-

lingsmyndigheten.  
5. Det stilles vilkår om at lokalet for skjen-

king i henhold til fremlagt plantegning 

markeres tilstrekkelig som et avgrenset 
område for skjenking både inne og ute.  

6. Bevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så 

lenge det ikke foreligger endringer i driften. 
Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte 

å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomsetning 
i året som gikk som grunnlag for kommunens 

beregning av skjenkebevillingsgebyr for 

neste år.  

K-styre 16/53 Søknad fra Bjerkeløkkja AS 

om fornyelse av skjenkebevil-

ling 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven § 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Bjerkeløkkja AS om alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 
i Bjerkeløkkja.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl. 06.00 og 03.00 hver dag 
og for alkohol i gruppe 3 mellom kl.13.00 og 

02.00 hver dag.  

4. Tone Grøtte godkjennes som skjenkestyrer 
og Laila Jørgensen godkjennes som stedfort-

reder. Godkjenningen gjelder så lenge Bjer-

keløkkja AS har alminnelig skjenkebevilling 
i Bjerkeløkkja og så lenge styrer og stedfort-

reder har vesentlig innflytelse i virksomhe-

ten. Styrer og stedfortreder plikter å levere 
inn vandelsvurdering årlig til bevillingsmyn-

digheten.  

5. Bevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så 
lenge det ikke er endringer i driften. Bevil-

lingshaver plikter årlig å levere revisorbe-

kreftede opplysninger om omsetningen i året 
som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyret neste år.  

Fullført 

K-styre 16/54 Søknad fra Bortistu Helmersen 

Weiseth om fornyelse av 

skjenkebevilling 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Bortistu Helmersen Weiset om 
alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 i Bortistu Gjestegard, både 

inne og ute.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl.06.00 og 03.00 ute og 
inne hver dag. Skjenketid for alkohol i grup-

pe 3 settes til mellom kl.13.00 og 02.00 ute 

og inne hver dag.  
4. Som skjenkestyrer godkjennes Linda Mai 

Helmersen Weiseth og som stedfortreder 

godkjennes Rune Weiseth. Godkjenningen 
gjelder så lenge Bortistu Helmersen Weiset 

har skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 

og 3 og så lenge styrer og stedfortreder har en 
vesentlig innflytelse på virksomheten. Styrer 

Fullført 
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og stedfortreder plikter hvert år å fremlegge 

vandel til bevillingsmyndigheten.  
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 
levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 

som har gått. Dette danner grunnlag for 
skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

K-styre 16/55 Søknad fra Cafe Ludvik AS 

om å fornye alminnelig skjen-

kebevilling i Baretta cafe & 

restaurant 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Cafe Ludvik as om å fornye sin 

alminnelige skjenkebevilling for alkohol i 
gruppe 1,2 samt bevilling for å skjenke 

alkohol i gruppe 3 i lukkede lag i Baretta cafe 

& restaurant.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl.10.00 og 17.00 mandag 
til torsdag og til kl.18.00 på fredag og lørdag. 

Skjenketid for alkohol i gruppe 3 settes til 

mellom kl.17.00 og 00.00 mandag til lørdag.  
4. Inger Berit Nilsen godkjennes som skjen-

kestyrer og Ludvik Hilmar Nilsen godkjennes 

som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så 
lenge Cafe Ludvik AS har alminnelig skjen-

kebevilling i Baretta og så lenge styrer og 

stedfortreder har vesentlig innflytelse på 
driften. Styrer og stedfortreder plikter hvert 

år å levere inn vandel til bevillingsmyndighe-

ten.  
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7 2016 og 

så lenge det ikke foreligger noen endring i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 
levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 

som har gått. Dette danner grunnlag for 
skjenkebevillingsgebyr neste år.  

Fullført 

K-styre 16/56 Søknad fra Cobra Låven AS 

v/Ole Dalen om fornyelse av 

skjenkebevilling i Låven 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknad om alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 i Låven inne og ute 
hver dag i perioden 1.januar til og med 

15.mai hvert år.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden er satt til mellom kl.15.00 og 
02.00 inne og ute hver dag mellom 1.januar 

og 15.mai hvert år.  

4. Som skjenkestyrer godkjennes Ole Dalen 
og som stedfortreder godkjennes Åshild 

Jakobsen. Godkjenningen gjelder så lenge 

Cobra Låven AS har alminnelig skjenkebe-
villing i Låven og så lenge styrer og stedfort-

reder har en vesentlig innflytelse på driften. 
Styrer og stedfortreder plikter å levere van-

delsvurdering årlig til bevillingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 
så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 
bevillingsmyndigheten om omsetningen for 

året som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyret neste år.  

Fullført 

K-styre 16/57 Søknad fra Coop Oppdal SA 

om fornyelse av skjenkebevil-

ling i Cafe Klu§ulen 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Coop Oppdal SA om alminnelig 

Fullført 
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skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 

samt for gruppe 3 i lukkede lag i Cafe 
Klau§ulen.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketidene for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl. 09.00 og 19.30 mandag 
til lørdag og mellom kl.12.00 og 17.30 på 

søn- og helligdag. Skjenketiden for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 til lukkede arrangement etter 
stengetid fredag og lørdag settes til mellom 

kl.19.30 og 02.00.  

4. Albert Hesjedal godkjennes som skjenke-
styrer og Siw Elin Storrø godkjennes som 

stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge 

Coop Oppdal SA har alminnelig skjenkebe-
villing i Cafe Clau§ulen og så lenge styrer og 

stedfortreder har vesentlig innflytelse i 

driften. Styrer og stedfortreder plikter årlig å 
sende inn vandel til bevillingsmyndigheten.  

 

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 
så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 
bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 

som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

K-styre 16/58 Søknad fra Grillkroa as om 

fornyelse av skjenkebevilling 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Grillkroa as om alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 
både inne og ute. Det er krav om at uteserve-

ringens areal er tydelig merket.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2 
fastsettes til mellom kl.11.00 og 02.00 ute og 

inne hver dag. Skjenketid for alkohol i grup-

pe 3 fastsettes til mellom kl.13.00 og 02.00 
ute og inne hver dag.  

4. Geir Hellsaa godkjennes som skjenkestyrer 

og Marit Aalmen Hellsaa godkjennes som 
stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge 

Grillkroa har alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 og så lenge styrer 
og stedfortreder har vesentlig innflytelse på 

virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter 

årlig å fremlegge vandel til bevillingsmyn-
digheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 
som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyr for neste år.   

Fullført 

K-styre 16/59 Søknad fra Grøseth Kafe as om 

fornyelse av skjenkebevilling i 

Grøseth kafe 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7 og 1-

7a og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Grøseth kafè as om alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 

i Grøseth kafè både inne og ute. Det er krav 
om at uteserveringens areal er tydelig av-

grenset og merket som beskrevet i søknaden.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2 
fastsettes til mellom kl.08.00 og 03.00 inne 

Fullført 
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og ute alle dager. Skjenketid for alkohol i 

gruppe 3 fastsettes til mellom kl.13.00 og 
02.00 inne og ute alle dager. 

4. Per Grøseth godkjennes som skjenkestyrer 

og Aud Grøseth Christensen godkjennes som 
stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge 

Grøseth kafè har alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol og så lenge styrer og stedfortreder 
har en vesentlig innflytelse i bedriften. Styrer 

og stedfortreder plikter hvert år å fremlegge 

vandel til bevillingsmyndigheten.  
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 
levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om  

omsetning for året som har gått. Dette danner 
grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste 

år.  

K-styre 16/60 Søknad fra Grøseth Kafe as om 

fornyelse av skjenkebevilling i 

Nabo’n 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7 og 1-

7a og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Grøseth Kafè as om alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 

både inne og ute. Det er krav om at uteserve-
ringens areal er tydelig merket og avgrenset.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl.20.00-01.00 mandag til 
torsdag, mellom kl. 20.00 og 03.00 fredag og 

lørdag og mellom kl.20.00 og 01.00 søndag 

og helligdag. Skjenketid for alkohol i gruppe 
3 settes til mellom kl.20.00 og 01.00 mandag 

til torsdag, mellom kl. 20.00 og 02.00 fredag 

og lørdag og mellom kl.20.00 og 01.00 søn- 
og helligdag.  

4. Per Grøseth godkjennes som skjenkestyrer 

og Aud Grøseth Christensen godkjennes som 
stedfortreder. Godkjenningen gjelder så lenge 

Nabo`n pub har alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1,2 og 3og så lenge 
styrer og stedfortreder har en vesentlig 

innflytelse i bedriften. Styrer og stedfortreder 

plikter hvert år å fremlegge vandel til bevil-
lingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetning for året 
som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

Fullført 

K-styre 16/61 Søknad fra Kongsvold Fjeld-

stue AS om fornyelse av 

skjenkebevilling 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknad om alminnelig skjenkebevilling for 
alkohol i gruppe 1,2 og 3 i Kongsvold Fjeld-

stue og Kongsvold kro. Med hjemmel i 
alkoholloven § 4-2 innvilges søknaden også å 

omfatte skjenking av eget tilvirket øl. Som 

skjenkeareal godkjennes spisesal, salonger, 
kro og møterom. Utendørs godkjennes søk-

naden om å skjenke alkohol i inntun og hage 

som er avgrenset med gjerder.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl.06.00 og 02.00 inne og 

ute hver dag. Skjenketiden for alkohol i 
gruppe 3 settes til mellom kl.13.00 og 02.00 

Fullført 
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inne og ute hver dag.  

4. Som skjenkestyrer godkjennes Knut J. 
Nyhus og som stedfortreder godkjennes Ellen 

Nyhus. Godkjenningen gjelder så lenge 

Kongsvold Fjeldstue AS har alminnelig 
skjenkebevilling for alkohol ved Kongsvold 

fjeldstue og kro og så lenge styrer og stedfor-

treder har vesentlig innflytelse på virksomhe-
ten. Styrer og stedfortreder må levere van-

delsvurdering årlig til bevillingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7 2016 og 
så lenge det ikke er endringer i driften. 

Bevillingshaver pålegges årlig å levere 

revisorbekreftede opplysninger til bevil-
lingsmyndigheten om omsetningen i året som 

har gått. Dette danner grunnlag for skjenke-

bevillingsgebyr neste år.  

K-styre 16/62 Søknad fra Magalaupe cam-

ping om fornyelse av skjenke-

bevilling 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Magalaupe Camping om almin-

nelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 
inne i resepsjon og pub samt utendørs. Det er 

et vilkår for servering utendørs at arealet det 

skal skjenkes i er tydelig avgrenset og opp-
merket.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden fastsettes til mellom 

kl.14.00-22.00 ute og inne alle dager.  
4. Som skjenkestyrer godkjennes Hallvard 

Fjeldsetnes og som stedfortreder godkjennes 

Anja Ivareng Moene. Godkjenningen gjelder 
så lenge Magalaupe Camping har alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og så 

lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig 
innflytelse på driften. Styrer og stedfortreder 

plikter årlig å fremlegge vandel til bevil-

lingsmyndigheten.  
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 
levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetningen for 

året som har gått. Dette danner grunnlag for 
skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

Fullført 

K-styre 16/63 Søknad fra Møllen restaurant 

og Pizzeria AS om fornyelse 

av skjenkebevilling 

Frøydis Lind-

strøm 

koholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-

2020 innvilges søknaden fra Møllen restau-

rant og Pizzeria AS om alminnelig skjenke-

bevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 både 

inne og ute. Det er et krav om at uteserve-

ringen er avgrenset og tydelig merket.  

et tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

settes til mellom kl.13.00 og 03.00 inne hver 

dag. Ute settes skjenketiden for alkohol i 
gruppe 1 og 2 til mellom kl. 13.00 og 22.00 

hver dag bortsett fra fredag og lørdag da 

skjenketiden settes til kl.23.00. Skjenketiden 
for alkohol i gruppe 3 settes til mellom 

kl.13.00 og 22.00 hver dag ute og inne bort-

sett fra fredag og lørdag da skjenketiden 
settes til kl.23.00.  

og Eyup Kara godkjennes som stedfortreder. 
Godkjenningen gjelder så lenge Møllen 

restaurant og Pizzeria har alminnelig skjen-

Fullført 
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kebevilling og så lenge styrer og stedfortre-

der har en vesentlig innflytelse i bedriften. 
Styrer og stedfortreder plikter hvert år å 

fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.  

gjelder så lenge det ikke foreligger endringer 

i driften. Bevillingshaver plikter årlig å levere 

revisorbekreftede opplysninger til bevil-
lingsmyndigheten om omsetning i året som 

har gått. Dette danner grunnlag for skjenke-

bevillingsgebyr for neste år.  

K-styre 16/64 Søknad fra Oppdal Bowling 

AS om fornyelse av skjenke-

bevilling 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Oppdal Bowling AS om almin-

nelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1,2 og 3.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl.06.00 og 03.00 hver dag. 
Skjenketid for alkohol i gruppe 3 settes til 

mellom kl.13.00 og 02.00 hver dag.  

4. Ranja Toftaker godkjennes som skjenke-
styrer og Ingrid Måren Nyseter godkjennes 

som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så 

lenge Oppdal Bowling AS har skjenkebevil-
ling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 og så lenge 

styrer og stedfortreder har vesentlig innflytel-

se på virksomheten. Styrer og stedfortreder 
plikter årlig å levere inn vandel til bevil-

lingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 
så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 
bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 

som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

Fullført 

K-styre 16/65 Søknad fra Oppdal Hotelldrift 

AS om fornyelse av skjenke-

bevilling i Skifer Hotel 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Oppdal Hotelldrift AS v/Erik 

Sæther om alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 ute og inne i Hotel 
Skifer.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1 settes til 

mellom kl. 08.00 og 03.00 inn hver dag og 
ute mellom kl.08.00 og 02.00 mandag til 

lørdag og mellom kl.08.00 og 03.00 søn- og 

helligdag. Skjenketid for alkohol i gruppe 2 
settes til mellom kl. 08.00 og 03.00 inne og 

ute hver dag. Skjenketid for alkohol i gruppe 

3 settes til mellom kl.13.00 og 02.00 inne og 
ute hver dag.  

4. Som skjenkestyrer godkjennes Erik Sæther 
og som stedfortreder godkjennes Andreas 

Romanov. Godkjenningen gjelder så lenge 

Oppdal Hotelldrift har alminnelig skjenkebe-
villing i Skifer Hotel og så lenge styrer og 

stedfortreder har en vesentlig innflytelse på 

virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter 
hvert år å fremlegge vandel til bevillings-

myndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 
så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver plikter årlig å levere 

revisorbekreftede opplysninger til bevil-
lingsmyndigheten om omsetningen i året som 

Fullført 
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har gått. Dette danner grunnlag for skjenke-

bevillingsgebyr for neste år.  

K-styre 16/66 Søknad fra Oppdal kafedrift 

AS  om fornyelse av skjenke-

bevilling i Oppdalsporten 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 17a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Oppdal kafedrift AS om almin-

nelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 ute og inne i Oppdalsporten.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl. 08.00 og 01.30 og for 

gruppe 3 mellom kl.13.00 og 01.00.  

4. Veslemøy Høvik godkjennes som skjenke-

styrer og Ragnar Krogstad som stedfortreder. 

Godkjenningen gjelder så lenge Oppdal 

kafedrift as har alminnelig skjenkebevilling i 

Oppdalsporten og så lenge styrer og stedfort-

reder har en vesentlig innflytelse på driften. 

Styrer og stedfortreder plikter hvert år å 

sende inn vandel til bevillingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger noen endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger om 

omsetningen i året som har gått. Dette danner 

grunnlag for skjenkebevillingsavgiften neste 

år.  

Fullført 

K-styre 16/67 Søknad fra Oppdal kulturhus 

KF  om fornyelse av alminne-

lig skjenkebevilling 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Oppdal kulturhus KF om al-

minnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe1 og 2 i Oppdal kulturhus. Som skjen-
keareal godkjennes Cafe/foaje, Kunstgalleri, 

Storsal og Allsal når denne ikke benyttes til 

skoleformål. I tillegg godkjennes skjenking i 
tilstøtende rom som, Speilsal, Greenroom og 

Backstage.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 
fastsettes til mellom kl.15.00 og 01.00 hver 

dag.  

4. Gunn Oline Tokstad Ersvik godkjennes 

som skjenkestyrer og Guri Hokseng godkjen-

nes som stedfortreder. Godkjenningen gjelder 

så lenge Kulturhuset har alminnelig skjenke-
bevilling og så lenge styrer og stedfortreder 

har en vesentlig innflytelse i driften. Styrer 

og stedfortreder plikter å hvert år sende inn 
vandel til bevillingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger noen endringer i 
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 
som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

Fullført 

K-styre 16/68 Søknad fra Oppdal Restaurant-

drift AS om fornyelse av 

skjenkebevilling i Onkel 

Pudder 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Oppdal Restaurantdrift om 
alminnelig skjenkebevilling i Onkel Pudder 

for alkohol i gruppe 1,2 og 3.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

Fullført 
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etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 
fastsettes til mellom kl. 12.00 og 02.00 ute og 

inne hver dag. Skjenketid for alkohol i grup-

pe 3 fastsettes til mellom kl. 16.00 og 02.00 
ute og inne hver dag.  

4. Nathalie Gotheim Lønset godkjennes som 

skjenkestyrer og Rune Skreen godkjennes 
som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så 

lenge Oppdal Restaurantdrift har skjenkebe-

villing for alkohol i Onkel Pudder og så lenge 
styrer og stedfortreder har vesentlig innflytel-

se på virksomheten. Styrer og stedfortreder 

plikter årlig å levere inn vandel til bevil-
lingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 
som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

K-styre 16/69 Søknad fra Oppdal Uteliv AS  

om fornyelse av skjenkebevil-

ling i Spisbar 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Oppdal uteliv AS om alminne-

lig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 

og 3 ute og inne i Spisbar. Det er krav om at 
uteserveringen er tydelig avgrenset og opp-

merket.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 
settes til mellom kl.10.00 og 03.00 ute og 

inne hver dag. Skjenketiden for alkohol i 

gruppe 3 settes til mellom kl.12.00 og 03.00 
ute og inne hver dag.  

4. Rello Got godkjennes som skjenkestyrer 

og Vegard Øverhaug som stedfortreder. 
Godkjenningen gjelder så lenge Oppdal 

Uteliv AS har alminnelig skjenkebevilling i 

Spisbar og så lenge styrer og stedfortreder 
har en vesentlig innflytelse i driften. Styrer 

og stedfortreder plikter årlig å sende inn 

vandel til bevillingsmyndigheten.  
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 
levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 

som har gått. Dette danner grunnlag for 
skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

Fullført 

K-styre 16/70 Søknad fra Pizza Oppdal AS  

om fornyelse av skjenkebevil-

ling i Peppes Pizza 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-
2020 innvilges søknaden fra Pizza Oppdal 

AS om alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 inne og ute i Peppes 
Pizza. Det er et vilkår at uteserveringen er 

tydelig avgrenset og oppmerket.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1,2 og 3 

inne mandag til torsdag settes til mellom 

kl.14.00 og 21.00, fredag og lørdag mellom 
kl.14.00 og 22.00 og søn- og helligdag 

mellom kl.14.00 og 20.00. Skjenketiden for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 utendørs mandag til 
torsdag settes til mellom kl. 14.00 og 20.00, 

fredag og lørdag mellom kl.14.00 og 21.00 

og søn- og helligdag mellom kl.14.00 og 
19.00.  

Fullført 
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4. Mastaneh Jansepar godkjennes som skjen-

kestyrer og Martin Brøttemsmo Loe god-
kjennes som stedfortreder. Godkjenningen 

gjelder så lenge Pizza Oppdal as har alminne-

lig skjenkebevilling i Peppes Pizza og styrer 
og stedfortreder har en vesentlig innflytelse i 

driften. Styrer og stedfortreder plikter hvert 

år å levere vandelsvurdering til bevillings-
myndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 
driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 
som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

6. Kommunestyret forutsetter at det skaffes 
godkjent stedfortreder snarest.   

K-styre 16/71 Søknad fra Stiftelsen 

Vognildsbua  om fornyelse av 

skjenkebevilling i  Vognilds-

bua 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Stiftelsen Vognildsbua om 
alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 inne og ute ved Vagnildsbua. 

Det er et vilkår at det søkte utearealet er 
avgrenset og godt oppmerket.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

fastsettes til mellom kl.12.00 og 03.00. 
Skjenketiden for alkohol i gruppe 3 fastsettes 

til mellom kl.15.00 og 02.00.  

4. Bodil Hokseng godkjennes som skjenke-
styrer og Guri Hokseng som stedfortreder. 

Godkjenningen gjelder så lenge Stiftelsen 

Vognildsbua har alminnelig skjenkebevilling 
for alkohol i Vognildsbua og så lenge styrer 

og stedfortreder har vesentlig innflytelse på 

virksomheten. Styrer og stedfortreder plikter 
årlig å levere inn vandel til bevillingsmyn-

digheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 
så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver plikter å årlig levere 

inn revisorbekreftede opplysninger til bevil-
lingsmyndigheten om omsetningen i året som 

har gått. Dette danner grunnlag for skjenke-

bevillingsgebyr for neste år.  

Fullført 

K-styre 16/72 Søknad Storli Gard  om forny-

else av skjenkebevilling  

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§1-7 og 1-

7a og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Storli Gard om alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 

3. Med hjemmel i alkoholloven § 4-2 innvil-
ges søknaden også å omfatte til skjenking av 

eget tilvirket øl i egen virksomhet. Som 

skjenkeareal inne godkjennes spisestue, 
peisestue, gammelstua, innestua og Buret. 

Som utendørs skjenkeareal godkjennes 
hageområde med sittegrupper, trapp og 

benker på asfaltert område foran hovedhuset 

samt ved utepeis på østsiden og vestsiden av 
hovedhuset.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl.12.00 og 02.00 mandag 
til lørdag og mellom kl.12.00 og 00.00 søn- 

og helligdag. Skjenketiden for alkohol i 

gruppe 3 settes til mellom kl.13.00 og 02.00 
alle dager.  

Fullført 
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4. Under forutsetning av dokumentert avlagt 

kunnskapsprøve i alkoholloven godkjennes 
Hallvard Storli som skjenkestyrer og Wenche 

Storli som stedfortreder. Godkjenningen 

gjelder så lenge Storli Gard har en alminnelig 
skjenkebevilling og så lenge styrer og sted-

fortreder har en vesentlig innflytelse på 

driften. Styrer og stedfortreder plikter hvert 
år å fremlegge vandel til bevillingsmyndighe-

ten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 
så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 
bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 

som har gått. Dette danner grunnlag for 

skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

K-styre 16/73 Søknad Time Out Company 

AS  om fornyelse av skjenke-

bevilling i Time Out Sportsbar 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Time Out Company om almin-

nelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 
1,2 og 3 i Time Out Sportsbar.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl.12.00 og 03.00. Skjenke-
tiden for alkohol i gruppe 3 settes til mellom 

kl.13.00 og 02.00 hver dag.  

4. Johnny Johansen godkjennes som skjenke-
styrer og Dennis Nguyen Duc godkjennes 

som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så 

lenge Time Out Company AS har alminnelig 
skjenkebevilling for alkohol i Time Out 

Sportsbar og så lenge styrer og stedfortreder 

har en vesentlig innflytelse på virksomheten. 
Styrer og stedfortreder plikter årlig å levere 

inn vandel til bevillingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 
så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver plikter årlig å levere 

revisorbekreftede opplysninger til bevil-
lingsmyndigheten om omsetningen i året som 

har gått. Dette danner grunnlag for skjenke-

bevillingsgebyr for neste år.   

Fullført 

K-styre 16/74 Søknad Trollheimsporten 

Turistsenter AS om fornyelse 

av skjenkebevilling i Troll-

heimsporten kro 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Trollheimsporten Turistsenter 

AS om alminnelig skjenkebevilling inne og 

ute for alkohol i gruppe 1,2 og 3 i Troll-
heimsporten kro.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

fastsettes til mellom kl. kl.10.00 og 22.00 
hver dag bortsett fra fredag og lørdag da 

skjenketiden settes til mellom kl.10.00 og 
03.00. Skjenketiden for alkohol i gruppe 3 

fastsettes til mellom kl.13.00 og 22.00 hver 

dag bortsett fra fredag og lørdag da det kan 
skjenkes til kl.02.00.  

4. Bård Vassli godkjennes som styrer og 

Karolina Zander godkjennes som stedfortre-
der. Godkjenningen gjelder så lenge Troll-

heimsporten Turistsenter AS har alminnelig 

skjenkebevilling i Trollheimsporten kro og så 
lenge styrer og stedfortreder har vesentlig 

innflytelse på driften. Styrer og stedfortreder 

plikter å sende inn vandelsattest til bevil-
lingsmyndigheten årlig.  

Fullført 
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5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke er endringer i driften. 
Bevillingshaver pålegges årlig å levere 

revisorbekreftede opplysninger til bevil-

lingsmyndigheten om omsetningen i året som 
har gått. Dette danner grunnlag for skjenke-

bevillingsgebyret for neste år.  

K-styre 16/75 Søknad Trondhjems turistfore-

ning  om fornyelse av skjenke-

bevilling i Gjevilvasshytta 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 
og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Trondhjems Turistforening om 
alminnelig skjenkebevilling og bevilling for 

lukkede lag for alkohol i gruppe 1,2 og 3 i 

Gjevillvasshytta.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  
3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

settes til mellom kl.12.00 og 02.00 inne og 
mellom kl. 12.00 og 23.00 ute alle dager. 

Skjenketiden for alkohol i gruppe 3 settes til 

mellom kl.16.00 og 02.00 inne og mellom kl. 
16.00 og 23.00 ute alle dager.  

4. Randi Horghagen godkjennes som skjen-

kestyrer og Svein Ivar Berg som stedfortre-
der. Godkjenningen varer så lenge Trond-

hjems Turistforening har alminnelig skjenke-

bevilling for  
alkohol i Gjevilvasshytta og så lenge styrer 

og stedfortreder har en vesentlig innflytelse 

på virksomheten. Styrer og stedfortreder 
plikter hvert år å levere vandel til bevillings-

myndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 
så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver plikter årlig å levere 

revisorbekreftede opplysninger til bevil-
lingsmyndigheten om omsetningen i året som 

har gått. Dette danner grunnlag for skjenke-

bevillingsgebyr for neste år.  

Fullført 

K-styre 16/76 Søknad Vangslia drift AS om 

fornyelse av skjenkebevilling i 

Vangslia Kro 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Vangslia Drift AS om skjenke-

bevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3 i 

Vangslia kro. Som skjenkeareal godkjennes 
Vangslia kro 1.etg, afterski 2. etg. samt 

terrasse i 1. og 2.etg..  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 
settes til mellom kl.12.00 og 02.00 ute og 

inne hver dag. Skjenketiden for alkohol i 

gruppe 3 settes til mellom kl.16.00 og 02.00 
inne og ute hver dag.  

4. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 
driften. Det er et vilkår for bevillingen at det 

innen 1. september er søkt om godkjenning 
av ny styrer og stedfortreder. Disse må fylle 

vilkårene for styrer og stedfortreder jfr. 

alkoholloven 1-7c.  
5. Bevillingshaver pålegges årlig å levere 

revisorbekreftede opplysninger til bevil-

lingsmyndigheten  
om omsetningen i året som har gått. Dette 

danner grunnlag for skjenkebevillingsgebyr 

neste år.  

Fullført 

K-styre 16/77 Søknad Vangslia drift AS om 

fornyelse av skjenkebevilling i 

Rockoss kafe 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 
søknaden fra Vangslia Drift AS om alminne-

Fullført 
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lig skjenkebevilling i Rockoss kafe.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 
settes til mellom kl. 12.00 og 02.00 ute og 

inne alle dager. Skjenketid for alkohol i 

gruppe 3 settes til mellom kl. 16.00 og 02.00 
ute og inne alle dager.  

4. Lars Vognild godkjennes som skjenkesty-

rer og Arnulf Erdal godkjennes som stedfort-
reder. Godkjenningen gjelder så lenge 

Vangslia AS har skjenkebevilling for alkohol 

i Rockoss kafe og så lenge styrer og stedfort-
reder har vesentlig innflytelse i virksomhe-

ten. Styrer og stedfortreder plikter hvert år å 

levere inn vandel til bevillingsmyndigheten.  
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Skjenkestedet har åpent i vinterse-
songen om lag mellom 1. desember og 1. 

mai. Bevillingshaver pålegges årlig å levere 

revisorbekreftede opplysninger til bevil-
lingsmyndigheten om omsetningen i året som 

har gått. Dette danner grunnlag for skjenke-

bevillingsgebyr for neste år.  

K-styre 16/78 Søknad Vangslia drift AS om 

fornyelse av skjenkebevilling i 

Toppen Restaurant 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Vangslia Drift AS om alminne-

lig skjenkebevilling i Toppen Restaurant for 
alkohol i gruppe 1,2 og 3.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 

fastsettes til mellom kl. 12.00 og 02.00 ute og 
inne hver dag. Skjenketid for alkohol i grup-

pe 3 fastsettes til mellom kl. 16.00 og 02.00 

ute og inne hver dag.  
4. Arnulf Erdal godkjennes som skjenkesty-

rer og Lars Vognild godkjennes som stedfort-

reder. Godkjenningen gjelder så lenge 
Vangslia Drift AS har skjenkebevilling for 

alkohol i Toppen Restaurant og så lenge 

styrer og stedfortreder har vesentlig innflytel-
se på virksomheten. Styrer og stedfortreder 

plikter hvert år å levere inn vandel til bevil-

lingsmyndigheten.  
5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 
levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om omsetningen i året 

som har gått. Dette danner grunnlag for 
skjenkebevillingsgebyr for neste år.  

Fullført 

K-styre 16/79 Søknad om fornyelse av skjen-

kebevilling ved Småbruket 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven §§ 1-7, 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
Oppdal kommune 2016-2020 innvilges 

søknaden fra Småbruket Rønningen om 
alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 inne og ute. Det er et vilkår 

for å servere ute at omsøkt areal er tydelig 
merket.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Skjenketid for alkohol i gruppe 1og 2 

settes til mellom kl.12.00 og 01.00 inne og 
ute hver dag. Skjenketid for alkohol i gruppe 

3 settes til mellom kl.13.00 og 01.00 inne og 

ute hver dag.  
4. Som skjenkestyrer godkjennes Gro Aalbu 

Fullført 
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og som stedfortreder godkjennes Jon Aalbu. 

Godkjenningen gjelder så lenge Småbruket 
Rønningen har skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 og så lenge styrer og stedfor-

treder har en vesentlig innflytelse i virksom-
heten. Styrer og stedfortreder plikter årlig å 

levere inn vandel til bevillingsmyndigheten.  

5. Skjenkebevillingen gjelder fra 1.7.2016 og 
så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften. Bevillingshaver pålegges årlig å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 
bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som har gått. Dette danner 

grunnlag for skjenkebevillingsgebyr for neste 
år.  

K-styre 16/80 Søknad fra Storli Gard om 

salgs- og tilvirkningsbevilling 

for alkohol i gruppe 1 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-
mune 2016-2020 innvilges søknaden fra 

Storli Gard om salgsbevilling for alkohol i 
gruppe 1 i Storli Gard sine definerte lokaler 

for utsalg.  

2. Det er et vilkår at salget er lagt til lokaler 
adskilt fra der det søkes om skjenkebevilling.  

3. Med hjemmel i alkoholloven § 4-2 innvil-

ges søknad fra Storli Gard om utvidelse av 
salgsbevillingen til å gjelde tilvirkning av 

alkoholholdig drikk som ikke er brennevin.  

4. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og 
20.00 mandag til fredag og mellom kl.08.00 

og 18.00 på dag før søn- og helligdag med 

unntak av skjærtorsdag da salgstiden er 
mellom kl.08.00 og 20.00. Salg og utlevering 

av alkohol i gruppe 1 skal ikke skje på søn- 

og helligdag, 1. og 17. mai.  
5. Under forutsetning av dokumentert avlagt 

kunnskapsprøve i alkoholloven godkjennes 

Hallvard Storli som styrer og Wenche Storli 
som stedfortreder. Godkjenningen gjelder så 

lenge Storli Gard har salgs- og tilvirknings-

bevilling for alkohol i gruppe 1 og så lenge 
styrer og stedfortreder har en vesentlig rolle i 

bedriften. Styrer og stedfortreder plikter å 

fremlegge vandel årlig sammen med omset-
ningsoppgaven for alkohol.  

6. Salgs- og tilvirkningsbevillingen gjelder 

fra 1.7.2016 og så lenge det ikke foreligger 
endringer i driften. Bevillingshaver pålegges 

ved hvert årsskifte å levere revisorbekreftede 

opplysninger til bevillingsmyndigheten om 
omsetningen i året som har gått. Dette danner 

grunnlag for salgsbevillingsgebyr for neste 

år.  
7. Det er et vilkår at lokalet for salgs- og 

tilvirkning er dokumentert godkjent av 

mattilsynet.  

Fullført 

K-styre 16/81 Søknad fra Auna Handel AS 

om fornyelse av salgsbevilling 

i Bunnpris Oppdal 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-

mune 2016-2020 innvilges søknaden fra 
Auna Handel AS om salgsbevilling for 

alkohol i gruppe 1 i Bunnpris Oppdal.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  
3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og 

20.00 mandag til fredag og mellom kl.09.00 

og 18.00 dag før søn- og helligdag med 
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgsti-

dene er mellom kl.08.00 og 20.00. Salg og 

utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke 
skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.  

4. Som styrer godkjennes Stig Flatmo og som 

stedfortreder godkjennes Ingrid Liabø.  
Godkjenningen gjelder så lenge Bunnpris 

Fullført 
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Oppdal har salgsbevilling og så lenge styrer 

og stedfortreder har en vesentlig rolle i 
bedriften. Styrer og stedfortreder plikter hver 

år å fremlegge vandel til bevillingsmyndighe-

ten.  
5. Salgsbevillingen gjelder f.o.m 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger endringer i 

driften.  
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskif-

te å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-
ningen i året som gikk. Dette danner grunn-

lag for beregning av salgsbevillingsgebyr for 

neste år.  

K-styre 16/82 Søknad fra Coop Oppdal SA 

om fornyelse av salgsbevilling 

i Coop Mega Oppdal 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-

mune 2016-2020 innvilges søknaden fra 
Coop Oppdal SA om salgsbevilling for 

alkohol i gruppe 1 i Coop Mega Oppdal.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  
3. Salgstidene settes til mellom kl.09.00 og 

20.00 mandag til fredag og mellom kl.09.00 

og 18.00 dag før søn- og helligdag med 
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgsti-

den er mellom kl.09.00 og 20.00. Salg og 

utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke 
skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.  

4. Som styrer godkjennes Roger Vollan og 

som stedfortreder godkjennes Ingrid Hage. 
Godkjenningen gjelder så lenge Coop Mega 

Oppdal har salgsbevilling og så lenge styrer 

og stedfortreder har en vesentlig rolle i 
bedriften. Styrer og stedfortreder plikter å 

hvert år fremlegge vandel til bevillingsmyn-

digheten.  
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så 

lenge det ikke foreligger endringer i driften.  

6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskif-
te å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som gikk. Dette danner grunn-
lag for salgsbevillingsgebyret neste år. 

Fullført 

K-styre 16/83 Søknad fra Festa handel om 

fornyelse av salgsbevilling i 

Joker Festa 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-
mune 2016-2020 innvilges søknaden fra 

Festa handel om salgsbevilling for alkohol i 

gruppe 1 i Joker Festa.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  
3. Salgstidene settes til mellom kl.09.00 og 

18.00 på mandag til fredag og mellom 

kl.09.00 og 17.00 dag før søn- og helligdag. 
Salg og utlevering av alkohol i gruppe 1 skal 

ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 

17.mai.  
4. Som styrer godkjennes Ingrid Nyvold og 

som stedfortreder godkjennes Fiona Nyvold. 
Godkjenningen gjelder så lenge Festa handel 

har salgsbevilling i Joker Festa og så lenge 

styrer og stedfortreder har en vesentlig rolle i 
bedriften. Styrer og stedfortreder plikter å 

fremlegge vandel årlig sammen med omset-

ningsoppgaven for alkohol.  
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så 

lenge det ikke foreligger endringer i driften. 

Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte 
å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som har gått. Dette danner 
grunnlag for salgsbevillingsgebyr for neste 

Fullført 
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år.  

K-styre 16/84 Søknad fra Frode Ledal om 

fornyelse av salgsbevilling i 

Rema 1000 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-
delpolitisk handlingsplan i Oppdal kommune 

2016-2020 innvilges søknaden fra Frode 

Ledal om salgsbevilling i Rema 1000 for 
alkohol i gruppe 1.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og 

20.00 mandag til fredag og mellom kl.08.00 
og 18.00 dag før søn- og helligdag med 

unntak av dagen før skjærtorsdag da salgsti-

den er satt til mellom kl.08.00 og 20.00. Salg 
og utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke 

skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.  

4. Som styrer godkjennes Frode Ledal og 
som stedfortreder godkjennes Gunn Kristin 

Mellemseter. Godkjenningen varer så lenge 
Frode Ledal har salgsbevilling i Rema 1000 

så lenge styrer og stedfortreder har en vesent-

lig rolle i bedriften. Styrer og stedfortreder 
plikter hvert år å fremlegge vandel til bevil-

lingsmyndigheten.  

5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så 
lenge det ikke foreligger endringer i driften.  

Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte 

å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som gikk. Dette danner grunn-

lag for salgsbevillingsgebyret neste år. 

Fullført 

K-styre 16/85 Søknad fra Gro Myran om 

fornyelse av salgsbevilling i 

Spar Oppdal 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-

mune 2016-2020 innvilges søknaden fra Gro 

Myran AS om salgsbevilling for alkoholhol-
dige drikker i gruppe 1 i Spar Oppdal.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og 

20.00 mandag til fredag og mellom kl. 09.00 
og 18.00 dag før søn- og helligdag med 

unntak av dagen før skjærtorsdag da salgsti-

dene er mellom kl.08.00og 20.00. Salg og 
utlevering av alkoholholdigdrikk i gruppe 1 

skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 

17. mai.  
4. Som styrer godkjennes Gro Myran og som 

stedfortreder godkjennes Elin Nyseter.  

Godkjenningen gjelder så lenge Spar Oppdal 

har salgsbevilling og så lenge styrer og 

stedfortreder har en vesentlig rolle i bedrif-

ten. Styrer og stedfortreder plikter hvert år å 
fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.  

5. Salgsbevillingen gjelder f.o.m 1.7.2016 og 

så lenge det ikke foreligger noen endringer i 
driften.  

6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskif-

te å levere revisorbekreftede opplysninger til 
bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som gikk. Dette danner grunn-

lag for beregning av salgsbevillingsgebyr for 
neste år.  

Fullført 

K-styre 16/86 Søknad fra Lønset Handel om 

fornyelse av salgsbevilling  

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-
mune 2016-2020 innvilges søknaden fra 

Lønset Handel om salgsbevilling for alkohol 

i gruppe 1.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 
etter alkoholloven.  

3. Salgstidene settes til mellom kl.09.00 og 

Fullført 
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20.00 mandag til fredag og mellom kl. 09.00 

og 18.00 dag før søn- og helligdag med 
unntak av skjærtorsdag da salgstiden er 

mellom kl.09.00 og 20.00. Salg og utlevering 

av alkohol i gruppe 1 skal ikke skje på søn- 
og helligdager, 1. og 17. mai.  

4. Som styrer godkjennes Odd Inge Sliper og 

som stedfortreder godkjennes Evy Forseth. 
Godkjenningen gjelder så lenge Lønset 

Handel har salgsbevilling for alkohol i grup-

pe 1 og så lenge styrer og stedfortreder har en 
vesentlig rolle i bedriften. Styrer og stedfort-

reder plikter å fremlegge vandel årlig sam-

men med omsetningsoppgave for alkohol.  
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så 

lenge det ikke foreligger endringer i driften. 

Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte 
å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som har gått. Dette danner 
grunnlag for salgsbevillingsgebyr for neste 

år.  

K-styre 16/87 Søknad fra NG KIWI Midt 

Norge AS om fornyelse av 

salgsbevilling i KIWI Oppdal 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-

mune 2016-2020 innvilges søknaden fra NG 
Kiwi Midt Norge om salgsbevilling for 

alkohol i gruppe i Kiwi Oppdal.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  

3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og 
20.00 mandag til fredag og mellom kl.08.00 

og 18.00 dag før søn- og helligdag med 

unntak av dagen før skjærtorsdag da salgsti-
den er mellom kl.09.00 og 20.00. Salg og 

utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke 

skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.  
4. Som styrer godkjennes Anne Indergård 

Dahle og som stedfortreder godkjennes 

Kristin Morsund. Godkjenningen gjelder så 
lenge NG Kiwi Midt Norge har salgsbevil-

ling i Kiwi Oppdal og så lenge styrer og 

stedfortreder har en vesentlig rolle i bedrif-
ten. Styrer og stedfortreder plikter hvert år å 

fremlegge vandel til bevillingsmyndigheten.  

5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så 
lenge det ikke foreligger endringer i driften.  

6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskif-

te å levere revisorbekreftede opplysninger til 
bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som gikk. Dette danner grunn-

lag for salgsbevillingsgebyret neste år. 

Fullført 

K-styre 16/88 Søknad fra Oppdal kafedrift 

AS om fornyelse av salgsbevil-

ling i Oppdalsporten 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-

mune 2016-2020 innvilges søknaden fra 
Oppdal Kafedrift AS om salgsbevilling for 

alkohol i gruppe 1 i Oppdalsporten.  

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 
tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  
3. Salgstidene settes til mellom kl.08.00 og 

20.00 mandag til fredag og mellom kl.08.00 

og 18.00 dag før søn- og helligdag med 
unntak av dagen før skjærtorsdag da salgsti-

den er mellom kl. 08.00 og 20.00. Salg og 

utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke 
skje på søn- og helligdager 1. og 17.mai.  

4. Som styrer godkjennes Agate Wichrowska 

og som stedfortreder godkjennes Gry Nord-
heim. Godkjenningen gjelder så lenge Opp-

dal Kafedrift AS har salgsbevilling i Oppdal-

sporten og så lenge styrer og stedfortreder har 
en vesentlig rolle i bedriften. Styrer og 

Fullført 
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stedfortreder plikter å hvert år fremlegge 

vandel til bevillingsmyndigheten.  
5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så 

lenge det ikke foreligger endringer i driften.  

6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskif-
te å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som gikk. Dette danner grunn-
lag for salgsbevillingsgebyr neste år.  

K-styre 16/89 Søknad fra Oppdalsmat AS om 

fornyelse av salgsbevilling i 

Oppdal Smak og Behag 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-
mune 2016-2020 innvilges søknaden fra 

Oppdalsmat AS om salgsbevilling for alkohol 

i gruppe 1 i Smak og Behag.  
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven.  
3. Salgstidene settes til mellom kl.09.00 og 

19.00 mandag til fredag og mellom kl.09.00 
og 18.00 på dag før søn- og helligdag med 

unntak av dagen før skjærtorsdag da salgsti-

den settes til mellom kl.09.00 og 19.00. Salg 
og utlevering av alkohol i gruppe 1 skal ikke 

skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.  

4. Som styrer godkjennes Hanne Munkvold 
og som stedfortreder godkjennes Paul Joar 

Haaker. Godkjenningen gjelder så lenge 

Smak og Behag har salgsbevilling og så 
lenge styrer og stedfortreder har en vesentlig 

rolle i bedriften. Styrer og stedfortreder 

plikter hvert år å fremlegge vandel til bevil-
lingsmyndigheten.  

5. Salgsbevillingen gjelder fra 1.7.2016 og så 

lenge det ikke foreligger endringer i driften.  
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskif-

te å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-
ningen i året som gikk. Dette danner grunn-

lag for salgsbevillingsgebyr neste år.  

Fullført 

K-styre 16/90 Søknad om fornyelse av Vin-

monopolet sin salgsbevilling  

Frøydis Lind-

strøm 

Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddel-

politisk handlingsplan for Oppdal kommune 

2016-2020 innvilges søknaden fra AS Vin-

monopolet om salgsbevilling for alkoholhol-

dige drikker i gruppe 2 og 3 ved utsalgsstedet 

i Domus Oppdal. Salgsbevillingen gjelder fra 

1.7.2016 og så lenge det ikke skjer endringer 

i driften. 

Fullført 

K-styre 16/91 Valg av nytt styremedlem i 

Oppdal kulturhus KF 

Kirsti Welander Som nytt styremedlem i Oppdal kulturhus KF 

velges Knut Sneve. 

Fullført 

K-styre 16/92 Verneområdene i Trollheimen 

- oppnevning av nytt varamed-

lem -grunneierrepresentant til 

faglig rådgivende utvalg -

valgperioden t.o.m. 2019 

Gerd S. Måren Kommunestyret velger Wenche Storli som 

nytt varamedlem til faglig rådgivende utvalg 

for verneområdene i Trollheimen i stedet for 

Jon Torve, for resten av inneværende valgpe-

riode. 

Fullført 

K-styre 16/93 Søknad om permisjon fra 

politiske verv – august 2016 – 

juli 2017 

Gerd S. Måren Med hjemmel i kommuneloven, § 15-2, gis 
Gerd Staverløkk permisjon fra sine politiske 

verv i perioden august 2016 – juli 2017.  

I kommunestyrer trer Maiken Snøve inn som 
fast representant for samme periode.  

I formannskapet/valgstyret, hvor 

G.Staverløkk er 3.varamedlem, rykker vara-
medlemmer opp i den rekkefølge de er valgt 

for samme periode.  

I klagenemnda velges Eirin Heggvold for 
samme periode.  

I samarbeidsutvalg for ungdomsskolen velges 

Eirin Heggvold for samme periode.  

I Nordenutvalget velges Ragnhild Skjevik 

som medlem/nestleder for samme periode. 

Fullført 
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K-styre 16/94 Tertialrapport I 2016 Leidulf Skarbø Kommunestyret tar tertialrapport I 2016 til 

orientering. 

Fullført 

K-styre 16/95 Budsjettregulering I 2016 Leidulf Skarbø Driftsbudsjettet for 2016 reguleres på følgen-

de måte: 

Se tabell 

Fullført 

K-styre 16/96 Generalforsamling i Oppdal 

Everk AS 

Leidulf Skarbø Kommunestyret viser til innkallingen til 
generalforsamling i Oppdal Everk AS, og gir 

ordføreren fullmakt til å  

ne årsregnskapet, årsberetningen 
og utdeling av utbytte  

d-

lemmer  
 

tråd med vedtak i k-sak 39/2016  

Fullført 

K-styre 16/97 Søknad om kommunal garanti 

– nytt kunstgressdekke 

Leidulf Skarbø 1. Oppdal kommune stiller garanti i form av 

simpel kausjon for Oppdal idrettslag sitt lån 

på kr 877.500 hos Sparebank1 SMN til 
finansiering av nytt kunstgressdekke.  

2. Garantien nedtrappes suksessivt i takt med 
nedbetalingsplanen for lånet, som skal være 2 

års avdragsfrihet og deretter 3 års nedbetaling 

etter annuitetsprinsippet. Periodene løper fra 
tidspunktet for låneutbetaling.  

3. Ved annen nedbetaling enn forutsatt i 

nedbetalingsplanen gjelder garantien i mak-
simalt 1 år etter utgangen av de 5 årene.  

Fullført 

K-styre 16/98 Nærmiljøanlegg ved Midtbyg-

da skole 

Leidulf Skarbø 1. Kommunestyret ser positivt på det enga-

sjementet som er skapt rundt et nærmiljøan-
legg ved Midtbygda skole, og bevilger kr 

875.000 over årets investeringsbudsjett for å 

løse de mest presserende behovene. Bevilg-
ningen finansieres på følgende måte:  

i-

sjonsfond: kr 700.000  
 

2. Kommunestyret har til hensikt å omdispo-

nere ubrukte midler fra utbyggingen av 
Midtbygda skole til nærmiljøanlegg ved 

skolen, og ber rådmannen legge frem en ny 

bevilgningssak når prosjektregnskapet for 
skolen er avsluttet. I denne saken skal det 

også gjøres nærmere rede for andre finansie-

ringskilder.  

3. Kommunestyret ber rådmannen om å 

fortsette samarbeidet om et nærmiljøanlegg 

ved Midtbygda skole, og å komme tilbake 

med en plan for etappevis prioritering i 

forslaget til handlingsplan for 2018-2021. 

Ikke fullført 

K-styre 16/99 Kommunereformen – valg av 

løsning for Oppdal kommune 

Leidulf Skarbø 1. Kommunestyret vedtar at Oppdal kommu-

ne skal slå seg sammen med Rennebu kom-
mune.  

2. Kommunestyret viser til fremforhandlet 

intensjonsavtale av 04.05.16 mellom Oppdal 
kommune og Rennebu kommune, og vedtar 

avtalen.  

3. Kommunestyret oppnevner formannskapet 
som medlemmer i felles arbeidsgruppe i 

perioden 22. juni 2016 til vedtak om felles-

nemd foreligger våren 2017.  
4. To innbyggerundersøkelser i Oppdal 

kommune anses i nåværende situasjon å gi 

tilstrekkelig grunnlag til å vedta at det ikke 
gjennomføres folkeavstemming i Oppdal 

kommune.  

Fullført. Vedtaket er over-

sendt til fylkesmannen med 

alle underliggende doku-

ment som er forespurt. 

K.styre 16/100 Handlingsplan for 2017 – 2020 Leidulf Skarbø Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget 

fra rådmannen med de vedtatte endringene 

som kommunens handlingsplan for 2017-
2020. 

Se tabell 

Ikke fullført. Vedtaket 

følges opp i budsjettforsla-

get og egne saker. 
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1. For budsjettposten Oppgradering av kom-

munale veier øremerkes 22,2% av rammen 
til:  

o kommunalt driftet gang- og sykkelvei, samt 

andre kommunale tiltak for å bedre fram-
kommelighet og sikkerhet for gående og 

syklende. For handlingsplanperioden utgjør 

dette årlig omlag 200 000 av 900 000.  
2. a) (forutsatt kommunesammenslåing) Det 

bevilges ytterligere 300 000 årlig i planperio-

den til framkommelighets- og sikkerhetstiltak 
for myke trafikanter. Dette dekkes inn ved å 

bruke av økte frie midler.  

2. b) (forutsatt at det ikke blir kommune-

sammenslåing) Fra og med 2018 bevilges det 

ytterligere 300 000 årlig i planperioden til 

framkommelighets- og sikkerhetstiltak for 

myke trafikanter. Dette dekkes inn ved å 

bruke av økte frie midler. 

Tillegg til første del av formannskapets 
innstilling vedrørende ferdigstillelse i sen-

trum:  

Innhentede anbud viser at det er nødvendig 
med en tilleggsbevilgning på 4,5 mill over 

årets investeringsbudsjett for å kunne inngå 

kontrakt med entreprenør. Av de 8 mill i 
investeringsmidler bevilger kommunestyret 

derfor 4,5 mill over 2016-budsjettet med 

følgende finansiering:  
Momskompensasjon kr 900.000  

Eksternt lån kr 3.600.000  
De resterende investeringsmidlene på 3,5 

mill tas inn over 2017-budsjettet, blant annet 

for å ta høyde for gangveg ved Ålma, grunn-
erverv og øvrige kostnader for ferdigstillelse.  

Varaordførers godtgjørelse økes fra 20% til 

40% av ordførers godtgjørelse med virkning 
fra 01.01.2017.  

Økonomiske konsekvenser:  

Ansvarsområde 232 Politiske organer styrkes 
med kr. 215 000 fra og med 2017.  

Inndekning:  

Økte frie inntekter i rammeoverføringene fra 
staten.  

Boligfelt på Driva: I forbindelse med legging 

av ny vann- og avløpsledning høsten 2016 

klargjøres det 4 tomter, B11 - B 14. Den 

beregnede, totale opparbeidelseskostnaden 

legges til grunn for beregning av tomtepriser. 

Som tilskudd til Studiesentret.no kr 60000,- 

pr. år i tidsrommet 2017-2020. Tiltaket 
dekkes gjennom økt bruk av frie midler.  

Vedtatte verbalforslag:  

støtteordning for idretts-/kulturarrangement. 

Ordningen skal omhandle hvordan det etter 
utlysning og søknad kan tildeles støtte til 

arrangement i Oppdal i regi av frivillige lag 

og organisasjoner. Utredningen legges fram i 
kommunestyremøtet i november 2016.  

r rådmannen utrede 

opparbeidelse for å klargjøre nye boligtomter 
i Driva boligfelt. Det legges til grunn en 

etappevis utbygging. Utredningen legges 

fram i fbm. kommunestyrets behandling av 
handlingsplanen 22.juni 2016.  

indelse 

med budsjett for 2017 utredes drift av skole-

kantine i kantina ved Oppdal Distriktsmedi-

sinske Senter (ODMS) i lokalene til Spis-

kammerset, som er eid av det kommunaleide 
selskapet Vekst.  
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om rullepark i Oppdal sentrum, ber kommu-
nestyret rådmannen legge frem en utredning 

for området rundt nåværende skatepark - 

idrettshallen og skolen "Campus Oppdal". 
Kommunestyret ber om at ungdomsråd, 

idrettslag og andre aktører eksempelvis 

brukere av skateparken, får komme med 
innspill i dette arbeidet. Utredningen bør også 

ta stilling til om området mellom Inge 

Krokanns vei, Ålma og Oppdal videregående 
skole bør reguleres til skole og idrett.  

med fastlegene i Oppdal med henblikk på en 
samlokalisering av alle fastlegene ved 

ODMS. Arbeidet må innebære dialog om hva 

som er gode løsninger for Oppdals framtidige 
lege- og helsetilbud, herunder tilrettelegging 

for kommunal legevakt og turnuslegeordning.  

o-
nomiske midlene som brukes til drift av 

skiløypenettet, vertskapsfunksjonen og 

miljøprosjektet i sentrum, samles i en egen 
budsjettpost, Fellesgodeprosjektet, i budsjet-

tet for 2017. Dette blir kommunens bidrag 

sammen med bidragene fra næringslivet i det 
pågående arbeidet med etablering av en 

fellesgodefinansiering for utvikling av Opp-

dal som reisemål og økt bosetting i kommu-
nen. Det er en forutsetning at forvaltnings-

opplegget for pengene fastlegges av mottaker 

før det skjer en overføring. Opplegget forut-
settes lagt fram for kommunestyret til orien-

tering.  

snarlig dialog med fotballgruppa i OIL med 

mål om å få til en samarbeidsavtale om stell 
og vedlikehold av anlegg, ( gressbanen, « 

skolebanen», kunstgressbanen ,--) Kommu-

nestyret ber om at nødvendig oppgradering 
av anleggene blir vurdert og at forslag til 

avtale legges frem for formannskapet for 

godkjenning.  
n-

kommune. Kommunestyret ber rådmannen 

igangsette arbeidet med sertifisering, og at 
dette ferdigstilles i løpet av 2017.  

tredning av idrettshall som ligger ved 

behandlingen av handlingsplan trekkes ut av 
saken og behandles som egen sak i kommu-

nestyret til høsten. 
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F.skap 10/06 Søknad om justering av feste-

grense for gnr. 293 bnr. 3 fnr. 5 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at Oppdal kommune 

sin festekontrakt med Arvid Sveen for gnr. 

293 bnr. 3 fnr. 5 reduseres med areal som vist 

på vedlegg 6 med rød skravur. Festeavgiften 

reduseres tilsvarende Festearealets arealre-

duksjon. 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 øns-

kes 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 

vederlagsfri vegrett over kommunens eien-

dom basert på de skisser som fremgår av 

Hoel sin søknad, vedlegg 2. Det settes som 

forutsetning at atkomst over kommunens 

eiendom gnr. 294 bnr. 32 avklares gjennom 

behandling av detaljreguleringsplan for Øvre 

Sandbekkhaug, før formell vegrettsavtale kan 

inngås. Dersom vegtrase avviker vesentlig 

etter at endelig vedtatt detaljreguleringsplan 

foreligger må ny søknad fra Hoel legges frem 

for Formannskapet til behandling. Det settes 

som vilkår i en vegrettsavtale at kommunen 

(eller den aktør som kommunen 

tillater får utbygge kommunens areal) får rett 

til å bruke vegen og infrastruktur som anleg-

ges i vegkroppen. Før vegrettsavtale kan gis 

må det også avklares hvilke sidearealer som 

beslaglegges til ny veg. 

 

Ikke fullført Avventer 

detaljregulering iht. vedta-

ket. 

F.skap 15/27 Søknad om kjøp av tilleggs-

areal 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at eier av gnr.49, 

bnr.9,  Ingrid og Marius Sandstad får kjøpe 

tilleggsareal fra Oppdal kommune sin eien-

dom gnr.49, bnr. 19,  som det søkes om, 

forutsatt at deling blir godkjent. 

 

Fullført 

F.skap 15/40 Salg av industrivegen 11 Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar salg av seksjon av 

industribygg nr. 5 (del av gnr. 29 bnr. 17) 

som vist med rød skravur på vedlegg 3. 

Rådmann gis fullmakt til å inngå nødvendige 

avtaler om salg. Alle kostnader med selve 

eiendomstransaksjonen, herunder bruk av 

megler, dekkes gjennom salgssummen. 

Tekniske tjenester sin budsjettramme for 

2016 tilføres kr 62.000,-. 

Salgssummen inntektsføres kapitalfondet. 

 

Fullført 

F.skap 16/8 Ønske om kjøp av tilleggsareal Dag H. Gorseth Oppdal formannskap vedtar at eier av gnr. 33 

bnr. 14 får kjøpe ca. 30 m2 fra kommunens 

eiendom gnr. 20 bnr. 3. Tilleggsarealet 

fremgår av kart datert 20.1.2016, vedlegg 1, 

Ikke fullført 

Tilbud sendt grunneier 
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med rød farge. Oppdal kommune selger 

arealet for kr 70,- pr. m2. Kjøper må i tillegg 

betale alle omkostninger ved selve eien-

domsoverdragelsen. Rådmann gis fullmakt 

til å inngå nødvendig kjøpekontrakt med eier 

av gnr. 33 bnr. 14. Kjøpekontrakt underteg-

nes av ordfører. 

 

F.skap 16/10 Regulering av festeavgift - 

fullmakt 

Dag H. Gorseth Formannskapet tar rådmann sin orientering 

til etterretning. Fremforhandlet grunnpris 

som grunnlag for å beregne festeavgift for 

gnr. 284 bnr. 60,68 og 70, legges frem for 

kommunestyret til behandling. 

 

Ikke fullført 

F.skap 16/15 Søknad om støtte til finansie-

ring av utviklingsprosjekter i 

Masterplan for Oppdal – fase 3 

Jan Kåre Husa Formannskapet viser til tilbakeføring av 

midler i forbindelse med avvikling av stiftel-
sen «Turistbåt på Gjevilvatnet». Kr. 191 

364,- er i denne sammenheng er overført til 

Oppdal kommune med forpliktelse til å 
benytte overførte midler til fri-

lufts/reiselivsformål i kommunen. Søknad fra 

Oppdal Næringsforening datert 04.04.2016, 
om kr. 50 000,- i støtte til finansiering av 

masterplanprosjekter – fase 3, imøtekommes. 

Beløpet dekkes innenfor tilbakeført stiftel-
seskapital ved avvikling av stiftelsen "Turist-

båt på Gjevilvatnet". Resterende del av 

tilbakeført stiftelseskapital avsettes til næ-
ringsfondet og anvendes i henhold til stiftel-

sens vedtekter. 

Fullført 

F.skap 16/17 Tilbud på drift av mottak for 

enslige mindreårige 

Frøydis Lind-

strøm 

Formannskapet tar Vekst Oppdal as sitt 

tilbud om drift av mottak for enslige mindre-

årige til UDI til orientering. 

Fullført 

F.skap 16/18 Oppfølging av fagdag gamle 

bygninger – studietur 

Ragnhild Eklid Formannskapet bevilger kr 7000,- for studie-

tur til Røros i september 2016, som en opp-

følging av fagdagen om gamle bygninger 

som ble gjennomført i 2015. Mulig konto for 

bevilgningen er kto 14717.240 – tilfeldige 

utgifter etter formannskapets bestemmelser. 

Saldo her er i dag på kr 162 000,-. 

Fullført – gjennomført med 

33 deltagere. Vellykket. 

F.skap 16/19 Søknad om forkjøps-

rett/kjøp/makeskifte kommunal 

grunn 

Dag H. Gorseth Søknad fra Reitan Eiendom AS datert 

16.2.2016 om forkjøpsrett/kjøp av 
grunn/makeskiftavtale avslås.  

Etter formannskapets vurdering er kommu-

neplanens arealdel bindende for bruk av det 

aktuelle arealet. 

Fullført 

F.skap 16/20 Søknad om økonomisk til-

skudd i 2016 til Ener’n 

Anne Kristin 

Loeng 

Enern bevilges et tilskudd for 2016 på kr 50 

000. Beløpet dekkes via Næringsfondet. 

Fullført. 

F.skap 16/21 Søknad om støtte til magasinet 

OPPDAL:365 

Jan Kåre Husa Formannskapet bevilger kr 50 000 til kjøp av 
2 helsides annonser i Oppdal:365, en pr. 

utgave i 2016. Dekkes over kto. Tilfeldige 

utgifter etter formannskapets bestemmelse.  

Ikke fullført 

F.skap 16/22 Kommunereformen – opplegg 

for innbyggerundersøkelse 

Leidulf Skarbø Formannskapet gir sin tilslutning til det 

vedlagte opplegget for innbyggerundersøkel-

se fra Opinion AS. 

Fullført 

F.skap 16/27 Søknad om økonomisk støtte 

til Ramaskrik filmfestival 2016 

Anne Kristin 

Loeng 

Formannskapet bevilger kr 40 000 til film-

festivalen Ramaskrik. En filmfestival på 

dette nivå ses på som en næringskulturell 

satsning. Ringvirkningene for Oppdal næ-

rings- og reiseliv er betydelige. Beløpet 

belastes næringsfondet. 

Fullført 

F.skap 16/28 Nerskogen Løypeforening – 

søknad om økonomisk støtte 

Arild Hoel Søknad datert 21.05.16. fra Nerskogen 

Løypeforening om økonomisk støtte på kr. 

100 000,- for sesongen 2015/2016 avslås. 

Fullført. 
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F.skap 16/29 Søknad om økonomisk støtte 

til gjennomføring av «Pil-

grimsdager Dovre – Oppdal 

2016».Søker:Pilegrimsutvalget 

i Oppdal 

Eli Grete Nisja Formannskapet ønsker å støtte Pilgrimsdager 

Dovre - Oppdal 2016 med kr 10 000. Beløpet 
belastes formannskapets konto. Dersom 

Pilgrimsdager Dovre- Oppdal søker om støtte 

ved et senere arrangement, ønsker formann-
skapet at det legges frem budsjett og regn-

skap, hvor alle aktører som støtter kommer 

tydelig frem. 

Fullført. 

F.skap 16/30 Søknad om støtte til arbeid for 

å opprette opplæringskontor i 

Oppdal og Rennebu 

Jan Kåre Husa Søknad fra Nasjonalparken Næringshage AS 

om støtte til arbeid med å opprette opplæ-

ringskontor for Oppdal og Rennebu fremmes 

i forbindelse med budsjettregulering II høs-

ten 2016. 

Ikke fullført  
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BYRÅ 13/9 Tilsyn med campingplasser/ 

utarbeiding av lokal forskrift 

for spikertelt 

Stine Mari 

Måren Elverhøi 

Bygningsrådet gir administrasjonen i oppgave 

å invitere campingplasseierne / -driverne til et 

samarbeid for å medvirke til utformingen av 

en forskrift som stiller krav til avstand mel-

lom campingenheter bestående av campings-

vogn, bobil eller telt og lignende med tilhø-

rende fortelt, terrasser, levegger m.v., samt 

utformingen av disse i Oppdal kommune. 

Det skal legges vekt på at fagmyndighetene 

innen brann/redning og byggesak samarbeider 

tett med næringen for å sikre at dette arbeidet 

gjennomføres på en god måte. 

 

Ikke fullført. 

 

I uttale fra KMD (kommu-

nal- og moderniseringsde-

partementet) datert 10.07.15 

står det at det kommer ny 

TEK i 2017, som sannsyn-

ligvis vil ha mindre 

strenge/færre krav til bygg-

verk på campingplasser. 

POF vurderer det som lite 

ressurseffektivt å starte med 

omfattende arbeidet på 

området før vi vet hva disse 

endringene innebærer.   

 

Møte med campingplasseie-

re i Oppdal har blitt utsatt til 

høsten og en roligere del av 

sesongen. Planen er fremde-

les å gå gjennom status i 

dagens lovverk og at det er 

endringer på gang.  

 

BYRÅ 13/131 165/10 Manglende konsesjon, 

frist for overdragelse - Bjørn 

Olav Røv 

Eirin Berge Med hjemmel i konsesjonsloven § 18 fastset-

tes en frist på 3 måneder til å sørge for at 

overdragelsen av eiendom gnr. 165 bnr 10 i 

Oppdal kommune blir omgjort eller at eien-

dommen 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. konsesjons-

loven § 19. 

 

Ikke fullført.  

BYRÅ 14/16 154/62 Søknad om konsesjon 

på ubebygd tomt - Kjersti 

Tusvik 

Eirin Berge Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir 

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 reali-

teten en utvidet byggefrist. Vilkår for konse-

sjonen 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. 

 

Ikke fullført – igangsettings-

tillatelse gitt. 

BYRÅ 14/31 Forslag til detaljregulerings-

plan for Gravaunsetet hytte-

område, gnr 167 bnr 1 - slutt-

behandling 

Arild Hoel Med hjemmel i plan - og bygningslovens § 

12-12 godkjenner bygningsrådet Forslag til 

detaljreguleringsplan for Gravaunsetet hytte-

område, gnr 167 bnr 1, med følgende end-

ringer av det planforslaget som ble vedtatt og 

lagt ut på høring av bygningsrådet 

07.10.2013, sak 13/92 :  

 

I planbestemmelsene: 

* Nytt punkt 1.5: Før byggestart må felles 

avkjørsel fra Fv 511 utbedres og avgrenses 

i hht standarder for avkjørsel fra offentlig 

Ikke fullført 

Avventer godkjenning av 

forslag til utbedring av 

avkjørsel fra Fv 511 
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veg. Avkjørselen må lede inn på fylkesve-

gen 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 plan-

området. 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 15/102 Reguleringsplan for Langber-

ga hytteområde – ny 1.gangs 

behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12- 10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Langberga hytteom-

råde på lovbestemt høring, og å legge planfor-

slaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjel-

der Plankart datert 23.11.15., VA-plankart 

revidert 27.11.15. og reguleringsbestemmelser 

datert 03.11.15.Før dette gjøres må planen 

endres slik: 

På plankartet: 

Tomtene 32 og 44 tas ut av planen. Intern veg 

i dette området legges om slik at den i minst 

mulig grad berører areal med LNFR-formål. 

Tomt 45 flyttes 10 – 15 meter mot vest, og 

nordover inn mot ny vegføring. Avkjørsel fra 

Ordførervegen flyttes 30 – 40 meter mot nord, 

alternativt ca. 140 meter mot sør. VA-

plankartet justeres i henhold til disse endring-

ene. Skiløypa flyttes noe østover ved tomtene 

1 – 3. På tomtene 3, 4, 91, 94 og 95 vises 

byggegrense 20 meter fra skiløypa. 

I bestemmelsene: 

Pkt. 2.1. endres til: 

Teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp) 

skal være opparbeidet før det gis byggetilla-

telse på tomtene i planområdet. Vann og 

avløp opparbeides i henhold til VA-plankart. 

Planområdet kan bygges ut trinnvis. 

Når det gjelder forholdet til naturmangfoldlo-

ven finner bygningsrådet det positivt at det er 

avsatt grønne korridorer i øvre del av planom-

rådet, langs skiløypa og øst – vest. Dette vil gi 

trekkveier for hjortevilt. Når feltet er fullt 

utbygd vil vegareal, bebygd og inngjerdet 

areal utgjøre maksimum 20 % av planområ-

dets totale areal. 80 % av planområdet vil 

fortsatt være tilgjengelig for viltet. Kanalise-

ring av ferdselen langs skiløypa, som også 

benyttes som turveg om sommeren, bidrar til 

å redusere presset på de delene av viltområdet 

som ligger på oversiden av planområdet. 

Bygningsrådet kan ikke se at utbygging i tråd 

med planen vil påføre økosystemet større 

belastning enn det som må forventes i områ-

der som er avsatt til fritidsformål. Prinsippene 

i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivare-

tatt. 

 

Fullført. 
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BYRÅ 16/1 Pålegg om fortsatt bruk av 

garasje til bilverkstedvirksom-

het og ileggelse av tvangs-

mulkt - Knut Erik Nordheim 

Svein Erik 

Morseth 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (Pbl.) 

§ 32-3 pålegges hjemmelshaver av gnr. 292 

bnr. 7 å rette følgende ulovlige forhold:  

s-

virksomhet.  

s-

sted.  

 

 

Pålegget skal være gjennomført innen 1. mars 

2016. 

Med hjemmel i Pbl. 32-5 vil pålegget bli fulgt 

opp med tvangsmulkt for følgende forhold:  

- pr. døgn for ulovlig bruk av 

garasjen til bilverkstedsvirksomhet.  

- pr. døgn for ulovlig bruk av 

garasjen til bolig.  

 

- pr. døgn for ulovlig oppført 

tilbygg til garasjen.  

 

Tvangsmulkt vil bli fulgt opp fra 1. mars 2016 

klokken 08:00.  

Pålegget kan etter Pbl. § 32-3, 4. ledd tingly-

ses som heftelse på eiendommen dersom 

forholdet ikke bringes i orden.  

For begrunnelse for vedtak om pålegg og 

tvangsmulkt vises det til vurderingen ovenfor. 

 

Fullført. 

Fylkesmannen stadfestet 

kommunens vedtak  

BYRÅ 16/2 Detaljreguleringsplan for 

Solgrenda hytteområde - 1. 

gangs behandling 

Arild Hoel  Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteom-

råde på lovbestemt høring, og å legge planfor-

slaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjel-

der plankart revidert 12.01.16., Va-plankart 

datert 26.10.15. og bestemmelser oversendt 

kommunen 10.11.15., med følgende endring-

er:  

I plankartet:  

- Parkeringsplassen (P1) må utvides sørvest-

over slik at den rommer plass til parkering, 

intern trafikk mellom parkerte biler og Gje-

vilvassvegen, samt fysisk sperre mellom 

Gjevilvassvegen og parkeringsplassen. Tom-

tene F5 og F6 må flyttes vestover for å få til 

dette. Det bør også vurderes å flytte tomt F4 

noe vestover. Adkomst til tomtene F4 – F6 

må gå tydelig fram av plankartet. Det må også 

tas hensyn til at parkerte biler i nordvestre del 

av parkeringsplass P1 ikke må hindre sikt i 

frisiktsonen som må vises for den nordvestre 

avkjørselen.  

 

- Frisiktsoner må vises som sikringssone. 

Frisiktsonen skal vises som en trekant 6 meter 

inn fra kanten på Gjevilvassvegen, og med 45 

meter stoppsikt i begge retninger. Ved avkjør-

selen i nordvest må planområdet utvides slik 

at tilstrekkelig frisiktsone vises mot nordvest 

på gnr/bnr 231/4. Planområdet må også 

utvides noe mot sørøst slik at tilstrekkelig 

frisiktsone vises på gnr/bnr 226/1. Det vises 

til illustrasjon i vedlegg 6 i denne saken.  

 

Ikke fullført. 
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- Areal for energianlegg (trafo) må vises i 

plankartet.  

 

- Tomt F9 flyttes mot vest inn til internvegen 

(V1).  

 

- Det sørvestlige hjørnet av tomt F15 må 

justeres slik at arealformålet «annen vegg-

runn» blir sammenhengende.  

 

- Avkjørsel til tomtene F1 – F19 må vises 

med pilsymbol i plankartet.  

 

 

- Traseen for gangveg til tomtene FT 20 – 

FT21 legges mellom tomtene FT14 – FT15 og 

tomtene FT18 – FT19, jfr. illustrasjon i 

vedlegg 7 i denne saken. De arealene som 

utgår som gangveg vises med formål LNFR.  

 

I bestemmelsene:  

- § 1, Felles bestemmelser, pkt. 1.1. strykes, 

og erstattes med: Alle tomtene i planområdet 

har vinterparkering ved Gjevilvassosen.  

 

- Det opprettes en ny § 2 Rekkefølgebestem-

melser, med nytt pkt. 2.1. som får følgende 

ordlyd: Teknisk infrastruktur (veg, parke-

ringsplasser, vann og avløp samt strømforsy-

ning) skal være opparbeidet før det gis bygge-

tillatelse på tomtene i planområdet. Vann og 

avløp opparbeides i henhold til VA-plankart. 

Planområdet kan bygges ut trinnvis.  

 

§§ 2 – 8 nummereres 3 – 9.  

- Nåværende § 2, pkt. 2.7. og § 3, pkt. 3.8. gis 

følgende tilføyelse:  

 

Gjerde på den enkelte tomt skal settes opp på 

en slik måte at beitedyr ikke kan sette seg fast 

i det, og ikke bli innesperret på det inngjerde-

de arealet.  

- § 4, pkt. 4.1. får følgende ordlyd:  

 

På områder for vannforsyningsanlegg (VF) 

tillates oppført servicebygg på maks 5 m² med 

maks høyde på 3 m over gjennomsnittlig, 

ferdig planert terreng. Vannforsyningsanleg-

gene skal inngjerdes. Gjerdet rundt vannfor-

syningsanlegget lengst sørøst ved Gjevilvass-

vegen må utformes på en slik måte at det ikke 

er til hinder for sikten i frisiktsonen. Service-

bygg på dette arealet kan ikke oppføres i 

frisiktsonen.  

- § 4, Pkt. 4.4. får følgende ordlyd:  

 

På areal vist til energianlegg i plankartet kan 

det oppføres bygninger/installasjoner som er 

nødvendige for strømforsyningen i planområ-

det.  

- § 5, pkt. 5.1. får følgende ordlyd:  

 

Areal vist som «uteoppholdsareal» er felles 

for alle tomtene i planområdet. Innenfor dette 
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området kan det foretas enkel tilrettelegging 

med eksempelvis gapahuk, bord, benker og 

grillplass. Det er ikke tillatt med inngjerding 

av uteoppholdsarealet.  

- Nåværende § 8, pkt. 8.1 får følgende ordlyd:  

 

Parkering av biler på den enkelte tomt er ikke 

tillatt. Parkering skal skje på felles parke-

ringsplasser i tråd med tabellen i pkt. 8.3. 

nedenfor. Kjøring inn på tomtene F1 – F19 i 

forbindelse med av- og pålessing av bagasje 

og utstyr er tillatt.  

Nåværende pkt. 8.1. strykes da dette kravet 

framgår av ny § 2, pkt. 2.1. 

 

BYRÅ 16/11 Avklaring av status på strek-

ningen Dindalshytta – Pershø-

brona 

 

Ane Hoel Bygningsrådet fremmer forslag om at strek-

ningen fra Dindalshytta til parkeringen ved 

Pershøflata er å definere som vei. Grunnlaget 

er at den ble brukt som vei fra 1950-tallet og 

utover. Veien var etablert da loven om moto-

risert ferdsel i utmark kom i 1983. Dette er en 

ny politisk vurdering av vedtaket som ble 

fattet i 1993.  

Fullført. Vedtaket ble 

opphevet av Fylkesmannen. 

BYRÅ 16/13 Forslag til detaljregulerings-

plan for Moen masseuttak og 

massedeponi - 1. gangs be-

handling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og 

massedeponi på lovbestemt høring, og å legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket 

gjelder plankart og bestemmelser sist revidert 

08.01.16, med følgende endringer:  

 

I plankartet: 

- Avkjørsel fra Elgsmovegen til eien-

dommen gnr/bnr 6/2 må vises på plank-
artet. 

 

I bestemmelsene: 

- Pkt. 4.3: Tabellen rettes opp slik at 

driftstid på fredager blir 07.00 – 17.00. 

 

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

Støvdempende tiltak skal gjennomføres i 

samsvar med § 30 – 4 i forurensningsforskrif-

ten. Måling av støvnedfall skal gjennomføres 

i samsvar med § 30 – 9, bokstav a, i samme 

forskrift. 

 

- Pkt. 4.15., første setning, endres til: 

Driftstid i massedeponiet er mandag – torsdag 

fra kl. 07.00 – 21.00, fredag fra kl. 07.00 – 

17.00. 

 

- Pkt. 8.3.2., første avsnitt, endres til: 

I god tid før iverksetting av tiltak som berører 

de tre automatisk fredede kullgropene med ID 

103195, 103197/1 og 213487 skal det foretas 

en arkeologisk utgraving av disse kulturmin-

nene. 

 

Bygningsrådet viser til de miljøfaglige vurde-

ringene i saken, og anser at prinsippene i §§ 8 

– 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt. 

 

Ikke fullført. 
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BYRÅ 16/15 Reguleringsplan for Vangs-

haug hyttegrend - 1. gangsbe-

handling 

Stine Mari M. 

Elverhøi 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende forslag til 

detaljreguleringsplan for Vangshaug på 

lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 

til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart 

datert 18.11.15 med siste revisjon 10.02.16, 

VA-plankart datert 18.09.15 med siste revi-

sjon 10.02.16 og bestemmelser med siste 

revisjon 10.02.16, med følgende endringer:  

 

Alternativ 1 

I plankartet: 

 

- Planområdet må utvides noe, og plan-

formål må endres slik del av eksisteren-
de vegtrase til Vangshaug gård blir re-

gulert til LNFR-formål. 

- Planområdet og planformål Annen 
veggrunn må utvides i krysset Kjerkve-

gen/Vangshaugvegen og et stykke inn i 

Vangshaugvegen, slik at restareal av 
andre planer blir erstattet av ny plan. 

 

 

I bestemmelsene: 

- § 3.1.1 Innenfor området tillates oppført 
fritidsbolig med tilhørende anlegg. 

 

- § 3.1.2 Maksimal mønehøyde skal ikke 

overstige 7,5 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. 

 

- § 3.1.4 Bygg skal ha torvtak og større 

vindusflater skal deles. Fargevalget skal 
være naturpreget, i mørke toner og til-

passet området. Bygningene kan ha sal-

tak og/eller to takflater med takvinkel 
mellom 22 og 38 grader. 

 

- § 3.1.6 og § 3.1.9 strykes. 

 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på 

naturmangfoldet i planområdet og omkring-

liggende områder er tilstrekkelig utredet og 

kjent. Med de avbøtende tiltak som er fore-

slått gjennom hensynssone for naturmiljø i 

reguleringsplankartet med bestemmelser kan 

utbygging skje uten at dette medfører negative 

konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene 

etter nml §§ 4 -6, 8-12 ansees dermed å være 

ivaretatt. 

 

Alternativ 2 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende forslag til 

detaljreguleringsplan for Vangshaug på 

lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 

til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart 

datert 18.11.15 med siste revisjon 10.02.16, 

VA-plankart datert 18.09.15 med siste revi-

sjon 10.02.16 og bestemmelser med siste 

revisjon 10.02.16, med følgende endringer:  

 

I plankartet: 

 

- Planområdet må utvides noe, og plan-

formål må endres slik del av eksisteren-

Fullført.  
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de vegtrase til Vangshaug gård blir re-

gulert til LNFR-formål. 
- Planområdet og planformål Annen 

veggrunn må utvides i krysset Kjerkve-

gen/Vangshaugvegen og et stykke inn i 
Vangshaugvegen, slik at restareal av 

andre planer blir erstattet av ny plan. 

- Adkomst følger tomtegrensa i vest med 
adkomst til planområde, jfr. innspill fra 

Laugsand datert 02.03.16. 

 

 

I bestemmelsene: 

- § 3.1.1 Innenfor området tillates oppført 

fritidsbolig med tilhørende anlegg. 

 

- § 3.1.2 Maksimal mønehøyde skal ikke 
overstige 7,5 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng. 

 

- § 3.1.4 Bygg skal ha torvtak og større 
vindusflater skal deles. Fargevalget skal 

være naturpreget, i mørke toner og til-

passet området. Bygningene kan ha sal-
tak og/eller to takflater med takvinkel 

mellom 22 og 38 grader. 

 

- § 3.1.6 og § 3.1.9 strykes. 

 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på 

naturmangfoldet i planområdet og omkring-

liggende områder er tilstrekkelig utredet og 

kjent. Med de avbøtende tiltak som er fore-

slått gjennom hensynssone for naturmiljø i 

reguleringsplankartet med bestemmelser kan 

utbygging skje uten at dette medfører negative 

konsekvenser på naturmiljøet. Forholdene 

etter nml §§ 4 -6, 8-12 ansees dermed å være 

ivaretatt. 

 

BYRÅ 16/19 Søknad om deling av land-

brukseiendommen Stølen - gnr 

299 bnr 1 - Sonja Renander 

Gro Aalbu Bygningsrådet avslår med hjemmel i Jordlo-

vens §§ 1 og 12 og Plan- og bygningslovens § 

19-2 søknad om fradeling av våningshuset på 

eiendom Hellaugstøl gnr 299 bnr 1.  

 

Avslaget begrunnes med at landbrukseien-

dommen ikke lenger blir bestående med 

driftssenter, og at hensynet bak planbestem-

melsene i reguleringsplan Hellaugstøl blir 

vesentlig tilsidesatt. 

 

Prinsippene i NML § 8-12 anses ivaretatt. 

 

Ikke fullført. Vedtaket er 

påklaget. 

BYRÅ 16/30 Forslag til detaljregulerings-

plan for Kleberberget sør 

hytteområde - 1. gangs be-

handling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Kleberberget sør 

hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket 

gjelder plankart, Va-plankart og bestemmelser 

datert 23.02.16, med følgende endringer:  

 

I plankartet: 

- Det vises hensynssoner Bevaring natur-
miljø som omfatter de to lokalitetene 

med naturtypen rikmyr helt vest i plan-

området, samt en ca. 15 meter bred buf-
fersone rundt disse, slik det går fram av 

Fullført. 
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vedlegg 7 i denne saken.  

 

I bestemmelsene: 

- Pkt. 3.3. i reguleringsbestemmelsene gis 

følgende tilføyelse: 

 

Store vindusflater skal utføres med deling.  

- Det tas inn et nytt pkt. 4.5 med følgende 
ordlyd: 

 

Utbyggingen av ledningsnettet for vann og 

avløp skal være i tråd med kommunens til 

enhver tid gjeldende VA-norm.  

- Pkt. 7 gis følgende formulering: 

 

7. HENSYNSSONER 

 

7.1. Skiløype/turveg. Hensynssonen er vist 

med 10 meters bredde på plankartet. Innenfor 

denne sonen skal det ikke gjennomføres tiltak 

som kan være til hinder for tur- og skigåing.  

 

7.2. Bevaring naturmiljø. De to hensynssone-

ne omfatter to lokaliteter med naturtypen 

rikmyr, samt en ca. 15 meter bred buffersone 

rundt lokalitetene. Innenfor disse sonene 

tillates ingen inngrep i terreng eller vegeta-

sjon.  

 

Hensynet til de to verdifulle rikmyr-

lokalitetene i planområdet vil bli ivaretatt ved 

at det settes av hensynssoner med bestemmel-

ser. Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfold-

loven anses med dette å være ivaretatt.  

 

BYRÅ 16/31 Forslag til mindre endring av 

bebyggelsesplan for Breen 

hytteområde - 1. gangs be-

handling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende forslag til 

endring av bebyggelsesplanen for Breen 

hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket 

gjelder plankart revidert 16.02.16., og be-

stemmelser sist revidert 30.04.03. med føl-

gende endringer:  

- Teksten på plankartet endres slik at det 
går fram at forslaget gjelder endring, ik-

ke «mindre endring». 

 

- Reguleringsbestemmelsene tilføyes et 

nytt pkt. 2.6 med følgende ordlyd:  

 

Inngjerding av hele tomta tillates ikke. Sum 

av inngjerdet og bebygd areal skal maksimalt 

utgjøre 40 % av tomtearealet. Gjerdet skal 

settes opp på en slik måte at beitedyr ikke kan 

settes seg fast i det, og ikke bli innesperret på 

det inngjerdede arealet.  

 

Den nye tomta berører ikke viktige naturty-

per, og det er ikke registrert sårbare eller 

truede arter i området. 1 ny hytte vil heller 

ikke i nevneverdig grad påvirke den samlede 

belastningen på naturmangfoldet i området. 

Prinsippene i § 8 – 12 i naturmangfoldloven 

anses å være ivaretatt.  

 

Fullført. 
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BYRÅ 16/32 Forslag til detaljregulerings-

plan for Gjelhaugtrøa - 1. 

gangs behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hytte-

grend på lovbestemt høring, og å legge plan-

forslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket 

gjelder plankart datert 01.02.16., Va-plankart 

datert 23.12.15., begge revidert 10.02.16., og 

bestemmelser sist revidert 10.02.16. med 

følgende endringer:  

 

I plankartet og VA-plankartet: 

 

- Det vises adkomst fram til avløpsanleg-

get. 

 

Den foreslåtte utbyggingen i Gjelhaugtrøa 

hyttegrend ligger innenfor det omfanget som 

må forventes i sone for fritidsbebyggelse. 

Gjennom at det legges inn hensynssone 

bevaring naturmiljø med bestemmelser langs 

elva Lona, tas det hensyn til det naturmiljøet 

som er sårbart for tekniske inngrep. Den 

samlede belastningen på naturmiljøet vurderes 

å være av mindre negativ betydning. Planfor-

slaget vil ikke påføre økosystemet vesentlige 

uheldige belastninger, jf. nml §§ 8 -12. 

 

Fullført. 

BYRÅ 16/37 Klage på vedtak i Bygningsrå-

detssak 1611-avklaring av 

status ppå strekningen Din-

dalshytta-Pershøbrona 

Ane Hoel Bygningsrådets vedtak den 07.03.16 i sak 

16/11 opprettholdes. Vedtaket begrunnes med 

at det ikke er fremkommet nye opplysninger i 

klagen som ikke er vurdert tidligere.  

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse. 

Fullført. Klage avvist av 

Fylkesmannen. 

BYRÅ 16/38 284/49-Kløvervegen 7 – ny 

behandling av søknad om 

dispensasjon fra regulerings-

bestemmelsene for Bjørndals-

hagen 

Arild Hoel Bygningsrådet avslår i medhold av plan- og 

bygningslovens § 19 – 2 søknad om dispensa-
sjon for oppføring av bolig med fire boenheter 

på gnr 284 bnr 49, Kløvervegen 7, mottatt 10. 

juni 2015.  
Avslaget begrunnes som følger:  

Bygningsrådet finner at bestemmelse D 1 b i 

reguleringsplanen for Bjørndalshagen blir 
vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensa-

sjon.  

Bygningsrådet finner videre at hensynet bak 
plan- og bygningslovens formålsbestemmelse, 

§ 1 – 1, 4. ledd, der det bl.a. framgår at plan-

legging og vedtak skal sikre forutsigbarhet, 

blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.  

Bygningsrådet kan etter dette ikke se at 

grunnleggende vilkår for å gi dispensasjon i 

medhold av pbl. § 19 – 2 er oppfylt. Byg-

ningsrådet har lagt stor vekt på forutsigbarhet 

for de som allerede er etablert i området, jfr. 

også kommunestyrets vedtak av 19.06.13., 

sak 13/50. 

Fullført. 

BYRÅ 16/39 Endring av bebyggelsesplan 

for Trøaenget hyttefelt,del av 

gnr. 243 bnr. 1 – ny sluttbe-

handling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 forslag til endring av 
bebyggelsesplanen for Trøaenget hyttefelt slik 

det går fram av plankart (Situasjonsplan) 

datert 23.06.14.  
Bygningsrådet vil anbefale at en person eller 

et firma med skredfaglig kompetanse gjen-

nomfører en uavhengig kvalitetssikring av 

skredvurderingen av 05.02.16. i forkant av at 

tomta bebygges.  

Når det gjelder forholdet til naturmangfoldlo-

ven viser bygningsrådet til saksframstilling og 

Ikke fullført. Vedtaket er 

påklaget, og oversendt 

Fylkesmannen. 
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vedtak i sak 14/113, der det er konkludert 

med at beslutningen ikke berører naturmang-

fold. 

BYRÅ 16/40 Endring av detaljregulerings-

plan for Buslettjønna hytteom-

råde – 1.gangs behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

endring av detaljreguleringsplan for Bus-
lettjønna hytteområde på lovbestemt høring, 

og å legge planforslaget ut til offentlig etter-

syn. Vedtaket gjelder plankart datert 02.02.16, 
og reguleringsbestemmelser vedtatt 20.02.12, 

med følgende endringer:  

- Teksten på plankartet endres slik at det 
framgår at det er en endring, ikke «mindre 

endring».  

 

- Pkt. 2.3. i reguleringsbestemmelsene tas ut.  

 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på 

naturmangfoldet i planområder og omkring-

liggende områder – influensområder – er 

tilstrekkelig kjent, og den foreslåtte endringen 

kan skje uten at dette medfører negative 

konsekvenser på naturmiljøet. Prinsippene i 

§§ 8-12 i naturmangfoldloven anses dermed å 

være ivaretatt. 

Ikke fullført. 

BYRÅ 16/41 Detaljreguleringsplan for 

Bjørndalshåggån boligområde 

– sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 
for Bjørndalshagen boligområde. Vedtaket 

gjelder plankart og VA-plankart sist revidert 

01.02.16, og bestemmelser sist revidert 
02.02.16, med følgende endringer:  

På plankartet og VA-plankartet:  
- Benevnelsen på tomtene rettes fra H1 – H9 

til B1 – B9.  

 
- Veggrunn til Gamle Kongeveg tas ut. Planen 

avgrenses til og med gang og sykkelvegen på 

sørsiden av Gamle kongeveg. Gang og syk-
kelvegen vises til dette formålet på plankartet.  

 

- Areal for renovasjonsanlegg for tomtene B1 
– B6 lokaliseres nord for nordøstre hjørne av 

tomt B5.  

 
- Pilsymboler som markerer avkjøring til de 

enkelte tomtene tas ut.  

 
- Planavgrensning ved tomt B7 rettes opp i 

tråd med korrekt grense.  

 
- Hensynssone støy vises slik det går fram av 

støyutredning datert 08.04.16. fra Rambøll.  

 
I reguleringsbestemmelsene:  

Pkt. 1.3. får følgende ordlyd:  

Støyintensivt anleggsarbeid skal kun skje i 
tidsrommet mandag – fredag mellom kl. 07.00 

– 19.00. Støy fra anleggsarbeid skal ikke 

overskride kravene i retningslinje T-1442/12. 
I anleggsperioden skal naboer varsles i god 

tid før støyintensive tiltak finner sted.  

Pkt. 2.3. får følgende ordlyd:  
Før det gis byggetillatelse på tomtene B1 – B3 

må det dokumenteres at krav til innendørs 

støynivå i byggteknisk forskrift (TEK 10) blir 
overholdt.  

Pkt. 4.1 gis følgende tilføyelse:  

Situasjonsplan som viser avkjøring til den 
enkelte tomt skal følge søknad om byggetilla-

telse.  

Pkt. 6.2. får følgende ordlyd:  

Ikke fullført. Vedtaket er 

påklaget, og oversendt 

Fylkesmannen. 
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Pkt. 6.2.1. På tomtene B1 – B3 skal boligene 

plasseres i byggegrensa mot Gamle kongeveg. 
Videre skal det legges særlig vekt på å finne 

planløsninger som gjør at støyfølsomme rom 

(stue, soverom) kan lokaliseres på den stille 
siden av bygget, dvs. mot sør. Minst ett 

soverom skal lokaliseres på denne siden.  

Pkt. 6.2.2. På tomtene B1 – B3 skal uteopp-
holdsarealer som benyttes jevnlig lokaliseres 

til kvit sone. Dette skal dokumenteres gjen-

nom situasjonsplan som skal følge byggesøk-
naden. Pkt. 6.2.3. På tomtene B1 - B3 skal 

garasje/uthus/boder plasseres på en slik måte 

at de bidrar til støyskjerming mot Gamle 
Kongeveg, dvs. i eller i nærheten av bygge-

grensa.  

Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke ha 

negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

Bygningsrådet anser at prinsippene i §§ 8 – 12 

i naturmangfoldloven er ivaretatt. 

BYRÅ 16/42 Forslag til detaljregulerings-

plan for Bjørkmoen 4 bolig-

område -sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 
for Bjørkmoen 4 boligområde. Vedtaket 

gjelder plankart, VA-plankart og bestemmel-

ser sist revidert 09.03.16, med følgende 
endringer:  

På plankartet og VA-plankartet:  

Det vises byggegrense på 4 meter fra veg-
skulder på internveg V1A i planområdet, og 

byggegrense på 2 meter fra internveg V2 og 

gang og sykkelvegen.  
I bestemmelsene:  

Siste setning i pkt. 1.3. i bestemmelsene 

endres til:  
Støynivå på uteoppholdsarealer og utenfor 

rom for støyfølsom bruk skal ikke overstige 

LpAeq12h 60 dB.  
Pkt. 1.5. i bestemmelsene endres til:  

Overskytende matjordmasser som ikke brukes 

til infrastruktur/miljøfremmende tiltak i 
planområdet, skal brukes til landbruksformål 

i nærområdet.  

Bygningsrådet viser til saksinnledning og 
vedtak i sak 16/14, og finner at prinsippene i § 

8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt.  

Fullført. 

BYRÅ 16/43 Detaljreguleringsplan for 

Nyhaugen Søndre hyttegrend - 

sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Nyhaugen Søndre hyttegrend. Vedtaket 

gjelder bestemmelser sist revidert 02.02.16. 
uten endringer, og plankart og VA-plankart 

revidert 02.02.16, med følgende endringer:  

- Internvegen sør i planområdet forlenges 
fram til grensa til gnr 307 bnr 8 mellom 

tomtene H8 og H9.  

- Tomt H9 forskyves noe nordover.  
- Det vises snuplass ved enden av alle intern-

vegene i planområdet.  
- Planområdet utvides noe mot nord for å vise 

snuplass nord for tomt H13.  

- Det vises areal til «Annen veggrunn – 
grøntareal» langs alle internvegene i planom-

rådet.  

- Avkjøring (pilsymbol) til tomtene H8, H9 og 
H10 justeres i henhold til ny vegsituasjon.  

 

Endringene er illustrert i vedlegg 7 i denne 
saken.  

Bygningsrådet viser til saksinnledning og 

vedtak i sak 16/5, og finner at prinsippene i §§ 

8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt. 

Fullført. 

BYRÅ 16/44 Søknad om konsesjon på Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens §§ 2 og 9, Ann-Magritt Loe og Stein 
Fullført. 
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erverv av landbrukseiendom 

gnr 45 bnr 8 – Søstu 

Loe.Søker:Ann-Magritt Loe 

og Stein Outzen 

Outzen konsesjon på erverv av eiendommen 

Søstu Loe gnr 45 bnr 8. Det stilles som vilkår 
at eiendommen sammenføyes med Kirkebak-

ken gnr 46 bnr 1.  

Vedtaket begrunnes med at kriteriene etter 

konsesjonslovens § 9 om landbrukseiendom 

er oppfylt og at ervervet ivaretar en helhetlig 

forvaltning av ressurser og kulturlandskap. 

BYRÅ 16/45 Handlingsplan for 2017-2020 

– uttalelse fra bygningsrådet 

Leidulf Skarbø Bygningsrådet tar rådmannens forslag til 

handlingsplan for 2017-2020 til orientering. 

Fullført 

BYRÅ 16/46 Søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplanen for Stølå-

kran – Rindalshytter AS 

Arild Hoel I medhold av plan- og bygningslovens § 19 – 

2 avslås søknad datert 16.03.16. fra Rindals-

hytter as om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan for Stølåkran, vedtatt av 

kommunestyret i sak 09/37.  

Bygningsrådet begrunner vedtaket slik:  
- De grunnleggende vilkårene for å gi dispen-

sasjon, jfr. pbl § 19 – 2, er ikke oppfylt da en 

dispensasjon i vesentlig grad vil tilsidesette de 
bestemmelsene det dispenseres fra. Dette vil 

spesielt gjelde utnyttelsesgrad og krav om 

oppføring av utleiehytter.  
- Søkers ønske om en best mulig utnytting av 

planområdet gir i selv ikke grunnlag for å 

dispensere. Her vektlegges også at søkers 
behov kan ivaretas på en god måte gjennom 

utarbeiding av ny plan.  

- Bygningsrådet har også vektlagt at en dis-
pensasjon ikke vil ivareta hensynet til sam-

funnssikkerhet, samt at en dispensasjon vil 

skape presedens for tilsvarende saker.  
- Videre vil en dispensasjon etter bygningsrå-

dets oppfatning ikke ivareta forutsigbarhet for 

berørte naboer og sektormyndigheter.  
- Bygningsrådet kan etter en samlet vurdering 

ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er 

betydelig større enn ulempene. 

Ikke fullført. Vedtaket er 

påklaget. 

BYRÅ 16/47 230/115 Behandling av søk-

nad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel – 

Sven By og Tonje Kjøsnes 

Eirin Berge Med hjemmel i plan- bygningsloven § 19-2 

gis Sven By dispensasjon fra LNFR formål i 

kommuneplanens arealdel og dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelse 1.6.1  

om byggegrense til vassdrag for plassering av 

fritidsbolig på gnr. 203 bnr. 115.  
Dispensasjonen gis da tiltaket ikke er vurdert 

å tilsidesette hensynene bak LNFR-formål og 
bestemmelser i kommuneplanen. Det sterkt 

skrånende og tett skogbevokste terrenget fra 

tomtegrensen og ned til strandlinja og bebyg-
gelsens utforming bidrar til minimal synlighet 

for allmenheten fra vatnet og begrenser 

dermed ikke allmenhetens ferdsel. Området 
har allerede flere eksisterende, bebygde 

tomter og tiltaket er derfor ikke isolert sett 

vurdert å bidra til at hensynene bak arealfor-
målet blir vesentlig tilsidesatt.  

Fordelene i saken vurdert å være klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. 
saksvurderingen.  

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen:  

1. Taktekking skal utføres i henhold til kom-
muneplanens retningslinjer punkt 3.2.3, og 

utførelsen skal være i torv, skifer eller tre.  

2. Bebyggelsen skal ha middels til mørke 
jordfarger. Skarpe kontraster skal unngås, 

også hvitt.  

3. Sum av bebygd areal og inngjerdet areal 
skal maksimalt være 40 %. Inngjerding av 

hele tomta tillates ikke. Bygningsrådet viser 

til retningslinjene i kommuneplanen om ny og 
vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse 

i Gjevilvassdalen, punkt 3.2.2 og godkjenner 

at omsøkt tiltak fraviker retningslinjene hva 

Fullført. 
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gjelder gesimshøyde og takvinkel.  

Prinsippene naturmangfoldloven §§ 8-12 
anses ivaretatt.  

BYRÅ 16/48 Søknad om konsesjon – erverv 

av landbrukseiendom Hullber-

get gnr 139 bnr 1 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens §§ 2 og 9, Ove Engan konsesjon på 
erverv av eiendommen Hullberget, gnr 139 

bnr 1 med gnr 139 bnr 2. Det stilles som 

vilkår at gnr 139 bnr 2 sammenføyes med 
hovedeiendommen. Formålet med ervervet 

ivaretar en helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet i området. Erverver Ove 
Engan gis varig fritak for boplikt, begrunnet 

ut fra dagens boforhold og tilgjengelighet.  

Bygningsrådet vil be om at beskrivelser i 

handlingsplan blir fulgt opp. 

Fullført. 

BYRÅ 16/51 Detaljreguleringsplan for 

Vangshaug hyttegrend – 

Sluttbehandling 

Stine M. Elver-

høi 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Vangshaug hyttegrend - veiløsning, alter-

nativ 1. Vedtaket gjelder plankart og VA-
plankart sist revidert 15.03.16., og bestem-

melser sist revidert 15.03.16 med følgende 

tillegg:  
I bestemmelsene:  

1. Nytt pkt. 1.4. under § 1 Fellesbestemmel-

ser. Punktet gis følgende ordlyd:  
 

Eventuelle overskytende matjordmasser fra 

planområdet skal brukes til landbruksformål i 
nærområdet.  

2. Nytt tillegg i § 3.1.2 med følgende ordlyd:  

 
Maksimal mønehøyde for tomt H3 er på 

kotehøyde 667,5 m.  

3. Bestemmelsens pkt.4.2.1. endres til: Byg-
ningene skal kobles til kommunalt vann og 

avløp. I plankartet:  

4. Hensynssone for faresone flomfare skal 
justeres i tråd med anbefalt flomlinje i Flom-

vurdering av Skjørdøla i Oppdal 14-2016 fra 

NVE.  
 

5. Atkomstveg til tomtene H8 og H15 blir 

forlenget. I enden skal det reguleres inn en 
snuhammer.  

Fullført. 

BYRÅ 16/52 Forslag til detaljregulerings-

plan for Kleberberget sør 

hytteområde – sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Kleberberget sør hytteområde. Vedtaket 

gjelder plankart datert 16.04.16, VA-plankart 
sist oppdatert 19.04.16. og bestemmelser 

datert 17.04.16, med følgende endringer:  

På plankartet og VA-plankartet:  
- Tomtene F33 – F36 tas ut av planen.  

- Internvegen (Veg 8) avsluttes slik at det 

vises adkomst til tomtene 32 og 37.  
- Vendehammer legges mellom tomt 31 og 

32.  

- Hensynssone d) H730 – båndlegging etter 
lov om kulturminner, og hensynssone c) H570 

– bevaring kulturmiljø, vises som angitt i brev 

av 07.06.16. fra Sør-Trøndelag fylkeskom-
mune.  

 

I bestemmelsene datert 17.04.16:  
Under HENSYNSSONE tilføyes et nytt pkt. 

7.3. med følgende ordlyd:  

H730 – Båndlegging etter lov om kulturmin-
ner – hensynssone d)  

Kulturminnet, klebersteinsbrudd, er automa-

tisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det 
samme er en sikringssone i et 5 meter bredt 

belte fra kulturminnenes ytterkant, jfr. kul-

turminnelovens § 6.  

Fullført. 
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Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er 

egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte 

utilbørlig skjemme de automatisk fredete 

kulturminnene eller framkalle fare for at dette 
kan skje. Inngrep i grunnen eller andre tiltak 

som kan virke inn på det automatisk fredete 

kulturminnet innenfor hensynssone H730 er 
ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kultur-

minneloven. Søknad skal sendes regional 

kulturminneforvaltning i god tid før arbeidet 
er planlagt igangsatt. Eksisterende veg gjen-

nom området kan brukes som ski- og turløype, 

men tillates ikke opparbeidet ytterligere.  
Videre tilføyes et nytt pkt. 7.4. med følgende 

ordlyd:  

H570 – Bevaring kulturmiljø – hensynssone c)  
Innen området for LNFR med hensynssone c) 

– bevaring kulturmiljø – må det ikke foretas 

noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet 
som kan ha uheldig innvirkning på dette 

arealet. Eventuelle nødvendige  

mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres 
rede for særskilt og må godkjennes av regio-

nal kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).  

Bygningsrådet viser til saksinnledning og 

vedtak i sak 16/30, og anser at prinsippene i 

§§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt. 

BYRÅ 16/53 Forslag til endring av del av 

bebyggelsesplan for Breen 

hytteområde – sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 endring av del av 
bebyggelsesplan for Breen hytteområde. 

Vedtaket gjelder plankart revidert 16.02.16, 

og bestemmelser sist revidert 11.04.16.  

Vedtatt plan erstatter tilsvarende del av be-

byggelsesplanen for Breen hytteområde.  

Bygningsrådet viser til saksinnledning og 

vedtak i sak 16/31, og anser at prinsippene i § 

8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt. 

Fullført. 

BYRÅ 16/54 Forslag til endring av del av 

bebyggelsesplanen for Skar-

vassosen hyttefelt – 1.gangs 

behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

endring av reguleringsplanen for Skarvass-

osen hyttefelt på lovbestemt høring, og å 

legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. 

Vedtaket gjelder plankart datert 11.05.16. 

Fullført. 

BYRÅ 16/55 Snøscooterløyper for fornøy-

elseskjøring i Oppdal kommu-

ne – avklaring av områder for 

traseer 

Eli Grete Nisja Bygningsrådet ber om at rådmannen avklarer 
mulighetene for å etablere snøscooterløyper 

med grunneierne i følgende områder:  

– Grytda-
len  

 

Bygningsrådet ber videre om at det opprettes 
kontakt med reindriftsforvaltningen og rein-

driftsutøverne i Trollheimen Sijte for å avkla-

re muligheten til å etablere snøscooterløyper i 
fjellområdene mellom Skardalen og Grytda-

len.  

Når det foreligger resultatene av disse avkla-

ringene skal dette legges fram for bygningsrå-

det for ny vurdering. 

Ikke fullført.  

Det avventes tilbake-

meldinger fra reindrifts-

forvaltningen, Trollheimen 

Sijte og Oppdal Bygdeal-

menning som største grunn-

eier i fjellområdet.  

BYRÅ 16/56 Søknad om bruk av bil for 

transport til egen seter på 

Staesvollen innenfor Knutshø 

landskapsvernområde for 

perioden 2016-2019. Sø-

ker:Gunveig Eide, Grimsbu 

Eli Grete Nisja Oppdal kommune gir Gunveig Eide, Grimsbu 

dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vass-

drag» til bruk av egen bil med registeringsnr. 

FS 59666 etter kjøresporet/traktorvegen fra 
Såtålia fram til Tynset kommune sin grense 

for transport til egen seter på Staesvollen.  

Dispensasjon gis med følgende vilkår satt 
etter § 7 i samme forskrift:  

s-

rommet 1.7.-15.10 i 2016, og inntil 4 tu-

Fullført. 
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rer/returer i samme tidsrom for årene 2017-

2018.  

kjøringen skal foregå når det er tørt for å 

unngå kjøreskader.  
kal foregå på en hensynsfull 

måte, og det skal tas hensyn til vilt og særlig 

villrein i området.  
p-

draget i henhold til vilkår fra vernemyndighe-

ten, og kjøreboka skal returneres vernemyn-
dighet med kopi til kommunen etter avsluttet 

kjøresesong.  

under kjøring og forevises ved forespørsel av 

oppsynspersonell.  

 
Det gis avslag på søknaden for 2019 med 

begrunnelse at øvrige kjøretillatelser innenfor 

verneområdet er gitt til og med 2018, og at det 
derfor er hensiktsmessig å få synkronisert alle 

kjøretillatelsene innenfor verneområdene.  

Gjennom de vilkår som er gitt for å begrense 

motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til 

både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og 

prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-

12 er oppfylt. 

BYRÅ 16/57 Søknad om bruk av bil til egen 

hytte ved Søndre Snøfjell-

stjønna innenfor Dovrefjell-

Sunndalsfjella nasjonalpark 

for perioden 2016-2019. 

Søker: Ingeborg Morken, 

Oppdal 

Eli Grete Nisja Oppdal kommune gir Ingeborg Morken, 

Oppdal dispensasjon etter § 6 i Forskrift om 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag til bruk av bil med reg.nr. 

KH 30 658 for transport av ved og materialer 

til egen hytte ved Søndre Snøfjellstjønna.  

For tillatelsen gjelder følgende vilkår satt etter 

§ 7 i samme forskrift:  

o-
ret/traktorvegen fra parkeringsplassen ved 

Pershøflata fram til nærmeste parkeringsplass 

ved vegen til egen hytte.  

2016 – 2017.  

o-
ret/traktorvegen er tørr, og tidligst fra 1. juli 

og fram til senest 20. september. Det oppford-
res til å begrense kjøring på helg og særlig 

søndager så mye som mulig av hensyn til 

friluftslivsinteressene, og så langt som mulig 
å begrense kjøring etter 20.august av hensynet 

til villrein og jegere.  

7.00 – 21.00, lørdager mellom kl. 07.00 – 

16.00 og søndager mellom kl. 16.00 – 21.00 

(samme kjøretider som for nasjonalparken).  
a-

gene i henhold til vilkår fra vernemyndigheten 

med kopi til kommunen etter avsluttet kjøre-
sesong.  

tillatelse til å disponere denne kjøretillatelsen.  
 

Det gis avslag for årene 2018 og 2019 med 

begrunnelse at kjøretillatelsen innenfor verne-
området er gitt til og med 2017, og at det er 

hensiktsmessig at kjøretillatelsene fra både 

vernemyndighet og kommune er synkronisert.  
Gjennom de vilkår som er gitt for å begrense 

motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til 

både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og 

prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-

12 er oppfylt.  

Fullført. 

BYRÅ 16/58 271/17 og 271/180 – søknad 

om konsesjon på erverv av 

Jenny K. Hegg-

vold 

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-
lovens § 2 og 9, Frank Bjarne Brækken, Arne 

Fullført. 
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eiendommen Vangslia. Søke-

re: Frank Bjarne Brækken, 

Arne Martin Brækken og 

Reidar Inge Brækken 

Martin Brækken og Reidar Inge Brækken 

konsesjon på erverv av eiendommen Vangslia 
gnr 217, bnr 17 og bnr 180.  

Vedtaket begrunnes med at søkernes formål 

med er ervervet er i tråd med konsesjonslo-

vens bestemmelser. 

BYRÅ 16/59 38/11 – søknad om konsesjon 

på erverv av eiendommen 

Larsenget 

Jenny K. Hegg-

vold 

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens § 2 og 9, Øystein Riise konsesjon på 

erverv av eiendommen Larsenget gnr 38, bnr 
11.  

Vedtaket begrunnes med at ervervet gir en 

svært god driftsmessig løsning for bruker, 
bidrar til en god helhetlig ressursforvaltning, 

og er i tråd med konsesjonslovas formål.  

Det stilles som vilkår at eiendommen sam-

menføyes med Oppesto Rise, gnr 53 bnr 1. 

Ikke fullført. 

BYRÅ 16/60 316/18 – Oppfølging av 

konsesjonsvilkår – Tor Magne 

Dyrhaug 

Jenny K. Hegg-

vold 

Bygningsrådet viser til Bygningsrådets sak 

14/79, der Tor Magne Dyrhaug ble innvilget 
konsesjon på erverv av eiendommen Fager-

haug gnr. 316, bnr. 18. Konsesjon ble gitt med 

vilkår om at Dyrhaug innen 1 år fra dato for 
tinglyst skjøte skulle tilflytte eiendommen og 

bruke den som sin reelle bolig i minst 5 år. I 

medhold av konsesjonsloven § 2 og 9 gis Tor 
Magne Dyrhaug utsatt frist til 31.12.2017 for 

å oppfylle konsesjonsvilkåret gitt i Bygnings-

rådets sak 14/79. Begrunnelsen er at eier 
trenger mer tid til å utbedre husforholdene på 

gården slik at han kan flytte dyr han eier og 

har daglig tilsyn med til gården, og at eier 
fortsatt har som intensjon å flytte til eien-

dommen og ha den som driftssenter for sin 

landbruksvirksomhet. Vedtaket innebærer at 

Dyrhaug må flytte til landbrukseiendommen 

Fagerhaug gnr. 316, bnr 18 innen 31.12.2017 
og bo der i minst fem år, eller om dette ikke 

lar seg gjøre overdra eiendommen til ny eier 

innen samme frist. 

Fullført. 

BYRÅ 16/61 194/62 – Oppfølging av 

konsesjon – søknad om utsatt 

byggedrist, Visyn Invest AS 

Eirin Berg I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Visyn 

Invest AS konsesjon på erverv av eiendom-

men gnr. 194, bnr. 62 frem til 31.12.2017. 
Begrunnelsen er at gjeldende reguleringsplan 

for eiendommen først ble  

stadfestet i juli 2015 og at det er hensiktsmes-
sig at hjemmelshaver får utsatt byggefristen 

slik at reguleringsplanen kan gjennomføres.  

Eiendommen må bebygges innen 31.12.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist. 

BYRÅ 16/62 31/28 – Oppfølging av konse-

sjon, Lars Rasmussen 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Lars 

Rasmussen konsesjon på erverv av eiendom-
men gnr. 31, bnr. 28 frem til 1.7.2017. Be-

grunnelsen er at hjemmelshaver har forsøkt å 

selge uten hell, og at han gis ytterligere 
mulighet til å få gjennomført salget.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/63 76/11 – Oppfølging av konse-

sjon – søknad om utsatt byg-

gefrist, Truls og Magnhild S. 

Aarvik 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Truls 

Aarvik og Magnhild Setrom Aarvik konsesjon 

på erverv av eiendommen gnr. 76, bnr. 11 
frem til 1.7.2017. Begrunnelsen er at eier skal 

få anledning til å overdra eiendommen til ny 

eier.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/64 79/15 og 16 - Oppfølging av 

konsesjon – Bjørn Furu 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Bjørn 
Furu konsesjon på erverv av eiendommene 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 
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gnr. 79, bnr. 15 og gnr. 79 bnr. 16 frem til 

1.7.2017. Begrunnelsen er at eier innen denne 
tid vil ha anledning til å besørge overdragelse 

til ny eier som kan oppfylle konsesjonsloven.  

Eiendommen må overdras til ny eier innen 

1.7.2017. 

BYRÅ 16/65 105/9 – Oppfølging av konse-

sjon, Barbra Ann Viken 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Barbra 

Ann Viken konsesjon på erverv av eiendom-
men gnr. 105, bnr. 9 frem til 1.7.2017. Be-

grunnelsen er at forhold tilsier at eier har 

behov for en viss tid til å områ seg.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/66 156/68 – Oppfølging av 

konsesjon, søknad om for-

langet byggefrist, Per M. 

Schjetne og Anne R. Me-

ringen 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Anne 
Ragnhild Meringen og Per Morten Schjetne 

konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 156, 

bnr. 68 frem til 1.7.2017. Begrunnelsen er at 
eier har sannsynliggjort at eiendommen kan 

bebygges innen denne fristen og at hensikten 

med konsesjonslovens vilkår dermed blir 
innfridd.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/67 177/30 – Oppfølging av 

konsesjon, søknad om utsatt 

byggefrist, Geir Lied 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Geir 

Lied konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 

177, bnr. 30 frem til 1.7.2017. Begrunnelsen 
er at eier har forsøkt å selge eiendommen uten 

hell, og at han gis muligheten for å få gjen-

nomført salget. Tidsfristen anses tilstrekkelig 

for å få gjennomført et salg.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/68 179/136 – Oppfølging av 

konsesjon, søknad om utsatt 

byggefrist, Camilla Larssen og 

Øyvind Monsen 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Camilla 

Larssen og Øyvind Monsen konsesjon på 

erverv av eiendommen gnr. 179, bnr. 136 
frem til 1.7.2017. Begrunnelsen for konsesjon 

med vilkår om byggefrist er familiære forhold 

som har gjort bygging utfordrende og at det er 
realistisk å igangsette bygging innen gitt frist.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/69 181/34 – Oppfølging av 

konsesjon, Florsgata Eiendom 

AS 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Flors-

gata Eiendom AS konsesjon på erverv av 

eiendommen gnr. 181, bnr.34 frem til 

1.7.2017. Konsesjonen gis med vilkår om at 

innen denne frist må eiendommen være 

overdratt til ny eier. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/70 181/45 – Oppfølging av 

konsesjon, Brit Nedal Folland 

og Egil Magne Folland 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Brit 

Nedal Folland og Egil Magne Folland konse-

sjon på erverv av eiendommen gnr. 181, 

bnr.45 frem til 1.7.2017. Konsesjonen gis med 

vilkår om at innen denne frist må eiendom-

men være overdratt til noen som lovlig kan 

erverve den. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/71 181/48 – Oppfølging av 

konsesjon – søknad om konse-

sjon, Caroline Utne Sagatun 

og Kristjan Valdimarsson 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Caroli-

ne Utne Sagatun og Kristjan Valdimarsson 

konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 181, 
bnr. 48 frem til 1.7.2017. Begrunnelsen er at 

eierne i søknaden har oppgitt tilknytning til 

området og et ønske om å bebygge tomten.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Ikke fullført. Vedtaket er 

påklaget.   
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BYRÅ 16/72 181/50 – Oppfølging av 

konsesjonsvilkår – søknad om 

konsesjon med vilkår om 

byggefrist, Roger Kaasbøll og 

Ingrid Raum Eide 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Roger 

Kaasbøll og Ingrid Raum Eide konsesjon på 
erverv av eiendommen gnr. 181, bnr. 50 frem 

til 1.7.2017. Begrunnelsen er forhold som har 

gjort bygging vanskelig er opphørt, og at eier 
innen denne fristen vil ha tid til å oppfylle 

konsesjonslovens vilkår.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/73 181/56 – Oppfølging av 

konsesjon – søknad om utsatt 

byggefrist, Leif Hoemsnes 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Leif 

Hoemsnes konsesjon på erverv av eiendom-
men gnr. 181, bnr. 56 frem til 1.7.2017. 

Begrunnelsen er at eier har sannsynliggjort at 

eiendommen blir bebygd innen denne fristen 

og at hensikten med konsesjonslovens vilkår 

dermed blir innfridd.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/74 196/78 – Oppfølging av 

konsesjonsloven, Gunnar 

Lidegran 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Gunnar 

Lidegran konsesjon på erverv av eiendommen 
gnr. 196, bnr. 78 frem til 1.7.2017. Begrun-

nelsen er at eier har sannsynliggjort at eien-

dommen blir bebygd innen denne fristen og at 
hensikten med konsesjonslovens vilkår der-

med blir innfridd.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/75 271/154 – Oppfølging av 

konsesjon – søknad om konse-

sjon med vilkår om byggefrist, 

Ola Brun 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Ola 

Brun konsesjon på erverv av eiendommen 
gnr. 271, bnr. 154 frem til 1.7.2017. Begrun-

nelsen er at eier gir opplysninger som skulle 

tilsi at han ikke er klar over eierforholdet 
(mangler skjøte). Han gis dermed anledning 

til å rydde opp i saken og gis konsesjon på 

eiendommen i dette tidsrom.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/76 271/162 – Oppfølging av 

konsesjon – søknad om konse-

sjon, Rachel Mjøen 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Rachel 
Mjøen konsesjon på erverv av eiendommen 

gnr. 271, bnr. 162 frem til 1.7.2017. Begrun-

nelsen er at eier har sannsynliggjort at eien-
dommen blir bebygd innen denne fristen og at 

hensikten med konsesjonslovens vilkår der-

med blir innfridd  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/77 300/35 – Oppfølging av 

konsesjon – søknad om utsatt 

byggefrist, Tellus eiendom AS 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Tellus 
Eiendom AS konsesjon på erverv av eien-

dommen gnr. 300, bnr. 35 frem til 1.7.2017. 

Begrunnelsen er at eier har sannsynliggjort at 
eiendommen blir bebygd innen denne fristen 

og at hensikten med konsesjonslovens vilkår 

dermed blir innfridd.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/78 303/52 – Oppfølging av 

konsesjon – søknad om konse-

sjon, Petter Røskaft 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Hanne 
Saltrø Røskaft og Petter Røskaft konsesjon på 

erverv av eiendommen gnr. 303, bnr. 52 frem 

til 1.7.2017. Begrunnelsen er at eier innen 
denne tid har anledning til å starte byggepro-

sess eventuelt overdra eiendommen til ny eier.  

Eiendommen må bebygges innen 1.7.2017, 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 
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eller om dette ikke lar seg gjøre, overdras til 

ny eier innen samme frist. 

BYRÅ 16/79 317/57 – Oppfølging av 

konsesjon, Marta Elise Havdal 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Marta 

Elise Havdal konsesjon på erverv av eien-

dommen gnr. 317, bnr. 57 frem til 1.7.2017. 

Begrunnelsen er at eier innen denne tid vil ha 

mulighet til å overdra eiendommen til ny eier 

som planlagt. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/80 321/15 – Oppfølging av 

konsesjonsvilkår, Ann-Jorunn 

og Knut Gunnar Slatlem 

Eirin Berge I medhold av konsesjonsloven § 2 gis Ann-

Jorunn og Knut Gunnar Slatlem konsesjon på 

erverv av eiendommen gnr. 321, bnr. 15 frem 

til 1.7.2017. Hjemmelshaver har startet salgs-

prosess og gis anledning til å få gjennomført 

overdragelse av eiendommen til ny eier innen 

gitte frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/81 Detaljreguleringsplan for 

Bjørndalshåggån boligområde 

– klage på bygningsrådets 

vedtak i sak 16/41 

Arild Hoel Bygningsrådet kan ikke se at mottatte klager 

med utdypinger fra beboerne i Engvegen og 
Vinkelvegen inneholder opplysninger eller 

momenter som gjør at vedtaket i sak 16/41bør 

endres. Bygningsrådet finner ikke klagene 
begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og opp-

rettholder vedtaket i saken.  

Klagen er behandlet i medhold av forvalt-
ningslovens regler, jfr. plan- og bygningslo-

vens § 1 – 9.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Ikke fullført. Vedtaket er 

påklaget, og oversendt 

Fylkesmannen. 

BYRÅ 16/82 Søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplanen for Stølå-

kran – klage på bygningsrå-

dets vedtak i sak 16/46 

Arild Hoel Saken går tilbake til administrasjonen m/ 

høring, videre prosess og saksgang. 

Ikke fullført. Saken er 

oversendt berørte sektor-

myndigheter for uttale. 

BYRÅ 16/83 Forslag til detaljregulerings-

plan for boligområde på Driva 

og erosjonssikring Skorems-

bru-Driva. 1.gangs behandling 

Jan Kåre Husa Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-10 å sende forslag til 

Detaljreguleringsplan for boligområde på 

Driva og erosjonssikring Skoremsbru - Driva 
på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder 

plankart og beskrivelse/bestemmelser datert 
01.08.2016. 

Fullført 

BYRÅ 16/84 Endring av bebyggelsesplanen 

for Trøaenget hyttefelt – klage 

på bygningsrådets vedtak i sak 

16/39 

Arild Hoel Bygningsrådet kan ikke se at klage datert 
29.05.16. fra Anne Grete Svenøy og Trond 

Mytting inneholder opplysninger eller mo-

menter som var ukjent for bygningsrådet ved 
behandling av sak 16/39. Bygningsrådet 

finner ikke klagen begrunnet, jfr. fvl § 33, 

andre ledd, og opprettholder vedtaket i saken.  

Klagen er behandlet i medhold av forvalt-

ningslovens regler, jfr. plan- og bygningslo-

vens § 1 – 9. Saken oversendes Fylkesmannen 
i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Ikke fullført. Saken er 

oversendt Fylkesmannen. 

BYRÅ 16/85 Forslag til detaljregulerings-

plan for Gjelhaugtrøa hytte-

grend – sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 
for Gjelhaugtrøa hyttegrend. Vedtaket gjelder 

plankart sist revidert 17.07.16, og regule-

ringsbestemmelser sist revidert 10.02.16.med 
følgende endringer:  

På plankartet: Byggegrense på tomtene H1 og 

H2 vises 15 meter fra skiløypa. VA-plankartet 
revideres i tråd med ny adkomstløsning og 

justering av byggegrenser på tomtene H1 og 

H2.  
I reguleringsbestemmelsene:  

Pkt. 5.1.1. gis følgende ordlyd:  

Adkomst til alle reguleringsformål i Gjel-
haugtrøa hyttegrend er via egen avkjørsel fra 

Storlidalsvegen (Fv. 511). Adkomsten skal 

utformes i henhold til Statens vegvesens krav 
når det gjelder siktforhold, sammenkobling 

Ikke fullført. Klagefrist er 

satt til 30.09.16. 
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mellom avkjørselen og hovedvegen, krav til 

fall/stigning og krav til rør i veggrøft under 
avkjørselen.  

Bygningsrådet viser til saksinnledning og 

vedtak i sak 16/32, og anser at prinsippene i 

§§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt. 

BYRÅ 16/86 Endring av del av bebyggel-

sesplanen for Skarvassosen 

hyttefelt – sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 endring av del av 

bebyggelses-planen for Skarvassosen hyttefelt 

slik det går fram av plankart datert 11.05.16. 

Ikke fullført. Klagefrist er 

satt til 30.09.16. 

BYRÅ 16/87 159/7 – Avslag på søknad om 

dispensasjon fra krav om 

reguleringsplan – Pål Frigård 

Vegard Kilde I medhold av pbl. § 19-2, jf. kpa. 2014 -2025 

bestemmelse 1.2, avslår Oppdal kommune 
søknad om dispensasjon fra plankravet for 

opprettelse av en ny eiendom på gnr. 159 bnr 

7.  

Avslaget gis da hensynene bak plankravet i 

kpa. bestemmelse 1.2 blir vesentlig tilsidesatt. 

Fullført. 

BYRÅ 16/88 273/1 – søknad om omdispo-

nering av dyrket mark til 

oppføring av kårbolig 

Jenny K. Hegg-

vold 

Bygningsrådet godkjenner i medhold av 
Jordlovens § 9, omdisponering av inntil 0,3 da 

dyrka mark på eiendommen Skjørstad, gnr. 
273 bnr. 1 med formål etablering av ny kårbo-

lig som vist på vedlagte kart. Tillatelsen 

begrunnes med at det er behov for kårbolig på 
bruket, og at tiltaket ikke gir drifts-, arronde-

ring- eller miljømessige ulemper av særlig 

betydning for landbruket i området. Dersom 
tiltaket ikke er gjennomført innen 3 år, juni 

2019, bortfaller tillatelsen. 

Ikke fullført. Klagefrist er 

21.09.16 

BYRÅ 16/89 356/1 – søknad om deling av 

eiendom – Oppdal bygdeall-

menning 

Arild Hoel I medhold av jordlovens § 12, og plan- og 

bygningslovens § 21 – 4, jfr § 20 – 1, bokstav 

m, innvilges søknad mottatt 06.07.16. fra 

Oppdal bygdeallmenning om opprettelse av 

punktfeste for eksisterende hytte med uthus 

beliggende på Ryggen i Åmotsdalen som 

omsøkt. Vedtaket gjelder festenummer 109B i 

Oppdal bygdeallmennings register. 

Fullført. 

BYRÅ 16/90 154/76 – Oppfølging av 

konsesjonsvilkår, Fiona og 

Svein-Olaf Hvasshovd 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens § 2 Fiona og Svein-Olaf Hvasshovd 
konsesjon på erverv av eiendom gnr 154 bnr 

76 frem til 31.12.2017. Begrunnelsen er at 

hjemmelshaver har sterk tilknytning til områ-
det og et ønske om å bebygge tomten.  

Eiendommen må bebygges innen 31.12.17 

eller om det ikke lar seg gjøre, overdras til ny 

eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/91 203/51 Oppfølging av konse-

sjonsvilkår, Augun Blindheim 

og Knut Opeide 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens § 2 Augun Blindheim og Knut Opeide 

konsesjon på erverv av eiendom gnr 203 bnr 
51 frem til 31.12.2017. Begrunnelsen er at 

hjemmelshaver er klar for bygging, men 

trenger noe mer tid for gjennomføring.  

Eiendommen må bebygges innen 31.12.2017 

eller om det ikke lar seg gjøre, overdras til ny 

eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/92 70/42 Oppfølging av konse-

sjonsvilkår, Gunn Karin Olsen 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-
lovens § 2 Gunn Karin Olsen konsesjon på 

erverv av eiendom gnr 70 bnr 42 frem til 

31.12.2017. Begrunnelsen er at hjemmels-
haver trenger mer tid for å oppfylle konse-

sjonsvilkåret. Eiendommen må bebygges 

innen 31.12.17 eller om det ikke lar seg gjøre, 
overdras til ny eier innen samme frist.  

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/93 119/13 Oppfølging av konse-

sjonsvilkår, Terje Hagfors 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens § 2 Terje Hagfors konsesjon på erverv 

av eiendom gnr 119 bnr 13 frem til 

31.12.2017. Begrunnelsen er at hjemmels-
haver trenger mer tid for å oppfylle konse-

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 
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sjonsvilkåret. Eiendommen må bebygges 

innen 31.12.17 eller om det ikke lar seg gjøre, 
overdras til ny eier innen samme frist. 

BYR 16/94 303/35 Oppfølging av konse-

sjonsvilkår, Jan Olav Gjævran 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens § 2 Jan Olav Gjævran konsesjon på 
erverv av eiendom gnr 303 bnr 35 fram til 

31.12.2017. Begrunnelsen er at hjemmels-

haver har tenkt å bygge og vil ha mulighet til 
det innen gitt frist. Eiendommen må bebygges 

innen 31.12.2017 eller om det ikke lar seg 

gjøre, overdras til ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 

BYRÅ 16/95 201/32 Oppfølging av konse-

sjonsvilkår, Lars Olav Krog-

stad 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens § 2 Lars Olav Krogstad konsesjon på 
erverv av eiendom gnr 201 bnr 32 frem til 

31.12.2017. Begrunnelsen er at hjemmels-

haver trenger mer tid for å oppfylle konse-
sjonsvilkåret. Eiendommen må bebygges 

innen 31.12.2017 eller om det ikke lar seg 

gjøre, overdras til ny eier innen samme frist. 

Fullført – konsesjon innvil-

get med ny frist 
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DRUT 14/16 Strategiplan for 

folkehelse i Oppdal 

kommune 

Vigdis L. Thun 1. Formål med planen: 

Folkehelsearbeidet i Oppdal kommune skal fremme befolk-

ningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 

bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 

lidelse. Folkehelsearbeidet skal bygge på fem grunnleggende 

prinsipp: 

 

 

 

- var - prinsippet 

kning. 

Disse fem grunnleggende prinsippene skal gjenspeile seg i strate-

givalg og i hvordan vi arbeider for: 

- og nærmiljøer 

- og skolealder 

 

 

2. Mandatet: 

Prosjektgruppa skal legge opp til bred medvirkning med utviklen-

de prosesser som skal skape engasjement og utvikling i folkehel-

searbeidet, slik at det danner et godt grunnlag for utarbeidelse av 

strategiplanen for folkehelse i Oppdal. 

3. Det blir satt ned ei prosjektgruppe med følgende medlemmer: 

 

lse/Enhetsleder plan og 

forvaltning 

lteknikk 

 

 

ugen, Inspektør Aune barneskole 

ator 

 

Folkehelsekoordinator er sekretær og leder arbeidet i samarbeid 

med organisasjonssjef. 

4. Strategiplanen for folkehelse ferdigstilles og godkjennes i 

kommunestyret november 2015. Driftsutvalget ber prosjektgruppa 

om å vurdere å trekke inn representanter for frivillige lag og 

foreninger i prosjektgruppa og/eller arbeidsgruppene. 

Ikke fullført. Behandles 

i kommunestyret høsten 

2016 

DRUT 15/4 Anskaffelse av nye 

trygghetsalarmer 

Lill Wangberg Driftsutvalget godkjenner start for anbudsprosessen. 

Intensjonen med anskaffelse av nytt trygghetsalarm system er at 

det skal være etter selvkostprinsippet. Dette vil føre til en økt 

kostnad for bruker som regnestykket over viser. 

Ikke fullført. Avventer 

prosessen pga oppstart 

av nasjonalt regionsen-

ter av alarmmot-

tak/utleie for alle lan-

dets kommuner i regi av 

Helsedirektoratet. Dette 

vil komme i gang i 

2016. 

DRUT 16/1 Lokal forskrift om 

hvilken skole de 

ulike områder i 

Oppdal kommune 

sokner til 

 

Dordi Aalbu Forslaget til Lokal forskrift om hvilken skole de ulike områder i 

Oppdal kommune sokner til sendes ut på høring til berørte parter. 

En offentlig høringsinvitasjon legges også ut på kommunens 

hjemmesider. Saken sluttbehandles i kommunestyret. 

Eksisterende opptaksområder (kretsgrenser) skal fortsatt være 

gjeldende og utgangspunkt for hva som er nærskole for den 

enkelte elev. 

Fullført 

DRUT 16/2 Retningslinjer for 

vedtak og saksbe-

handling vedrøren-

de skoleplass og 

skolebytte  i Opp-

dal kommune 

 

Dordi Aalbu Rådmannens forslag til Retningslinjer for vedtak og saksbehand-

ling vedrørende skoleplass og skolebytte i Oppdal kommune, med 

unntak av avsnitt om skoleskyss som erstattes av kommunen 

dekker skoleskyss ved skolebytte, legges ut til høring til berørte 

parter.  

En høringsinvitasjon legges også ut på kommunens hjemmesider. 

Saken sluttbehandles i kommunestyret. 

Fullført 
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DRUT 16/3 Forslag til revide-

ring av kommune-

delplan for trafikk-

sikkerhet 2014 - 

2018 til offentlig 

ettersyn og høring 

 

Vigdis Thun I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 foreslår driftsut-

valget følgende endringer i tiltaksdelen av planen og legger 

forslaget ut til offentlig ettersyn og høring.  

Kapittel 5 TILTAKSPROGRAM  

Tiltak som er gjennomført eller tatt ut av planen av andre årsaker: 

5.6.1. Gang – og sykkelveg fra Vikaveien – Idrettshall. Gjennom-

ført. 

5.6.3. Gang – og sykkelveg Høgmovegen nord. Bom er etablert 

og tiltaket flyttet til 5.9.3. da belysning mangler. 

5.6.4. Gang – og sykkelveg fra Lønset skole til Rv 70. Skolebus-

sen stopper ved skolen, så tiltaket er ikke aktuelt lengre. 

5.6.5. Bom ved undergangen ved Smivegen. Bom er etablert. 

5.7.1. Gang – og sykkelveg , Gaml. Kongeveg – Slepphaugråket 

til Stølen. Tiltaket er etablert. 

5.8.2. Etablering av gatelys langs gang- og sykkelveg, samt 

belysning ved Midtbygda skole og Berghallen flyttet til punkt 

5.11.4. 

5.9.2. Russervegen – Oppdal treningssenter. Tiltaket er etablert. 

5.9.4. Kommunal veg mellom Fjellvegen og Bredstigen. Farts-

grensa er senket til 30 km/t. Resten av tiltaket ligger i punkt 

5.11.4. 

5.9.8. Brennhaugvegen – Rølikkvegen. Tiltaket er ikke aktuelt 

lengre da de fleste av elevene ved Vollan skole ble flyttet til Aune 

barneskole.  

5.9.5. Gangfelt ved Slepphaugen boligfelt over til fortauet Gamle 

Kongeveg er flyttet til 5.10.1. 

5.11.2. Gangfelt E6 ved bussholdeplass ved 5V520, tverrlina. Går 

ut da gangfelt ikke etableres der fartsgrensa er over 50 km/t. 

5.11.3. Busslomme RV 70 avkjørsel mot Lønset. Busslommene er 

samlet i et tiltak i punkt 5.11.1. 

5.11.5. Sperrelinje ved Halsetløkka Camping. Tas ut pga. avslag 

fra Vegvesenet. 

5.11.7. Gangfelt over Rv 70 fra Røtveivegen til Bakkevegen. Tas 

ut pga. avslag fra Vegvesenet da kulvert er etablert som et tiltak. 

Nye eller endring av eksisterende tiltak etter innspill : 

5.2.  Eksempler på fler faglige forebyggende arbeid som gjen-

nomføres årlig . 

 Årlig refleks -og trafikksikkerhetsdag. 

Formålet er å få synliggjort viktigheten med refleksbruk og ha 

fokus på trafikksikkerhet Dagen legges til den nasjonale refleks-

dagen. På dagtid vil det være utdelign av refleks på sko-

ler/barnehager, og på kvelden vil  alle 3 trinnselever  i Oppdals-

skolene med foreldre inviteres til en mørkekjøringskveld med 

buss. Mørkekjøringskvelden gjennomføres  av skolene, Nettbuss, 

trafikkskolen, helsestasjonen, politiet og  trafikksikkerhetsgruppa. 

 Trafikksikkerhetsdag med befaring 

Trafikksikkerhetsgruppa organiserer hver vår en befaring med 

buss  med representanter fra Vegvesenet, skoler, driftsutvalget, 

Nettbuss m. fl.  Målet er å vurdere trafikksikkerheten spesielt i 

forhold til skolevei og busslommer, men også generelt i kommu-

nen. 

5.3. I arealplansaker skal arbeides for å legge til rette for snarvei-

forbindelser, gang – og sykkelveier, samt sykkelparkering, slik at 

det blir enklere men også trafikksikkert å benytte sykkel/gå i 

sentrumsområdene og mellom boligfelt. 

5.4. Strekninger eller ulykkespunkt som har oppstått pga. endring 

av kjøremønster, mer trafikk o.l. kan endre prioriteringsrekkeføl-

gen.         

5.6.2. Total Autoservice v/Harald Bjerke ønsker at det legges en 

gangvei bak bygget og langs Ålma og inn på gammel E6 pga. 

mange nestenulykker ved at myke trafikanter går over parke-

ringsplassen istedenfor å følge gangveien. Dette tiltaket var 

planlagt gjennomført i forbindelse med ny E6, men ble ikke 

gjennomført.Tiltaket ligger i reguleringsplanen. 

Fullført.  
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5.6.3.Gangvegen over Kåsenbrua stopper brått i kant med brua. 

Det er ønskelig å forlenge fortauet til Industriveien, samt utbedre 

krysset Industrivegen /Kåsenvegen. 

5.6.5. Etablere gang og sykkelveg fra Morkelvegen/Kremlevegen 

, under jernbane og E6 til sentrum. Plan for dette ligger i regule-

ringsplanen. 

5.6.6. Etablere gang- og sykkelvei langs Gorsetråket fra Oppdal 

Kristne senter til Gamle Kongeveg. 

5.7.2. Forlenge gang – og sykkelveg fra krysset Gamle Konge-

veg/Aunevegen  til krysset Gamle Kongeveg/RV/70 

5.8.1. Reguleringsplan for E6 strekningen Hevle – Driva, gang – 

og sykkelveg ble vedtatt i kommunestyret november 2015. Veg-

vesenet søker midler til gjennomføring av reguleringsplanen, 

planlagt 2017. 

5.8.2. Gang- og sykkelveg RV 70 Festa – Brudalen er flyttet fra 

punkt 4 til punkt 2 pga. det ved et kommunestyrevedtak ble 

bevilget midler til utarbeidelse av reguleringsplan. Denne er 

planlagt ferdig våren 2016. 

5.8.4. Gang – og sykkelveg langs E6 fra Fagerhaug til IMI stølen. 

5.9.2.  Strekningen fra Grillkroa til Røddesnesvegen. Parkerings-

regulering foreslås innført. Opphøyd gangfelt både ved Gjensidi-

ge og ved Grøset kafeen /Torgsenteret. Senke fartsgrensa til 30 

km/t. Vurdere skråparkering ved Torgsenteret i forbindelse med 

revidering av reguleringsplanen. 

5.9.3. Krysset  Inge Krokannsveg /Russervegen har en ferdig 

regulert løsning som ligger i sentrumsplanen.  

5.9.4. Høgmovegen nord , gatebelysning. 

5.9.5. Strekningen Inge Krokannsveg. Breddeutvidelse av fortau 

mellom Russervegene. 

5.11.1. Busslommer. Oppdal kommune vil i samarbeid med 

Vegvesenet vurdere, prioritere og etablere busslommer i kommu-

nen. Det gjennomføres en befaring med Vegvesenet i vår. 

5.11.2. E6- Nord for sentrum ved Storlismia. Gangfelt over E6 

ved Storlismia til Slepphaugråket 

5.11.3. Gatelys på strekningen fra RV/70/Gamle Kongeveg til 

Fjellvang. 

5.11.4. Belysning langs gang -og sykkelveg fra Bredstigen til 

Midtbygda skole. 

5.11.5. Belysning langs gang -og sykkelveg fra Bjørkmosvingen 

til Imi stølen.  

5.11.9. Forebygge viltpåkjørsler langs E6, strekningen Oppdal – 

Fagerhaug.Avtale med Vegvesenet om vedlikehold. 

5.12. Nytt punkt for snarveier/stier mellom boligområder/sentrum 

for å øke fremkommeligheten for myke trafikanter. 

I forbindelse med opparbeidelse og benyttelse av snarveier må det 

på forhånd alltid avklares med grunneier. 

5.12.1 Oldervegen – Kløvervegen, Eksisterende. Sti som kan 

ryddes 

5.12.2. P. K. Gorsetsveg – Museumsåsen. Eksisterer delvis, men 

området bør ryddes og vei bør gruses, samt etablere bru over bekk 

for at den kan brukes. 

5.12.3. P. K. Gorsetsveg – Nedre Tunveg, Eksisterer delvis ,sti må 

ryddes 

5.12.4. Gorsetvegen – Oldervegen, Eksisterer, sti må ryddes 

5.12.5. Bjørkmosvingen – P. K. Gorsetsveg. Snarveg må etable-

res. 

5.12.6.Bjørkmovegen – Bjørkmosvingen. Snarveg må etableres. 

5.12.7.Vinkelvegen – Gamle Kongeveg. Råket må gruses. 

5.12.8. Sti langs Ålma fra den gamle Ålmabrua langs Vikavegen 

opp til den nye gangbrua ved Øyen  gård. Tiltaket vurderes i 

forbindelse med revidering av kommuneplanen. 

5.12.9. Kløvervegen – Oldervegen. Eksisterende. 

5.12.10. RV 70 – OVS. Eksisterende. 

5.12.11. Fra Ålmabrua via sti i lysløypa til OVS. Eksisterende. 
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5.12.12. Røskattvegen – Hårråvegen. Snarveg må etableres. 

5.12.13. Hårråvegen – Høgmovegen. Eksisterende. 

Vedlegg: Nytt kart for snarveier/stier mellom boligområ-

der/sentrum for å øke fremkommeligheten for myke trafikanter. 

Krysset Vikavegen og Inge Krokanns veg og krysset Bregneve-

gen og Vikavegen er sterkt trafikkert spesielt før skolestart og 

etter skoleslutt. 

Det bør vurderes et opphøyet fotgjengerfelt over Vikavegen. 



  Tertialrapport II 2016 
 

102 

 

Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr 

Sakstittel Saksbehadler Vedtak Iverksettingsrapport 

DRUT 16/10 Søknadsordning for 

barnehager med 

høye pensjonsutgif-

ter 

Leidulf Skarbø Driftsutvalget gir rådmannen fullmakt til å forvalte tilskuddssøk-

nader om dekning av høye pensjonskostnader fra private barneha-

ger på følgende måte:  

ader pr 

årsverk ikke blir dekket gjennom det ordinære tilskuddet skal 

søknadene innvilges med det overskytende i forhold til 120%-

nivået.  

t-

lig, og slike søknader skal som hovedregel ikke innvilges. I 

tilfeller der det er dokumenterbar fare for driftsopphør på grunn 

av svak økonomi kan rådmannen likevel innvilge søknader fullt 

ut.  

a-

ger få større samlet tilskudd til dekning av pensjonsutgifter enn 

det kommunen bruker målt pr årsverk.  

Fullført 

DRUT 16/14 Kjøp av helsetje-

nester i utland 

Frøydis Lind-

strøm 

Driftsutvalget gir sin tilslutning til at kommunen etter en indivi-

duell vurdering i nevnte sak kan kjøpe tjenester fra privat aktør i 

utlandet. Det forutsettes at tiltaket er faglig forsvarlig og innenfor 

den økonomiske rammen som utledes av enkeltvedtak. 

Fullført 

DRUT 16/15 Høringsuttalelse 

vedr. kvalitets- og 

strukturreform. 

Forslag til endring-

er i barnevernloven 

Ivar Bøe Driftsutvalget vedtar vedlagte forslag til Oppdal kommune sin 

høringsuttalelse vedr. BLD sin høring om kvalitets- og strukturre-

form med forslag til endringer i barnevernloven. Høringsuttalel-

sen oversendes BLD som Oppdal kommunes høringsuttalelse i 

saken. 

Fullført. 

DRUT 16/16 Handlingsplan for 

2017-2020 – 

uttalelse fra drifts-

utvalget 

Leidulf Skarbø 1.  

Driftsutvalget ber ordfører ta kontakt med fastlegene i Oppdal 

med henblikk på en samlokalisering av alle fastlegene ved 

ODMS.  

Arbeidet må innebære dialog om hva som er gode løsninger for 

Oppdals framtidige lege- og helsetilbud.  

Driftsutvalget ber rådmannen om å framlegge praktiske og øko-

nomiske konsekvenser vedr. en slik samlokalisering der også 

tilrettelegging av den kommunale legevakt og turnuslege-

ordningen blir vurdert i samme sak.  

2.  

Det opprettes et eget fond til bruk i saker hvor det kreves kom-

munal «egenandel» for å få godkjent søknader om regionale og 

nasjonale tilskudd. Det avsettes årlig et beløp på kr 600.000 til 

dette fondet.  

Inndekning: Ekstra bevilgning i vårens kommuneproposisjon.  

3.  

Flytting og utbedring av veikrysset Inge Krokanns veg – Russer-

vegen igangsettes. Tiltaket finansieres med låneopptak, og det 

avsettes et årlig beløp på kr. 250.000 til dekning av avdrag og 

renter.  

Inndekning: Ekstra bevilgning i vårens kommuneproposisjon.  

4.  

Verbalforslag:  

Med bakgrunn i ungdomsrådets innspill om rullepark i Oppdal 

sentrum, ber kommunestyret rådmannen legge frem en utredning 

for området rundt nåværende skatepark - idrettshallen og skolen, 

"Campus Oppdal".  

Kommunestyret ber om at ungdomsråd, idrettslag og andre aktø-

rer, eksempelvis brukere av skateparken, får komme med innspill 

i dette arbeidet.  

Utredningen bør også ta stilling til om området bør reguleres til 

skole og idrett. 

Fullført 

 


