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Kommuneregnskapet 

 
Hovedtall 

Regnskapet for 2014 ga et netto driftsresultat på 6,1 

mill, noe som tilsvarer en netto driftsmargin på 1,16 %. 

Dette var 0,4 mill svakere enn opprinnelig budsjett, 

men 5,9 mill sterkere enn det reviderte opplegget som 

inkluderer budsjettendringer i løpet av året. Hovedfor-

klaringene til at regnskapet ble bedre enn revidert bud-

sjett var at rundt 3,7 mill i ikke-budsjetterte øremerkede 

midler sto ubrukt ved årsskiftet. Disse midlene har blitt 

avsatt til bundne driftsfond. I tillegg summerte ramme-

områdenes netto ubrukte budsjettmidler seg til 2,9 mill. 

Av dette har 2,0 mill blitt avsatt til enhetsvise disposi-

sjonsfond. 

Både på inntekts- og utgiftssiden er bruttotallene 

høyere enn budsjettert.  I forhold til opprinnelig budsjett 

skyldes 7,0 mill ikke-budsjetterte øremerkede tilskudd 

fra staten, 6,1 mill. sykelønnsrefusjoner, 1,6 mill pro-

sjektsskjønnsmidler og 1,4 mill integreringstilskudd. 

Slike merinntekter er i all hovedsak knyttet opp til be-

stemte formål, og dermed ble også utgiftene høyere enn 

budsjettert.  

De eksterne finanspostene summerte seg til en netto 

utgift på 30,4 mill. Dette inkluderer utlånsutgifter på 3,4 

mill og aksjeutbytte på 5,1 mill. 

Det påløpte 36,7 mill i investeringsutgifter, mot 73,7 

mill i 2013. Den langsiktige lånegjelden utgjorde ved 

årsskiftet 347,9 mill mot 347,3 mill ett år tidligere. 

Kommunens fondsmidler summerte seg til 78,6 mill 

mot 79,5 mill ved forrige årsskifte. Den samlede be-

holdningen av likvide midler utgjorde 107,0 mill mot 

106,2 mill ett år tidligere. 

10 enheter hadde budsjettbesparelser med til sam-

men 3,0 mill. 3 enheter hadde budsjettoverskridelser 

med til sammen 0,4 mill. 

 Driftsregnskap Regnskap 

2014 

Opprinnelig 

budsjett 2014 

Revidert 

budsjett 2014 

Regnskap 

2013   

Driftsinntekter:    
  

Brukerbetalinger 16 504 889 14 000 000 14 350 000 14 189 979 

Andre salgs- og leieinntekter 66 220 030 67 240 000 63 240 000 78 931 136 

Overføringer med krav til motytelse 63 879 252 36 158 000 42 280 000 69 080 912 

Rammetilskudd 195 885 203 195 764 000 197 594 000 190 432 880 

Andre statlige overføringer 16 015 258 13 208 000 13 208 000 14 426 511 

Andre overføringer 2 592 456 1 401 000 770 000 1 244 580 

Skatt på inntekt og formue 133 508 033 141 700 000 137 200 000 130 757 094 

Eiendomsskatt 20 863 811 20 850 000 20 850 000 20 313 751 

Andre direkte og indirekte skatter 7 085 562 2 800 000 2 800 000 7 218 824 

Sum driftsinntekter 522 554 494 493 121 000 492 292 000 526 595 658 

Driftsutgifter: 
 

 
  

Lønnsutgifter 249 205 252 229 210 000 240 708 000 237 841 242 

Sosiale utgifter 48 025 662 47 743 000 48 733 000 4 341 034 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 74 503 561 61 834 000 63 303 000 66 945 381 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 70 728 862 66 300 000 68 837 000 78 239 183 

Overføringer 54 404 649 58 608 000 47 988 000 51 009 460 

Avskrivninger 28 494 287 29 300 000 29 300 000 27 076 508 

Fordelte utgifter -10 783 213 -8 847 000 -8 847 000 -9 761 262 

Sum driftsutgifter 514 579 060 484 148 000 490 022 000 495 691 547 

Brutto driftsresultat 7 975 434 8 973 000 2 270 000 30 904 111 

Finansinntekter: 
 

 
  

Renteinntekter og utbytte 11 544 278 7 820 000 10 870 000 10 848 146 

Mottatte avdrag på utlån 163 146 50 000 50 000 353 980 

Sum eksterne finansinntekter 11 707 424 7 870 000 10 920 000 11 202 126 

Finansutgifter: 
 

 
  

Renteutgifter og låneomkostninger 11 344 643 12 330 000 11 630 000 11 288 343 

Avdrag på lån 27 313 603 27 250 000 27 250 000 27 789 779 

Utlån 3 440 446 50 000 3 383 000 1 598 883 

Sum eksterne finansutgifter 42 098 692 39 630 000 42 263 000 40 677 004 

Resultat eksterne finanstransaksjoner -30 391 268 -31 760 000 -31 343 000 -29 474 878 

Motpost avskrivninger 28 494 287 29 300 000 29 300 000 27 076 508 

Netto driftsresultat 6 078 454 6 513 000 227 000 28 505 741 
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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 året var på 347,9 

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 året var 37,8 % knyttet til den korte 

pengemarkedsrenten, og 62,2 % til fastrentebetingelser. 

Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til sammen 85 

mill. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast rente 

utgjorde 10,5 % av låneporteføljen. Den veide gjenstå-

ende rentebindingstiden var på 2,27 år. 

I 2014 oppnådde vi en gjennomsnittsrente på rundt 

3,2 %. I revidert budsjett ble det lagt til grunn 3,3 %. 

Ved utgangen av året lå gjennomsnittsrenten på 3,04 %. 

 

Likviditetsforvaltningen 

Beholdningen av likvide midler ved utgangen av året 

utgjorde 107,0 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 for året som 

helhet var rundt 102,4 mill. Av dette utgjorde fonds-

midler hvor rentene godskrives på fondene selv rundt 

35 mill. Midler i hovedbanken forrentes etter 3 mnd 

NIBOR med et påslag på 1,3 %, og med kvartalsvis 

kapitalisering. 3 mnd NIBOR lå ved utgangen av året 

på 1,47 %, og for året som helhet 1,70 %. Dette tilsier 

en gjennomsnittlig innskuddsrente på rundt 3,0 %. I 

budsjettet ble det forutsatt 3,25 %.

 

 

Kraftforvaltningen 
 

Oppdal kommune disponerer et konsesjonskraftvolum 

på 49,2 GWh. Drivarettigheten gir i et normalår rundt 

12 GWh i tilleggskraft i forhold til konsesjonskraftdelen 

på 31 GWh, slik at samlet kraftvolum i et normalt ned-

børsår utgjør rundt 61 GWh. I 2014 ble 10,97 GWh 

solgt til en fastpris på 29,5 øre/KWh, mens resten fulgte 

spotprisen på elektrisk kraft. 

For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt 

fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2014 var 10,84 

øre/KWh. Uttakskostnaden for Drivarettigheten utgjør 

7,5 % av kraftverkets selvkost.  

 

Kraftprisene 

Den gjennomsnittlige spotprisen for 2014 i vårt prisom-

råde ble 26,4 øre/KWh, mot 30,3 øre/KWh i 2013. For 

Drivarettigheten ble det oppnådd en gjennomsnittspris 

på 27,6 øre/KWh. 

 

Uttakskostnad for Drivarettigheten  

For uttaket av kraft ble det for 2014 betalt 6,62 mill. I 

tillegg ble det betalt 0,22 mill for årsavregningen for 

2013. Uttakskostnaden utgjorde 20,2 øre/KWh regnet i 

forhold til uttaket i 2014. 

 

Uttaksvolum - Drivarettigheten 

På grunn av lite nedbør ble produksjonen lav. Driva-

rettigheten utgjorde 33,9 GWh, mot 35,2 GWh i 2013 

og 60,2 GWh i 2012. Normalnivået ligger på rundt 43 

GWh. 

 

Samlet forvaltningsresultat 

I opprinnelig budsjett var nettoresultatet fra kraftfor-

valtningen anslått til 9,6 mill. I bud.reg I ble anslaget 

nedjustert til 5,4 mill. Det faktiske resultatet ble 5,13 

mill. 

 

Tvist om uttakskostnad for Drivakrafta 

Kommunen og TrønderEnergi har ikke kommet til 

enighet om en ny praktiseringsavtale for uttaket. 

Uenigheten dreier som om hvordan uttakskostnaden 

skal beregnes. For å få tvisten avklart tok Oppdal kom-

mune ut stevning for Sør-Trøndelag Tingrett den 30. 

juli 2014. Rettssaken ble avholdt 24. og 25. februar 

2015. Domsavsigelse forventes i løpet av våren.  
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Sykefravær 
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Det samlede sykefraværet i 2014 ble 7,2 % mot 7,1 % i 2013 og 5,9 % i 2012. Målsetningen for 2014 var 6,0 %, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stab og støtte  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonssjef Ingrid Lien

 
 

 

Nøkkeltall for støttetjenesten 

 
2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 20 759 21 495 20 604 21 964 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 2 350 2 446 2 485 906 

Fast ansatte  36 36 29 30 

Faste årsverk  26,63 26,11 25,47 24 

Andre nøkkeltall om enheten: 
    

Antall lønns- og trekkoppgaver 1 478 1 478 1 220 1 216 

Antall behandlede politiske saker 411 350 299 321 

Databrukere administrasjonsnett 800 780 750 750 

Databrukere lærer/elevnett 1 128 1 128 1 050 1 050 

Besøk pr mnd på hjemmeside  11 909 10 685 11 500 12 000 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

PAS, IKT, lønn, personal og økonomi:         

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) 4,8     5,0 

Informasjon og service (inntrykk) 4,6     4,6 

De internettbaserte tjenestene (bruker) 4,6     4,6 

De internettbaserte tjenestene (inntrykk) 4,4     4,6 

Utviklingsenheten:         

Utvikling av kommunesenteret 4,0     4,5 

Utvikling av tettsteder/boområder 4,0     4,0 

Næringsutvikling 4,0     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 % 99,00 % 99,90 % 

Avvik i forhold til leveranse i Infoland 5 0 0 < 3 

Antall arbeidsgiverkontroller 17 18 18 18 

Faglig kvalitet         

Antall avvik ift.  Anskaffelsesforskriften 0 0 0 < 3 

Antall avvik ift.  internkontroll 2 0 2 < 3 

Revisjonsberetning Ren Ren   Ren 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e
 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,8   4,6 

Innhold i arbeidet   5,1   4,9 

Fysiske arbeidsforhold   4,8   4,6 

Samarbeid med kollegaer   5,4   5,1 

Mobbing, diskriminering   5,4   5,5 

Nærmeste leder   5,2   4,5 

Overordnet ledelse   4,8   4,5 

Faglig og personlig utvikling   4,8   5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,9   5,0 

Helhetsvurdering   5,1   4,8 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 2,2 % 3,8 % 7,3 % 2,8 % 

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

Korttidsfravær 0,5 % 0,7 % 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 1,3 % 2,0 % 0,4 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 8,0 % 7,3 %   8,0 % 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Folkehelse: 

 Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen er gjennomgått og drøftet med folkehelsekoordinator, faglederne i 

helse og familie, rektorene og kontaktlærere ved Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole. 

Ungdomsrådet med elevrådene ved begge skolene har også drøftet resultatene og kommet med tiltak som 

de vil gjennomføre ved sine skoler. Nye måletall ligger i overordnet målekart (2015-2018) hvor enhetene 

forpliktes til tiltak i 2015. 

Stedsutvikling:  

 Reguleringsplan for Oppdal sentrum ble av kommunestyret lagt ut til ny høring 24.11.14. Planen forventes 

ferdigstilt og vedtatt av kommunestyret 04.03.15. 

  Kommunestyret behandlet høringsforslaget til rulleringen av arealdel i kommuneplanen 24.11.14. Areal-

delen er lagt ut til høring og den forventes behandlet og vedtatt av kommunestyret 04.03.15. 

 E-6 utbyggingen i sentrum begynner å ta form, kommunen har kontinuerlig dialog med veivesenet om 

plan og framdrift. 

Næringsarbeid: 

 Det er framforhandlet og godkjent oppdragsavtale med Nasjonalparken næringshage om næringsarbeidet i 

kommunen. Avtalen klargjør oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen og næringshagen.  

 Det vises til egen årsmelding om fordeling av regionale utviklingsmidler. 

Beredskap, samfunns- og informasjonssikkerhet: 

 Skoler og barnehager har fått bistand fra politi og organisasjonssjef for utarbeidelse av beredskapsplaner. 

 Det er gjennomført risikodag- oppfølging av ROS-analyse med Trøndelag brann- og redningstjeneste, 

herunder forventningsavklaring til bistands- og innsatsplikt. 

 Det er etablert back-up løsning og 3 fysisk atskilte serverrom for IKT – funksjonen. 

 Opplæring og øving i krisehåndteringsverktøyet CIM er gjennomført for logg-førere og ansvarlige for ka-

tastrofeplanen helse. 

IKT: 

 Oppgradering og større utskiftinger av servere er gjennomført. 

 Jevnlig oppgradering av fagsystemer.  

 Bedre tilgjengelighet for og oppfølging av brukere er blitt dokumentert ved bruk av helpdesk. 

 Ny kommunikasjonsløsning for de ytre enhetene som skal gi enklere og bedre drift er installert. 

Post, arkiv og sekretariat (PAS): 

 Oppgradering av saksbehandlingssystemet Ephorte er ferdigstilt.  SvarUT – digital post tas i bruk etter 

oppgraderingen av Ephorte. 

 Opplæring er gjennomført i bruk og innhold av elevmapper i henhold til arkivlov, opplæringslov og lov 

om personopplysninger for ledere og merkantilt personale i grunnskolen. 

Servicetorget: 

 Oppgradering av telefonløsningen TRIO er gjennomført. 

 Flere skjemaer på hjemmesiden er blitt digitalisert. 

 Servicetorget inngår i det tverrfaglige prosjektarbeidet med å etablere bedre rutiner for boligsosialt arbeid. 

«Å koordinere det fragmenterte» er et prosjekt initiert av Møreforskning og Husbanken.  

Økonomi: 

 Skatteoppkreverarbeidet er overført til Sunndal kommune som vertskommune fra 01.01.2014. 

 Det er innført elektronisk fakturabehandling som har effektivisert arbeidet. 

Medarbeidere 

Kompetanse: 

 Det er investert i en egen kompetansekartleggingsmodul i Wisma som på sikt skal brukes i hele organisa-

sjonen der kompetansebeholdning og behov blir registrert. Organisasjonsstruktur tilpasset Oppdal kom-

mune bygges lokalt. Modulen vil først brukes i helse og omsorg i forbindelse med utarbeidelse av kompe-

tanseledelsesplanen  for dette tjenesteområdet. 

 Lederne i helse og omsorg har fått innføring i en økonomisk modell for å beregne kostnader og gevinster 

ved å etablere en heltidskultur. Modellen er ment som et grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan 

gjennomføres for å redusere omfanget av deltid, gjennom analyse og involvering av berørte parter. 

Nærvær: 

 Lederne er blitt orientert om de nye reglene for oppfølging av sykmeldte. Lederne har i samarbeid med 

verneombud og tillitsvalgte høyt fokus på nærværstiltak og tilrettelegging på arbeidsplassen. Erfaringer 

forteller at det er en hovedvekt av muskel- og skjelettplager som er årsak til sykemelding. Det samarbei-

des tett med bedriftshelsetjenesten, ergo- og fysioterapeuter  i forebygging og tilrettelegging. 

Arbeidsgiverpolitikk: 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

 De lønnspolitiske retningslinjene er revidert og er blitt brukt i høstens lokale lønnsforhandlinger. 

 Lønn- og personal har oppsøkt enhetene for orientering og veiledning  i avtale – , regelverk og retningslin-

jer for arbeidsgiverpolitikken.  

Interkontroll: 

 Opplæring i melding og behandling av avvik er gjennomført for alle tjenesteområdene, med unntak av 

grunnskolen som får opplæring i 2015.  

 1,5 årsverk er redusert ved økonomiavdelingen som følge av skatteoppkreverarbeidet er overført til Sunn-

dal kommune. 

Økonomi 

Regnskap, lønn og personal har i flere år påpekt at arbeidet med kommunale selskap som ressurs- og tidkrevende 

innenfor eksisterende ramme. De uttrykker skepsis til etablering av ytterligere kommunale selskap uten at det blir 

tilført ressurser til støttefunksjonene. IKT er også berørt av dette. 

 

Støttetjenestens årsregnskap 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

100 Sekretariat 2 044 525 2 048 000 3 475 1 896 020   

120 Lønns- og personalkontor 3 240 159 3 193 000 -47 159 3 122 827   

140 Økonomikontor 3 784 993 3 885 000 100 007 3 841 366 1 

150 Servicetorget 2 692 221 2 895 000 202 779 2 702 503 2 

160 Rådmannen 1 271 903 1 259 000 -12 903 1 160 390   

170 Utvikling 1 063 047 1 095 000 31 953 1 063 136   

171 Andre næringsformål 0 0 0 0   

172 Innlandsprogrammet 0 0 0 0   

173 Regionale utviklingsmidler 0 0 0 0   

180 Fellesutgifter 2 647 861 2 931 000 283 139 2 781 203 3 

183 Tillitsvalgtordningen 826 327 799 000 -27 327 799 380   

184 Hovedvernombud 0 24 000 24 000 3 963   

185 EDB-drift 4 302 007 3 835 000 -467 007 3 612 159 4 

  Sum ansvarsområde 21 873 043 21 964 000 90 957 20 982 947   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 140 Økonomikontoret – overskuddet skyldes underforbruk på lønn og sosiale kostnader. 100 007 

2 150 Servicetorget – overskuddet skyldes underforbruk på telefonutgifter og refusjon sykepenger. 202 778 

3 
180 Fellesutgifter – overskuddet skyldes underforbruk på kopiering og tilførte skjønnsmidler til Kom-

munereformen på kr. 200.000. 
283 139 

4 

185 EDB-drift – underskuddet skyldes etterslep etter hendelsen med SAN krasjet våren 2014. Videre 

har vi hatt problemer med den trådløse kommunikasjonen, deriblant telefoni, bortfall av samtaler mm. 

Det er derfor brukt mye ressurser på feilsøking og det er gjort større utskiftinger av « switcher» og  

trådløse sendere enn det som er vanlig. Oppgraderinger av ulike fagprogrammer har krevd nye serverli-

senser for at det skal fungere. 

467 007 

 

Støttetjenestens disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til nye 

engangstiltak 

Disposisjonsfond Støttetjenester 2 485 059 906 392 651 000 31 717 223 675 
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Plan og forvaltning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungerende leder for plan og 

forvaltning Frøydis Lindstrøm 

 

 
 

   

Nøkkeltall for plan og forvaltning 

 
2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 39 290 56 255 62 216 66 106 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 3 664 3 071 2 100 1 861 

Fast ansatte  24 24 25 25 

Faste årsverk  17,92 17,92 18,02 18,25 

Andre nøkkeltall om enheten: 
    

Driftstilskudd private barnehager 22,3 mill 27,6 mill 33,3 mill 34,2 mill 

Antall behandlede byggesaker 429 270 265 202 

Antall sluttbehandlede plansaker 16 17 11 16 

Antall gjennomførte oppmålingssaker 205 243 199 164 

Antall saker BU-finansiering 20 13 15 12 

Alkoholloven - antall saker 84 65 50 40 

Utslippstillatelser - antall saker 63 62 77 68 

Søknad om barnehagplass - antall saker 96 106 
 

116 

Antall private drikkevannsprøver med e.coli 
   

0 

Ant vaksineringer av personer i risikosonen 
   

530 

Antall radonmålinger over tiltaksnivå 
  

0 10 % 
 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Byggesak - tiltakshaver       >4,6 

Byggesak - bransje 3 4,4   >4,6 

Saksbehandling produksjonstilskudd 5,2     >5,0 

Saksbehandling utslippssaker, sanitært avløp 5,5     >5,0 

          

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh § 20-1 og 

20-2 2 uker 3 uker < 3 uker < 3 uker 

Saksbehandlingstid byggesak, 2-trinns behandling 8 uker 10 uker < 12 uker < 12 uker 

Saksbehandlingstid reg.planer 22 uker 31 uker < 28 uker < 36 uker 

Saksbehandlingstid oppmåling 9 uker < 9 uker < 5 uker < 9 uker 

Saksbehandlingstid utslippssaker < 6 uker < 6 uker < 6 uker   < 6 uker 

Saksbehandlingstid landbruk 10 uker 6 uker < 5 uker < 4 uker 

Saksbehandlingstid oppvekst < 4 uker < 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Saksbehandlingstid helse < 4 uker < 4 uker < 4 uker < 4 uker 

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

Faglig kvalitet         

Vedtak opphevet av klageorganet PBO 1 2 2 < 5 

Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk 0 1 2 < 5 

Vedtak opphevet av klageorg. Miljø 0 0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst 0 0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Kultur 0 0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Helse 0 0 0 0 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4   > 4,0 

Innhold i arbeidet   4,9   > 4,0 

Fysiske arbeidsforhold   4,7   > 4,0 

Samarbeid med kollegaer   5   > 5,0 

Mobbing, diskriminering   4,5   6 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

Nærmeste leder   3,9   > 4,5 

Overordnet ledelse   3,2   > 4,5 

Faglig og personlig utvikling   4,6   > 4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   3,6   > 5,0 

Helhetsvurdering   3,8   > 4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 1,58 % 5,60 % 8,54 % < 1,8 % 

Langtidsfravær 1,06 % 5,00 % 8,19 % < 1,4 % 

Korttidsfravær 0,47 % 0,60 % 0,35 % 0,40 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 2 2 3 3 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Helse: Det har i 2014 vært utskifting av flere fastleger. Dette har medført en del arbeid med rekruttering og tilde-

ling av hjemler. Ved utgangen av 2014 er alle fastlegehjemler tildelt. Trafikksikkerhetsplanen er revidert i perio-

den. Miljøretta helsevern har i samhandling med flere enheter gjennomført kurs og opplæring knyttet til håndhy-

giene, smittevern, barn og unges psykiske helse samt folkehelse. 

 

Kultur: Ingen brukerundersøkelser er gjennomført. Har fått i stand samarbeidsavtale og konstruktivt samarbeid 

med Idrettsrådet. Opprettet kontakt med Kulturrådet. Lag og organisasjoner har ikke fått oppjustert aktivitetsstøt-

ten på flere år. Dette vurderes i løpet av 2015 

 

Oppvekst: Oppdal kommune har deltatt (og deltar) i utviklingsprogrammet «Den gode barnehage og skoleeier i 

Sør-Trøndelag. Det ene fokusområdet har vært samarbeid og samarbeidsrutiner med de private barnehagene, det 

andre har vært bedre tilrettelegging for flyktninger/innvandrere. 

 

Plan, byggesak, oppmåling: Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, hverken mot bransjen eller 

tiltakshaver. Hyppig kontakt med både byggebransje og tiltakshavere /søker gir imidlertid klare signaler på at våre 

brukere i stor grad er fornøyd med de tjenester vi tilbyr på både plan, byggesak og oppmåling 

 

Landbruk: Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014. Gjennom prosjekt Fjellandbruk har det vært stor 

aktivitet og god kontakt med brukerne og også via faglaga/næringsorganisasjonene i landbruket. Prosjektet har i 

2014 satt i gang tiltak innen grovfor, melkeproduksjon, storfeproduksjon og desentralisert agronomutdanning med 

stor deltakelse i alle delprosjekt. Prosjekt fjellandbruk skal gå over 3 år. 

 

Miljø: Det er ikke blitt gjennomført noen brukerundersøkelser innenfor ansvarsområdet i 2014. Saksbehandlings-

rutiner og kontakten med brukeren har vært uforandret, og saksbehandlingstiden er godt innenfor forskriftssatte 

tidsrammer. Det har gjennom året blitt behandlet flere utslippssøknader enn forventet, og flere av disse har også 

vært for større avløpsanlegg. Videre har det vært flere større avløpsplaner hvor sluttbehandlingen av et par planer 

har vært forskjøvet til 2014 pga. klagebehandling av plansakene. 

  

Medarbeidere 

Helse: Medarbeidersituasjonen er i 2014 uendret i helse. Det oppleves fortsatt at ressurser til kommuneoverlege er 

liten, noe som utfordrer folkehelsekoordinator og fagansvarlig. Folkehelsekoordinator har startet på videreutdan-

ning i prosess- og prosjektledelse i lokal samfunnsutvikling. 

 

Kultur: Ny medarbeider i fast stilling ble tilsatt. Medarbeiderne ved museet fikk ny tilknytning, kulturhuset, ved 

årets slutt. Kulturarbeidet utføres nå i 80 % stilling 

 

Plan, byggesak, oppmåling: Byggesaksbehandler 60 % stilling gikk ut i ett års svangerskapspermisjon i novem-

ber. Det har vist seg vanskelig å få tilsatt en kapabel person i vikariat. Det ble også lyst ut 1/1-stilling på bygge-
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

sak/tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Her fikk en flere aktuelle kandidater, tilsetting jan 2015.  

 

Landbruk: Etter flere år med ansatte i vikariater, ble alle stillinger faste ansatte fra 1.desember 2014.  

 

Miljø: Medarbeidersituasjonen har vært stabil gjennom hele året. 

 

Oppvekst: Medarbeidersituasjonen i oppvekst har vært uendret i perioden. 

Økonomi 

Helse: Som følge av mye nyrekruttering av fastleger, reforhandling av legevaktsentral og endring i vaktklasse for 

legevakt, viser regnskap for 2014 et stort overforbruk.  

 

Kultur: Ingen spesielle kommentarer. Regnskapet viser små avvik 

 

Plan, byggesak, oppmåling: Regnskapet viser et underskudd på oppmåling i forhold til vedtatt budsjett på 

298.310,-  Skyldes i hovedsak mindre aktivitet og færre oppmålingsforretninger enn budsjettert. Ellers små avvik. 

 

Landbruk: Økonomisk har landbruk kommet godt i pluss i 2014, en av årsakene er at en lengre sykemelding ikke 

ble kompensert med tilsatt vikar/andre lønnsutgifter, i tillegg til større gebyrinntekt pga mange saker til behand-

ling innen deling og konsesjon. Pga ansattesituasjonen har landbruk overskredet saksbehandlingstid på 4 uker, og 

har i år hatt et snitt på 5 uker. 

 

Miljø: Større saksmengde enn forventet innen ansvarsområdet spredt sanitært avløp har gitt større gebyrinntekter 

enn budsjettert. Flere prosjekter innen miljø- og friluftslivsområdet som har eksterne tilskudd, og som ikke belas-

ter eget budsjett.  

 

Årsregnskap for PoF 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

002 Enhetsadministrasjon PUF 1 043 908 881 000 -162 908 851 633 1 

010 Forvaltning av skole 5 620 544 5 833 000 212 456 4 435 953 2 

012 Private barnehager 34 231 331 33 647 000 -584 331 33 333 871 3 

013 Grønn omsorg 102 526 108 000 5 474 96 167   

014 Den kulturelle skolesekken 13 100 65 000 51 900 35 377   

015 Forvaltning barnehage 360 431 289 000 -71 431 571 293   

022 Preparering av turløyper 100 000 100 000 0 100 000   

030 Landbruksforvaltning 1 803 317 2 102 000 298 683 1 823 180 4 

031 Klinisk veterinærvakt 60 701 45 000 -15 701 53 575   

032 Miljøforvaltning 130 751 453 000 322 249 146 705 5 

033 Viltforvaltning -177 0 177 -10 199   

034 Friluftsliv 61 926 92 000 30 074 46 057   

035 Oppdal naturparksenter 149 890 164 000 14 110 166 064   

040 Byggesaks- og regulerirngstjeneste 380 980 349 000 -31 980 845 815   

041 Kart- og oppmålingstjeneste -329 690 -628 000 -298 310 -102 132 6 

045 Infoland -240 621 -150 000 90 621 -144 785   

050 Ungdom i jobb 196 402 191 000 -5 402 193 052   

052 Religiøse formål 277 190 200 000 -77 190 281 006   

060 Forvaltning for helsesektoren 6 411 252 7 428 000 1 016 748 7 406 516 7 

061 Legetjeneste 6 369 663 5 511 000 -858 663 4 678 344 8 

062 Miljørettet helsevern 850 800 931 000 80 200 765 365   

070 Brannvern 5 257 026 5 314 000 56 974 5 904 360   

071 Feiervesen -33 121 -61 000 -27 879 146 236   

080 Kulturadministrasjon 490 485 563 000 72 515 366 071   

081 Bygdebok 590 459 570 000 -20 459 599 852   

082 Vennskapskommuner 15 000 15 000 0 13 997   

083 Bygdemuseet 1 050 380 1 038 000 -12 380 919 698   

084 Kulturvern 20 428 16 000 -4 428 2 509   

085 Kunst, musikk og sang 366 704 403 000 36 296 156 510   
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    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

086 Barne- og ungdomsarbeid 100 766 175 000 74 234 113 000   

087 Idretts- og fruluftsaktiviteter 471 034 472 000 966 356 363   

088 Voksenopplæring 25 338 40 000 14 662 43 477   

089 Bygdebok sentrum 100 486 -50 000 -150 486 181 506 9 

  Sum ansvarsområde 66 049 209 66 106 000 56 791 64 376 436   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 

002 Enhetsadministrasjon POF: Avviket skyldes at enheten i 2014 har kjøpt eksterne tjenester i for-

bindelse med organisasjonsutvikling og personalarbeid. Det har videre vært merutgifter knyttet til re-

krutteringsarbeid. 

-162 908 

 

2 

010 Forvaltning skole: Regnskapet viser at det er benyttet mindre utgifter til skoleskyss enn budsjet-

tert. Det råder usikkerhet til om ATB har fakturert samtlige faktiske utgifter for 2014. Oppdal kommune 

mottok først i slutten av januar faktura for 2. halvår 2014.  

Kommunen har kjøpt færre undervisningstimer i andre kommuner enn budsjettert. 

 

212 456,42 

3 

012 Private barnehage: Det har i 2014 vært flere barn i private barnehager enn budsjettert. Prosentsat-

sen for barn i private barnehager har økt inneværende år. 

Tilskudd enkeltvedtak – nytt vedtak i løpet av året – tilflyttet. 

 

-584 330,86 

4 

030 Landbruksforvaltning: Økning i gebyrinntekter (kr 159.000) pga flere søknader om deling og 

konsesjon. Mindre lønnsutgifter pga at sykemelding ikke ble kompensert med innleid vikar (kr. 

137.000). 

298 682,57 

5 

034 Miljøforvaltningen: Det har vært behandlet flere større avløpsplaner og flere utslippstillatelser for 

større avløpsanlegg enn forventet. Dette er gebyrbelagte tjenester som i 2014 har ført til større inntekter 

enn det ble budsjettert med.  

322 248,02 

6 

041 Kart og oppmålingstjeneste: Avviket skyldes at det har vært færre oppmålingsforretninger i 2014 

enn budsjettert, og at en god del av disse i tillegg måtte faktureres etter 2013 gebyrregulativ med vesent-

lig lavere satser, da de var oppstartet i 2013. 

-298 310 

7 
060 Forvaltning for helsesektoren: Enheten har et underforbruk på ansvarsområdet knyttet til at fag-

ansvarlig har blitt lønnet over et annet budsjettområde. 

1 016 748,21 

 

8 

061 Legetjenesten: Legetjenesten har et overforbruk knyttet til at kommunen forskutterer lønn til leger 

i veiledet tjeneste. Dette blir i sin helhet refundert fra SAK i ettertid.  

Legene har i 2014 fått etterbetalt for økt vaktklasse som ble vedtatt i forhandlinger i 2013. I budsjett for 

2014 ble etterbetalingen for 2013 ikke medregnet.  

Det ble i 2014 reforhandlet avtale om drift av legevaktsentral i Orkdal mellom St.Olavs hospital og 

medlemskommunene. Legevaktsentralen har en merkostnad  i drift som må kompenseres av kommune-

ne.  

Som følge av at flere leger har sagt opp og noen har vært i permisjon, har enheten hatt merutgifter knyt-

tet til innleie av vikar og rekruttering. 

Satsene for basistilskudd til leger blir fremforhandlet sentralt og utbetales etter lister fra HELFO. Satse-

ne for basistilskudd økte høsten 2013  uten at dette ble  justert i budsjett for 2014. 

-858 662,99 

 

9 
089 Bygdebok sentrum: Budsjettavviket skyldes differansen mellom faktiske utgifter og hva som er 

refusjonsberettiget i forbindelse med sykemelding 

-150.486 

 

PoF's disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond PoF 2 099 537 1 861 085 1 823 000 225 000 0 
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Helse og familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder  

Hanna Lauvås Westman 
 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 23 156 20 630 21 802 22 559 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 669 2 026 3 454 3 792 

Fast ansatte  42 40 42 40 

Faste årsverk   30 29 30 33 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall henvendelser til med. rehab. 508 442 480 463 

Barn med oppfølging med. rehab 45 40 43 35 

Brukere av dagtilbud psyk helse 50 52 36 32 

Tjenestemottakere psyk. helse <18 år 35 16 12 15 

Flyktninger i integreringsperioden 51 75 60 51 

Flyktninger i introduksjonsprogram 20 29 30 27 

Tjenestemottakere i PP-tjenesten 174 173 176 162 

Antall meldinger til b.vernstjenesten 78 65 60 45 

Barn m/hjelpetiltak (pr.31.12 fra og med 

2014) 
92 84 78 44 

Barn med omsorgstiltak (pr.31.12 fra og 

med 2014) 
13 13 11 11 

Antall nyfødte 82 66 74 78 

Tjenestemottakere psykisk helse 233 222 207 264 

Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT 81 77 84 81 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukerne 4 4,9   4,7 

Respektfull behandling 4,3 5,8   5 

Brukermedvirkning 3,9 5,4   4,5 

Tilgjengelighet 4,2 5,4   4,5 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Antall avslag i barnev.tjenesten 1 4 1 <8 

Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 75 % 50 % 60 % 100 % 

Faglig kvalitet         

Andel meldinger i b.vernet gjennomført innen frist   100 % 100 % 100 % 

Andel undersøkelser i b.vernet gjennomført innen frist   100 % 100 % 100 % 

Andel barn med lovpålagt tiltaksplan   100 % 100 % 100 % 

Andel førskolebarn med overvekt, KMI >25   6,80 % 10 % 14 % 

Andel 3.trinnselever med overvekt, KMI >25   21,25 % 16 % 17 % 

Andel gravide med overvekt, KMI >25   36,47 % 23 % 35 % 

Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner   90 % 90 % 100 % 

Klamydia blant ungdom   3   10 % 

Røykekutt blant gravide   80 % 50 % 80 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,8   >4,5 

Innhold i arbeidet   5,2   >4,5 

Fysiske arbeidsforhold   4,7   >4,8 

Samarbeid med kollegaer   5,4   >5,0 

Mobbing, diskriminering   5,5   6 

Nærmeste leder   4,9   >4,8 

Overordnet ledelse   4,3   >3,8 

Faglig og personlig utvikling   4,6   >4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,2   >5,0 

Helhetsvurdering   4,9   >4,8 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 5,9 % 11,9 % 7,7 % 4,0 % 

Langtidsfravær 4,9 % 10,8 % 7,0 % 2,0 % 

Korttidsfravær 1,0 % 1,1 % 0,7 % 2,0 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 0 0 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 6,5 % 6,5 % 2,2 % 0,0 % 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

144 brukere har mottatt tilbud i regi av Familiesenteret. 

 

Ansvaret for frisklivssentralen er organisert under helsestasjonen etter overflyttingen fra POF i juli. 19 brukere 

har mottatt tilbud fra Frisklivssentralen i 2014. 

 

Omfanget av elever som oppsøker skolehelsetjenesten med utfordringer knyttet til psykisk helse var 30 % ved 

barneskolene, 14 % for ungdomsskole og videregåendeskole. Økende antall av barn og unge med skilte foreldre 

oppsøker tjenesten. Vakanser førte til betydelig reduksjon av tjenestetilbudet i skolehelsetjenesten. Skoledebat-

ten har medført økende uro og påvirket barna både individuelt og i sosialt samspill. 

 

Deltakelse i prosjekt «Kjent jordmor i barselomsorgen» (St.Olavs Hospital) har bidratt til kvalitetssikring av 

tjenestetilbudet til nyfødte som kommer tilbake til kommunen innen 48 timer etter fødsel. Deltakelse i prosjekt 

«Tilgjengelig skolehelsetjeneste» (Fylkesmannen) har bidratt til forbedret oversikt over tjenesteproduksjon og 

konsultasjonsprogram. 

 

Tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av PPT, psykisk helse- og rus, og helsestasjon 0-20 år, har startet utvik-

lingsarbeid knyttet til barn- og unges psykisk helse, helsefremmende og forebyggende tiltak.  

 

PP-tjenesten har lagt stor vekt på systemrettet arbeid gjennom kompetanseheving/kursing av ansatte i barnehager 

(Oppdal og Rennebu) og skoler, deltagelse på foreldremøter og «utedager» på skolene. 

 

Barnevernstjenesten har brukt 0,3 statlig finansiert stilling til forebygging og behandling av saker med vold i 

nære relasjoner. Det er en nedgang i antall meldinger til barnevernet, og i antall brukere med hjelpetiltak. 

 

Psykisk helse- og rusarbeid har i løpet av 2014 jobbet mye med samhandling mellom de ulike tjenesteområder i 

kommunen, det er opprettet tverrfaglige samarbeidsgrupper til aktivitetskontakter, boveiledning og rusarbeid. 

«Rusprosjektet» (Fylkesmannen) ble startet i oktober som et lavterskeltilbud med fokus på mestring og motiva-

sjon, måltidsrutiner, fysiske og sosiale aktiviteter. Det ble investert i elektriske og ordinære sykler.  

 

Medisinsk rehabilitering ble i august pålagt å ta i mot turnuskandidat. Tjenesten har benyttet den økte stillings-

ressursen til blant annet økt tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge. 

 

Flyktningetjenesten har inngått et forpliktende samarbeid med NAV og voksenopplæringen, med økt fokus på 

måloppnåelse. Det er lagt et godt grunnlag for videre arbeid og utforming av tjenesten. Det er opprettet inten-

sjonsavtaler med de fleste kommunale enheter om språkpraksisplasser.  

 

Medarbeidere 

Samhandling mellom tjenesteområdene i helse og familie har vært fokusområde blant medarbeiderne i 2014. 

Dette har bidratt til å sikre riktig bruk av kompetanse og samarbeid til beste for brukerne, som f.eks. gjennom 

Familiesenteret.  

I april flyttet tjenesten psykisk helse- og rusarbeid fra rådhuset til Oppdal helsesenter pga. mangel på kontorer. 

Ansatte er godt fornøyd med de nye lokalene, men har mistet den naturlige fordelen samlokalisering gir i samar-

beidet mellom tjenesteområdene.  

Jordmorfaglig ansvar har blitt tildelt en jordmor i tjenesten. 

Vakanser ved helsestasjonen har medført krevende arbeidsbelastning. 
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Økonomi 

Fagansvarlige har vært involvert i enhetens budsjettarbeid og jobbet videre med dette i egne tjenesteområder for 

å skape felles forståelse og ansvar.  

Familiesenteret er sikret i form av tverrfaglig bemanning, men det er ingen selvfølge at drift og utvikling av 

tilbudet er det i fremtiden.  

 

 

Årsregnskap for helse og familie 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

700 Enhetsadministrasjon Helse og familie 1 576 843 1 694 000 117 157 1 512 098 1 

708 Kurativ fysioterapitjeneste 1 356 632 1 404 000 47 368 1 354 752   

710 Psykisk helsevern 3 976 626 4 161 000 184 374 3 726 524 2 

720 Medisinsk rehabilitering 1 455 566 1 511 000 55 434 1 217 232   

722 Administrasjon flyktninger 0 0 0 0   

724 Barnevern 7 052 997 6 836 000 -216 997 6 559 843 3 

725 Barnevern Rennebu 0 0 0 0   

726 Helsetjenester for barn og unge 4 606 562 4 903 000 296 438 4 192 112 4 

727 Frisklivssentral 131 546 125 000 -6 546 0   

728 Pedagogisk psykologsik rådgivning 1 895 090 1 925 000 29 910 1 811 435   

  Sum ansvarsområde 22 051 862 22 559 000 507 138 20 373 996   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 Innkjøp av utsyr, PC og programvare ble ikke gjennomført.  117 157 

2 Refusjon av sykepenger er større enn innleid vikarutgifter. 184 373 

3 Brukt for mye til stillinger og for stor avsetning til fond av statlige tilskudd.  - 216 996 

4 Refusjon av sykepenger er større enn innleid vikarutgifter. 296 437 

 

 

Helse og familie sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.08.2014 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Helse og familie 3 453 757 3 791 728 710 000 0 3 081 728 
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Hjemmetjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Lill Wangberg 
 

Nøkkeltall for enheten 

 
2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 31 607 35 743 57 417 60 405 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 1 534 3 403 3 287 3 767 

Fast ansatte  89 103 187 187 

Faste årsverk  57,7 63,03 114,12 110,1 

Andre nøkkeltall om enheten: 
    

Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet * 76 440 61 209 57 081 100 992 

Antall oppdrag hjemmesykepleien 74 961 73 356 74 733 65 000 

Antall timer praktisk bistand i og utenfor bo-

lig/BPA * 
18 804 14 747 16 432 25 292 

Antall trygghetsalarmer 179 189 168 147 

Antall utløste alarmer 6 167 3 696 2 598 1 691 

Antall oppdrag Drivdalsheimen 8 330 4 760 
  

Mottakere av omsorgslønn 5 5 7 8 

Antall ressurskrevende brukere 10 10 12 13 

Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig 20 19 46 68 

Antall brukere som mottar avlasting i bolig 12 8 9 6 

Antall brukere som mottar avlasting i private 

hjem   
2 2 

Antall brukere som mottar boveileding 
  

5 6 

Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud 20 18 31 34 

Antall brukere som har aktivitetskontakt 54 44 54 56 

Antall timer aktiviteskontakt 
  

7 934 7 652 

Feriepasienter 
  

5 19 

Antall brukere som mottar hverdagsrehabiliering 
  

5 18 

Antall brukere som mottar matombringing 
  

85 56 

Antall vedtakstimer heldøgnsomsorgsbolig PBO 

*   
56 113 17 547 

* Ikke sammenlignbare tall pga nye rapporteringsmåter 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet hjemmetjenester           

Resultat for brukeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5,6 5,4 5,7 

Brukermedvirkning   5,1 4,9 5,6 

Trygghet og respektful behandling   5,3 5,2 5,7 

Tilgjengelighet   5,4 5,3 5,3 

Informasjon   5,4 5,3 5,6 

Generelt fornøyd med tjenesten   5,7 5,6 5,8 

Personer med utviklingshemming /pårørende          

Trivsel   5,6 5,3 5,9 

Brukermedvirkning   5,4 4,8 5,5 

Respektfull behandling   4,5 5,1 5,7 

Tilgjengelighet   5,1   3,8 

Selvbestemmelse     4,6   

Informasjon   5,3 4,8 5,8 

Helhetsvurdering     5,2 5,8 

Samordning mot andre tjenester   6   3,9 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Venteliste omsorgsbolig 6 13 7 5 

Venteliste Boas 26 33 19 8 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

Faglig kvalitet         

Antall årsverk med høgskoleutdanning 18,15 38,46 37,8 37,14 

Antall årsverk med fagutdanning 23,40 48,64 51,29 50,9 

Antall årsverk ufaglærte 18,13 27,02 21 26,6 

Antall klagesaker 2 1,00 0 0 

Antall avvik i tjenesteutøvelse makt/tvang 0 0,00 0 0 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,9   5 

Innhold i arbeidet   5,2   5 

Fysiske arbeidsforhold   4,6   4,5 

Samarbeid med kollegaer   5,4   5 

Mobbing, diskriminering   5,4   6 

Nærmeste leder   5,1   5 

Overordnet ledelse   4,7   4 

Faglig og personlig utvikling   4,7   4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,4   5 

Helhetsvurdering   5   4,6 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 8,0 % 9,0 % 8,1 % 6,0 % 

Langtidsfravær 6.5% 7,8 % 7,0 % 5,5 % 

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

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 8 38 48 40 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 4,0 % -0,2 % 1,2 % 0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker 55 000       

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Kvalitet: Gjennom prosjektet "saman om en bedre kommune" har tjenesteytingen til brukere/pasienter hatt stort 

fokus. Enheten har sett på måten vi yter omsorg på - Eden-, arbeidstidsordninger og tilstrebe flest mulig 100% 

stillinger, dette for at brukerne/pasientene skal få færre ansatte å forholde seg til og hverdagen skal bli mer forut-

sigbar. Rett hjelp til rett tid. Enheten har jobbet med å få bedre informasjonsflyt og større brukermedvirkning. 

Dette gjøres ved å ha et grundig førstegangsbesøk hvor pårørende blir invitert, og  ha en god, ryddig og informa-

tiv pasient/brukerperm. Samtale med pårørende/bruker x 1 pr. år i boligene. Et nytt kvalitetssystem med prose-

dyrer og avviksbehandling er på plass, alle ansatte har fått opplæring, og det skal bidra til å høyne kvaliteten på 

tjenesten. Enheten har startet med å utvikle tjenestekriterier og standard på helse- og omsorgstjenestene i kom-

munen sammen OHS og helse og familie som skal ferdigstilles neste vår.                                                                                                                                                  

Dagtilbud for personer med demens er etablert 2 ganger pr uke, og en ser et økende behov for tilbudet. Neste 

år skal det utvides til 5 ganger pr. uke. Enheten har hatt en utfordring med godt egnet lokaler  i Engv 2, aktivi-

tetstilbudet  flyttes til sokkel i engv.2 så snart den er rehabilitert.                                                

Demensteam fungerer godt og antall henvendelser øker ,de deltar i prosjektet aktivitesvenn som går ut på at 

frivillige aktivitesvenner får kurs og oppfølgning. Mål: gi personer med demens flere aktiviteter og gode opple-

velser i hverdagen.                                                                                                                                          

Avlasting: Avlastingstilbudet for unge brukere med særskilte behov i Sildreveien fungerer godt.                                                                                                                                    

Folkehelse: Prosjektet "livsglede for eldre" sammen Oppdal videregående skole er et godt tilbud for å høyne 

livskvaliteten for mange eldre og funksjonshemmende. Folkehelsegruppe for voksne i kommunen er etablert og 

der bidrar enheten med diabetes spl, fag. spl. og hverdagsrehabiliterings koordinator. Gruppa arrangerer bl.a 

helsestasjonsdag for voksne med vaksinering og faglig veiledning.                                                                                         

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

lig samarbeid med fysio/ergo. Enheten har etablert en hverdagsrehab.koordinator. 18 pas fikk tilbud mot 5 i fjor.                                                                                                                                         
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Aktiviteskontakter: Enheten arbeider med å få til gode brukerrettet ordninger for å høyne kvaliteten på tjenes-

ten. Dette er en tjeneste som øker sterkt i omfang. Det er satt ned et tverrfaglig team i samarbeid med helse og 

familie.                                                                                                                                                        

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

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

har en utfordring for å finne varig tilrettelagt aktivitetstilbud da Vekst ikke har kapasitet.                                                            

Boveiledning: Er en tjeneste som øker i omfang, der er det etablert et tverrfaglig team som skal sikre at bruker-

ne får rett bistand til rett tid.                                                                                                     

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

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

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

tjenestetilbud. Dette startet opp medio juni.                                                                                                                                                 

Rus/psykiatri: Enheten opplever en økende etterspørsel etter tjenester til brukergruppen med sammensatte 

behov innen rus/psykiatri. Det har blitt etablert et tverrenhetlig team ifm denne bruker gruppen, målet er hvordan 

vi skal yte best mulig tjeneste til brukerne.                                                                                                                           

Boas: Alle leiligheter er bebodd og huset fungerer godt etter noen innkjøringsproblemer og beboerne gir inn-

trykk av å trives, noe brukerundersøkelsen viser                                                                               

Hjemmesykepleie: God kompetanse til å ta imot dårlige utskrivningsklare pasienter. Økning av feriepasienter.      

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

Enheten gjennomførte brukerundersøkelse med meget godt resultat, snitt på 5,3. Fokusområdene etter undersø-

kelsen: - jobbe med bedre brukermedvirkning og informasjon. 

 

Medarbeidere 

Kompetanse/kvalitet: Hjemmetjenesten har slått seg sammen med OBO og har blitt en stor enhet med mange 

ansatte. Målet vårt er "sammen om en bedre tjeneste» Rett kompetanse på rett sted. Faglige satsingsområder var 

demens, diabetes, etikk, tvang/makt, og aktiv omsorg - Eden, og innovasjon.  Enheten er med i prosjektet 

"saman om en bedre kommune" - kvalitet og kontinuitet i pleie og omsorgstjenesten- En arbeidsgruppe jobber 

med utviklingen av Boas,slik at Boas skal være et hus med aktivitet og godt omdømme. En annen arbeidsgruppe 

er etablert og skal arbeide med heltidskultur/ organisering og drift av Bjerkehagen/Mellomveien og Bjerkeveien.  

Enheten vil styrke den faglige og personlig utviklingen vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunn-

skap, ferdigheter, evner holdninger, læring i hverdagen av hverandre, ved å bruke heftet Arbeidsplassen som 

læringsarena. Det er ulikt fokus i avdelingene ut ifra behov. For å heve kompetansen og kvaliteten på tjenesten 

har alle helsefagarbeidere/assistenter gjennomgått medikamentkurs og avlagt eksamen. Arbeidslister i Cos Doc 

er tatt i bruk, dette vil sikre at det gis rett tjeneste ift innvilget vedtak. Enheten har en helsefagarbeider som har 

tatt videreutdanning i hverdagsrehabilitering, og tre som har tatt videreutdanning i lindrende pleie, 1 bolk. 6 

assistenter er under utdanning til helsefagarbeidere. 3 assistenter ble ferdig med fagbrev som helsefagarbeidere. 

2 er under utdanning til vernepleier.2 er under utdanning til sosionom/barnevern. 1 er under utdanning til spl .E 

mld er innført og dette er med på gi et bedre samarbeide mellom sykehus, fastlege og enheten, dette vil øke 

kvaliteten på tjenesten .                                                                                                                              

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

ten(Oppdal kommune). I august hadde vi en kveld med faglig innhold og sosialt samvær for å styrke det psyko-

sosiale arbeidsmiljøet, slik at alle medarbeiderne har mulighet til å treffe hverandre. Medarbeidersamtaler er 

delvis gjennomført. Enheten gjennomførte en åpen medarbeiderundersøkelse i 2013 med svært gode resultater, 

helthetsvurdering 5,0. Fokusområdene våre etter undersøkelsen er organisering av arbeidet og mobbing. Stolthet 

over egen arbeidsplass er det vi skal vedlikeholde.                                                                                                                                             

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

i enheten.  Langtidsfraværet var 7,0 %  og korttidsfraværet var 1,1%                                                           

Folkehelse: Enheten har en frisklivskoordinator som skal bidra til god folkehelse blant de ansatte. Målet er å få 

med flest mulig ansatte på ulike organiserte aktiviteter som turer og treningssenter.                             

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 skal det jobbes videre med dette. 

Antall årsverk og ansatte har gått ned pga solgt tjenester til JAG. Antall årsverk fagutdanning har økt pga at flere 

assistenter har tatt fagbrev.                                                  . 

                                                                    

Økonomi 

Det er en meget krevende økonomisk situasjon i boligene knyttet til bemanning og ressursbruk. Det får store 

konsekvenser ved frafall av ressurskrevende brukere da disse har sikret statlige refusjoner og en billigere drift 

for enheten. Fordi vi har hatt så mange ressurskrevende brukere frem til i dag har vi hatt en "flyt" bemanning 

som har gitt oss muligheter til å yte tjenester til flere med samme bemanning, noe som har gjort driften rimelige-

re for oss. Denne muligheten er borte i Bjerkehagen fordi en bruker er gått bort. Mellomveien har også vært 
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drevet ved å nyte godt av "flyt" bemanning. Enheten har hatt frafall av ressurskrevende bruker først på året og vi 

kommer ikke over innslagspunktet og da gis ikke refusjon fra staten. Brukerne har benyttet seg av dagtilbud på 

Dagsenteret men når brukerne blir eldre og dårligere er den muligheten borte, og de må få oppfølgning i bolig, 

dette har i år utløst store ressurser i form av ekstra innleie. Bjerkehagen har også fått to nye bruker, hvor av en er 

ressurskrevende .Barnebolig i Mellomveien ble avviklet i 2014, og enheten mistet derfor en ressurskrevende 

bruker. To brukere som har hatt tjenester har fått utvidet vedtak og blitt ressurskrevende. Enheten har beregnet 

tilskuddet til ressurskrevende på en måte slik at alle de faktiske kostnader har kommet med, dette er årsaken til 

at enheten har fått et positivt avvik. 

 

 

 

Årsregnskap for hjemmetjenestene 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

380 Hjemmesykepleien 15 306 913 16 470 000 1 163 087 18 510 982 1 

382 Boveiledn/hjemmehjelp/BPA 4 918 243 5 037 000 118 757 4 179 995 2 

383 Enhetsadm hjemmetjenester 3 383 007 3 789 000 405 993 3 271 419 3 

384 Bo- og aktivitetssenter 14 337 900 13 579 000 -758 900 9 947 897 4 

385 Bjerkevegen/avlastning 8 566 839 8 243 000 -323 839 7 676 843 5 

386 Bjerkehagen/Mellomvegen 7 670 235 8 522 000 851 765 9 049 633 6 

387 Dagaktivisering 5 501 450 4 765 000 -736 450 5 289 951 7 

  Sum ansvarsområde 59 684 587 60 405 000 720 413 57 926 720   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 
Midler ikke brukt ifm nye Boas, KLP og arbeidsgiveravgift 

 

1 160 000 

2 

Ikke innleid vikar ved sykemelding 

Mer egenbetaling enn budsjettert 

64 000 

90 000 

3   

Solgt stillingsprosent IKT konsulent OHS ,vakant stilling, KLP og arbeidsgiveravgift 

Underforbruk lisenser/avgifter 

Underforbruk kursutgifter 

 

               258 000 

71 000 

67 000 

 

4 

Overforbruk i regulativlønn, ekstrahjelp, KLP/arbeidsgiveravgift ifm nye Boas 

Overforbruk dekning BPA pga utvidet vedtak 

-560 000 

-199 000 

 

5 Overforbruk pga av ny ressurskrevende bruker og bruker flyttet over fra 386    -324 000 

6 Underforbruk pga av flyttet bruker til 385 og mer tilskudd ressurskrevende brukere enn budsjettert 852 000 

7 

Overforbruk av aktivitetskontakt/ arbeidsgiveravgift ift budsjettet 

Dekning BPA ikke lagt inn i budsjettet 

Overforbruk pga oppstart Dagtilbud for demente 

Overforbruk vedlikehold biler.  

 

-445 000 

- 150 000 

- 106 000 

-30 000 

 

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Hjemmetjenesten 3 287 114 3 767 217 1 891 000 0 1 876 217 
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Sykehjemmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Turi Teksum 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 32 181 33 740 35 431 38 504 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 0 829 1 376 1 656 

Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 106 106 106 108 

Faste årsverk  (*ex dialyse,røntgen, 

lærlinger) 
71,57 *63,87 *63,87 *67,53 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall innkomtsamtaler    39 

Antall årssamtaler    46 

Antall innleggelser  50 79 100 128 

Antall utskrivelser  74 127 117 146 

Antall døgn utskr.klare m/betaling 122 79 75 18 

Beleggsprosent 103 99,93 100,25 96,92 

Antall dialysebehandlinger 416 490 633 594 

Antall røntgenundersøkelser 1.309 143 763 964 

Antall sykehjemsplasser 62/64/66 62/64 62/64 62 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukerne 5,1   5,15 5,4 

Respektfull behandling 5,45   5,5 5,7 

Brukermedvirkning 4,55   5 5 

Tilgjengelighet 5,2   5,2 5,7 

Informasjon  5,15   5,2 5,5 

Trivsel  5,25   5,4 5,5 

Generelt 5,05   5,55 5,2 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Klagesaker/omgjøring av vedtak FMST 0 0 0 0 

Klage på vedtak   0 1 0 

Faglig kvalitet         

Tilsynslege, årsverk 0,4 0,4 0,8 0,6 

Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk 16,93 16,93 18,83 18,86 

Personell m/fagutd. (fast), årsverk 27,03 27,03 28,43 27,03 

Ufaglærte i pleie (fast), årsverk 0,3 0,3 0 0,3 

Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk 2 2 2,1 2 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,7   4,5 

Innhold i arbeidet   5   5 

Fysiske arbeidsforhold   4,7   4,5 

Samarbeid med kollegaer   5,3   5 

Mobbing, diskriminering   5,2   5,3 

Nærmeste leder   5,2   4,5 

Overordnet ledelse   4,7   3,5 

Faglig og personlig utvikling   4,5   4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,2   5 

Helhetsvurdering   4,9   4,6 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 7,5 % 9,5 % 10,4 % 7,0 % 

Langtidsfravær 5,8 % 8,3 % 9,1 % 5,5 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

Korttidsfravær 1,7 % 1,2 % 1,3 % 1,5 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 12 12 11 10 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 2,5 % 1,5 % 1,1 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pasient/døgn 1 779 1 895 2 065 2 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Kapasitet OHS: I 2014 er Oppdal kommune fakturert for 18 døgn utskrivningsklare fra sykehus. Kapasitet til å 

ta i mot nye pasienter økte betydelig etter BOAS2 ble ferdigstilt. Det ble i 2014 lagt inn 128 nye pasienter (både 

fra sykehus og hjemmet), mot 100 i 2013. Utover høsten 2014 har det imidlertid ”tettet seg til igjen”, og ved 

årsskiftet står flere i kø for plass ved OHS.  OHS har færre liggedøgn enn foregående år, delvis på grunn av 

reduksjon av overbelegg når BOAS2 sto ferdig, og delvis på grunn av overkapasitet gjennom sommerhalvåret.   

Kvalitet OHS: Pasient- og pårørendeundersøkelse ble gjennomført i oktober-14, og resultatet ble enda bedre 

enn i 2012. I tidligere undersøkelser har resultatene og målene for hhv. brukere og pårørende vært sammenslått 

til en verdi. Det er imidlertid ulikhet i besvarelsene, slik at fra 2015 vil resultat/mål registreres hver for seg for 

pårørende og pasienter.. Det har vært arbeidet med fokusområdene brukermedvirkning, respektfull behandling 

og informasjon. I tillegg har ”Myskjaskolen” (musikk og rytme i pasientbehandling) hatt fokus. Det er gitt tilbud 

om innkomst- og årssamtaler med alle pasienter og pårørende. Pasientene er gjennomgående mer observasjons- 

og behandlingstrengende (sammensatte diagnoser, intravenøs behandling, smertepumper, ernæringspumper, 

prøvetakinger, sårskift, blodoverføring etc.) etter innføring av Samhandlingsreformen, samt at en stor andel av 

dem har en demenslidelse eller kognitiv svikt i tillegg. Bygningsmassen ved OHS er med sine lange korridorer 

og mange rom ikke tilrettelagt for personer med demens, bortsett fra ved skjermet enhet. Det er stort behov for 

tilrettelagte boliger for personer med demens! Det opereres fortsatt med to dobbeltrom for å møte behovet for 

plass, og dette er ikke tilfredsstillende for pasienter som ufrivillig må dele rom. OHS har samarbeid med bygdas 

barnehager, Oppdal videregående (livsglede for eldre), lag, foreninger og frivillige som i tillegg til eget personell 

bringer adspredelse og sosiale tiltak inn i hverdagen. Det er arbeidet mye i- og med fagprogrammet CosDoc for 

å sikre dokumentasjon og kvalitet i behandling. E-meldinger mellom kommunehelsetjeneste, fastleger og syke-

hus er innført i 2014, og dette skal kvalitetssikre at informasjon mellom nivåer er god, og at den alltid er oppda-

tert. Fordobling av sykehjemslegeressurs innebærer stor kvalitetsforbedring for pasienter. Det er prøvd ut vel-

ferdsteknologi ved avdelingene, i form av varsling når pasienter beveger seg ut av seng og stol. Noe blandet 

erfaring med utprøvingen, til dels fordi mekanikken er for lite robust og går i stykker. 

Røntgen: Drives som satellitt av St.Olavs Hospital, og er åpent tre dager i uka. Utstyret er utslitt, og anbudspro-

sess er i gang for å anskaffe nytt i 2015. Det har vært 964 undersøkelser, hvilket er færre undersøkelser enn 

forventet, til dels på grunn av ustabilt utstyr og til dels på grunn av fravær/permisjon. 

Dialyse: Det har i 2014 vært 4-5 pasienter ved dialysen, som drives som satellitt av St.Olavs Hospital. 594 

dialysebehandlinger i 2014. 

Medarbeidere 

Nærvær/arbeidsglede: OHS har samlet fravær på 10,4% (målet er 7%), på tross av tidlig og tett oppfølging, 

tilbud om gratis treningssenter vår og høst, personalmøte med tema det å stå i krysspress mellom forventninger 

og hva man faktisk får til innafor ramma m.m. Sosialt samvær, og økning av ”vi-følelse” er vektlagt. Av de som 

har vært langtidssykmeldt er ofte kroniske sykdommer bakgrunnen, flere med tidkrevende utredninger og i noen 

tilfeller påfølgende operasjoner. Restarbeidsevne er alltid oppe til vurdering.  

Sykehjemsavdelinger: Deltakelse i kvalitetsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” pågår, fokus er 

heltidskultur, organisering og kompetanse. OHS er i 2014 tilført ressurser til en sykepleier til på natt, økt syke-

hjemslege og økning bemanning dag/kveld. Endringen innebærer en samlet økning på 3,66 årsverk fra 2013 til 

2014, og er med unntak av nattevaktstillinger utelukkende benyttet til stillingsøkninger for eksisterende persona-

le (jfr. Heltidskultur). Det er frigjort administrative lønnsressurser (pga. seniorpolitikk, AFP, redusert arbeidsev-

ne etc.) som fra 2015 pløyes inn i bemanningsressurser på sykehjemsavdelingene. OHS har vurdert alternative 
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arbeidstider, uten at det hittil har ført til endring i organisering av arbeidsdagen. Videre har OHS sammen med 

hjemmetjenesten og helse- og familie i 2014 spleiset på ressurs til IT-medarbeider, for å sikre oppdateringer og 

kvalitet i dokumentasjon, -særlig for å kvalitetssikre utveksling av e-meldinger. Nye turnuser er utarbeidet ved 

begge avdelinger, og startes opp i mars 2015. Innenfor kompetanseøkning har OHS`personell deltatt i lindrende 

behandling, Tine-kurs, etisk refleksjon, kvalitetssystem, Astma og KOLS, laboratoriearbeid, sårbehandling, 

fagprogram m.m, samt at sykehjemslege tar spesialisering i sykehjemsmedisin. OHS benytter i stor grad intern-

undervisning for å nå flest mulig, men enkelte deltar også på formålstjenlige eksterne kurs/seminar. Det har i 

”Sammen om” vært arbeidet med ”Arbeidsplassen som læringsarena”, og i 2015 vil kompetanseøkning på ar-

beidsplassen systematiseres som følge av det. Det har i 2014 vært vikariater som har vært vanskelig å få rekrut-

tert fagfolk i, av den grunn er det tildels benyttet vikarbyrå for å sikre kompetanse. Det er ansatt 5 lærlinger i 

helsearbeidefag i helse- og omsorgsenhetene. 

Kjøkken: Har fått rustet opp utstyr og HMS-hjelpemidler. Har økt bemanning med 30% (friske midler). Behov 

for matombringing er økt så mye at det på tross av bemanningsøkning nå er kapasitetsproblemer ved kjøkkenet 

for å få produsert og pakket nok, samt utført pålagt internkontroll.  

Renhold: Har hatt systematisk samarbeid og målrettet gruppetrening med BHT, da avdelingen har utfordringer 

særlig med belastninger på muskel- og skjellet. En renholdsoperatør har tatt fagbrev. 

Økonomi 

OHS har økt inntjening på matsalg, samt lavere utgift til pensjonspremie/KLP enn budsjettert, hvilket gir samlet 

overskudd på 420.000. Matsalg ble økt i budsjettregulering 2, men ved årets slutt er det tilkommet ytterligere 

økning. Uforutsigbar inntekt. 

På tross av at det i perioder har vært ledige senger i 2014 (overkapasitet), har dette ikke medført reduksjon i 

forhold til budsjettert egenbetaling. Det har videre vært innlagt flere pasienter på avlastning ved OHS, dette er 

vederlagsfri tjeneste.  

I 2014 kom det endring i forskrift for egenandel ved opphold i sykehjem som gir reduksjon i betaling for lang-

tidspasienter som ufrivillig må dele rom. For OHS sin del har dette hittil ikke medført økonomiske konsekven-

ser, og vil i liten grad gjøre det framover. 

Utgifter til pasienter utskrivningsklare fra sykehus utgjorde i 2014 kr. 80.845,-. 

 

 

Årsregnskap for sykehjemmet 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

372 Syke- og fødehjem 38 084 421 38 504 000 419 579 34 882 984 1 

373 Dialysebehandling 0 0 0 0   

374 Røntgen 0 0 0 488   

  Sum ansvarsområde 38 084 421 38 504 000 419 579 34 883 472   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 

Pensjonspremie/KLP  

Matsalg 

130.000 

290.000 

 

 

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Sykehjemmet 1 376 077 1 655 696 1 140 000 0 515 696 
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Aune barneskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Øyvind Melhus 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 24 588 25 449 26 192 26 274 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 517 893 990 1 357 

Fast ansatte  53 53 52 50 

Faste årsverk   47,5 47,5 46 44 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 380 385 379 368 

Kostnad pr elev 64 833 69 658 71 719 74 450 

 

 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Trivsel med lærerne 4 4,3 4,5 4,4 

Mobbing 1,2 1,2 1,2 1,0 

Faglig veiledning 3,8 4 4,5 4,0 

Motivasjon 4,3 4,3 3,9 4,4 

Sosial trivsel 4,5   4,6 4,5 

Mestring 3,9 4 4,0 4,2 

Elevdemokrati 3,7 4,2 3,9 4,0 

Fysisk læringsmiljø 3,8 4,1   4,0 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Klagesaker ihht §9a-2       0 

Klagesaker ihht §9a-3 1     0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,8 1,9 47 2,1 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 1,9 2,2 52 2,1 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 1,9 2,2 49 2,1 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 100 99 83 95 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 91 93 91 95 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 75 94 80 95 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 98 91 85 95 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   5   4,7 

Innhold i arbeidet   5,2   4,7 

Fysiske arbeidsforhold   5,2   5,2 

Samarbeid med kollegaer   5,2   4,7 

Mobbing, diskriminering   5,4   5,5 

Nærmeste leder   5,1   4,7 

Overordnet ledelse   4,1   4,0 

Faglig og personlig utvikling   4,8   4,7 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,4   4,7 

Helhetsvurdering   5,3   4,7 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 6,8 % 7,9 % 5,4 % 5,5 % 

Langtidsfravær 6,0 % 7,1 % 4,8 % 4,7 % 

Korttidsfravær 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 0 0 1 0 

Ø
k

o
-n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 1,5 % 0,4 % 2,1 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Resultatene fra elevundersøkelsen 2014 blir offentliggjort i mars 2015. 

Det er et aktivt og godt samarbeid mellom skolen og FAU. 

Resultatene i nasjonale prøver viser at vi holder oss på sammen nivå i lesing. I regning og engelsk 

noe under målet. Det blir i Oppdalsskolen iverksatt et treårig prosjekt i regning for å bedre resultate-

ne. 

Det er fra 2014 innført en ny type poengberegning i nasjonale prøver som gjør at det er vanskeligere 

å sammenligne med tidligere år. 

Medarbeidere 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med de ansatte. Oppsummeringen av samtalene viser moti-

verte og engasjerte medarbeidere. 

Langtidsfraværet ved enheten har gått ned.  

 

Økonomi Vi har redusert lærertettheten noe for å ha mulighet til å kjøpe mer læremidler og utstyr til elevene. 

 

 

Årsregnskap for Aune barneskole 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

500 Aune barneskole 24 413 404 24 618 000 204 596 24 398 147 1 

501 SFO Aune 1 310 667 1 656 000 345 333 1 697 037 2 

  Sum ansvarsområde 25 724 071 26 274 000 549 929 26 095 184   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 
 

Premieavvik SPK og KLP mindre enn forventet. 

 

204 596 

2 

 

Av ulike årsaker mindre bemanning enn budsjettert 

 

Utgifter til KLP lavere enn forventet 

 

Diverse mindre avvik 

 

200 000 

100 000 

45 332 

 

 

 

Aune barneskole sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Aune barneskole 990 188 1 356 676 784 000 0 572 676 
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Drivdalen og Vollan 

skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Beate Lauritzen 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 11 536 11 556 10 214 9 961  

Disposisjonsfond (1.000 kr) 580 722 981 1 076 

Fast ansatte  25 23 19 18 

Faste årsverk   18,89 18,05 15,85 15,1 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 115 117 102 91 

Antall SFO-barn 17 10 7 8 

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

Elever pr lærere totalt 10,1 10,0 9,0 9,2 

Andel elever med spesialundervisning 5,8 % 6,5 % 7,6 % 9,0 % 

 

 

 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet Drivdalen           

Trivsel med lærerne 4,2 4,5   4,4 

Mobbing 1,3 4,8   0,0 

Faglig veiledning 3,9 3,7   4,0 

Motivasjon 4,0 4,3   4,3 

Sosial trivsel 4,2 4,4   4,4 

Mestring 4,0 3,8   4,2 

Elevdemokrati 4,1 4,4   4,2 

Fysisk læringsmiljø 3,1 -   3,8 

Brukertilfredshet Vollan         

Trivsel med lærerne 4,2 4,1   4,4 

Mobbing 1,1 4,6   0,0 

Faglig veiledning 4,1 4,1   4,2 

Motivasjon 3,9 4,0   4,2 

Sosial trivsel 4,6 4,4   4,5 

Mestring 3,7 4,1   4,0 

Elevdemokrati 4,1 3,8   4,1 

Fysisk læringsmiljø 4,1 -   4,1 

Faglig kvalitet Drivdalen         

Målt 

kvalitet 

Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 1 0 0 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 

Unntatt off 

2,1 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,1 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,1 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 86 % 100 % 100 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 86 % 100 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 100 % 68 % 60 % 100 % 

Faglig kvalitet Vollan         

Klagesaker ihht §9a-2 0 0   0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 1   0 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 

Unntatt off 

2,2 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,2 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 100 % 87,5 % 84 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 100 % 90 % 88 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 100 % 80 % 88 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 93 % 100 % 89 % 100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,8   4,8 

Innhold i arbeidet   5,2   5,0 

Fysiske arbeidsforhold   4,3   4,6 

Samarbeid med kollegaer   5,6   5,8 

Mobbing, diskriminering   5,6   6,0 

Nærmeste leder   4,8   5,0 

Overordnet ledelse   3,2   3,8 

Faglig og personlig utvikling   5,0   4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,2   5,1 

Helhetsvurdering   4,9   4,9 

Målt 

kvalitet 

Fravær          

Samlet fravær 9,3 % 6,4 % 8,4 % 8,4 % 

Langtidsfravær 8,3 % 5,0 % 6,9 % 6,9 % 

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

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50%   1 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme    2,5 % 1,4 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger        0 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr elev Drivdalen 116 000 121 506 129 366 110 000 

Kostnad pr elev Vollan 81 787 107 484 115 169 90 000 

Kostnad pr SFO-barn  58 600 84 334 45 694 45 000 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Kartleggingen i 2014, 1.-3.trinn viser gode resultater. Der det var behov, ble det sammen med PPT 

satt i gang tiltak for å hjelpe elevene.  

Resultatene fra nasjonale prøver viser noe varierende resultat. Det blir i Oppdalsskolen iverksatt et 

treårig prosjekt i regning for å bedre resultatene. 

Resultatene fra elevundersøkelsen 2014 blir offentliggjort i mars 2015. 

Medarbeidere Fraværet blant de ansatte var noe høyt pga. langtidssykmeldinger.  

Økonomi Drivdalen og Vollan har samlet sett greid å holde seg innenfor budsjettrammene. Dette til tross for at 

skolene ikke ble samlokalisert i 2014. 
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Årsregnskap for Drivdalen og Vollan skole 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013  

510 Vollan skole 5 396 955 5 183 000 -213 955 5 490 986 1 

511 SFO Vollan 221 228 275 000 53 772 273 737  

520 Drivdalen skole 4 055 334 4 359 000 303 666 4 010 820 2 

521 SFO Drivdalen 144 325 144 000 -325 177 717  

  Sum ansvarsområde 9 817 842 9 961 000 143 158 9 953 260  

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 

 

Flere små avvik. Pga. planlagt samlokalisering ble det kjøpt inn mye materiell på Vollan våren 

2014.  

 

-213 955 

2 

 

Pga. samlokalisering som det ikke ble noe av, har det på Drivdalen blitt brukt mindre midler enn 

budsjettert. Gjelder både leie av vikarer og innkjøp av materiell. 

 

 

303 666 

 

 

 

 

Drivdalen og Vollan skole sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Drivdalen og Vollan skole 980 816 1 076 221 289 000 0 787 221 

 

 

 

Lønset og Midtbygda 

skole 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Kjell Braut 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 9 143  7 282 7 007 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 508 741 767 922 

Fast ansatte  22  14 15 

Faste årsverk   13,7  10,7 12,2 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 82  64 68 

Antall SFO-barn 3  11 8 

Elever pr lærer i ordinær undervisning 10,7  8,5/11,1 9,8 

Elever pr lærere totalt 8,8  6,6/10,5 8,0 

Andel elever med spesialundervisning 6,1 %  17,4/2,4% 8,8 % 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet Lønset         

Støtte fra lærerne     4,5 4,5 

Mobbing   1,0 1,1 1,0 

Faglig utfordring   4,1 4,1 4,3 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

Motivasjon   4,3 4,0 4,3 

Trivsel   4,4 4,1 4,7 

Mestring   3,8 4,0 4,0 

Elevdemokrati   4,1 3,7 4,5 

Felles regler     4,3 4,2 

Brukertilfredshet Midtbygda         

Støtte fra lærerne 3,9 4,6 4,5 4,5 

Mobbing 1,5 1,3 1,1 1,0 

Faglig utfordring 3,4 3,7 4,1 4,0 

Motivasjon 4,1 4,3 4,0 4,2 

Trivsel 4,3 4,3 4,1 4,5 

Mestring 3,7 3,9 4,0 4,0 

Elevdemokrati 3,7 4,2 3,7 4,2 

Felles regler     4,3 3,5 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet Lønset         

Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr.   

Unntatt off 

50,0 

Nasjonal prøve lesing 5.tr.   50,0 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.   50,0 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 100 % 100 % 75 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 90 % 0 elever 100 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 100 % 0 elever 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 100 % 80 % 0 elever 100 % 

Faglig kvalitet Midtbygda         

Klagesaker ihht §9a-2 1 1 0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,9 

Unntatt off 

50 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,1 50 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 1,9 50 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn   100 % 80 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn   100 % 75 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn   100 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn   100 % 100 % 100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,8   5,0 

Innhold i arbeidet   5,2   5,3 

Fysiske arbeidsforhold   4,7   5,0 

Samarbeid med kollegaer   5,2   5,5 

Mobbing, diskriminering   5,9   6,0 

Nærmeste leder   5,1   5,0 

Overordnet ledelse   2,8   4,0 

Faglig og personlig utvikling   5,0   5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,1   5,3 

Helhetsvurdering   4,9   5,0 

Målt 

kvalitet 

Fravær          

Samlet fravær   3,2 % 2,0 % 4,4 % 

Langtidsfravær   1,9 % 0,0 % 3,4 % 

Korttidsfravær   1,3 % 2,0 % 1,0 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

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

Tilleggsbevilgninger      0 0 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr elev Lønset 153 575 172 974 116 881 125 000 

Kostnad pr elev Midtbygda 127 717 135 986 116 881 100 000 

Kostnad pr SFO-barn Lønset 2 002 48 534 25 175 40 000 

Kostnad pr SFO-barn Midtbygda 43 339 42 781 25 175 22 000 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Høsten 2014 har skolene vært slått midlertidig sammen. Resultatene på brukernivå er bra. Både på kartlegging 

og på elevundersøkelsene. Vi ser at vi har noe varierende resultater på kartleggingsresultatene, men dette er 

knyttet til at vi er får elever og at enkeltelever som har ulike vansker blir veldig synlige i resultatene våre. Men 

vi ser at resultatene over tid er bra, men at vi på tross av et godt resultat på Lønset i år vil ta et løft på regning. 

Medarbeidere 
Felles enhet har ført til at vi har fått en felles personalgruppe på de to skolene. Dette ser vi gir positive effekter 

både faglig og sosialt. Vi har lavt sykefravær. Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014. 

Økonomi 

Vi havner i år på et overskudd. Dette skyldes at vi høsten 2014 har vært sammenslått midlertidig ifm utbygging-

en av Midtbygda skole. Dette har medført at vi har spart personalkostnader og vikarutgifter. Vi ser samtidig at vi 

har en negativ utvikling ift SFO, dette skyldes økt behov for SFO, men at barnetallet samtidig  er varierende og 

at det dermed blir en usikker økonomi på SFO. 

 

 

Tertialregnskap for Lønset og Midtbygda skole 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

530 Midtbygda skole 3 873 199 4 053 000 179 801 3 924 913 1 

531 SFO Midtbygda 145 278 95 000 -50 278 164 428   

540 Lønset skole 2 699 824 2 819 000 119 176 3 147 144 2 

541 SFO Lønset 56 124 40 000 -16 124 19 400   

  Sum ansvarsområde 6 774 425 7 007 000 232 575 7 255 885   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 

Overskudd lønnsmidler Midtbygda skole skyldes at vi høsten 2014 er sammenslått med Lønset og at vi 

har spart noe på personell pga mindre behov pga sammenslåingen. Vi har også sluppet å leie inn vikarer 

ved fravær pga høyere lærertetthet. 

179.000,- 

2 

Overskudd lønnsmidler Lønset skole skyldes at vi høsten 2014 er sammenslått med Lønset og at vi har 

spart noe på personell pga mindre behov pga sammenslåingen. Vi har også sluppet å leie inn vikarer ved 

fravær pga høyere lærertetthet. 

119.000,- 

 

Lønset og Midtbygda skole sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Lønset og Midtbygda skole 767 274 922 267 220 000 0 702 267 
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Ungdomsskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Håvard Melhus 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 23 291 24 261 23 700 24 427  

Disposisjonsfond (1.000 kr) 1 292 2 445 2 393 1 719  

Fast ansatte  48 45 48 48 

Faste årsverk   43,49 37 43 42,5 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 273 252 272 251 

 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Sosial trivsel 4,2     4,4 

Trivsel med lærerne 3,6 3,9   4,1 

Mobbing 1,6 1,2   1,0 

Faglig veiledning 3,1 3   3,6 

Motivasjon 3,8 3,7   4,1 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Grunnskolepoeng avgangselever 41,9 41,5 42,5 41 

Nasjonal prøve regning 8.tr. 3,2 3,1 47 50 

Nasjonal prøve lesing 8.tr. 3,3 3,3 49 50 

Nasjonal prøve engelsk 8.tr. 3,2 3,2 48 50 

Nasjonal prøve regning 9.tr. 3,3 3,1 55 50 

Nasjonal prøve lesing 9.tr. 3,5 3,3 56,0 50,0 

Andel med direkte overgang til vg       98 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e
 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,9   4,8 

Innhold i arbeidet   5,2   5,0 

Fysiske arbeidsforhold   4,6   4,8 

Samarbeid med kollegaer   5,4   5,2 

Mobbing, diskriminering   5,5   6,0 

Nærmeste leder   4,6   5,0 

Overordnet ledelse   4,2   4,5 

Faglig og personlig utvikling   4,8   5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,3   5,2 

Helhetsvurdering   5,1   4,9 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 5,1 % 4,9 % 5,1 % 5,5 % 

Langtidsfravær 4,0 % 4,0 % 4,5 %   

Korttidsfravær 1,1 % 0,9 % 0,6 %   

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 3 3 2 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 5,5 % 0,2 % -0,1 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr.elev 88 757 92 277 90 026 100 000 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Læringsresultatene 2014 er grundig analysert i tilstandsrapporten.  Vi ser gode læringsresultat for 2014. Grunn-

skolepoeng på 42,5 er over både landsgjennomsnittet (40,3) og fylkessnittet (40,1). Det er ett poeng bedre enn 

våren 2013, det er vi meget godt fornøyd med. Vi ser at eksamensresultatene i norsk og engelsk er med på å dra 

opp snittet. Resultatene på nasjonale prøver på 9.trinn høsten 2014 er over landsgjennomsnittet mens resultatene 

ne på 8.trinn er under landsgjennomsnittet. Her må det settes inn tiltak. Dette er og omtalt i tilstandsrapporten. 

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2014. Resultatene blir klare på skoleporten i løpet av mars 2015. 

Medarbeidere 
Sykefraværet er stabilt lavt og under målet vårt. Vi ser at korttidsfraværet har gått ned. Det er ikke gjennomført 

medarbeiderundersøkelse i 2014. Det gjøres annethvert år, dvs. at det er en ny i 2015. 

Økonomi 

I år har vi et negativt avvik på ungdomsskolen, dette er forklart nedenfor. Jeg vil og gjøre oppmerksom på at vi 

har 5 elever på grunnskoleopplæring for voksne, dette kommer ikke fram i målekartet vårt, her står kun elevene 

som går på ungdomsskolen.  Vårt totale elevtall blir derfor noe misvisende. De ansatte i voksenopplæringen er 

medregnet i antall ansatte, men ikke elevene, de er ca. 30 elever på voksenopplæringen.  Dette forholdet er tatt 

med i budsjettet for 2015 og vil komme med i årsrapporten for 2015.  

 

 

Årsregnskap for ungdomsskolen 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

532 Haugen Gård Leirskole 189 036 245 000 55 964 180 427   

550 Ungdomsskolen 24 272 589 24 146 000 -126 589 24 074 320 1 

551 Voksenopplæring 0 36 000 36 000 -602 883   

  Sum ansvarsområde 24 461 625 24 427 000 -34 625 23 651 864   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 

Underskudd på ungdomsskolen skyldes drift av Grunnskoleopplæring for voksne. Dette opplæringstil-

budet har blitt finansiert av ungdomsskolens midler. Grunnskoleopplæring for voksne har fått eget 

tilskudd og er lagt inn som eget kapittel i budsjettet 2015for ungdomsskolen. 

126 588,89 

 

 

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Ungdomsskolen 2 393 205 1 719 126 737 000 313 000 669 126 
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Kommunale barnehager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Dordi Aalbu 

 
Enhetsleder Dordi Aalbu 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 10 454 10 963 11 186 11 540 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 458 641 529 589 

Fast ansatte  33 29 28 31 

Faste årsverk   25,5 26,3 25,6 26 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall barn 105 103 101 107 

Antall plasser omregnet til over 3 år 119 120 120 120 

Antall kommunale barnehager 2 2 2 2 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 49 % 49 % 51 % 52 % 

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning 38 % 38 % 35 % 42 % 

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

Leke- og oppholdsareal pr plass 4,0m² 4,0m² 4,00 % 4,40 % 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukerne 5   5,2 5 

Trivsel 4,9   5,2 4,9 

Brukermedvirkning 4,6   4,8 4,6 

Respektfull behandling 5,1   5,4 5,1 

Tilgjengelighet 5,5   5,6 5,5 

Informasjon 4,4   4,6 4,6 

Fysisk miljø 4,7   5 4,6 

Generell førnøydhet 5   5,3 5 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Kapasitetsutnyttelse 100 % 100 % 100 % 100 % 

Faglig kvalitet         

Antall individuelle barnesamtaler med 5-åringer pr. barn 2 2 1 2 

Andel barnehager m/systematiske metoder for kartleg-

ging /  tiltak for god språkutvikling 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærer-

utdanning     100 % 100 % 

Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler  pr. barn   2 2 ≥2 

Antall alvorlige skader hos barn     0 0 

Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående resul-

tatområder 3 4 2 4 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,7   4,7 

Innhold i arbeidet   5,2   4,9 

Fysiske arbeidsforhold   4,5   4,5 

Samarbeid med kollegaer   5,3   4,8 

Mobbing, diskriminering   5   5,2 

Nærmeste leder   4,9   4,8 

Overordnet ledelse   4,5   4 

Faglig og personlig utvikling   4,8   4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,4   5,1 

Helhetsvurdering   5   5,1 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 6,0 % 5,1 % 6,8 % ≤ 6,0% 

Langtidsfravær 3,0 % 2,2 % 4,2 %   

Korttidsfravær 3,0 % 2,9 % 2,6 %   

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 2 3 2 

Antall  fast ansatt med ufrivillig deltid     2 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 1,7 % 0,3 % 0,8 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr. plass under 3 år 156 634 167 214 179 886 160 384 

Kostnad pr. plass over 3 år 76 460 81 490 88 193 78 800 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Det ble gjennomført brukerundersøkelse for foreldre i uke 49 og 50. Svarprosenten ble 43%, noe som er lavere 

enn ønsket. Tallene viser høy grad av brukertilfredshet og framgang på alle områder i forhold til undersøkelsen i 

2012. 

Kommunale barnehager har en kapasitetsutnyttelse på 100 %. Så langt det er plass tas barn inn gjennom hele 

året. I hele 2014 har Høgmo barnehage hatt venteliste og måttet henvise søkere til private barnehager. På slutten 

av året gjaldt også det samme for Pikhaugen. 

Individuelle barnesamtaler med 5-åringene blir gjennomført to ganger i året. Samtalen om våren har skolestart 

som hovedtema, og er en del av kommunens plan for god overgang mellom barnehage og skole. Barnas innspill 

blir overført til skolen i samråd med foreldrene.. Høstens samtale har fokus på trivsel og vennskap. Barna gir 

uttrykk for god trivsel og er svært opptatt av lek.  

To av pedagogene i barnehagene er utdannet marte meo-terapeuter.. Barnehagene har i 2014 fått  ressurser for å 

bruke disse i jobben for tidlig innsats. Målet er å fange opp barn med ulike vansker i forhold til språk-, motorisk-

, sosial- og kognitiv utvikling. I tillegg er Løft – løsningsfokusert tilnærming  i ferd med å innarbeides som en 

del av Kommunale barnehagers grunnholdning i relasjonsarbeidet barn/voksen. 

Det pedagogiske innholdet i de kommunale barnehagene er systematisk planlagt ut fra valg av fokusområder. 

Fram til utgangen av mai 2014 var fokuset Grovmotorisk lek. Alle ansatte har deltatt på kurs om motorikkens 

betydning for konsentrasjon og forebygging av lese-skrivevansker. Under oppstart av nytt barnehageår fokuserer 

kommunale barnehager på: Bygge positiv vi-kultur i barnegruppa. Det arbeides systematisk med å skape trygge 

rammer rundt nye gruppekonstellasjoner for barna. Dette er også et ledd i forebygging av mobbing. Høstens 

fokusområde var: Vi fremmer god språkforståelse gjennom motorisk lek 

Under barnehagenes jobbing med fokusområder er ett av målene å myndiggjøre hver enkelt medarbeider i job-

ben sin. Det vil si at hver og en skal ha god innsikt i hovedmålene for arbeidet, og alle er med og utvikler  ar-

beidsmåter for å nå disse målene.  Styrere og pedagogiske ledere etterspør og gir  tilbakemeldinger underveis. 

Dette gjøres gjennom systematiske samtaler og på avdelingsmøter. 

Medarbeidere 

Ny medarbeiderundersøkelse holdes i oktober 2015. 

Enheten har tre ansatte i stillingsstørrelse under 50 % i sin faste stilling.. To av disse ønsker stillingsutvidelse, og 

har i 2014 fått dette gjennom vikariater. 94 % av personalet har førskole- eller fagarbeiderutdanning. Dette er en 

bevisst praksis blant kommunale barnehager for å oppnå et godt læringsmiljø og høy kvalitet.  

Langtidssykefraværet gikk noe opp høsten 2014. Det relativt høye korttidsfraværet skyldes for en stor del at 

personalet utsettes for smitte som magevirus og forkjølelse, og at barnehagen har en streng praksis for at ikke 

smittebærende voksne skal komme på jobb av hensyn til barna. 
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Økonomi Avvik i forhold til budsjettramme er på 0,7 % 

 

 

 

Årsregnskap for de kommunale barnehagene 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

560 Pikhaugen barnehage 6 088 849 6 217 000 128 151 5 873 650 1 

562 Høgmo barnehage 5 361 004 5 323 000 -38 004 5 280 274   

  Sum ansvarsområde 11 449 853 11 540 000 90 147 11 153 924   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 
Underforbruk av midler avsatt til spesialpedagogisk hjelp da antall timer enkeltvedtak var lavere i 

høsthalvåret enn i vårhalvåret.  

80.000 

 

 

 

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond kommunale barnehager 528 773 588 849 338 000 0 250 849 

 

 

 

 

 

Kommunalteknikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Thorleif Jacobsen 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 
2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 2 729 2 838 2 869 3 246 

Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr 26 008 31 603 31 581 33 853 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 1 422 945 1 130 1 278 

Fast ansatte  12 12 12 13 

Faste årsverk   10,2 11,27 11,27 12,27 

Andre nøkkeltall om enheten: 
    

Antall km veg grusdekke 22 21 20 20,5 

Antall km veg asfaltdekke 50 51 52 52 

Antall parkeringsplasser 210 210 210 210 

Antall veg- og gatelyspunkter 817 817 817 839 

Antall vannforsyningsabonnenter 2 317 2 398 2 450 2 460 

Antall meter vannledning 79 090 79 090 77 606 76 601 

Antall slamtømmeab. private anlegg 870 865 877 861 

Antall avløpsabonnenter 2 469 2 542 2 598 2 609 

Antall meter avløpsledning (spillvann + 

overvann) 
69 023 69 980 67 772 67 936 

Antall avfallsab. bolig/leiligheter 2 581 2 615 2 640 2 616 

Antall avfallsab. fritidsboliger 3 321 3 523 3 569 3 604 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Standard på veger og gater       >3,5 

Tilrettelegging for fotgjengere       >3,5 

Tilrettelegging for syklister       >3,5 

Kvaliteten på drikkevannet 5,5     >5,5 

Muligh. for sortering av avfall for gjenv.       >5 

Henting av husholdningsavfall       >4,5 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Antall timer stengt veg 0 0 0 0 

Lekkasje vannledninger % 37 % 38 % 32 % 35 % 

Antall lekkasjereparasjoner vann   5 5 10 

Antall abonnenttimer uten vann 10 10 120 15 

Antall meter fornyet vannledning   231 634 650 

Antall ikke tilfredsstillende vannprøver   0 0 0 0 

Antall kjelleroversvømmelser avløp 0 0 1 0 

Antall meter fornyet avløpsledning   190 696 1200 

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

Gjenvinningsgrad avfall % 90 % 85 % 87 % 85 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,8   >4 

Innhold i arbeidet   4,8   >4 

Fysiske arbeidsforhold   5,1   >4 

Samarbeid med kollegaer   4,5   >4 

Mobbing, diskriminering   5   >5 

Nærmeste leder   4,7   >4 

Overordnet ledelse   4,9   >4 

Faglig og personlig utvikling   5   >4 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,8   >4 

Helhetsvurdering   4,7   >4 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 4,5 % 4,1 % 1,8 % 5,0 % 

Langtidsfravær 2,3 % 2,8 % 0,6 % 3,0 % 

Korttidsfravær 2,2 % 1,3 % 1,2 % 2,0 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 1 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme -0,2 % 7,6 % 6,8 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg 44 000 60 480 52 174 53 000 

Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl. 510 1 473 1 596 1 704 

Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt. 778 942 1 001 1 038 

Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. ledning 82 900 79 617 88 351 83,771 

Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3 2 207,00 2 207,00 2 365,00 2 207,00 

Årsgebyr Slamtømming eks. mva.  inntil 4m3 1 489,00 1 572,20 1 654,70 1 654,70 

Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. ledning 110 561 112 009 11 869,00 108 660 

Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3 2 104,00 2 372,00 2 570,00 2 372,00 

Drift- og vedlh. Avfall, kr. / tonn 2 604 2 335 2 475 2 507 

Årsgebyr avfall bolig eks. mva 1 965,00 2 028,80 2 134,00 2 134,30 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

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

Kjelleroversvømmelse avløp skyldes uaktsomhet fra ekstern aktør (grusmasser i avløpskum). 

Medarbeidere 

Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført på slutten av 2013. Det ble i februar gjennomført et dagsseminar 

for alle på Kommunalteknikk med fokus på arbeidsmiljø. 

Sykefraværet har gått ned til 1,8 % i 2014  (4,5 i 2012 og 4,1 i 2013).  

Det ble utarbeidet en utredning om sammenslåing av enhetene Kommunalteknikk og Bygg og eiendom, og det 

ble bestemt å iverksette sammenslåing f.o.m. 1.januar 2015. Det ble høsten 2014 arbeidet med ulike prosesser i 

forbindelse med sammenslåingen. Dette arbeidet er ikke fullført og vil pågå også i 2015. 

Økonomi 

Det er god budsjettdisiplin innenfor samferdselsområdene og sjølkostområdene. Innenfor sjølkostområdene blir 

eventuelle overskudd/underskudd tilført/tatt av sjølkostfondene. I 2014 er det innenfor områdene vannforsyning, 

og avfallshåndtering vært bruk av sjølkostfondene til gebyrdemping. For områdene slamtømming og avløp og 

rensing har det vært avsetning til fond. 

Årsgebyrene for vann, avløp og avfall ligger under landsgjennomsnittet. For slamtømming ligger årsgebyret noe 

over landsgjennomsnittet. 

 

 

Tertialregnskap for kommunalteknikk 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

610 Kommunale veger 3 116 404 3 285 000 168 596 3 162 090 1 

612 Parkeringsplasser 105 429 147 000 41 571 66 931   

613 Veg- og gatelys 654 783 665 000 10 217 555 901   

614 Vannverk -266 374 -267 000 -626 -354 791   

616 Slamtømming -38 358 -33 000 5 358 -51 112   

617 Avløp og rensing -281 291 -284 000 -2 709 -374 668   

618 Avfallshåndtering -266 374 -267 000 -626 -354 230   

  Sum ansvarsområde 3 024 219 3 246 000 221 781 2 650 121   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 

Lavere utgifter til vedlikehold vinter.  

Høyere utgifter til vedlikehold veg sommer. Mild vintersesong med lite snø og mye vind medførte at 

betydelige mengder med veggrus forsvant, og måtte erstattes med større mengder ny veggrus i som-

mer. 

-485 000 

 288 000 

 

 

Kommunalteknikk sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Kommunalteknikk 1 130 125 1 277 926 488 000 0 789 926 
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Bygg og eiendom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Eirik Kvål 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr) 9 686 10 829 12 934 14 056 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 453 589 0 0 

Fast ansatte  23 22 28 30 

Faste årsverk   20 19 24 24,6 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Energiutgifter 4,6 mill 5,0 mill 5,2 mill 5,1 mill 

FDV-kostnader 30,1 mill 32,1 mill 33,0 mill 34,6 mill 

Leieinntekter ekskl. bortfeste 9,2 mill 10,3 mill 10,2 mill 11,2 mill 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for bruker vedr. vaktmestertj.   3,9   4,0 

Kvalitet på utført vaktmesterarbeid   4,2   4,6 

Service, tillit og respekt fra vaktmestertj.   4,4   4,5 

Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.   5,0   4,5 

Kvalitet på utført renhold   4,9   4,5 

Service, tillit og respekt fra renholdspers.   5,2   4,5 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Antall utleieboliger 49 49 50 50 

Antall omsorgsboliger 80 80 100 100 

Antall ledige utleieboliger 0 1 1 0 

Klargjort industritomt pr 31/12 4200 m2 4200 m2 115.000 m2 >20000 m2 

Antall sentrumsnære ledige boligtomter p 21 19 19 >20 

Antall ledige boligtomter utenfor sentrum 6 5 8 >10 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   5,0   >4  

Innhold i arbeidet   5,4   >4  

Fysiske arbeidsforhold   4,9   >4  

Samarbeid med kollegaer   5,4   >4  

Mobbing, diskriminering   5,4   >5  

Nærmeste leder   5,2   >4  

Overordnet ledelse   5,0   >4  

Faglig og personlig utvikling   5,0   >4  

Stolthet over egen arbeidsplass   5,1   >4  

Helhetsvurdering   5,1   >4  

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 2,3 % 3,9 % 7,2 % 6,0 % 

Langtidsfravær 1,6 % 3,0 % 6,7 % 5,0 % 

Korttidsfravær 0,7 % 0,8 % 0,5 % < 1 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 0 1 1 1 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 1,3 % -4,6 % -1,4 % < 2% avvik 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2012 2013 2014 2014 

Avvik i forhold til prosjektramme       < 2% avvik 

Kostnadseffektiv drift         

Energiforbruk, KWh/m2 pr år         

Helsesenter 339 Utbygging 

BOAS II 

391 325 

BOAS 321 205 367 

U-skole 181 192 224 205 

Nye Aune barneskole 133 124 118 170 

Høgmo barnehage 266 266 251 260 

Pikhaugen barnehage 211 220 224 193 

Kommunehuset 172 154 147 230 

Statens Hus 108 109 121 155 

Idrettshall 191 167 165 200 

Bjørndalshagen Dagsenter 212 162 164 211 

Oppdalshallen 1. etg 144 146 139 158 

Oppdalshallen 2. etg 93 83 69 113 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

En intern brukerundersøkelse viser av noen av brukerne gir vaktmestertjenesten relativ lav score. På bakgrunn 

av dette er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på tjenesten. Dette arbeidet skal være avsluttet varen 2015. 

Renholdstjeneste er brukerne strålende fornøyd med! 

Medarbeidere 
Enheten har et sykefravær på 7,2%. Dette er noe høyere enn foregående år. Enheten ble forøvrig sammenslått 

med Kommunalteknikk fra 1.1.2015. 

Økonomi 

I 2014 hadde B&E 40 millioner kr i driftsutgifter og 26 millioner kr i driftsinntekter. Tildelt ramme skal kom-

pensere gapet mellom inntekt og utgift. Tildelt ramme for 2013 var på rundt 14 mill kr. Dette gir en driftsomset-

ning på 80 mill kr. 

Til tross for at enheten hadde vakanser også i 2014 så holdt dessverre ikke rammen. Merforbruket skyldes i 

første rekke uforutsette kostnader i forbindelse med festeavgiftene. 

I forhold til budsjett hadde enheten et merforbruk på kr 201.000. I forhold til tildelt ramme var avviket på 1,4 %. 

Dette er innenfor fastsatt mål på 2% av rammen på 14 mill kr. I forhold til omsetningen er avviket på 0,25 % 

 

 

Tertialregnskap for bygg og eiendom 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

670 Bygg- og eiendomsadministrasjon 3 229 614 3 399 000 169 386 2 955 290 1 

671 Kommunale off. bygg 12 640 356 12 935 000 294 644 12 847 524 2 

672 Industriutleiebygg 53 876 76 000 22 124 49 257   

673 Festeavgifter 2 910 558 2 343 000 -567 558 2 072 313 3 

674 Idrettsanlegg 361 175 380 000 18 825 406 097   

675 Trygdeboliger -2 472 263 -2 160 000 312 263 -1 940 430 4 

676 Utleieboliger -1 034 877 -1 734 000 -699 123 -1 510 010 5 

677 Driftsoperatører 0 99 000 99 000 0 6 

678 Renholdere 0 99 000 99 000 0 7 

679 Statens hus -1 656 862 -1 669 000 -12 138 -1 600 632   

680 Kantine 225 579 288 000 62 421 244 121   

  Sum ansvarsområde 14 257 156 14 056 000 -201 156 13 523 530   
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Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 

670- Bygg og Eiendom adm.:  

Vakanse i 50% renholdsleder i syv måneder i 2014 gir et "overskudd" i forhold til budsjett. 

 

163.000 

2 

671 - Komm. off. bygg: 

Overskuddet på kommunale off. bygg skyldes lavere energiutgifter enn budsjettert 

 

295.000 

3 

673 - Festeavgifter: 

Uforutsette kostnader etter tvister i rettssystemet. Dette er årsaken til at denne posten kommer som 

merforbruk i 2014.   

 

-568.000 

4 

675 - Trygdeboliger: 

Høyere leieinntekter enn budsjettert. I tillegg redusert vintervedlikehold. 

 

312.000 

5 

676 - Utleieboliger: 

Generelt økt vedlikehold av bygningsmassen i forhold til budsjett. Oppussing av utleieboliger skjer 

gjerne i forbindelse med utflytting. Da er det ikke sjeldent at det er omfattende og ressurskrevende 

oppussingsarbeid som må til. Dette vedlikeholdet er også uforutsigbart og i 2014 krevde dette mer enn 

det enheten hadde budsjettert med. 

 

-699.000 

6 

677 - Driftsoperatører: 

Regnskapsmessig skal denne posten normalt gå i null og fordeles på de andre kostnadsstedene. 

 

102.000 

7 

678 - Renholdere: 

Regnskapsmessig skal denne posten normalt gå i null og fordeles på de andre kostnadsstedene. 

 

102.000 

 

 

 

Bygg og eiendom sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Bygg og Eiendom 0 0 0 0 0 
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NAV 

Enheten setter måltall og rappor-

terer resultat i NAV-systemet, og 

det er ikke utarbeidet eget måle-

kart for bruk i kommunen. 

 

 

 

 

 

 
 

Nøkkeltall for enheten 

 2011 2012 2013 2014 

Budsjettramme (1.000 kr)  5 447 5 287 6 079 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 177 245 114 0 

Fast ansatte  3 3 3 3 

Faste årsverk   2,7 2,7 2,5 2,2 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Prosjekt gjeldsrådgiver sammen 

med Rennebu (årsverk) 
1 1 0,5 0 

Prosjekt rus sammen med Rennebu 

årsverk 
1,5 1,5 0 0 

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

Faste årsverk fra Rennebu kom 1 1 1 1 

Totalt antall ansatte  18 15 15 14 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

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

bra. Resultater på brukerundersøkelsen er meget god. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppe-

ne som har hatt spesielt fokus i år 2014 er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledig ungdom, 

arbeidsledige med ledighet over 6 mnd, sykefraværsoppfølging, innvandrere. Arbeidsledigheten er stabilt lav. 

Det er en nedgang i personer som mottar uførepensjon er og personer som står utenfor arbeidslivet på grunn av 

helseproblemer redusert siste år. Utbetalingen av økonomisk stønad har økt noe det siste året. Dette skyldes 

utbetaling av livsopphold og boutgifter til flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet og ikke 

kommer i ordinært arbeid eller utdanning.    

Medarbeidere NAV Oppdal\Rennebu har ikke sykmeldte blant de kommunalt ansatte og et godt resultat på HKI for år 2014. 

Økonomi 

Overforbruk i enheten skyldes utbetaling av økonomisk stønad. Utbetalingen av økonomisk stønad har økt noe. 

Dette skyldes utbetalinger til flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet og ikke kommer i ordi-

nært arbeid eller utdanning.  

 

 

Årsregnskap for NAV 

    Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note 

    2014 2014 2014 2013   

750 Nav administrasjon 1 646 287 1 686 000 39 713 1 678 617   

752 Sosialkontortjeneste Rennebu 0 0 0 0   

754 Andre tiltak 1 540 003 1 518 000 -22 003 1 283 815   

755 Kvalifiseringsprogrammet 313 836 650 000 336 164 551 897 1 

756 Økonomisk sosialhjelp 2 700 037 2 225 000 -475 037 2 397 500 2 

757 Bekjempelse av barnefattigdom 0 0 0 -493 854   

  Sum ansvarsområde 6 200 163 6 079 000 -121 163 5 417 975   

 

Note Forklaring på budsjettavviket Beløp 

1 Mindre forbruk av lønnsmidler kvalifiseringsprogrammet. Dette skyldes få søknader om programmet.  336 164,- 

2 

Skyldes økt utbetaling av økonomisk stønad. NAV Oppdal\Rennebu utbetaler en stor del økonomisk 

stønad til flyktninger. Dette gjelder også personer og familier som har vært i kommunen i mange år. Av 

ulike grunner er det vanskelig å rekrutterer disse til ordinært arbeid.   

- 475.037,- 

 

NAV sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2013 

Saldo 

31.12.2014 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond NAV 114 445 0 0 0 0 
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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. 

Arbeidet igangsettes i mars 

2015 

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. 

Arbeidet igangsettes i mars 

2015. Jf sak 07/110 

 

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 oppstartet. 

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. 

 

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. 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

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. 

 

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 

fått regning for 2012. 

Fremdeles ikke fått sluttreg-

ning. 

Fremdeles ikke fått sluttreg-

ning. 

 

K.styre 12/43 BOAS II - Gjennomført an-

budskonkurranse 

Per Olav Lyng-

stad 

Prosjektet Boas II gjennomføres som plan-

lagt, men med en total kostnadsramme på kr 

66.250.000. 

Økningen i kostnadsramme på kroner 

20.950.000,- innarbeides i 2013-budsjettet, 

og finansieres på følgende måte: 

Momskompensasjon 4.984.000 

Offentlige tilskudd 3.613.000 

Bruk av Kapitalfondet 4.353.000 

Eksternt lån 8.000.000 

 

 

Ikke fullført. 1-årsbefaring 

skal gjennomføres ila fe-

bruar/mars. 

 

K.styre 13/9 Prosjekt beitekartlegging i 

Oppdal - 2013-2015 

Gro Aalbu Oppdal kommunestyre vedtar oppstart av 

prosjekt beitekartlegging i Oppdal, jfr. tidli-

gere vedtatt tiltaksdel i Beiteplan for Oppdal 

2009-2012. Avtale om oppdrag mellom 

Norsk Institutt for Skog og landskap og 

Oppdal kommune godkjennes. Oppdraget 

finansieres ved bruk av skjønnsmidler kr. 

400.000,- og uttak av Plan og forvaltning sitt 

disposisjonsfond med kr. 276.300,- pr. år i 

2014 og 2015. Disposisjonsfondet er pr. 

01.01.13 på kr 3.664.128,82. 

 

Ikke fullført. Avtale under-

skrevet, tiltaket er påbegynt 

sommer 2013, 300 km2 er 

vegetasjonskartlagt, 247 

km2 gjenstår. Kartleggingen 

fullføres sommer 2014. 

Kartleggingen er fullført pr. 

medio august 2014. Kart og 

rapporter kommer. 

Kartleggingen er fullført pr. 

medio august 2014. Kart og 

rapporter kommer i løpet av 

våren 2015. 

K.styre 13/93 Revidering av omsorgsanalyse 

for Oppdal kommune 2014-

2017 

Frøydis Lind-

strøm 

 Kommunestyret ber rådmannen arbeide 
videre med prosjektering av alternativ 

A. Prosjektering av 16 kommunale hel-
døgns omsorgsboliger for personer med 

demens i frittstående bygg. Arbeidet 

med prosjektering starter opp i 2014. 

Det er avsatt kr.4 mill i økonomiplanen 

til prosjektering. 

 En økt bevilling til driftskostnader på 
kr.3,5 mill innebærer at samlede drifts-

kostnader på 11,5 mill innarbeides når 

økonomiplan 2015-2018 skal behand-
les. 

 Rådmannen legger frem egen sak til 
kommunestyret om organisering av 

prosjektet. 

 

Fullført 

Prosjektet er utsatt jfr sak 

14/50 

K.styre 13/105 Vedtak om ekspropriasjon og 

søknad om forhåndstiltredelse 

Dag H. Gorseth Oppdal kommune vedtar ekspropriasjon av 

del av eiendommen gnr. 271 bnr. 5 i medhold 

av plan- og bygningsloven §16-2.  Oppdal 

kommune søker Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag om forhåndstiltredelse på aktuelt 

areal på gnr. 271 bnr. 5. 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan - og 

bygningslovens §15 og forvaltningslovens 

§28. En eventuell klage må framsettes skrift-

Pågående 
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lig og sendes Oppdal kommune innen tre 

uker etter at melding om vedtaket er mottatt. 

 

K.styre 14/1 Kildesortering avfall - aktuelle 

avfallstyper 

Thorleif Jacob-

sen 

Kommunestyret vedtar å innføre kildesorte-

ring av plast-, glass- og metallemballasje på 

henteordningen for husholdningsavfall f.o.m. 

1. juli 2014. 

 

Nødvendige investeringer i forbindelse med 

de nye avfallstypene dekkes med inntil kr. 

500.000,- over prosjektet "Utvikling miljø-

stasjoner/returpunkt" i budsjett 2014. 

 

Økte driftskostnader med innsamling og 

behandling av plast-, glass- og metallembal-

lasje, søkes inndekket i årsgebyret for boli-

ger/leiligheter/boenheter i gebyrregulativ 

avfallsgebyrer - husholdningsavfall for 2015. 

 

Før og etter iverksettelsen av nye avfallstyper 

vil det være nødvendig med et betydelig 

informasjonsarbeid, slik at abonnentene på 

best mulig måte blir kjent med endringene 

innenfor kildesortering av avfallet. 

Informasjon/veiledning i hjemmekomposte-

ring kan tilrettelegges for de som er interes-

sert i og har mulighet for dette.   

 

Fullført. Innsamling av nye 

avfallstyper er fullført. 

Tilrettelegging på Oppdal 

Miljøstasjon er gjennomført.  

Merkostnader for endringe-

ne er tatt i 2015-budsjettet. 

Informasjonsarbeid er 

gjennomført med utarbei-

delse av nye brosjyrer. Det 

er arrangert åpent kurs i 

hjemmekompostering av 

matavfall for interesserte. 

K.styre 14/3 Midtbygda skole 2015 - orga-

nisering og fremdrift 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret vedtar foreslått prosjektor-

ganisering for prosjektet Midtbygda skole 

2015. 

Vedtatt investeringsramme for prosjektet 

overholdes. 

 

Ikke fullført. Byggeprosjekt 

i gang. 

K.styre 14/18 Selskapskontroll i Vekst 

Oppdal AS – rapport 

Torill Bakken Rapporten ”Selskapskontroll i Vekst Oppdal 

AS” tas til etterretning. 

Oppdal kommune bes følge revisors anbefa-

linger og: 

Oppdal AS for å kunne gjøre nytte av selska-

pets potensial til å utføre tjenester for kom-

munen samtidig som selskapets drift styrkes 

gi en presentasjon av selskapet og dets virk-

somhet 

medlemmer i fristilte selskaper får nødvendig 

opplæring 

 

Ikke fullført 

K.styre 14/19 Revidering av kommunens 

etiske retningslinjer 

Ingrid Lien 1. Kommunestyret godkjenner de etiske 

retningslinjene for Oppdal kommune. 

2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til 

å lage en kortversjon av de etiske retningslin-

jene. 

3. Rådmannen ferdigstiller rutiner som sikrer: 

retningslinjer 

uleres til 

etisk refleksjon vedrørende oppgaveutførel-

sen i kommunen 

at forvaltning av ressurser, tjenesteyting og 

saksbehandling ivaretar likebehandling og 

Fullført, med unntak av 

utarbeidelse av kortversjon. 



  Årsrapport 2014 
 

43 

 

Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

rettsikkerhet og skjer i tråd med kommunens 

etiske retningslinjer 

Rutinene legges inn i KF- kvalitetsstyrings- 

og internkontrollsystem innen 01.04.2014. 

 

K.styre 14/21 Gjevillvassvegen – Jordskifte-

sak 

Dag H. Gorseth Oppdal kommunestyre vedtar at Oppdal 

kommune som grunneier skal være aktiv i 

jordskiftesak 1600-2013-0053 Gjevilvassvei-

ene. Oppdal kommune som grunneier skal 

jobbe for at Gjevilvassveiene får en bruk som 

i dag. 

Rådmann gis fullmakt til å møte og forhandle 

i saksforberedende møte den 12.3.2014 sak 

1600-2013-0053 Gjevilvassveiene, og i 

senere rettsmøter så lenge saken varer. Full-

makt utstedes av ordfører. 

 

Pågående 

K.styre 14/22 Ekspropriasjon og forhåndstil-

tredelse vedrørende del av 

eiendommen gnr. 271 bnr. 5 til 

utvidelse av gravplass Oppdal 

kirke – klagebehandling 

Dag H. Gorseth Det har ikke fremkommet nye opplysinger i 

klagen som gir grunnlag for å omgjøre vedtak 

i Oppdal kommunestyre sak 13/105 den 

11.12.2013  

Saken oversendes til fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 

 

Pågående 

K.styre 14/31 Gatelys i Tranve-

gen/Lerkevegen 

Aleksander Husa Kommunestyret vedtar overtakelse av drift- 

og vedlikeholdsansvaret for gatelys langs 

Tranevegen/Lerkevegen. 

Overtakelsestidspunkt blir når ”prosjektgrup-

pa” har koblet ferdig anlegget og anlegget er 

godkjent av Oppdal E-verk.  

 

De økte kostnadene på kr 28.000,- søkes 

innarbeidet i Handlingsplanen for 2015-2018 

under ansvarsområdet 613 ”Veg- og gatelys”, 

f.o.m. 2015. 

 

Søknad om forskuttering av gatelys i Trane-

vegen/Lerkevegen innvilges, og de refu-

sjonspliktige kan få fordelt innbetalingen 

over 3 år. 

 

Fullført. Overtakelse høsten 

2014. Merkostnader til drift 

av det nye gatelysanlegget 

ble ikke dekket inn i hand-

lingsplanen, og må i stedet 

dekkes innenfor gjeldende 

driftsbudsjett 613 Veg-og 

gatelys. 

K.styre 14/33 Forslag til detaljregulerings-

plan for Klettgjelan hyttegrend, 

gnr/bnr 198/5 og 271/3 - ny 

sluttbehandling 

Morten Rød-

ningen 

Med hjemmel i plan - og bygningslovens § 

12-12 godkjenner Oppdal kommune: 

Forslag til detaljreguleringsplan for Klettgje-

lan hyttegrend, gnr/bnr 198/5 og 271/3., med 

følgende endringer av det planforslaget som 

ble vedtatt og lagt ut på høring av bygnings-

rådet 24.06.2013 i sak 13/62:  

 

I planbestemmelsene: 

 

* § 2.1 endres til: Alle avtaler for å sikre 

atkomst til planområdet må være på 

plass før det kan gis tillatelser til tiltak 

etter plan - og bygningsloven. 

 

* Det legges inn et nytt punkt 2.4 under § 2 

Rekkefølgebestemmelser: 

 

2.4  Ferist skal legges ned der adkomstveger 

krysser sperregjerdet. Ferist skal være lagt 

ned før opparbeidelse av infrastruktur og 

tomtedeling innen planområdet skjer. Ferist 

Fullført. 
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skal være i henhold til Statens Vegvesens 

standard. 

 

* Siste setning i § 3.1 endres til: Maks 

mønehøyde er 5,0 meter fra gjennomsnittlig 

planert terreng, for oppstuggu maks 7,0 

meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  

 

* § 5 endres til: Frisiktsone for avkjørselen skal 

ha fri sikt over 0,5 m fra Rv 70. 

 

På plankartet: 

 

* De tre renseanleggene nummereres RA1 - 

RA3, der RA1 er det som ligger høyest i 

terrenget, RA3 det nederste. 

 

* Følgende justeringer av tomter må gjøres 

for å opprettholde viktige sauetråkk som 

går gjennom planområdet: Tomtene H16 

og H19 må justeres slik at det blir åpning 

mellom dem, ved at tomt H16 trekkes 

lenger sør. Tomtene H14 og H15 trekkes 

mot sørvest, nærmere veien. Tomtene H38 

og H39 må justeres noe mot nord for å 

opprettholde det samme tråkket. Juste-

ringene er i samsvar med oppdatert kart 

mottatt pr. e-post 12.02.14. 

 

* Ferist og sperregjerde må tegnes inn, slik 

at det henger sammen med eksisterende 

gjerder, mellom tomt H9 og RA 2. 

 

Forholdet til NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt, 

jfr sak 13/30. 

 

K.styre  14/42 Drivdalen skole 2015 – Anbud 

og fremdrift 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret vedtar at anbudskonkurran-

sen avlyses. Det er vesentlig å se de økono-

miske utfordringene i et helhetlig perspektiv. 

Derfor utsettes ny utlysning til etter behand-

lingen av Handlingsplanen 18. juni 14. 

 

Ikke fullført. 

K.styre 14/47 Midtbygda skole 2015 – 

Anbud og fremdrift 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret vedtar at anbudskonkurran-

sen avlyses. Det er vesentlig å se de økono-

miske utfordringene i et helhetlig perspektiv. 

Derfor utsettes ny utlysning til etter behand-

lingen av Handlingsplanen 18. juni 14. 

 

Ikke fullført. Byggeprosjekt 

i gang. 

K.styre 14/51 Genralforsamling i Oppdal 

Everk AS 

Leidulf Skarbø Kommunestyret viser til innkallingen til 

generalforsamlingen i Oppdal Everk AS, og 

gir ordføreren fullmakt til å 

t-

ningen, herunder utdeling av utbytte. 

m-

mer 

 

tråd med vedtak i k-sak 14/43 

 

etterretning selskapets tilbakemelding 

om organisering 

Kommunestyret fastsetter at grunnlaget for 

fortsatt kommunalt eierskap til Oppdal Everk 

Fullført i forhold til general-

forsamlingssaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke fullført. 
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skal utredes av et utvalg. Nærmere beskrivel-

se av mandatet med føringer fra Reitenutval-

get og sammensetning av 

arbeidsgruppa legges fram som egen sak etter 

at igangsatt selskapskontroll er gjennomført. 

 

K.styre 14/57 Avtaleforhold Leidulf Skarbø Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å 

ta ut stevning mot TrønderEnergi Kraft AS 

knyttet til tvisten om praktiseringsavtale for 

Drivarettigheten. Advokat Ulf Larsen skal 

benyttes som prosessfullmektig. 

Ikke fullført. Stevning ble 

tatt ut 30.07.14, og rettssak 

ble avholdt i Sør-Trøndelag 

Tingrett 24. og 25. februar 

2015. 

K.styre 14/58 Klage på kommunestyrets 

vedtak i sak 14/41: Detaljregu-

leringsplan for Aunevang – 

gnr/bnr 280/8, 284/27 og 

284/83 – sluttbehandling 

Morten Rød-

ningen 

Oppdal kommune kan ikke se at klage mot-

tatt 11.06.2014 fra Nyholt Felleseie tilfører 

saken noen nye momenter og opprettholder 

sitt vedtak i sak 14/41. 

Saken er behandlet i medhold av plan - og 

bygningslovens §1-9, jfr forvaltningslovens 

kap VI Om klage og omgjøring. 

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse. 

 

Fullført. 

K.styre 14/59 Handlingsplan 2015-2018. 

Krav om lovlighetskontroll i 

sak 14/50 

Jan Kåre Husa Klagens pkt. A tas ikke til følge. 

Viser til vedtak om flytting av elevene ved 

Drivdalen skole til Vollan skole for skoleåret 

2014/15 i sak 14/50. Kommunestyret vil 

komme med følgende tilleggsbegrunnelse til 

vedtaket, som et alternativ til rådmannens 

tilråding i sak 14/59 punkt A. 

Bakgrunn for vedtaket: 

1. 

Drivdalen skole er ikke godkjent lengre enn 

ut 2015. Videre drift ved skolen krever total 

renovering av bygningene. 

2. 

Etter anbudskonkurranse om total renovering 

av Drivdalen skole våren 2014, ser kommu-

nestyret at kommunene ikke har økonomisk 

handlingsrom til å gjennomføre renoveringen 

uten strukturendring, jfr. 

kommunens handlingsplan for 2015 – 2018. 

3. 

På grunn av kommunens økonomiske situa-

sjon har kommunestyret vedtatt at en av 

skolene, Vollan eller Drivdalen, skal legges 

ned fra skoleåret 2015/2016. 

4. 

Med bakgrunn i den planlagte renoveringen 

har lærere og elever ved Drivdalen skole 

planlagt flytting til Vollan skole for skoleåret 

2014/15. Begrunnelse for vedtaket: 

1. 

Elevene ved Drivdalen skole må uansett 

flytte i skoleåret 2015/16, enten fordi skolen 

skal legges ned eller at den skal renoveres. 

2. 

Både elever og lærere ved de to skolene har 

planlagt felles drift ved Vollan skole fra 

høsten 2014. Ut fra punkt 1 ovenfor vil en 

reversering av disse planene medføre en 

utsettelse i kun ett år, og vil ikke 

være til barnas beste. Av hensyn til elevene 

som er forberedt på flytting til Vollan fra 

neste skoleår, gjennomføres den planlagte 

Fullført 
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flyttingen. 

Klagens pkt. B tas ikke til følge. 

Dette innebærer at kommunestyret opprett-

holder sitt vedtak i sak 14/50 om sak med 

utredning om konsekvenser av nedleggelse 

av én skole og fremtidige kretsgrenser, slik 

rundskriv Udir-2-2012 

foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommu-

nestyret når sak om dette legges fram, herun-

der en gjennomføringsplan. 

Saken oversendes fylkesmannen i Sør-

Trøndelag for avgjørelse. 

 

K.styre 14/60 Ekstraordinær generalforsam-

ling Oppdal Everk AS 

Ola Røtvei Det innkalles til ekstraordinær generalfor-

samling i Oppdal Everk AS med én sak til 

behandling; valg av 3 styremedlemmer. 

Forslag på styremedlemmer: Cecilie Nitter, 

Marit Vognild Grøtte og Petter Bye. 

Fullført 

K.styre 14/61 Detaljreguleringsplan for 

Nedre Kinnpiken hytteområde 

– sluttbehandling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Nedre Kinnpiken hytteområde. Vedtaket 

gjelder: 

Plankart datert 03.02.14. med følgende 

endring: Tomtegrensene på tomtene H28 og 

H30 justeres slik at man oppnår en korridor 

på minimum 4 meters bredde fram til tomt 

H27. 

Reguleringsbestemmelser sist revidert 

11.02.14. med følgende endring: Pkt. 4.2. tas 

ut av bestemmelsene. 

Kommunestyret forutsetter at det inngås 

utbyggingsavtale mellom Oppdal kommune 

og Kinnpiken Utvikling AS om framføring 

av kommunalt vann- og avløpsanlegg fram til 

planområdet. Anlegget må dimensjoneres 

med tanke på utbygging av hele Kinnpiken-

området. Avtalen godkjennes av kommune-

styret. Forholdet til naturmangfoldloven er 

avklart i bygningsrådssak 14/8. 

Fullført. 

K.styre 14/62 Detaljreguleringsplan for 

Granmo Camping – sluttbe-

handling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Granmo Camping, gnr 44 bnr 2 og 11. 

Vedtaket gjelder: 

Plankart datert 14.11.13. 

Bestemmelser sist revidert 15.11.13. med 

følgende endring: 

I pkt. 2.2. endres parkeringslomme til passe-

ringslomme. 

Fullført. 

K.styre 14/63 Detaljreguleringsplan for 

Bruløkkjsetra masseuttak – 

sluttbehandling 

Tore Kleffelgård Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Bruløkkjsetra masseuttak. Vedtaket 

gjelder: 

Plankart revidert etter 1. gangs behandling, 

datert 18.11.2013 med følgende endringer: 

 

- fangstgrop/kullgrop og sikringssone 

reguleres som Båndleggingssone med på-

skriften ”Automatisk fredet kulturminne – 

fangstgrop/kullgrop”. 

pen ID 104272 

sikres som inngrepsfri sone, jfr. uttalelse fra 

Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Fullført. 



  Årsrapport 2014 
 

47 

 

Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

Reguleringsbestemmelser revidert etter 1. 

gangs behandling, datert 18.11.2013 med 

følgende endringer: 

Det tas inn en ny § 3 Rekkefølgebestemmel-

ser med nytt punkt 3.1: 

Opparbeidelse av ny avkjørsel med nødven-

dig frisikt og stoppsikt skal godkjennes av 

Statens vegvesen før masseuttaket tas i bruk. 

Nummerering av etterfølgende paragrafer 

forskyves. 

§ 7 Sikringssoner – frisikt endres til § 8 

Hensynssoner, med følgende punkter: 

8.1 Sikringssone frisikt 

Hindringer for fri sikt skal begrenses til maks 

0,5 meter over tilstøtende vegers plan. 

8.2: Båndleggingssone etter lov om kultur-

minner 

Fangstgrop/kullgrop er automatisk fredet 

etter kulturminnelovens § 4. Det samme er en 

sikringssone i et 5 meters bredt belte fra 

kulturminnets ytterkant, jfr. Kulturminnelo-

vens § 6. 

(nytt pkt) 

8.3: Sone med angitt særlige hensyn – beva-

ring kulturminner 

Innen område må det ikke foretas noen 

inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som 

kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. 

Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen 

hensynssonen må gjøres rede for særskilt og 

må godkjennes av regional kulturminnemyn-

dighet. 

(Sametinget/Fylkeskommunen). (nytt pkt) 

Etatsnavnet til Direktoratet for mineralfor-

valtning med Bergmesteren for Svalbard 

korrigeres i pkt 2.3.1. 

Forholdet til naturmangfoldloven er avklart i 

bygningsrådssak 13/118. 

K.styre 14/64 Detaljreguleringsplan for 

Trevarefabrikken, gnr/bnr 

288/61 og 288/151 – sluttbe-

handling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Trevarefabrikken, gnr/bnr 288/61 og 

288/151. Vedtaket gjelder plankart datert 

15.10.13., og bestemmelser sist revidert 

29.09.13. med følgende endring: 

Det tas inn en ny § 2 med følgende ordlyd: 

§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

2.1. Graving og disponering av masse må 

skje på grunnlag av en miljøteknisk undersø-

kelse. Undersøkelsen skal vise om det fins 

forurensede masser eller ei. 

Før igangsettingstillatelse gis må det utar-

beides en tiltaksplan som skal godkjennes av 

kommunen. 

Paragrafene 2 – 5 nummereres 3 – 6. Nåvæ-

rende punkt 5.3. strykes. 

Fylkesmannens innsigelse anses imøtekom-

met. 

Fullført. 

K.styre 14/65 Reguleringsplan for Stuggulia 

Øvre – sluttbehandling av veg 

og parkeringsplass 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Stuggulia Øvre. Vedtaket gjelder veg og 

parkeringsplass nordvest i planområdet, 

innrammet i blått på vedlagte plankart, datert 

24.06.2013. 

Fullført. 
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K.styre 14/66 Detaljreguleringsplan for 

Klettgjelan hyttegrend – 

klagebehandling 

Arild Hoel Kommunestyret kan ikke se at innkomne 

klager inneholder momenter som var ukjente 

ved behandling av kommunestyresak 14/33, 

og opprettholder dette vedtaket. 

Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Fullført. 

Fylkesmannen har stadfestet 

kommunestyrets vedtak. 

K.styre 14/67 Områdereguleringsplan for 

skiløypenettet Stølen – Fjells-

kolen – Vora – sluttbehandling 

Arild Hoel I medhold av plan- og bygningslovens § 12-

12 vedtar kommunestyret områderegule-

ringsplan for skiløypenettet Stølen – Fjells-

kolen – Vora. Vedtaket gjelder vedlagte 

planbeskrivelse og plankart, samt vedlagte 

bestemmelser, datert 12.03.2014, med føl-

gende endringer: 

Pkt. 1 i bestemmelsene gis følgende ordlyd: 

Skiløypa er med unntak av noen kortere 

strekninger regulert i en bredde på 8 meter. 

Preparering av løypa med tråkkemaskin 

tillates i perioden 01.11. – 30.04. 

Pkt. 3 gis følgende ordlyd: 

I den regulerte traseen tillates rydding av 

skog, fjerning av stein og stubber samt 

planering av mindre omfang. Med unntak av 

der løypa krysser Storstavåa skal planering 

ikke føre til at det oppstår skjæringer eller 

fyllinger. I forbindelse med opparbeiding av 

traseen skal det legges til rette for at terreng-

inngrep blir revegetert så raskt som mulig. 

På strekninger der løypa går 

gjennom viktige naturtyper tillates ikke tiltak 

som kan føre til at verdien av de enkelte 

lokalitetene svekkes. 

Forholdet til §§ 8-12 i naturmangfoldloven 

anses ivaretatt, jfr. BYRÅ-sak 14/44. 

Fullført. 

K.styre 14/68 Bruk av snøscooter til fornøy-

elseskjøring – uttale til forslag 

til endring av lov og forskrift 

Arild Hoel 1. Kommunestyret slutter seg til forslag til 

endring av lov om motorferdsel i utmark og 

nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i 

utmark slik det går fram av brev av 

10.07.14. fra Klima- og Miljødepartementet. 

2. Kommunestyret slutter seg til rådmannens 

konklusjon om at etablering av 

snøscooterløyper ikke skal være tema i 

nåværende kommuneplanprosess. 

3. Kommunestyret ber om at rådmannen 

igangsetter arbeidet med egen kommunedel-

plan for slike løyper så snart forslag til 

endring av lov og forskrift eventuelt er 

vedtatt. 

Fullført. 

K.styre 14/69 Lovlighetsklage på vedtak i k-

sak 14/60 

Leidulf Skarbø Kommunestyret imøtekommer intensjonen 

med klagen, og tar dette til etterretning. 

For framtidige valg av styre i kommunalt 

heleide aksjeselskap, skal utpekingen skje 

ved avtalevalg, evt. forholdstallsvalg. I tråd 

med vedtatte retningslinjer skal formannska-

pet innstille. 

Fullført 

K.styre 14/70 Søknad fra Drivdalen idrettslag 

om forskuttering av mulige 

spillemidler 

Anne Kristin 

Loeng 

Drivdalen IL innvilges et lån på kr 333 000,- 

som forskottering inntil tilsagn fra 

fylkeskommunen foreligger. Beløpet belastes 

infrastrukturfondet. 

Fullført 

K.styre 14/71 Samarbeidsavtale mellom 

Idrettsrådet i Oppdal og Opp-

dal kommune 

Anne Kristin 

Loeng 

Kommunestyret vedtar framlagte samar-

beidsavtale mellom Oppdal Idrettsråd og 

Oppdal kommune. Det forutsettes at det 

fremdeles er kommunestyret som foretar den 

Fullført 
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endelige prioriteringen av anleggsutnyttelser, 

anleggsinvesteringer, etc. (listen er ikke 

uttømmende), og kommunestyret har et 

ansvar for å sette uorganisert idrett og aktivi-

tet som ikke er tilsluttet NIF inn på den 

endelige prioriteringslisten. Lag og forening-

er som ikke er tilsluttet NIF skal rette sine 

søknader direkte til Oppdal kommune. 

K.styre 14/72 Endring av regler for utbyg-

ging av veg- og gatelys 

Aleksander Husa Regler for utbygging av veg- og gatelys 

endres slik at søknad om etablering av gate-

lysanlegg ikke godkjennes før drift av aktuelt 

gatelysanlegg er budsjettmessig avklart i 

kommunens plansystem. 

Reglene som vist i forslag datert 5.9.2014, 

blir gjort gjeldende fra 1.1.2015. 

 

K.styre 14/73 Organisering Sør-Trøndelag 

110-sentral 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Kommunestyret sier opp eksisterende 

samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110- 

sentral slik den fremgår av saken. 

2. Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavta-

le med vedtekter for Sør-Trøndelag 110-

sentral slik den fremgår av saken og dets 

vedlegg 1 og 2. Ny samarbeidsavtale skal 

gjelde inntil en eventuell etablering av IKS. 

3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal 

ha virkning fra 1.1.2015. 

4. Kommunestyret vedtar at arbeidet med å 

utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral 

igangsettes umiddelbart. 

Fullført 

K.styre 14/74 Tilleggsmidler til startlån Turid Mellemsæ-

ter Dørrum 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om 

5.4 mill. i ekstra startlånsmidler fra Husban-

ken. Dersom søknaden helt eller delvis blir 

godkjent, skal lånet tilbakebetales over 25 år 

etter serieprinsippet. 

Fullført. Søknaden ble 

godkjent, og lånet er utbe-

talt. 

K.styre 14/75 Søknad om skjenkebevilling i 

Vangslia kro 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitiske handlingsplan for Oppdal kom-

mune 2012-2016 innvilges søknaden fra 

Vangslia Drift AS om alminnelig skjenkebe-

villing i gruppe 1,2 og 3 i Vangslia Kro. 

Skikro i 1.etasje, afterski og pub i 2.etasje og 

utvendig terrasse i begge etasjer, godkjennes 

som skjenkeareal. 

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven. 

3. Skjenketidene i gruppe 1 og 2 fastsettes til 

mellom kl.12.00 og 02.00 inne og mellom 

kl.12.00 og 02.00 ute alle dager. Skjenketid 

for alkohol i gruppe 3 fastsettes mellom 

kl.16.00 og 02.00 både inne og ute alle dager. 

4. Som skjenkestyrer er fortsatt Fredrikke 

Bøe godkjent, mens Janne Sesaker er god-

kjent som stedfortreder. 

5. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskif-

te å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som gikk som grunnlag for 

beregning av skjenkebevillingsgebyr for 

neste år. 

Fullført 

K.styre 14/76 Behandling av søknad om 

skjenkebevilling i Rockoss 

kafé 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitiske handlingsplan for Oppdal kom-

mune 2012-2016 innvilges søknaden fra 

Vangslia Drift AS om alminnelig skjenkebe-

Fullført 
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villing i gruppe 1,2 og 3 i Rockoss kafè. 

Hovedrestaurant i 1.etg, hems/loft i 2.etasje 

og utvendig terrasse i 1. etasje, godkjennes 

som skjenkeareal. 

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven. 

3. Skjenketidene i gruppe 1 og 2 fastsettes til 

mellom kl.12.00 og 02.00 inne og ute alle 

dager. Skjenketid for alkohol i gruppe 3 

fastsettes mellom kl.16.00 og 02.00 både inne 

og ute alle dager. 

4. Som skjenkestyrer er Lars Vognild og 

Arnulf Erdal godkjent som styrer og stedfort-

reder. 

5. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskif-

te å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som gikk som grunnlag for 

beregning av skjenkebevillingsgebyr for 

neste år. 

K.styre 14/77 Behandling av søknad om 

skjenkebevilling i Toppen 

restaurant 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitiske handlingsplan for Oppdal kom-

mune 2012-2016 innvilges søknaden fra 

Vangslia Drift AS om alminnelig skjenkebe-

villing i gruppe 1,2 og 3 i Toppen restaurant. 

Restaurant i 1.etasje og utvendig terrasse i 

begge etasjer, godkjennes som skjenkeareal. 

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven. 

3. Skjenketidene i gruppe 1 og 2 fastsettes til 

mellom kl.12.00 og 02.00 inne og ute alle 

dager. Skjenketid for alkohol i gruppe 3 

fastsettes mellom kl.16.00 og 02.00 både inne 

og ute alle dager. 

4. Som skjenkestyrer er fortsatt Arnulf Erdal 

godkjent og Lars Vognild er godkjent som 

stedfortreder. 

5. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskif-

te å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som gikk som grunnlag for 

beregning av skjenkebevillingsgebyr for 

neste år. 

Fullført 

K.styre  14/78 Tertialrapport II 2014 Leidulf Skarbø Kommunestyret tar tertialrapport II 2014 til 

orientering. 

Fullført 

K.styre 14/79 Budsjettregulering II 2014 Leidulf Skarbø 1. Driftsbudsjettet for 2014 endres på følgen-

de måte: 

Utgiftsøkning/inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/inntektsøkning 

Renteutgifter på lån 700 000 

Aksjeutbytte 3 050 000 

Avsetning til lønnsvekst 1 300 000 

Tilskudd til private barnehager 430 000 

Kommunale barnehager - aktivitetsbudsjett 

161 000 

Sykehjemmet – utskrivingsklare pasienter  

51 000 

Bygg og eiendom - advokatkostnader  

137 000 

PoF – 17. mai-arrangement 250 000 

NAV - sosialhjelpsbudsjett 500 000 

Fullført 
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Bruk av det generelle disposisjonsfondet 3 

843 000 

Effekt av det sentrale lønnsoppgjøret: 

Plan og forvaltning 90 000 

Støttetjenester 194 000 

Sykehjemmet 917 000 

Hjemmetjenestene 1 549 000 

Aune barneskole 355 000 

Drivdalen og Vollan skole 100 000 

Lønset og Midtbygda skole 93 000 

Ungdomsskolen 336 000 

Kommunale barnehager 200 000 

Kommunalteknikk 15 000 

Bygg og eiendom 186 000 

Helse og familie 381 000 

NAV 22 000 

Bruk av avsetning til lønnsoppgjør 4 438 000 

Sum 9 649 000 9 649 000 

2. Investeringsprosjekt 1148, «elektroniske 

verktøy for politikere/digitale løsninger 

Ephorte» får utvidet kostnadsrammen med kr 

310.000,- fra kr 800.000,- til kr 1.110.000,-. 

Økningen finansieres på følgende måte: 

Kr 250.000,- i prosjektskjønn fra Fylkesman-

nen 

Kr 60.000,- i momskompensasjon 

NAV søker om tilleggsbevilgning på 650 

000,-. Dette skyldes økte utgifter til sosial-

hjelp, i hovedsak på grunn av at Oppdal ikke 

har lyktes godt nok i å få flyktninger bosatt 

mer enn 5 år i kommunen ut i arbeid. Sunn-

dal kommune har lyktes svært mye bedre på 

dette området, og det er grunn til å se på 

hvorfor. Oppdal kommune innleder dialog 

med Sunndal kommune, for å lære mer om 

hvordan de har lyktes bedre på dette området. 

Dette bør også innlemmes i det allerede 

igangsatte arbeidet om samhandling med 

Sunndal (FS 12/19). 

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. Byggeprosjekt 

i gang. 

K.styre 14/81 Kommunereformen – organise-

ring og mandat 

Leidulf Skarbø 1. I utredningsfasen frem til våren 2016 

plasserer kommunestyret det politiske 

oppfølgingsansvaret for kommunereformen 

hos formannskapet. Formannskapet 

innstiller i saker som skal behandles i kom-

munestyret, og gir ordføreren og rådmannen 

de oppgavene og fullmaktene som er nød-

vendig for å holde fremdriften. 

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til den 

Fullført. Den første dialog-

fasen er avsluttet, og kom-

munestyret har i januar 2015 

behandlet egen sak om den 

videre prosessen. 
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aktive rollen som ordføreren har vist ved å ta 

initiativ til dialog med nabokommunene. I 

den fasen vi nå er inne i legger 

kommunestyret til grunn at ordføreren skal 

være pådriver for dialog både med Rennebu 

kommune og Sunndal kommune. Dersom 

disse kommunene ønsker å ta andre 

kommuner med i drøftingene, skal ikke dette 

være noe hinder for Oppdal sin deltakelse. 

Underveis rapporterer ordføreren til for-

mannskapet. 

3. Etter innstilling fra formannskapet skal 

kommunestyret i det første møtet på nyåret få 

seg forelagt et beslutningsgrunnlag for alter-

native veien videre. I samme sak skal 

kommunestyret fastsette den videre fremdrif-

ten. 

K.styre 14/82 Sør-Trøndelag politidistrikt – 

forslag til ny regionmodell for 

region 2 og 3. Høringsuttalelse 

fra Oppdal kommune 

Jan Kåre Husa Kommunestyret viser til tidligere uttalelser i 

fbm. organisering av polititjenesten i regio-

nen, og er tilfreds med at politimesteren 

vektlegger dokumentasjon av innsats for valg 

av organisering. Rapportens konklusjoner 

bygger på de samme utfordringene som 

kommunestyret i Oppdal tidligere har tatt 

opp. 

Fullført 

K.styre 14/83 Ferdigstilllelse veg/gatelys – 

kommunale boligområder 

Thorleif Jacob-

sen 

Kommunestyret vedtar at interne veger i 

Bjørkmoen III og Brennhaug-Mjøen I ferdig-

stilles med asfaltdekke i 2015. 

Gatelys langs fellesavkjørsel/gang- og syk-

kelveg mellom Bjørkmoen I og Høgmovegen 

anlegges i 2015. 

Kostnader med asfalteringen, henholdsvis kr. 

1.425.000,- for Bjørkmoen III og kr. 

431.000,- for Brennhaug-Mjøen, samt gatelys 

mellom Bjørkmoen I og Høgmovegen for kr. 

85.000,-, dekkes inn med lån av kapitalfon-

det. Midlene tilbakeføres fondet ved salg av 

tomtegrunn. 

Ikke fullført. Gjennomføres 

i sommersesongen 2015. 

K.styre 14/84 Ny forskrift om tømming av 

slamavskillere og tette tanker 

mv – Oppdal kommune 

Tore Kleffelgård Kommunestyret vedtar « Forskrift om tøm-

ming av slamavskillere, tette tanker mv. og 

bestemmelser om betaling av gebyr, Oppdal 

kommune, Sør-Trøndelag.» 

Hjemmel for vedtaket er forskrift av 1. juni 

2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) § 12-6, jf. Lov av 

13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens-

ninger og om avfall (Forurensningsloven) § 

9, § 26 og § 34. 

Vedtaket gjelder forskrift sendt på høring 

30.06.2014 med følgende endringer: 

Ny § § 6 kommunens plikter, 1. ledd skal 

lyde: 

Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter 

å sende varsel om tømming til abonnentene 

1–2 uker før tømming skal skje, mens fritids-

abonnentene skal varsles 3-4 uker før tøm-

ming skal skje. 

Ny § 6-1 skal lyde: 

§ 6-1. Tømmehyppighet 

a) Eiendommer med fast bosetting og næ-

ringseiendommer tilknyttet slamavskiller som 

tilfredsstiller gjeldende dimensjoneringskrite-

rier, tømmes minimum hvert annet år. Slam-

Fullført, forskrift publisert i 

lovdata, trådde i kraft 

1.1.2015.  
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avskillere som er mindre 

enn dette tømmes minimum hvert år. 

b) Eiendommer uten fast bosetting tilknyttet 

slamavskiller eller gråvannstank tømmes 

hvert andre år. Slamavskillere eller gråvanns-

tanker som er dimensjonert etter boligstan-

dard tømmes hvert fjerde år. 

c) Tette tanker tømmes minimum hvert år. 

d) Minirenseanlegg tømmes minimum hvert 

år. For fritidsboliger kan kommunen etter 

søknad fastsette tømmehyppigheten til hvert 

andre år dersom det kan dokumenteres at 

slamlagringskapasiteten er tilstrekkelig. 

e) For kommunale slamavskillere og større 

fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndig-

heten egne 

tømmerutiner. 

f) I spesielle tilfelle kan kommunen bestem-

me annen tømmehyppighet. 

Kommunen sørger for tømming etter fastlag-

te tømmeplan. Abonnenter kan selv be kom-

munen om at tømmehyppigheten blir årlig, 

og at dette innarbeides i kommunens tømme-

plan og utføres som ordinær 

tømming. Må tømmehyppigheten økes 

ytterligere må abonnenten selv bestille eks-

tra- eller nødtømming. 

K.styre 14/85 Kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder i Oppdal 

kommune 

Eli Grete Nisja Oppdal kommunestyre tar kartleggingen og 

verdsettingen av friluftsområder i Oppdal 

som er gjennomført pr. 1.9.2014 til oriente-

ring, og ber om at: 

1. Kartet med verdivurderinger og beskrivel-

ser brukes som et kunnskapsgrunnlag i 

kommunens planarbeid og saksbehandling 

innen arealforvaltning. Avveining mot øvrige 

arealinteresser foretas og synliggjøres gjen-

nom saksbehandlingen. 

2. Bruken av kunnskapsgrunnlaget innarbei-

des i kommunens interne 

saksbehandlingsrutiner. 

3. Friluftslivskartleggingen skal holdes 

løpende oppdatert, og revideres i forbindelse 

med kommende revisjoner av kommunepla-

nens arealdel. 

Verdisettingen av punkt 12 Ishoel klatrefelt 

justeres fra C til A. 

Fullført. 

K.styre 14/86 Kommunestyre- og fylkes-

tingsvalget 2015 – fastsetting 

av antall valgdager 

Gerd S. Måren Kommunestyret vedtar at kommunestyre- og 

fylkestingsvalget skal foregå over en dag, 

mandag 14. september 2015 i Oppdal. 

Fullført 

K.styre 14/87 Medlemskap i Transparency 

International Norge  

Ola Røtvei Kommunestyret i Oppdal ber rådmannen 

legge frem sak for kommunestyret, der 

medlemskap av Transparency International 

Norge vurderes. 

Ikke fullført. Sak legges 

fram for kommunestyret den 

4.3.2015 

K.styre 14/88 Regulering av festeavgift for 

Ålma bolig og industriområde 

Dag Hopland 

Gorseth 

1. Oppdal kommunestyre vedtar at det ikke 

skal begjæres overskjønn for lagmannsretten 

i sak 14-035678SKJ-STRO avsagt 

22.10.2014 i Sør Trøndelag tingrett. 

2. Til dekning av saksomkostninger, etterbe-

taling av festeavgifter for 2013 og 2014 

tilleggsbevilger kommunestyret kr 382.700 til 

enhet for bygg og eiendom. Bevilgningen 

dekkes over tilleggsbevilgningsreserven, som 

før denne saken har et gjenstående beløp på 

Fullført 
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kr 657.000 

K.styre 14/89 Søknad om rentefritt lån for 

klargjøring av Vognill bolig-

område 

Jan Kåre Husa I forbindelse med etablering av nytt boligfelt 

i Midtbygda gir Oppdal kommune et rente-

fritt lån til Ivar Vognild AS på 2 mill. kroner 

med 5 års avdragsfrihet. Deretter nedbetales 

lånet over 5 år, da med en rentebelastning på 

Nibors rente + 1 %. Lånet belastes infrastruk-

turfondet. De opparbeidede tomtene stilles 

som garanti for lånet, mot at grunneierne ved 

salg får kr 100 000,- pr. tomt. Begrunnelsen 

for å gi dette lånet er at det er mangel på 

boligtomter i Midtbygda. 

Etter behandling av denne saken ba Kine 

Berg Skillingsås om permisjon fra møtet, kl. 

14.15, som ble innvilget. 

Fullført 

K.styre 14/90 Oppdal Skysstasjon AS, Opp-

dal Næringshus AS, Nasjonal-

parken Næringshage AS. 

Rolleavklaring og oppgavefor-

deling 

Jan Kåre Husa Kommunestyret slutter seg til forslag fra 

styret for Oppdal Næringshus AS og i Oppdal 

Skysstasjon AS og godkjenner at 

1. Oppdragsavtalen mellom Oppdal kommu-

ne og Oppdal Næringshus AS datert 

09.12.2010, overføres til Nasjonalparken 

Næringshage AS fra 1. januar 2015. 

2. Oppdal kommune overtar vederlagsfritt 

aksjene som Oppdal Næringshus AS eier i 

Nasjonalparken Næringshage AS. 

3. Oppdal Næringshus AS og Oppdal Skyss-

stasjon AS fusjoneres fra 1. januar 2015. 

4. Rådmannen bes framlegge egen sak om 

organisering av Oppdal Turistkontor etter at 

ONF-utredning omkring dette temaet er 

framlagt. Kommunestyret forutsetter at 

Oppdal kommune trekkes aktivt inn i drøf-

tingene rundt framtidig organisering, innhold, 

oppgaver og lokalisering av framtidig turist-

kontor. Et framtidsrettet turistkontor må ha 

både digital kompetanse og tilstedeværelse. 

Fullført 

K.styre 14/91 Rullering av kommuneplanens 

arealdel 2014-2015. Høring og 

offentlig ettersyn av planfor-

slag 

Jan Kåre Husa Kommunestyret vedtar at forslag til kommu-

neplanens arealdel datert 07.11.2014, sendes 

på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

medhold til plan- og bygningslovens §11-14. 

Fullført 

K.styre 14/92 Områdereguleringsplan Opp-

dal sentrum – sluttbehandling 

Jan Kåre Husa Kommunestyret vedtar at forslag til kommu-

neplanens arealdel datert 07.11.2014, sendes 

på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

medhold til plan- og bygningslovens §11-14. 

Fullført 

K.styre 14/93 Forslag til detaljregulerings-

plan for utvidelse av Viken 

masseuttak – sluttbehandling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for utvidelse av Viken Masseuttak, gnr/bnr 

99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 102/2 og 105/1. 

Vedtaket gjelder plankart datert 10.02.14., 

revidert 28.08.14. etter 1. gangs behandling i 

bygningsrådet. Vedtaket gjelder videre 

bestemmelser revidert i henhold til bygnings-

rådssak 14/90, med 

følgende endringer: 

Siste setning i pkt. 2.3.1. tas ut. 

Pkt. 2.3.2. gis følgende ordlyd: 

Direktoratet for mineralforvaltning med 

Bergmesteren for Svalbard og Fylkesmannen 

i Sør-Trøndelag skal varsles om oppstart, 

utvidelse og endring i driften. 

Pkt. 2.3.3. endres slik (endring i kursiv): 

Dersom drifta avsluttes før de angitte masser 

Fullført. 
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i henhold til driftsplan er uttatt, skal det 

utarbeides ny avslutningsplan som skal 

godkjennes av Direktoratet for mineralfor-

valtning med Bergmesteren for Svalbard. 

Avslutningsplanen skal sikre en helhetlig 

avslutning av masseuttaket. 

Pkt. 4.1. i bestemmelsene gis følgende tilføy-

else: 

På areal vist som Administrasjon tillates 

oppført nødvendige bygg til dette formålet. 

På areal vist som Tekniske 

bygg/konstruksjoner er det tillatt å oppføre 

nødvendige bygg/konstruksjoner til dette 

formålet. Pkt. 4.3. i bestemmelsene gis 

følgende tilføyelse: 

Et belte på 4 meter på begge sider av sik-

ringsgjerdet skal, der terrengets utforming 

gjør det mulig, ha en slik beskaffenhet at 

gjerdet kan vedlikeholdes på en enkel måte. 

K.styre 14/94 Endring av reguleringsplan for 

Vangslia (Prestløkkja) – 

sluttbehandling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 endring av 

reguleringsplan for Vangslia (Prestløkkja), 

del av eiendommen gnr 271 bnr 91. Vedtaket 

gjelder: 

Plankart datert 27.06.14. med følgende 

endring: Byggegrensen mot bekken vises 

med 15 meter. Bestemmelser datert 

31.03.14., revidert 27.06.14 i tråd med byg-

ningsrådets vedtak i sak 14/72. 

Ikke fullført. 

Vedtaket er påklaget. 

K.styre 14/95 Endring av bebyggelsesplan 

for Breesbekken hytteområde, 

del av gnr/bnr 191/2 – sluttbe-

handling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 endring av 

bebyggelsesplan for Breesbekken hytteområ-

de, del av gnr/bnr 191/2. 

Vedtaket gjelder plankart datert 08.05.14., 

med følgende endring: 

Et 10 meters bredt belte langs Breesbekken 

vises på plankartet som hensynssone Grønn-

struktur – turdrag. 

Vedtaket gjelder videre bestemmelser sist 

revidert 29.08.14. med følgende endringer: 

Pkt. 3.1.10. gis følgende tilføyelse: 

Den opparbeidede grøfta som går i nordvest-

re del av Tomt H1 kan ikke legges om uten at 

det på forhånd er innhentet tillatelse fra 

Oppdal kommune. 

Det tas inn en ny bestemmelse 5.2., som gis 

følgende ordlyd: 

5.2. Turdrag. 

Innenfor denne sonen tillates ikke tiltak eller 

aktiviteter som er til hinder for, eller reduse-

rer allmennhetens muligheter til fri ferdsel 

etter stien som går langs bekken. Kantvegeta-

sjonen langs bekken skal i størst mulig grad 

bevares. 

Kommunestyret har lagt vekt på at man ved 

den nye bestemmelsen pkt. 5.2. ivaretar 

allmennhetens frie ferdsel langs Breesbek-

ken, og at fortetting vil bidra til å redusere 

presset på å legge ut nye områder til fritids-

formål. 

Fullført. 

K.styre 14/96 Endring av reguleringsplan for 

Stavåløkken Østre Stølen – 

sluttbehandling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 endring av 

detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre 

Fullført. 
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Stølen hytteområde. Vedtaket gjelder plan-

kart og bestemmelser revidert 28.08.14. i 

henhold til bygningsrådets vedtak i sak 

14/92. 

K.styre 14/97 Framtidig organisering av 

Oppdalsmuseet 

Anne Kristin 

Loeng 

1. Kommunestyret vedtar å overføre ansvaret 

for Oppdalsmuseet til Oppdal Kulturhus KF 

2. Overføringen skjer f.o.m. 01.01.15. forut-

satt at de ansatte har fått nye arbeidsavtaler. 

Er ikke arbeidsavtalene utarbeidet og under-

skrevet, utsettes overføringen til det har 

skjedd 

3. Oppdal Kulturhus KF får utvidet sine 

økonomiske rammer tilsvarende kommunens 

budsjetterte nettoutgift til museet i 2015. 

Dette inkluderer 24% prosjektstilling som 

utløper 31.12.17. F.o.m. 2018 må Oppdal 

Kulturhus KF finne løsning på evt viderefø-

ring av denne prosjektstillinga. 

4. Eventuell utvidet satsing ved museet som 

krever utvidede økonomiske rammer, frem-

mes i forbindelse med handlingsplanarbeidet. 

5. Etter overtakelse, utarbeides det prioritets-

planer for aktiviteter og tiltak med tilhørende 

planer for fremdrift, organisering, økonomi 

og markedsføring/salg. Styret følger 

fortløpende opp forslag til planer og ser til at 

disse iverksettes innenfor gjeldende 

rammer. 

6. Ved overtakelse overtar Oppdal Kulturhus 

KF forvaltning og driftsansvar for museets 

eiendeler. Eiendelene forblir Oppdal kom-

munes eiendom som nå. 

Fullført 

K.styre 14/98 Samarbeidsavtale om drift av 

legevaktsentral mellom St. 

Olavs hospital HF og Oppdal 

kommune 

Frøydis Lind-

strøm 

Oppdal kommune slutter seg til vedlagte 

revidering av avtale om drift av legevaktsen-

tral. 

Fullført 

K.styre 14/99 Ekstraordinær generalforsam-

ling i TrønderEnergi AS – 

fullmakt til ordføreren 

Leidulf Skarbø Kommunestyret viser til innkallingen til 

ekstraordinær generalforsamling i TrønderE-

nergi AS, der det skal tas stilling til om 

selskapet skal utvide aksjekapitalen for å ha 

midler til å realisere vindkraftprosjekter og 

oppkjøp av nettselskaper. Kommunestyret vil 

ikke gi sin tilslutning til vindkraftplanene, og 

ber derfor ordføreren om å stemme mot 

styrets forslag. 

Fullført. Oppdal kommune 

fikk ikke gjennomslag for 

sitt syn under generalfor-

samlingen. 

K.styre 14/100 Tilleggsbevilgninger for lokale 

lønnsforhandlinger 

Leidulf Skarbø Som følge av lokale lønnsforhandlinger 

endrer kommunestyret budsjettet for 2014 på 

følgende måte: 

Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon 

PoF 225 000 

Støtte- og fellestjenester 293 000 

Sykehjemmet 162 000 

Hjemmetjenester 271 000 

Aune skole 130 000 

Drivdalen og Vollan skole 73 000 

Lønset og Midtbygda skole 18 000 

Ungdomsskolen 122 000 

Kommunale barnehager 108 000 

Kommunalteknikk 19 000 

Bygg og eiendom 94 000 

Helse- og familie 153 000 

NAV 11 000 

Avsetning til lønnsoppgjør 1 679 000 

Fullført. 
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K.styre 14/101 Søknad om utvidelse av skjen-

keareal ved Pizza Oppdal 

Frøydis Lind-

strøm 

Med hjemmel i alkoholloven og rusmiddel-

politisk handlingsplan for Oppdal kommune 

2012-2016, innvilges søknad fra Pizza Opp-

dal AS om en utvidelse av skjenkeareal for 

inneværende periode til også å gjelde Hotel 

Nor sitt resepsjonsområde/lobby. Pizza 

Oppdal har fra tidligere vedtak alminnelig 

skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 i Peppes 

Pizza samt utvendig terrasse og balkong. 

Fullført 

K.styre 14/102 Søknad om bevilling for salg 

og tilvirkning av alkohol 

Frøydis Lind-

strøm 

1. 

Med hjemmel i alkoholloven §§1-7 og 1-7a 

og Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2012-2016 innvilges 

søknad fra OSPE Nanobryggeri om salgsbe-

villing for alkohol i gruppe 1 i OSPE Nan-

obryggeri sine lokaler. 

2. 

Med hjemmel i alkoholloven §4-2 innvilges 

søknad fra OSPE Nanobryggeri om utvidelse 

av salgsbevillingen til også å gjelde tilvirk-

ning av alkoholholdig drikk som ikke er 

brennevin. 

3. 

Salgstidene fastsettes til mellom kl. 08.00-

20.00 mandag-fredag og mellom kl. 09.00-

18.00 dag før søn- og helligdag, med unntak 

av dagen før skjærtorsdag da salgstiden er 

mellom kl. 09.00-20.00. 

4. 

Sindre Rynning Hansen godkjennes som 

skjenkestyrer. 

5. 

Det gis dispensasjon fra kravet om stedfort-

reder. 

6. 

Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven. 

7. 

Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte 

å levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten om alkoholomset-

ningen i året som gikk som grunnlag for 

beregning av salgsgebyr for neste år. 

8. 

Bevillingen gjelder for bevillingsperioden 

01.12.2014 til 30.06.2016 eller når lokalene 

er dokumentert godkjent fra Mattilsynet. 

Fullført 

K.styre 14/103 Reguleringsplan for gang- og 

sykkelveg langs Rv70 på 

strekningen Brudalen - Festa 

Ola Røtvei Kommunestyret ber i medhold av bestem-

melsene i kapittel 12 i Plan- og bygningslo-

ven, at bygningsrådet sørger for utarbeidelse 

og behandling av forslag til Reguleringsplan 

for gang- og sykkelveg langs Rv70 på strek-

ningen Brudalen - Festa. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å 

sikre plangrunnlag for å komme i posisjon for 

statlig prioritering. 

Ikke fullført. Arbeidet er 

igangsatt. 

K.styre 14/104 Gjevilvassvegen – resultat av 

Jordskiftesak ved Sør-

Trøndelag Jordskifterett 

Dag Hopland 

Gorseth 

1. Oppdal kommunestyre vedtar å anke 

jordskiftesak saksnr. 1600-2013-0053 

Gjevilvassveiene. Det skal ankes over «kom-

petansespørsmålet». Rådmann gis fullmakt til 

å engasjere kommuneadvokat John J. Stam-

næs til å iverksette anke og til å føre saken 

Ikke fullført. 
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for Oppdal kommune så lenge den varer. 

Dersom kommunen, etter ankefristen er gått 

ut, blir stående isolert, skal kommunestyret i 

egen sak beslutte om anken skal trekkes. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge 

en sak der det gjøres rede for muligheten til å 

regulere, utarbeide og behandle regulerings-

plan for å avklare offentlig råderett over del 

av Gjevilvassvegene til friluftsfor-

mål/skiløype. 

3. Oppdal kommune legger til grunn at 

juridisk bistand til grunneiere som slutter seg 

til vår anke, dekkes av kommunens advokat. 

Ved eventuell krav om dekning av motpar-

tens saksomkostninger ber kommunestyret 

om at grunneierne søker å få Gjevilvassvegen 

SA til å dekke sin andel. 

Dersom Gjevilvassvegen SA ikke gir full 

dekning av de enkelte grunneiernes kostnads-

andel kan grunneierne søke kommunen om å 

dekke resterende kostnadsandel. 

4. Rådmann vil komme tilbake til bevilg-

ningsspørsmålet for prosesskostnadene og 

eventuelt juridisk bistand til utredning av 

reguleringsspørsmålet i budsjettregulering i 

2015. 

K.styre 14/105 Høringsuttalelse ny konsesjon 

Oppdal flyplass 

Eli Grete Nisja Kommunestyret gir slik uttale: 

Flyplassen på Fagerhaug er i tråd med gjel-

dende arealplaner etter Plan- og bygningslo-

ven. Det er lagt ned betydelige midler og 

arbeidsinnsats for å utvikle flyplassen, og 

flyplassen og aktiviteten her bidrar positivt 

for næringslivet i Oppdal. Oppdal kommune 

ønsker derfor videre 

drift på flyplassen. Når det gjelder støy er det 

tydelig at aktiviteten knyttet til fallskjerm, 

seil- og mikroflyaktivitet skaper konflikter 

med fastboende og hytteeiere, samt utøvelse 

av jakt og sanking av sau. Oppdal kommune 

mener derfor at åpningstidene for denne 

aktiviteten ikke bør endres slik det foreslås i 

nytt utkast til konsesjonsvilkår. 

Oppdal kommune foreslår at det i perioden 

fra 1. februar til 2. pinsedag skal være en 

flygefri langhelg i forbindelse med Kristi 

himmelfartsdag (torsdag tom søndag). I 

tillegg bør første helg i oktober være flygefri. 

I pinsa bør 1. pinsedag være fast flygefri dag, 

og i påska bør 1. påskedag være fast flygefri 

dag i tillegg til en valgfri i perioden skjær-

torsdag til 2. påskedag. Oppdal kommune 

mener forutsigbarhet er et viktig grep i 

forhold til at de som er berørt av 

flystøy vet når de kan forvente støy fra 

flyplassen. Oppdal kommune er av den 

oppfatning at det innenfor den omsøkte 

aktivitetsrammen ikke vil være behov for ny 

støyberegning for å ivareta støyhensyn i 

kommunens arealplanlegging. Oppdal kom-

mune ønsker ikke at det skal legges restriks-

joner på nærings- og taxiflyging, og 

foreslår at §3, siste ledd i gjeldende konse-

sjonsvilkår videreføres. 

Fullført. 
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K.styre 14/106 Vannskade i garderobeanlegget 

ved Oppdal kulturhus 

Leidulf Skarbø Kommunestyret viser til anmodningen om å 

dekke vannskadene ved kulturhuset på 1,3 

mkr over kommunens hovedregnskap. 

Kulturhuset har lagt fram behov for vedlike-

hold og investeringer i årene framover som 

vil gå ut over foretakets egne fondsmidler. 

For at kulturhuset skal kunne dekke framtidi-

ge vedlikeholds- og investeringsbehov ved 

bruk av egne fondsmidler finansierer kom-

munen halvparten av kostnaden på 1,3 mkr 

ved vannskaden gjennom opptak av eksternt 

lån i 2015 på 650.000 kroner, som må innar-

beides i handlingsplanen våren 2015. Rente- 

og avdragskompensasjon for lånet innarbei-

des i handlingsplanen 2016-2019. Resterende 

beløp på 650.000 kroner for å dekke vann-

skaden tas fra kulturhusets egne 

fondsmidler. 

Fullført.  

K.styre 14/107 Høring av regionale planer for 

vannforvaltning for Møre og 

Romsdal og Trøndelag vann-

regioner 2016-2021 

Eli Grete Nisja Oppdal kommune ser positivt på arbeidet 

med å sikre en felles, bærekraftig bruk av 

vannressursene på tvers av kommuner, fylker 

og sektormyndigheter, og ønsker å være en 

aktiv bidragsyter til at målene i vannforskrif-

ten nås. Tiltaksprogrammene er fortsatt noe 

generelle, men et godt grunnlag for de videre 

prosessene i vannområdene. Det må påpekes 

at det er et behov for å få styrket økonomiske 

ressurser fra statlig hold for å sikre at kom-

munene og sektormyndighetene kommer i 

gang med en målretta vannforvaltning. 

Kommunestyret er betenkt dersom arbeidet 

med regional plan for vannforvaltning fører 

til at produksjon av fornybar energi reduse-

res. Dette vil måtte erstattes med fossil energi 

og er miljømessig galt. 

Fullført. 

K.styre 14/108 Prioritering av spillemidler 

2015 

Anne Kristin 

Loeng 

Mottatte søknader om spillemidler 2015, 

prioriteres slik: 

1. Anlegg nr 1634052406 Oppdal IL - klubb-

hus fornyet søknad (3 år) 

2. Anlegg nr 1634052407 Oppdal IL – 

redskapshus fornyet søknad (2 år) 

3. Anlegg nr 1634052405 Oppdal IL – 

kunstsnøanlegg fornyet søknad (2 år) 

4. Anlegg nr 1634020201 Drivdalen IL – 

klubbhus fornyet søknad (1 år) 

5. Anlegg nr 1634012502 Oppdal curling-

klubb ny søknad 

6. Anlegg nr 1634052401 Oppdal IL – ny 

lysløype fornyet søknad (ufullstendig) 

7. Anlegg nr 1634052404 Oppdal IL – asfal-

tering rulleski fornyet søknad (ufullstendig) 

Fullført 

K.styre 14/109 Møteplan for 2015 Leidulf Skarbø Kommunestyret fastsetter møteplanen for 

2015 i tråd med vedlagte oversikt. 

Fullført 

K.styre 14/110 Forskrift om gebyrregulativ 

2015 – Plan og forvaltning 

Frøydis Lind-

strøm 

Kommunestyret vedtar med hjemmel i de 

lover som er angitt i vedlagte forslag til 

forskrift datert 05.11.14. Forskrift om gebyr-

regulativ for plan- og byggesaksbehandling, 

oppmålingstjenester, 

eierseksjonering, behandling av avløpssaker 

og feiing og tilsyn for 2015. Hele pkt. 1.4 

under de Generelle regler blir som følger: 

Dersom gebyret er åpenbart urimelig i for-

hold til de prinsipp som er lagt til grunn, og 

Fullført 
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det arbeidet og de kostnadene kommunen har 

hatt, kan rådmannen etter nærmere fastsatte 

retningslinjer, jfr. pkt. 1.5, fastsette et pas-

sende gebyr. Kommunestyret vedtar vedlagte 

forslag til betalingssatser for Oppdalsmuseet 

og Infoland, og som har vært utlagt til offent-

lig ettersyn. 

K.styre 14/111 Forskrift for gebyrregulativ 

slamgebyrer 2015 

Thorleif Jacob-

sen 

1. Kommunestyret vedtar følgende endring 

av gebyrene fra 2014 til 2015: 

Henteordning boliger, inntil 4m3 med 0% 

Innføring av ny sats for henteordning fritids-

boliger, kr. 2.456,- eks. mva. 

Gebyrsatsene blir som vist i ”Forskrift for 

gebyrregulativ – slamgebyrer med hjemmel i 

lov om vern mot forurensninger og om 

avfall” datert 12.11.14. Gebyrregulativet 

erstatter gjeldende pkt. 5.00 Innsamling og 

behandling av slam i gjeldende gebyrregula-

tiv – avfallsgebyrer – husholdningsavfall og 

slamgebyrer, vedtatt av Kommunestyret 

11.12.13. 

2. Kommunestyret vedtar forslaget til ”For-

skrift for gebyrregulativ – slamgebyrer – 

datert 12.11.14, med hjemmel i lov om vern 

mot forurensninger og om avfall” og som har 

vært utlagt til offentlig ettersyn. 

Ikke fullført. Saken legges 

fram for ny behandling for 

Kommunestyret 04.03.15. 

K.styre 14/112 Budsjett for 2015 Leidulf Skarbø 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme 

for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. 

Rammen er knyttet til summen av opprinne-

lig ansvar ved garantistillelse. Kommunesty-

ret delegerer myndighet til å stille enkeltga-

rantier til rådmannen innenfor total garanti-

ramme. 

2. Godtgjørelsen til ordføreren i 2015 fastset-

tes til kr 800.000,- i henhold til reglement for 

folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjø-

relse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i 

henhold til samme reglement. 

3. Driftsbudsjettet for 2015 fastsettes som 

vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjett-

forslagets s. 51. 

4. Investeringsbudsjettet for 2015 fastsettes 

som vist i budsjettskjema 2A og 2B på 

budsjettforslagets s. 52. 

5. Tilskuddssatsene for private barnehager 

fastsettes som vist på budsjettforslagets s. 16 

til følgende: 

Små barn Store barn 

Tilskudd til drift 196 956 96 807 

Tilskudd til kapital 5 312 5 312 

Sum 202 268 102 118 

6. I 2015 skal det foretas låneopptak etter 

følgende plan: 

Låneramme Avdragstid Avdragsform 

Forvaltningslån til videre utlån 7 000 000 25 

år Annuitet 

Finansiering av investeringer 33 652 000 20 

år Serie 

7. Kommunestyret viser til eiendomsskatte-

lovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt 

for 2015 i hele Oppdal kommune. Dette med 

unntak for de verneområder etter forvalt-

ningsplanen 

Ikke fullført. Rapportering 

om budsjettoppfølgingen vil 

skje gjennom tertialrapport-

ene. 
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for Dovrefjell og Trollheimen som med 

hjemmel i lovens § 7d ble fritatt i k-sak 

07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 

promille, jf eiendomsskattelovens § 11. 

Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 

12 på følgende måte: 

bokstav a settes skattesatsen for bebygde 

boligeiendommer, bebygde ritidseiendommer 

og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille. 

iendomsskattelovens § 12 

bokstav b settes skattesatsen for husløse 

grunneiendommer til 2,0 promille. Med 

hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 fastset-

tes det et bunnfradrag på kr 450.000,- pr 

selvstendig boenhet for alle eiendommer som 

ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 

skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: 

funksjoner som naturlig tilhører det offentlige 

(§ 7 bokstav a) 

- nærmere 

definert til bygninger som er fredet i medhold 

av kulturminneloven (§ 7 bokstav b) 

 til helårsboliger de 

10 første årene etter oppføring (§ 7 bokstav 

c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingster-

miner for eiendomsskatt i 2015. Halvparten 

av utskrevet skatt skal betales hver termin. 

8. Det legges til grunn at kulturhuset og 

berørte enheter tar ansvaret for Barnas Ver-

densdager i 2015. Hvis tiltaket skal bestå 

videre, må det vedtas som nytt tiltak i hand-

lingsplan for 2016 -2019. 

9. Budsjettrammen for hjemmetjenestene 

nedjusteres med 480.000 kroner som følge av 

endret finansiering av ressurskrevende tjenes-

ter. Bevilgningene til barnehageformål økes 

tilsvarende for å ta høyde for inntektstapet fra 

foreldrebetalingen. Inntil endelig effekt 

foreligger blir beløpet avsatt på tilleggsbe-

vilgningsreserven. 

10. Oppdaterte prognoser for frie inntekter 

(skatteinngang og befolkningsutvikling) og 

kraftinntekter øker faren for at kommunens 

disponible inntekter er overvurdert i rådman-

nens budsjettforslag. Ytterligere strukturelle 

grep må derfor vurderes ved behandling av 

handlingsplanen våren 2015. 

11. Satsing på to nye tiltak ut over rådman-

nens budsjettforslag til alpint og lindringsbe-

hov kreftpasienter på samlet 350 000 kroner 

finansieres ved reduksjon i avsetning til-

leggsbevilgningsreserven 

og bruk av midler fra infrastrukturfondet: 

A. Støtte til prosjekt for utvikling av et 

universitetslag Alpint i Midt-Norge med 

200 000 kroner finansieres ved bruk av 

infrastrukturfondet. Videre tilskudd etter 

2015 tas opp under behandling av handlings-

planen våren 2015. 

B. Stillingsressurs kreftsykepleier for smerte-

lindring økes med 150 000 kroner, som 
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finansieres ved reduksjon i avsetning til-

leggsbevilgningsreserven. 

Vedtatte verbalforslag: 

n-

se mot mobbing i skolen. 

m-

munen, Oppdal kommune vil arbeide for 

å organisere "besøksfamilier". 

nødvendig for å spare miljøet og avlaste 

veiene for biltrafikk, det ønskes at Oppdal 

kommune er en aktiv pådriver. 

til Trondheimsområdet blir sikker og at 

bompengekostnaden holdes nede. Oppdal 

kommune vil ha fokus på og arbeide for et 

best mulig samferdselstilbudet. 
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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 arealreduksjon. Alle omkost-

ninger som følge av grensejusteringen bekos-

tes 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 nødven-

dig 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 veg-

rettsavtale 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 12/13 Søknad om kjøp av boligtom-

ter 

Dag H. Gorseth Formannskapet ber rådmannen om å gjen-

nomføre taksering av eiendommene Dovre-

vegen og Lerkevegen, jfr. som vist på ved-

legg 1-3. Etter at takst er gjennomført og 

foreligger hos Oppdal kommune, skal råd-

mann igangsette forhandlinger om opsjonsav-

tale med Oppdal Bygg AS for arealene. 

Fremforhandlet opsjonsavtale undertegnet av 

Oppdal Bygg AS legges frem for formann-

skapet til godkjenning. 

 

Ikke fullført. Takst over-

sendt utbygger. Avventer 

tilbakemelding 

F.skap 12/18 Utvikling av kommunal grunn 

del av gnr.271 bnr.8 

Dag H. Gorseth 1. Formannskapet ber rådmannen om å 

gjennomføre taksering av eiendommen 

gnr. 271 bnr. 8, jfr. vedlegg 2, som utføres 

av to uavhengige takstmenn med nødven-

dige kvalifikasjoner. 

Ikke fullført. Taksering 

utført. Vedtatte priser 

oversendt utbygger. Avven-

ter tilbakemelding 

http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13965
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13965
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2. Etter at takst er gjennomført og foreligger 

hos Oppdal kommune, innledes forhand-

linger med Oppdal Turistutvikling AS om 

opsjon på eiendommen del av gnr. 271 

bnr. 8. I opsjonsavtalen skal takstresultatet 

legges til grunn som pris på eiendommen. 

Fremforhandlet opsjonsavtale med Oppdal 

Turistutvikling AS legges fram for for-

mannskapet til endelig godkjenning. 

3. Det forutsettes at de kostnader som er 

forbundet med kommunens juridiske og 

tekniske bistand, samt alle kostnader med 

selve eiendomstransaksjonen skal dekkes 

gjennom opsjonsavtalen/tomtesalget. 

 

F.skap 12/19 Samhandling med Sunndal 

kommune 

Frøydis Lind-

strøm 

Formannskapet tar rådmannens kartlegging 

og utredning av mulig samarbeid om helse - 

og 

omsorgstjenester med Sunndal kommune til 

orientering og ser fram til den videre oppføl-

gingen når det gjelder samarbeid som be-

skrevet i pkt. 3, 4 og 5. 

 

Fullført.  

F.skap 13/7 Utvikling av kommunal grunn 

del av gnr. 271 bnr. 8 

 

Dag H. Gorseth U. off, off. l. § 23, første ledd Ikke fullført 

F.skap 13/44 Utvikling av kommunal eien-

dom 

 

Dag H. Gorseth U. off, off. l. § 23, første ledd Pågående 

F.skap 14/11 Drivdalen idrettslag – søknad 

om støtte til oppføring av 

klubbhus 

Arild Hoel 1. Drivdalen idrettslag innvilges et tilskudd 

på kr. 60 000,- til oppføring av klubbhus. 

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av infra-

strukturfondet, og utbetales i sin helhet på 

anmodning fra Drivdalen idrettslag når det er 

gitt byggetillatelse. 

 

Fullført. 

 

Fullført. 

F.skap 14/19 Søknad om kjøp av gnr. 204 

bnr. 72 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at Sæther, fester av 

gnr. 204 bnr. 72 får innløst sin festetomt for 

kr 

101.462,-. Rådmann gis fullmakt til å inngå 

nødvendige avtaler vedrørende innløsningen. 

 

Fullført. Avtale inngått 

F.skap 14/21 Endring av skolestruktur 

Drivalen/Vollan - godkjenning 

av opplegg for saksbehandling 

Leidulf Skarbø Formannskapet viser til fullmakt i k-sak 

14/50, og godkjenner det opplegget som er 

beskrevet i 

saksvurderingen om tidsplan, vurderingstema 

i beslutningsgrunnlaget, alternativer som skal 

utredes, høringsinstanser, forskriftsfesting av 

kretsgrenser og innstilling fra rådmannen. 

 Folkehelse, herunder sikker skolevei og 

sikring/målinger av radon. 

 Landslaget for nærmiljøskolen settes på 

høringslisten. 

 Følgende nye vurderingstema tas inn i – 

Investeringsbehov ved Drivdalen skole ved et 

oppussings- i stedet for renoveringsprosjekt. 

Påleggene fra miljøretta helsevern skal 

ivaretas. Tilsvarende vurderinger legges til 

grunn for investeringsbehov ved Vollan. 

 Høringsdokumentet legges fram uten 

anbefaling. 

 Tilleggsalternativ som bes utredet: 1B. 

Ikke fullført. Saken blir 

behandlet av kommunesty-

ret i første møte i 2015  
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Vollan skole legges ned. Elevenes nærskole 

blir 

delvis Aune og delvis Drivdalen gjennom 

åpne kretsgrenser. 

 

F.skap 14/25 Utkast til Forvaltningsplan for 

verneområdene i Trollheiemen 

– høringsuttalelse 

Eli Grete 

Nisja/Gro Aalbu 

Oppdal kommune ser at utkast til ny forvalt-

ningsplan viderefører den forvaltningen som 

gjennom årenes løp har gått seg til innenfor 

verneområdene i Trollheimen, og støtter i 

hovedtrekk at denne praksisen videreføres. 

Det er viktig at den gode dialogen mellom 

kommunene og vernemyndigheten fortsetter, 

og at både faglig rådgivende utvalg og 

administrativt kontaktutvalg består som 

samarbeidsfora for forvaltningsmyndigheten. 

Kommunen har likevel en kommentar som 

knytter seg til bygninger og næringsutvikling 

innen 

landbruket. I pkt. 4.7.3 – «Retningslinjer for 

bygninger og anlegg» bør det være mulighet 

for, 

etter søknad og behandling jfr. verneforskrif-

ten, å få endret bruk av eksisterende byg-

ninger til formål som kan knyttes mot bygde-

utvikling og tilleggsnæring på den enkelte 

gard. Kommune foreslår at enkelt startpunkt i 

Skardalen etableres i tilknytning til eksiste-

rende parkeringsplass på vestsida av Ner-

skogsvegen. Kommunen ønsker å delta 

nærmere i drøftingene av valget av hoved 

innfallsport for Trollheimen i Oppdal, og 

også å delta inn i en drøfting av de andre 

innfallsportene som skal ha en lavere grad av 

tilrettelegging. 

Fullført. 

F.skap 14/26 Utestående fordringer pr 

30.09.2014 

Anne Nygård Formannskapet tar oppgaven til etterretning. Fullført 

F.skap 14/27 Søknad om kjøp av tilleggs-

areal til gnr. 247 bnr. 31 

Dag H. Gorset Formannskapet vedtar at eier av gnr. 247 bnr. 

31 får kjøpt ca. 65 m2 fra kommunens eien-

dom gnr. 247 bnr. 4 som redegjort for i 

saksfremlegget. Råtomtprisen settes til kr 

33,41 pr.m2. I tillegg til grunnprisen skal 

kjøper betale alle kostnader med selve eien-

domstransaksjonen. Rådmann gis fullmakt til 

å inngå nødvendig avtale med eier av gnr. 

247 bnr. 4. Kjøpekontrakt undertegnes av 

ordfører. 

Fullført. Avtale inngått 

F.skap 14/30 Søknad om støtte til dekning 

av husleie i Idrettshallen – OIL 

Oppdal Alpin 

Ola Røtvei Formannskapet finner ikke å kunne imøte-

komme søknad fra OIL Oppdal Alpin om 

dekning av leie av idrettshallen i forbindelse 

med skibyttedagen 2014. 

Fullført 

F.skap 14/31 Lønnsforhandlinger 2014 Magni Øveraas Rådmannen gis et lønnstillegg på kr. 30 280,- 

med virkning fra 01.05.2014. 

Fullført 

F.skap 14/32 Nasjonalparken Næringshage 

AS. Oppdragsavtale 

Jan Kåre Husa Formannskapet tar framforhandlet oppdrags-

avtale mellom Oppdal kommune og Nasjo-

nalparken 

Næringshage AS datert 28.11.2014, til etter-

retning, men med følgende endringer i avta-

len: 

 

r-

ken Næringshage AS rapportere til rådman-

nen 

Fullført 
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om oppnådde resultater av utførte oppgaver i 

h.h.t. oppdragsavtalens pkt. 2. Ved årets slutt 

legger Nasjonalparken Næringshage AS fram 

styrets årsrapport herunder rapportering for 

bruk av bl.a. regionale utviklingsmidler for 

rådmannen/formannskap. 

F.skap 14/33 Overføring fra kto. 14717.240. 

Tilfeldige utgifter etter for-

mannskapets bestemmelse 

Gerd S. Måren Formannskapet vedtar at det overføres kr 43 

750,- til dekning av diverse utgifter i forbin-

delse med årsavslutningen fra kto. 14717. 

240 Tilf. utgifter etter formannskapets be-

stemmelse til kto 11403.240 Gaver vedr. 

representasjon. Saldo på kontoen er etter 

dette kr 0,-. 

Fullført 

F.skap 14/34 Utdeling av støtte fra kommu-

nens legater 

Leidulf Skarbø Som legatstyre tildeler formannskapet føl-

gende midler fra kommunens legater: 

- til Eirik Ørstad fra Ole og 

Elisabeth Mellems legat 

- til Guro Husdal Dørum fra Ole 

og Elisabeth Mellems legat 

- til John Vammervold m/familie 

fra Marit Stølens legat 

Fullført 
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BYRÅ 12/24 Klage på dispensasjon fra 

reguleringsplan Kleberberget 

område A gnr.271 bnr. 3 

(Tor Sæther) Bygningsrådet kan ikke se at klagen fra Inger 

Rudjord inneholder opplysninger eller mo-

menter som ikke ble vurdert ved behandlingen 

av sak 11/152. Bygningsrådet viser til saks-

vurderingen og fastholder 

sitt vedtak i sak 11/152. Klagen er ikke tatt til 

følge, og oversendes Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag til endelig avgjørelse. 

 

Fullført.  Behandlet på nytt i 

sak 14/115 

BYRÅ 13/9 Tilsyn med campingplasser/ 

utarbeiding av lokal forskrift 

for spikertelt 

Morten Rødning-

en 

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, terasser, levegger m.v., samt 

utformingen av disse i Oppdal kommune. 

Det skal legges vekt på at fagmyndighetene 

innen brann/redning og byggesak samarbeider 

tett med næringen for å sikre at dette arbeidet 

gjennomføres på en god måte. 

 

Pågår 

Nytt møte med camping-

bransjen på nyåret 2015. 

 

 

BYRÅ 13/22 196/13 og 14 Søknad om 

dispensasjon fra kommune-

planens arealdel for bygging 

av båtstø i Gjevilvassdalen - 

Hans Anton Buchholdt 

Eirin Berge I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 

19 avslår bygningsrådet søknad om dispensa-

sjon fra kommuneplanens arealdel og be-

stemmelser, til oppføring av 2 moloer/båtstø 

til fritidsformål på gnr. 196, bnr. 13 og 14. De 

arealmessige fordelene er ikke vurdert å være 

større enn ulempene etter en samlet vurdering, 

da både faren for presedens og en uheldig 

privatisering av områdene langs Gjevilvatnet 

er tilstede. 

Tiltaket er vurdert i henhold til naturmang-

fold-lovens prinsipper jf. NML §§ 8-12, og 

tiltaket er 

vurdert å ikke komme i konflikt med disse. 

 

Fullført 

BYRÅ 13/64 196/13 og 14 Klage på avslag 

om oppføring av båtstø på 

Rabben, Gjevilvassdalen – 

Hans Anton Bucholdt 

Eirin Berge Basert på ny informasjon fra befaringen, 

etterkommer bygningsrådet klagen og gir i 

medhold av plan og bygningslovens § 19-2 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til 

utbedring av båtstø, ved at det eksisterende 

naustet trekkes lenger inn på land og heves 

inntil 50 cm fra dagens høyde, og at det 

arealet 

der naustet står i dag utbedres til båtplass. Det 

tillates at det fjernes løsmasse og plastres med 

større stein rundt dette arealet for å forme en 

beskyttet båtplass og hindre videre erosjon 

innover strandsonen. 

 

Fullført 

BYRÅ 13/93 Klage på administrativt vedtak 

i byggesak, vedtak 13/182: 

356/1/62 Tillatelse til riving 

av gammelt tilbygg og oppfø-

ring av nytt tilbygg til hytte - 

Tor Snøve 

Morten Rødning-

en 

Bygningsrådet gir klager medhold i punktet 

om vindusstørrelser og omgjør dermed vedtak 

i sak 13/182 slik at størrelsen på de fire største 

vinduene på tilbygget endres i samsvar med 

reviderte tegninger for plan og fasader, teg-

ning nr 501 og 502,  datert 2.6.2013. 

 

Forøvrig mener bygningsrådet at det omsøkte 

tiltaket kan tillates. Etter bygningsrådets 

skjønn er tilbyggets løsning med tanke på 

Fullført 

Ny behandling foretatt som 

disp fra kommuneplan og 

tiltaket godkjent av Byg-

ningsrådet.  

http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15731
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15731
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15731
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15731
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15731
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størrelse og utforming god, både i seg selv og 

i forhold til andre bygg i området.  Det vises 

også til at tiltaket ligger innenfor de rammer 

som er omtalt i kommuneplanens retningslin-

jer for bygging i området rundt Store Orkel-

sjø. Resten av innholdet i klagen tas derfor 

ikke til følge.  

 

Saken er behandlet i medhold av plan- og 

bygningslovens §1-9, jfr. forvaltningslovens 

kap. VI Om klage og omgjøring.     

 

Klagen oversendes fylkesmannen i Sør-

Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

BYRÅ 13/95 194/1 Merknad til varsel om 

mulig omgjøring av vedtak 

vedørende dispensasjon for 

flytebrygge i Gjevilvassdalen 

Eirin Berge Bygningsrådet viser til vurderinger gjort i 

sakvurderingen, og etterkommer klagen datert 

19.3.2013. I medhold av plan- og bygningslo-

ven § 19-2 gis dispensasjon fra kommunepla-

nens arealdel til opprenskning av en mindre 

bukt til båtplass, og steinsetting av strandso-

nen ved utløpet av bukta hvor en flytebrygge 

kan monteres og ligge ved full vannstand. 

Begrunnelsen for dispensasjonen er at en 

konkret vurdering av saken tilsier at bestem-

melsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. Fordelen ved at samtlige bygninger 

på setra blir tatt i bruk og vedlikeholdes og at 

strandlinja plastres/steinsettes for å hindre 

ytterligere erosjon,  vurderes som positivt. 

Fordelene ved at arealene tilrettelegges og tas 

i bruk på omsøkt måte anses i dette tilfellet 

større enn ulempene, jf. også vurderinger 

knyttet til privatisering av strandlinje og 

eventuell presedens. 

 

Tiltaket ligger i reguleringssonen til Gjevil-

vatnet hvor naturmangfoldet allerede på grunn 

av nedtapping av vannet er sterkt berørt. 

Omsøkte tiltak er således vurdert å ikke 

komme i konflikt med naturmangfoldlovens 

prinsipper,  §§ 8-12, jf. sakvurderingen. 

 

Fullført 

BYRÅ 13/99 20/81 Søknad om tidsbegren-

set konsesjon 

Eirin Berge Bygningsrådet viser til sakvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonsloven § 2 Turid 

Pettersen og Odd S. Midtskog konsesjon på 

erverv av eiendommen gnr. 20, bnr. 81. 

Konsesjonen gjelder til 1.11.2014. 

 

Eierne eller andre må ta eiendommen gnr. 20 

bnr. 81 i bruk som sin reelle bolig innen 

1.11.2014, eller om dette ikke lar seg gjøre, 

videreselge innen samme frist. 

 

Fullført.  

. 

BYRÅ 13/101 294/62 Søknad om konsesjon - 

Toralf Furseth 

Eirin Berge Bygningsrådet viser til sakvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonsloven § 2 Toralf 

Furseth konsesjon på erverv av eiendommen 

gnr. 294, bnr. 62. Konsesjonen er tidsbegren-

set og gjelder frem til 31.12.2013. 

 

Vilkår for konsesjonen er at eiendommen må 

bebygges innen gitt frist, eller om dette ikke 

lar seg gjøre, videreselges innen samme frist. 

Fullført.  
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Det settes videre som vilkår at innen 

31.12.2013 skal Oppdal kommune ha mottatt 

en redegjørelse for status på byggeprosjektet. 

 

BYRÅ 13/107 Forslag til detaljregulerings-

plan for Nyhaugen hyttegrend 

del 2, gnr 316 bnr 7 - sluttbe-

handling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av § 12-12 i 

plan- og bygningsloven forslag til detaljregu-

leringsplan for Nyhaugen Hyttegrend del 2, 

gnr 316 bnr 7 slik det går fram av regule-

ringsbestemmelser og plankart revidert 

22.04.13. 

 

Prinsippene i NML §§ 8 – 12 anses ivaretatt, 

jfr. vurderinger og konklusjoner i sak 13/29. 

 

Fullført. 

BYRÅ 13/112 Søknad om konsesjon Ål-

buskalvhåggåm gnr. 186, bnr. 

3 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, 

Hilde Rambøl og Johannes Franciscus de Gier 

konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 186, 

bnr. 3. 

Det settes som vilkår at kopi av jordleieavtale 

som er i tråd med gjeldende krav for bortleie 

av jord etter Jordlovens § 8 må leveres til 

Oppdal kommunen innen 01.05.2014. 

 

Fullført. Jordleieavtale 

mottatt. 

BYRÅ 13/117 Forslag til detaljregulerings-

plan for Stuggulia Øvre hytte-

grend - gnr 317 bnr 2 og 5 - 

sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Stuggulia Øvre hyttegrend, gnr 317 bnr 2 

og 5, slik det framgår av plankart datert 

19.08.13. Reguleringsbestemmelser revidert 

10.08.13. vedtas med følgende endringer: 

 

Pkt. 2.4. får følgende ordlyd: 

Ferist skal legges ned der adkomstveger 

krysser sperregjerdet. Ferist skal være lagt 

ned før opparbeidelse av infrastruktur og 

tomtedeling innen planområdet skjer. Ferist 

skal være i henhold til Statens vegvesens 

standard. 

 

Det tilføyes et nytt pkt. 2.5. som får følgende 

ordlyd: 

Skulle det under arbeid i marken komme fram 

gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses 

og melding sendes kulturminnevernet ved 

Sametinget og Sør-Trøndelag fylkeskommune 

omgående, jfr. kulturminnelovens § 8, annet 

ledd. 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 13/119 283/39 - søknad om rammetil-

latelse for tilbygg/nybygg 

Oppdal distriktsmedisinske 

senter KF 

Erik Bodin Det gis i medhold av Plan- og bygningslovens 

§ 21-4 rammetillatelse for tiltak på gnr. 283, 

bnr. 39 i samsvar med søknad datert 

14.11.2012 på følgende vilkår: 

 

Før det kan gis igangsettingstillatelse må det 

foreligge: 

 Søknad om endring av eiendomsgrense 
mot 284/58 som medfører at alle byg-

ningene ligger innenfor eiendomsgrensa 

til 283/39. 

 Terrengsnitt og plantegning av byggene. 

 Godkjennelse fra Arbeidstilsynet.  

 Revidert situasjonsplan som viser 
parkering for 59 biler og 11 sykler på 

Ikke fullført. Rammetillatel-

se gitt 

Tillatelse til ambulansebygg 

er gitt. 

Igangsettingstillatelse gitt 

for ambulansebygg. 

Midlertidig brukstillatelse 

gitt for ambulansebygg. 
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eiendommen. Plasser i bygg inngår i 

dette. 

 

Før det gis brukstillatelse/ferdigattest må 

følgende tiltak være fullført: 

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

 Utendørs buldre-/klatrevegger. 

 Ny fartsgrense i Russerveien 30 km/t, og 

fartshumper i innkjørslene til Oppdal 
distriktsmedisinske senter og parke-

ringsplassen på nordsiden. 

 Siktforbedring ved utkjørsel fra parke-
ringsplassen ved skateanlegget. 

 Rehabilitere eksisterende gangvei over 

Ålma med ny gangvei og bru som er 

universell tilpasset og kan vinterbrøytes. 

 Gangsti mellom idrettsbanen og den nye 
bebyggelsen. 

 Bom/sperre for biltrafikk foran bygge-
trinn 1 mot idrettsanlegget. (Krav til 

byggetrinn 1) 

 Endret eiendomsgrense som medfører at 
all bebyggelse ligger på 283/39. 

 

Troll arkitekter AS gis lokal godkjenning og 

ansvarsrett for fagområder som angitt i søk-

nad. 

Søknaden er behandlet i henhold til Forskrift 

om tekniske krav til byggverk (TEK 10). 

 

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 14/1 Detaljreguleringsplan for 

Stuggulia Øvre - klage på 

bygningsrådets vedtak i sak 

13/117 

Arild Hoel Bygningsrådet kan ikke se at klage datert 

13.12.13. fra Oppdal Bonde og Småbrukarlag 

har frambragt nye momenter som er av en slik 

betydning at vedtak i sak 13/117 bør endres 

eller oppheves. Bygningsrådet opprettholder 

etter dette vedtaket. Saken oversendes Fyl-

kesmannen i Sør-Trøndelag for endelig 

avgjørelse.  

Klagen er behandlet i medhold av forvalt-

ningslovens regler, jfr plan- og bygningslo-

vens § 1-9.  

 

Fullført. 

BYRÅ 14/3 Forslag til detalj-

reguleringsplan for Klettgjelan 

hyttegrend, gnr/bnr 198/5 og 

271/3 - sluttbehandling 

Morten Rødning-

en 

Med hjemmel i plan - og bygningslovens § 

12-12 godkjenner bygningsrådet Forslag til 

detaljreguleringsplan for Klettgjelan hytte-

grend, gnr/bnr 198/5 og 271/3., med følgende 

endringer av det planforslaget som ble vedtatt 

og lagt ut på høring av bygningsrådet 

24.06.2013 i sak 13/62:  

 

I planbestemmelsene: 

Fullført 
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* § 2.1 endres til: Alle avtaler for å sikre 

atkomst til planområdet må være på plass 

før det kan gis tillatelser til tiltak etter 

plan - og bygningsloven. 

 

* Det legges inn et nytt punkt 2.4 

 under § 2 Rekkefølgebestemmel-

ser: 

2.4  Ferist skal legges ned der adkomstve-

ger krysser sperregjerdet. Ferist skal være 

lagt ned før opparbeidelse av infrastruktur 

og tomtedeling innen planområdet skjer. 

Ferist skal være i henhold til Statens Veg-

vesens standard. 

* Siste setning i § 3.1 endres til: Maks 

mønehøyde er 5,0 meter fra gjennomsnitt-

lig planert terreng, for oppstuggu maks 

7,0 meter fra gjennomsnittlig planert ter-

reng.  

* § 5 endres til: Frisiktsone for avkjørselen 

skal ha fri sikt over 0,5 m fra Rv 70. 

På plankartet: 

* De tre renseanleggene nummereres RA1 - 

RA3, der RA1 er det som ligger høyest i 

terrenget, RA3 det nederste. 

* Følgende justeringer av tomter må gjøres 

for å opprettholde viktige sauetråkk som 

går gjennom planområdet:  

Tomtene H16 og H19 må justeres slik at det 

blir åpning mellom dem, ved at tomt H16 

trekkes lenger sør. Tomtene H14 og H15 

trekkes mot sørvest, nærmere veien. Tom-

tene H38 og H39 må justeres noe mot nord 

for å opprettholde det samme tråkket. 

* Ferist og sperregjerde må tegnes inn, slik 

at det henger sammen med eksisterende 

gjerder, mellom tomt H9 og RA 2. 

Forholdet til NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt, 

jfr sak 13/30. 

 

BYRÅ 14/8 Forslag til detalj-

reguleringsplan for Nedre 

Kinnpiken hytteområde, deler 

av gnr/bnr 302/2, 303/2, 

303/3, 303/5, 304/1 og 304/6 -  

1. gangs behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Nedre Kinnpiken 

hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket 

gjelder planbeskrivelse datert 22.10.13., 

plankart datert 22.10.13. og reguleringsbe-

stemmelser sist revidert 22.10.13. 

 

Før dette gjøres må følgende endringer fore-

tas: 

På plankartet: 

Bekkedraget gjennom område avsatt til felles 

uteoppholdsareal sørvest for tomt H25 må 

vises med arealformål LNFR i 10 meters 

bredde.  

Områdene avsatt til felles uteoppholdsareal 

må nummereres på plankartet. 

I reguleringsbestemmelsene:  

Pkt. 2.1. endres til: 

Adkomstveger skal være anlagt, og lednings-

nett for vann og sanitært avløp skal være ført 

fram til tomtegrensen før det gis byggetillatel-

se på den enkelte tomt. 

Fullført. 
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Pkt. 3.1.2. endres til: 

% BYA = minimum 20 %, maksimum 30 % 

I pkt. 3.1.4. presiseres at høyde på grunnmur 

gjelder ferdig planert terreng. 

 

I pkt. 3.1.5. tas første setning ut. Andre set-

ning endres til: Kjeller kan tillates dersom det 

samtidig er mulig å oppnå god terrengtilpas-

ning. Tredje setning endres ikke. 

 

Pkt. 3.1.7. endres til: Taktekking skal ha en 

mørk, matt farge. Forbudet mot flaggstenger 

tas ut, da det neppe er hjemmel i plan- og 

bygningsloven for å innføre et slikt forbud. 

 

I pkt. 3.1.9. byttes ordet trepanel ut med tre. 

 

Pkt. 3.1.11. endres til: Det tillates oppført 

inntil 5 bygninger på den enkelte tomt. 

 

I pkt. 3.1.12. strykes siste setning. 

 

Andre setning i pkt. 4.1. endres slik: 

 

Veiene tilpasses terrenget med minst mulig 

inngrep. Hovedadkomstveier kan ha maksi-

mum stigning på 1:10.  

 

Bygningsrådet forutsetter at det inngås utbyg-

gingsavtale mellom Oppdal kommune og 

Kinnpiken Utvikling AS før kommunalt vann- 

og avløpsnett føres fram til området. Byg-

ningsrådet ber om at rådmannen tar kontakt 

med Statens Vegvesen for å drøfte tidspunkt 

for framføring av gang/sykkelveg. 

 

Rådmannen vurderer at kunnskapsgrunnlaget 

er tilstrekkelig for å kunne vurdere planfor-

slaget jfr. Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12. 

Virkningen for naturmiljøet er kjent og det 

foreligger liten fare for skader av betydning. 

Føre-var-prinsippet kommer dermed ikke til 

anvendelse. Planforslaget vil ikke øke den 

samlede belastningen på økosystemet i bety-

delig grad, og det anses som unødvendig å 

pålegge tiltakshaver å gjennomføre ytterligere 

tiltak for å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet. NML § 12 vurderes ikke å 

være relevant for dette tiltaket. 

 

BYRÅ 14/9 Forslag til endring av detaljre-

guleringsplan for del av 

Støltunet/Støltrøa - 1. gangs 

behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for del av Støltu-

net/Støltrøa, gnr 298 bnr 42, på lovbestemt 

høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn. Vedtaket gjelder planbeskrivelse 

datert 12.09.13., plankart datert 09.10.13. og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 

09.10.13. 

I og med at området allerede i hovedsak er 

utbygd kan bygningsrådet ikke se at planfor-

slaget får betydning for naturmangfoldet slik 

det er definert i naturmangfoldlovens § 3, 

bokstav i. Endelig planvedtak berører ikke 

Fullført. 
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naturmangfoldet, og faller dermed utenfor 

virkeområdet til lovens § 7.  

 

BYRÅ 14/10 Søknad om mindre endring av 

kommune-planens arealdel, 

omdisponering av Driva Kro 

til bolig 

Morten Rødning-

en 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan - og 

bygningslovens § 11-14 å sende forslag til 

mindre endring av kommuneplanens arealdel 

på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut 

til offentlig ettersyn. Endringen innebærer at 

eiendommen gnr 52 bnr 4, Driva Kro, gjøres 

om fra fritids - og turistformål til boligbebyg-

gelse.  

Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.  

 

Fullført – søknaden er 

trukket 

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. 

BYRÅ 14/24 Detaljreguleringsplan for 

Trevarefabrikken, gnr/bnr 

288/61 g 288/151, 1. gangs 

behandling 

Morten Rødning-

en 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12 - 10, jfr § 12-11, å legge 

forslag til detaljreguleringsplan for Trevare-

fabrikken ut til offentlig ettersyn og sende den 

på høring. Vedtaket gjelder planbeskrivelse 

datert 16.09.2013, reguleringsbestemmelser 

og plankart, begge sist revidert 29.09.2013. 

Før dette gjøres, må følgende endringer 

foretas: 

Under planbestemmelsenes punkt 5.2 Sik-

ringssone, støy: 

Nytt punkt 5.2.3: Minst ett soverom i hver 

leilighet skal lokaliseres på den stille sida av 

bygget, dvs. lengst vekk fra E6. 

Nytt punkt 5.2.4: Støyintensivt anleggsarbeid 

skal kun skje i tidsrommet man - fre 7 - 19. 

I anleggsperioden skal naboer varsles i god 

tid før støyintensive tiltak finner sted. 

 

Fullført 

BYRÅ 14/31 Forslag til detaljregulerings-

plan for Gravaunsetet hytte-

område, gnr 167 bnr 1 - slutt-

behandling 

Morten Rødning-

en 

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 

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-

Ikke fullført 

Avventer godkjenning av 

forslag til utbedring av 

avkjørsel fra Fv 511 
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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 14/42 288/1/15 og 288/1/17 – Klage 

på gitt byggetillatelse, Selje-

vegen 22A og B 

Svein Erik 

Morseth 

Klagen datert 29.03.2014 fra Eli Vognild 

Jeganathan tas ikke til følge. Oppdal kommu-

ne opprettholder administrativt vedtak 14/36 

av 25.02.2014. Dette begrunnes med at det i 

klagen ikke er framkommet nye momenter 

som ikke er vurdert tidligere. Saken oversen-

des Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for 

endelig avgjørelse. 

 

Fullført. 

Stadfestet av fylkesmannen. 

BYRÅ 14/44 Områdereguleringsplan for 

skiløypenettet Stølen-

Fjellskolen-Vora, 1.gangs 

behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende forslag til 

områdereguleringsplan for skiløypenett i 

området Stølen – Fjellskolen – Vora på 

lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 

til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder vedlagt 

planbeskrivelse, bestemmelser og plankart 

ferdigstilt i mars 2014. De inngrepene som 

tillates gjennomført i medhold av planen er av 

et slikt omfang at de ikke i nevneverdig grad 

medfører negative konsekvenser for natur-

mangfoldet. Prinsippene i NML §§ 8 - 12 

anses ivaretatt. 

 

Fullført. 

BYRÅ 14/68 Forslag til detaljregulerings-

plan for Ålma massedeponi, 

gnr 34 bnr 2 – 1. gangs be-

handling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Ålma massedeponi, 

gnr 34 bnr 2, på lovbestemt høring, og å legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. Før dette 

gjøres ber bygningsrådet om at rådmannen i 

samråd med Statens vegvesen og planlegger 

finner en akseptabel løsning for adkomst til 

deponiet fra E6 ved Mjøen slik det lagt opp til 

i 

planforslaget. Plankart datert 10.02.14. endres 

i tråd med valgt løsning. 

Reguleringsbestemmelser datert 10.04.14. 

endres slik: 

Pkt. 2.1. endres til: 

Når deponeringsperioden er over skal områ-

det vises med arealformål LNF. 

Det må framgå av pkt. 3.2. at området skal 

kunne avsperres fysisk med låsbar grind/bom. 

Pkt. 3.5. og 3.6. slås sammen og gis følgende 

ordlyd: 

Driftstid i massedeponiet er mandag – fredag 

fra kl. 07.00 – 19.00. I perioden fram til ny E6 

gjennom Oppdal sentrum er ferdigstilt, er 

driftstiden mandag – fredag fra kl. 07.00 – 

21.00. Lørdag er driftstiden fra kl. 08.00 – 

16.00. Deponiet skal være stengt søn- og 

helligdager. Adkomst til deponiet skal utenom 

driftstidene være fysisk stengt med låst 

grind/bom. Dersom driften medfører at nær-

meste bebyggelse opplever støyverdier som 

overskrider grenseverdiene i T-1442, Ret-

Fullført. 
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ningslinjer for støy i arealplanlegging, kan 

Oppdal kommune fastsette reduserte driftsti-

der. 

Punktene 3.7. og 3.8. nummereres med  

henholdsvis pkt. 3.6. og 3.7. 

 

BYRÅ 14/70 Detaljreguleringsplan for 

Oppdalslia del 2 – sluttbe-

handling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Oppdalslia del 2. Vedtaket gjelder plan-

kart datert 03.04.14., og bestemmelser sist 

revidert samme dato. 

 

Fullført. 

BYRÅ 14/72 Endring av detaljregulerings-

plan for Vangslia (Prestløk-

kja), del av eiendommen gnr 

271 bnr 91 – 1.gangs behand-

ling 

Morten Rødning-

en 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12 – 10 å legge forslag til 

reguleringsendring for Vangslia / Prestløkkja 

ut til offentlig ettersyn og sende den på lovbe-

stemt høring med følgende endringer: 

Under planbestemmelsenes § 1, Bebyggelse 

og anlegg, må første og andre setning strykes 

og erstattes med følgende formulering: 

Omregulert areal vest for eksisterende plan 

skal deles i fire og tillegges eiendommene 

gnr/bnr 271/105, 271/107, 271/111 og 

271/115 som tilleggsareal. 

Den delen av bestemmelsen som omhandler 

gjerde endres til: 

Oppsetting av gjerde i tilknytning til bebyg-

gelsen skal ikke stenge fri ferdsel langs bek-

ken eller det gamle råket som går gjennom 

området. 

På plankartet må det inntegnes byggegrense 

på 20 meter fra bekken. Med unntak av 

mulighet til å flytte en garasje på den nederste 

tomta, legger planforslaget ikke opp til be-

byggelse. Planforslaget vil ikke innvirkning 

av betydning for naturmiljøet i området. 

Prinsippene i 

NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt. 

 

Ikke fullført. 

Sluttvedtaket er påklaget 

BYRÅ 14/76 Gnr 52 bnr 4 – mindre endring 

av kommuneplanens arealdel – 

omdisponering av Driva Kro 

til bolig – sluttbehandling 

Morten Rødning-

en 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 11-17 mindre endring av 

kommuneplanens arealdel slik at gnr 52 bnr 4, 

Driva Kro, omgjøres fra fritids- og turistfor-

mål til boligformål. Før bygningen tas i bruk 

til bolig, forutsetter bygningsrådet at det søkes 

om tillatelse til tiltak etter plan og 

bygningslovens § 20-1. Bygningsrådet ber om 

at det i den forbindelse settes krav om støyut-

redning i henhold til retningslinje T-

1442/2012. 

 

Fullført – Søknaden er 

trukket 

BYRÅ 14/77 Forslag til ny forskrift for 

slamtømming 

Tore Kleffelgård Forslaget til ny forskrift for slamtømming for 

Oppdal kommune sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn ihht forvaltningslovens 

bestemmelser. Høringsfristen settes til 2 

måneder. 

 

Fullført, forskrift vedtatt i 

K-styret, trått i kraft 

1.1.2015 

BYRÅ 14/79 Søknad om konsesjon for 

eiendommen Fagerhaug nedre 

gnr. 316, bnr. 18 og gnr. 355, 

bnr 11 i Oppdal 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9, 

Tor Magne Dyrhaug konsesjon på erverv av 

eiendommen gnr. 316, bnr. 18. Ervervet sikrer 

bosetting og fortsatt drift på landbrukseien-

Ikke fullført, krav om 

tilflytting til eiendommen. 

Ikke tilflyttet per 20.2.15 
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dommen, samtidig som konsesjonslovens 

regler vedr. skikkethet, kulturlandskap og 

driftsmessige gode løsninger er ivaretatt. Det 

settes som vilkår at søkerne tilflytter eien-

dommen innen 1 år fra dato for tinglyst 

skjøte, og bruker den som sin reelle bolig i 

minst 5 år. 

 

BYRÅ 14/89 Detaljreguleringsplan for 

Aunevegen 53, gnr. 283 bnr. 

60 – 1. gangs behandling 

Morten Rødning-

en/Arild 

Hoel/Vigdis 

Thun 

Oppdal kommune vedtar i medhold av plan- 

og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Aunevegen 53 på 

lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 

til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart 

og reguleringsbestemmelser datert 12.05.14. 

Før planen sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn må det gjennomføres støy-

beregninger som grunnlag for valg av og 

dimensjonering av støyreduserende tiltak. 

Beregningene med tilhørende støysonekart og 

forslag til støyreduserende tiltak skal følge 

planforslaget i den videre prosessen. 

Plankartet endres slik: 

Nødvendig areal til gjennomføring av fore-

slåtte støyreduserende tiltak vises på plankar-

tet. 

Adkomstvei fra Mellomvegen må legges så 

nær Rv 70 som mulig ut fra eksisterende 

terrengforhold for å få størst mulig lekeareal 

på nordsida av adkomstvegen. 

Reguleringsbestemmelsene endres slik: 

Pkt. 1.3. tas ut. Pkt. 1.4. nummereres 1.3. 

Det opprettes en ny § 2 REKKEFØLGE-

BESTEMELSER med følgende innhold: 

2.1. Støyreduserende tiltak skal være gjen-

nomført før det gis ferdigattest på de fire 

boenhetene nærmest Rv 70. Tiltakene skal 

være basert på støyberegninger med tilhøren-

de støysonekart. Støynivå på uteopp-

holdsarealer og utenfor vinduer til rom for 

støyfølsom bruk skal ikke overstige Lden 55 

dB. 

Støynivå utenfor soverom skal mellom kl. 

23.00 – 07.00 ikke overstige L5AF 70 dB. 

2.2. Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet 

og støyskjermet før det gis ferdigattest på de 

fire 

boenhetene nærmest Rv 70. Støyskjermingen 

skal være basert på støyberegninger med 

tilhørende støysonekart. Støynivået på leke-

plassen skal ikke overstige Lden 55 dB. 

Nåværende §§ 2 – 5 nummereres fra 3 – 6. 

Nåværende pkt. 2.1.7. endres til 2.1.5. Det 

tilføyes ett nytt pkt. 2.1.6. med følgende 

ordlyd: 

Minst ett soverom i hver boenhet skal lokali-

seres på den stille sida av bygget, dvs. lengst 

vekk fra Rv 70. 

Pkt. 5.2.1. og 5.2.2 tas ut. 

På plankartet og i bestemmelsene korrigeres 

Plan ID til 2013008. 

Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt. 

 

Fullført 

BYRÅ 14/90 Forslag til detaljregulerings- Morten Rødning- Oppdal kommune vedtar i medhold av plan- Fullført 
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plan for utvidelse av Viken 

massetak – 1 gang. Behand-

ling 

en/Arild 

Hoel/Gro Aal-

bu/Vigdis 

Thun/Eli Grete 

Nisja 

og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for utvidelse av Viken 

massetak på lovbestemt høring, og å legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket 

gjelder: 

endringer: 

o Plangrensen følger tidligere plangrense ned 

til Driva, og vises som formål LNF med 

hensynsone bevaring naturmiljø 

med følgende endringer: 

o Pkt. 2.3.1. gis følgende tilføyelse: Drifts-

plan/avslutningsplan skal foreligge senest 1 

år etter at reguleringsplanen er endelig 

vedtatt. 

o Pkt. 4.3.1. gis følgende ordlyd: Masseutta-

kets bidrag til utendørs støy ved omkringlig-

gende bebyggelse skal ikke overskride følgen-

de grenser, målt eller beregnet som frittfelts-

verdi ved mest støyutsatte fasade: 

Mandag – fredag 

07.00 – 19.00 

Mandag – fredag 

19.00 – 21.00 

Lørdag 

07.00 – 16.00 

21.00 – 07.00 og 

søn- og helligdager 

55 Lden 50 Levening 50 Lden Ingen drift 

Tillatt driftstid er mandag – fredag mellom kl. 

07.00 – 21.00, lørdag kl. 07.00 – 16.00. 

Sprengninger skal bare skje mellom kl. 07.00 

– 16.00 mandag – fredag. Naboer skal 

være varslet om når sprengninger skal skje. 

Dersom driften medfører at nærmeste 

bebyggelse opplever støyverdier som over-

skrider ovennevnte grenser, kan Oppdal 

kommune pålegge avbøtende tiltak, eventuelt 

redusere driftstiden. 

o Pkt. 4.3.2. gis følgende ordlyd: Utslipp av 

steinstøv/støv/partikler fra virksomhetens 

totale aktiviteter ikke skal medføre at mengde 

nedfalsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 

dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved 

nærmeste nabo, eller annen nabo som 

eventuelt blir med utsatt. Målingene skal 

utføres i samsvar med § 30-9, bokstav a, i 

forurensningsforskriften. I tørre perioder skal 

det gjennomføres støvdempende tiltak som 

vanning eller kloring/kalking. Kommunen kan 

gi pålegg om støvdempende tiltak uavhengig 

av målingene. o Pkt. 4.3.3. gis følgende 

ordlyd: Etter hvert som uttak av masser 

avsluttes skal det fortløpende etableres skrå-

ninger med maksimum helningsgrad på 30 

grader mot 

eksisterende terreng der det er nødvendig. 

Skråningene skal være tilsådd og/eller 

beplantet med stedegen vegetasjon senest 1 år 

etter at de etablert. De delene av massetaket 

der det ikke skal etableres skråninger, skal 

fortløpende gis en harmonisk avslutning mot 

eksisterende terreng. Dette inkluderer tilsåing 
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og/eller beplantning med stedegen vegetasjon. 

De delene av bunnen av masseuttaket som 

ikke blir benyttet i forbindelse med driften, 

skal fortløpende fylles opp med stedegne eller 

andre rene masser, og tilsås slik at de er 

egnet til landbruksdrift (beitemark/fulldyrka 

jord ). Senest 2 år etter endelig avslutning, 

eller at driften har stoppet opp, skal de deler 

av 

planområdet som er berørt av uttak av masser 

være beplantet og tilsådd som beskrevet 

ovenfor. Minst 50 % av bunnen i massetaket 

skal da bestå av fulldyrka jord. 

o Pkt. 4.5. gis følgende tilføyelse: Ved behov 

for tilføring av eksterne masser i forbindelse 

med rehabilitering av masseuttaket skal det 

etableres mottakskontroll. Tilførte masser 

som skal benyttes til dyrka mark skal tilfreds-

stille kravene til tilstandsklasse 1 i 

Miljødirektoratets veileder TA 2553-2009. 

Dokumentasjon på massenes beskaffenhet 

skal kunne forelegges kommunen ved kontroll 

eller på forespørsel. Tilførte gjødselvarer 

skal tilfredsstille kvalitetsklasse 1 i Forskrift 

om gjødselvarer mv. av organisk opphav. 

Nummereringen av punktene i § 4, Bebyggel-

se og anlegg rettes opp. Planbeskrivelsen og 

bestemmelsene legger opp til at uttak av 

masser skal skje over tid og på en så skånsom 

måte som mulig, og uten at driften fører til 

forurensing av grunn eller vassdrag. Planom-

rådet skal tilbakeføres til landbruksareal og bli 

en del av landbrukets kulurlandskap, og 

naturmiljøet vil 

tilpasse seg påvirkningen over tid. Prinsippe-

ne i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt. 

 

BYRÅ 14/91 Mindre endring av regule-

ringsplan Torvesgjelan Hytte-

område. 1 gangs behandling 

Morten Rødning-

en/Arild Hoel/Eli 

Grete Nisja 

Oppdal kommune vedtar i medhold av plan- 

og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

endring av detaljreguleringsplan for Torves-

gjelan hytteområde, datert 20.6.2014, på 

lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 

til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart 

datert 20.06.14. 

Før dette kan gjøres må følge endringer 

gjøres: 

 

o Areal for avløpsanlegg på vises på kartet 

o Eget kart for vann og avløp for planområdet 

må utarbeides 

 

o Pkt. 2.2.4 og 5.1 tas ut 

o Pkt. 2.5 endres slik: Det skal tilrettelegges 

for ledningsnett for felles vannforsyning og 

sanitært avløp fram til tomtegrense som ny 

bebyggelse skal kobles på. 

 

Fullført 

BYRÅ 14/92 Forslag til endring av bebyg-

gelsesplan for hytteområdet 

Stavåløkken Østre Stølen, gnr 

299 bnr 1, 1.gangs behandling 

Morten Rødning-

en/Arild Hoel/Eli 

Grete Nisja/Gro 

Aalbu 

Oppdal kommune vedtar i medhold av plan- 

og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

endring av detaljreguleringsplan for hytteom-

rådet Stavåløkken Østre Stølen, gnr 299 bnr 1, 

på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder 

Fullført 
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plankart og bestemmelser datert 

10.12.13. Før høring og utlegging til offentlig 

ettersyn gjennomføres, må følgende endringer 

gjøres: 

 

o Tomt H12 flyttes nærmere tomt H11 for å 

sikre bedre adkomst til både den øvre delen av 

eiendommen gnr 299 bnr 1 og vannforsy-

ningsanlegget for planområdet. 

 

avløpsanleggene og ledningsnett for vannfor-

e-

stemmelsene 

o Pkt. 2.2 tas ut. 

o Pkt. 2.3 tilføyes: Det må gjennomføres 

grunnundersøkelser i forbindelse med søknad 

om utslipp av sanitært avløpsvann for tomtene 

H12, H15 og H16. 

o Pkt. 3.1.1. Maks BYA settes til 20 %. 

o Pkt. 3.1.6. Takvinkel settes til mellom 22 og 

35 grader. 

o Pkt. 3.1.11. gis følgende formulering: Det 

tillates oppført inntil 5 bygninger på den 

enkelte tomt. 

o Pkt. 3.1.12. Siste setning endres til: Ikke 

søknadspliktige tiltak utenom areal avsatt til 

byggeområde må godkjennes av grunneier. 

o Pkt. 4.2., første setning, endres til: Det skal 

være helårsvei med parkeringsplass for 

minimum to biler på tomtene H1 – H16. 

Den foreslåtte videre utbygging av Stavåløk-

ken Østre Stølen vurderes å ligge innenfor det 

omfanget som må forventes i sone for fritids-

bebyggelse. Den samlede belastningen på 

naturmiljøet vurderes å være av mindre 

negativ betydning, og at de foreslåtte endring-

ene i planen ikke vil påføre økosystemet 

vesentlige uheldige belastninger, jf. natur-

mangfoldloven §§ 8 -12. 

 

BYRÅ 14/93 Endring av bebyggelsesplan 

for Breesbekken hytteområde, 

del av gnr 191 bnr 2, 1. gangs 

behandling 

Morten Rødning-

en/Arild Hoel/Eli 

Grete Nisje/Gro 

Aalbu 

Oppdal kommune vedtar i medhold av plan- 

og bygningslovens § 12 – 10 å sende forslag 

til endring av bebyggelsesplan for Breesbek-

ken Hytteområde på lovbestemt høring, og å 

legge forslaget ut til offentlig ettersyn, etter at 

følgende endringer er gjennomført: 

I reguleringsbestemmelsene: 

o Pkt. 2.2 tas ut. 

o Pkt. 2.3 tilføyes slik: Det skal gjennomføres 

grunnundersøkelser i forbindelse med søknad 

om utslipp for sanitært avløpsvann på ny 

tomt, samt at drikkevannsforsyningen for 

tomtene nedenfor påvises. 

 

Fullført 

BYRÅ 14/97  Søknad om konsesjon på 

eiendommen Holda gard gnr. 

321 bnr. 2 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9, 

Håvard Holden konsesjon på erverv av eien-

dommen Holden gnr. 321, bnr. 2. Konsesjo-

nen gjelder til 01.07.2020. 

Vedtaket innebærer at Håvard Holden gis 

fritak for boplikten på gnr. 321 bnr. 2 i 6 år. 

Eieren 

må ta omsøkte eiendom i bruk som sin reelle 

Fullført. 
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bolig innen 01.07.2020. 

 

BYRÅ 14/99 Søknad om konsesjon gnr. 

302, bnr. 143 – søknad om 

utsatt byggefrist for fritidsei-

endom 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonsloven § 2 Ingebjørg 

Soterud Juel og Gunnar Hveding Juel konse-

sjon på erverv av eiendommen gnr. 302, bnr. 

142. Konsesjonen er tidsbegrenset og gjelder 

frem til 31.12.2016. Vedtaket innebærer at det 

gis utsettelse av byggefristen på eiendommen 

til 31.12.2016. Eiendommen må bebygges 

innen gitt frist, eller om dette ikke lar seg 

gjøre, videreselges innen samme frist. 

 

Ikke fullført. 

BYRÅ 14/100 Søknad om konsesjon Torves-

kalvhagen gnr 196 bnr 7. 

Søker: Tomar Strømsvik 

Breen 

Ragnhild Eklid Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9, 

Tomas Strømsvik Breen konsesjon på erverv 

av eiendommen gnr. 196, bnr. 7. Det settes 

som vilkår at kopi av jordleieavtale, som er i 

tråd med gjeldende krav for bortleie av jord 

etter 

Jordlovens § 8, må leveres til Oppdal kom-

mune innen 01.12.2014. 

 

Fullført 

BYRÅ 14/101 Søknad om fradeling av 

festetomt – gnr 239 bnr 3 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og 

bygningslovens § 20-1 bokstav m, gis tillatel-

se til fradeling av ca 2,5 da annet areal fra 

eiendommen Kalvhageseteren gnr 239 bnr 3 

som tomt til eksisterende fritidsbolig med 

festenr. 1. Vedtaket begrunnes med at omsøk-

te deling er i samsvar med godkjent disposi-

sjonsplan, og formålet er i samsvar med 

overordna plan for området. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

Fullført. 

BYRÅ 14/102 Søknad om fradeling av 

festetomt – gnr 239 bnr 3 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og 

bygningslovens § 20-1 bokstav m, gis tillatel-

se til fradeling av ca 2,2 da annet areal fra 

eiendommen Kalvhageseteren gnr 239 bnr 3 

som tomt til eksisterende fritidsbolig med 

festenr. 11. Vedtaket begrunnes med at om-

søkte deling er i samsvar med godkjent dispo-

sisjonsplan, og formålet er i samsvar med 

overordna plan for området. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

Fullført 

BYRÅ 14/103 Søknad om deling av land-

brukseiendom Myrasæteren 

gnr 203 bnr 4 – Haugbu 

hytteomårde. Søkere: Erna 

Karin og Sigmund Bårdsløkk 

Ragnhild Eklid Bygningsrådet i Oppdal samtykker med 

hjemmel i Jordloven §2 og 12 og Plan –og 

bygningsloven §20 -1, m) i fradeling av ca 3,2 

dekar regulert i godkjent plan Haugbu hytte-

område. Arealet fradeles fra eiendommen 

Myrasæteren gnr 230 bnr 6 og er regulert til 

formål fritidsbebyggelse, vei, parkering, 

grønnstruktur og LNFR-område. 

 

Fullført 

BYRÅ 14/104 Søknad om deling av eien-

dommen Gottem gnr. 72 bnr. 

1 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet i Oppdal kommune samtykker 

med hjemmel i jordlovens § 12, jfr. Plan- og 

bygningslovens § 20-1, bokstav m, i fradeling 

av ca 1,2 dekar fra eiendommen Gottem gnr. 

72, 

bnr. 1, som vist på kart datert 01.08.2014 med 

formål tomt til eksisterende bolig. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 vurderes ivaretatt. 

Fullført 
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Vedtaket innebærer at søknaden fra Ola Duås 

imøtekommes delvis. 

 

BYRÅ 14/109 Detaljreguleringsplan for 

Oppdalslia del 2 – klage på 

bygningsrådets sluttvedtak i 

sak 14/70 

Arild Hoel Bygningsrådet viser til klage datert 21.07.14. 

fra Nordskogen beitelag. Bygningsrådet 

finner 

klagen begrunnet, og vil med hjemmel i 

forvaltningslovens § 33, andre ledd, endre sitt 

vedtak i sak 14/70. I medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 gjøres følgende 

endringer i reguleringsbestemmelser for 

Oppdalslia del 2, sist revidert 03.04.14: 

Pkt. 2.3. gis følgende ordlyd: 

Ferist skal legges ned der adkomstvegen 

krysser sperregjerdet. Ferist skal være lagt 

ned før 

opparbeidelse av infrastruktur og tomtedeling 

innen planområdet skjer. Ferist skal være i 

henhold til Statens vegvesens standard. 

Pkt. 3.1.3. gis følgende tilføyelse: 

Bygges hytta eller andre bygninger på påler, 

skal eventuelle åpninger mellom bygnings-

vegger og bakken tettes igjen på en slik måte 

at beitedyr ikke kan sette seg fast eller komme 

inn under bygningene. Dette gjelder også for 

terrasser. Bygningsrådet anser etter dette at 

klagen fra Nordskogen beitelag som imøte-

kommet. Klagen er behandlet i medhold av 

forvaltningslovens regler, jfr. plan- og byg-

ningslovens § 1-9. 

Fullført. 

Fylkesmannen har stadfestet 

kommunens vedtak. 

BYRÅ 14/110 356/1/F62 – Søknad om 

dispensasjon fra kommune-

planens arealdel for tillatelse 

til riving av tilbygg og oppfø-

rings av nytt tilbygg til fritids-

bolig, Tor Snøve – ny behand-

ling 

Morten Rødning-

en 

Oppdal kommune viser til saksinnledningen 

og gir i medhold av plan- og bygningsloven § 

19-2 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, 

arealformål LNF, for riving av eldre tilbygg, 

samt oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig 

som omsøkt. Dispensasjonen begrunnes med 

at 

situasjonen knyttet til LNF-formålet vil forbli 

uendret dersom omsøkt tiltak godkjennes. I 

foreliggende sak er det vurdert at de hensyn 

som bestemmelsene er ment å skulle ivareta 

ikke vil 

bli vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon 

gis. Fordelene ved at tilbygget som står til 

forfalls 

rives og erstattes med et nytt tilbygg som 

ivaretar helheten ved fritidsboligen , anses 

som større enn ulempene. Naturmangfoldlo-

ven § 7, jfr §§ 8-12 er vurdert, og tiltaket er 

vurdert å ikke komme i konflikt med disse. 

Det gis videre i medhold av plan- og byg-

ningsloven § 21-4, jfr § 20-2 tillatelse til 

riving av eksisterende tilbygg, samt oppføring 

av nytt tilbygg på eiendommen 356/1/62 som 

omsøkt. Det settes som vilkår at terrassen må 

plasseres lavere i terrenget enn 0,5 m over 

gjennomsnittlig 

terreng. Tiltaket kan foreståes av tiltakshaver. 

Saken er behandlet i henhold til forskrift om 

tekniske krav til byggverk (TEK 10). 

Fullført 

Tiltaket godkjent, FM har 

ikke påklaget vedtaket. 

BYRÅ 14/111 Søknad om deling av land-

brukseiendommen Aalbu gnr 

Ragnhild Eklid Oppdal kommune innvilger med hjemmel i 

Jordlovens §12 og Plan- og bygningslovens § 

Vedtaket ble påklaget og 

deretter opphevet av FM. Se 
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188 bnr 1 – tilleggsareal 

fritidseiendom gnr 188 bnr 23 

20-1, bokstav m), delvis søknad om fradeling 

av tilleggsareal fra gnr 188 bnr 1 til fritidsei-

endom 

gnr 188 bnr 23. Søknaden om 300 m2 til-

leggsareal avslås, og avslaget begrunnes med 

at omsøkt areal er regulert til landbruksfor-

mål, deler av det er innmarksbeite, og det er 

uheldig i et langsiktig perspektiv å dele fra 

landbruksareal til fritidsformål. Fradeling av 

ca 150 m2 godkjennes, og gjør at vedtaket er i 

tråd med bestemmelsene i gjeldende kommu-

neplan om maks tomtestørrelse på 1 dekar. 

Det settes som vilkår at tilleggsarealet sam-

menføyes med eksisterende tomt gnr 188 bnr 

23. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

utvalgssaksnr. 14/135. 

BYRÅ 14/112 Detaljreguleringsplan for del 

av Støltunet/Støltrøa – slutt-

behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for del av Støltunet/Støltrøa. Vedtaket gjelder 

plankart datert 09.10.13., og bestemmelser 

sist 

revidert samme dato. 

Fullført. 

BYRÅ 14/113 Forslag til endring av bebyg-

gelsesplan for Trøaenget 

hyttefelt – 1.gangs behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

endring av bebyggelsesplanen for Trøaenget 

på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til 

offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart 

(Situasjonsplan) datert 23.06.14. 

Bygningsrådet kan ikke se at fortetting med 1 

tomt i et eksisterende planområde er av 

betydning for naturmangfoldet slik det er 

definert i naturmangfoldlovens § 3, bokstav i. 

Beslutningen berører ikke naturmangfold, og 

faller dermed utenfor virkeområdet til lovens    

§ 7. 

Fullført.  

BYRÅ 14/114 Detaljreguleringsplan for 

Oppdalslia del 2 – ny klage-

behandling 

Morten Rødning-

en 

Bygningsrådet viser til saksinnledningen, og 

kan etter en samlet vurdering av planstatus i 

området ikke se at det er grunnlag for å 

imøtekomme klage datert 21.07.14. fra Ola 

Krokann. Bygningsrådet kan ikke se at det i 

dette området er gjennomført en konsekvent 

praksis slik klager hevder. Bygningsrådet 

vektlegger også at bestemmelsene om utnyt-

ting i detaljreguleringsplanen for Oppdalslia 

del 2 er i tråd med pkt. 8 i bestemmelsene til 

kommuneplanens arealdel. Klagen er behand-

let i medhold av forvaltningslovens regler, jfr. 

plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen sendes 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig 

avgjørelse. 

 

BYRÅ 14/115 Søknad om dispensasjon fra § 

2 i bestemmelsene til kommu-

neplanens arealdel – Christin 

G og Tore Gjønnes 

Arild Hoel I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 

gis Christin G. og Tore Gjønnes dispensasjon 

fra plankravet i pkt. 2 i bestemmelsene til 

kommuneplanens arealdel i forbindelse med 

senere søknad om tiltak på eiendommen gnr 

271 bnr 3. Med hjemmel i plan- og bygnings-

lovens § 19-2, første ledd, gis dispensasjonen 

på følgende vilkår: 

- I forbindelse med søknad om tillatelse til 

tiltak på eiendommen skal det framlegges en 

detaljert situasjonsplan som viser plassering 

av infrastruktur og bebyggelse. Det må fram-

Fullført. 
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gå 

av disposisjonsplanen at bestemmelsene i pkt. 

9 i kommuneplanens arealdel er ivaretatt. 

- Søknad om tillatelse til tiltak skal nabovars-

les i tråd med § 21-3 i plan- og bygningslo-

ven. 

Bygningsrådet finner at en dispensasjon med 

ovennevnte vilkår ikke vil tilsidesette 

bestemmelsen gitt i pkt. 2 i kommuneplanens 

arealdel. En slik dispensasjon vil heller ikke 

tilsidesette formålsbestemmelsen i plan- og 

bygningsloven. Bygningsrådet anser etter en 

samlet vurdering at fordelene ved å gi dispen-

sasjon er klart større enn ulempene. 

Bygningsrådet kan ikke se at spørsmålet om 

dispensasjon fra plankravet er av betydning 

for 

naturmangfoldet slik det er definert i natur-

mangfoldlovens § 3, bokstav i. Beslutningen 

berører ikke naturmangfold, og faller dermed 

utenfor virkeområdet til lovens § 7. Bygnings-

rådet legger til grunn at en senere søknad om 

tiltak på eiendommen blir vurdert i forhold til 

§§ 8-12 i naturmangfoldloven. 

BYRÅ 14/118 Søknad om deling av Sy 

Forbregdan, gnr 79 bnr 2. 

Søker: Odd Erik Forbregd 

Gro Aalbu Med hjemmel i Jordlovens § 12 avslås søknad 

om fradeling av sætereindommen Ryphusan 

gnr 

339 bnr 1 fra landbrukseiendom Sy Forbreg-

dan gnr 79 bnr 2. Avslaget begrunnes med at 

dette vil stri mot prinsippene i Lov om bygde-

allmenning og gi driftsog 

arealmessige ulemper for gjenstående land-

brukseiendom. 

Fullført. 

BYRÅ 14/119 Søknad om arealoverføring 

ved oppgradering av buss-

lommer og avkjøringsfil til 

Gjevillvassveien – gnr 185 bnr 

2 i Oppdal 

Ragnhild Eklid Oppdal kommune gir med hjemmel i Jordlo-

vens §§ 9 og 12 tillatelse til omdisponering og 

fradeling av ca 770 m² dyrka mark fra eien-

dommen Håggågjerdet gnr 185 bnr 2. Det gis 

også med hjemmel i Jordlovens § 9 tillatelse 

til omdisponering av ca 540 m² dyrka mark 

for 

midlertidig erverv i 1 år fra anleggsstart. 

Oppdal kommune gir med hjemmel i Plan- og 

bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for bygging av 

busslommer og avkjøringsfil til Gjevillvass-

veien, dette i samsvar med vedlagt kart datert 

28.05.2014. Delingen anses å være forsvarlig 

ut ifra at holdeplasser for buss, samt avkjø-

ringsfil er viktig for trafikksikkerheten i 

området. Tiltaket innebærer derfor et betyde-

lig samfunnsnyttig formål. Det settes som 

vilkår at de 540 m² dyrka mark for midlertidig 

erverv er tilbakeført til fulldyrka mark senest 

1 år fra anleggsstart. Det settes også som 

vilkår at arealet på ca 770 m² sammenføyes 

med vegparsell gnr 1070 bnr 16. 

Fullført 

BYRÅ 14/120 Søknad om deling av 

landbrukseiendom gnr 239 bnr 

3 – tilleggsareal til gnr 239 bnr 

8 

Ragnhild Eklid Oppdal kommune innvilger med hjemmel i 

Jordlovens §12 og Plan- og bygningslovens § 

20-1, bokstav m) fradeling av ca 375 m2 fra 

grunneiendom gnr 239 bnr 3, som tilleggs-

areal til eksisterende fritidseiendom gnr 239 

bnr 8. Viser til kart vedlagt saken datert 

20.06.2014. 

Fullført 
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Fradelingen begrunnes i at arealet ligger i 

område for fritidsbebyggelse, og at delingen 

ikke medfører nevneverdig drifts –eller 

miljømessige ulemper for landbruket. Det 

settes som et vilkår at arealet sammenføyes 

med fritidseiendom gnr 239 bnr 8. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

BYRÅ 14/121 Bygging av landbruksveg – 

Kalvhåggåmovegen gnr 175 

bnr 2 

Arild Hagen 1. Med hjemmel i ”Forskrift om planlegging 

av veier til landbruksformål” fastsatt av 

Landbruksdepartementet den 20.12.1996 gis 

Ivar Bøe Morken tillatelse til å bygge 

Kalvhåggåmovegen i henhold til søknad dat. 

28.04.2014. Det vises forøvrig til § 7 i 

Skogbrukslova av 27. mai 2005 og §11 i 

Jordlova av 12. mai 1995. 

2. Bygging av veien vil ikke føre til negative 

konsekvenser for naturmangfoldet i området. 

Prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

anses som ivaretatt. 

3. Følgende vilkår gjelder: 

- Byggingen skal være fullført innen tre år. 

- Når veien er bygd skal kommunen kontaktes 

(forskriftenes §3 – 5) for å godkjenne veien - 

herunder den miljømessige utformingen. 

- Dersom det under arbeidet med veien skulle 

dukke opp noe som kan være spor etter 

eldre utnyttelse av utmarka, skal arbeidet 

stanses og Sør- Trøndelag fylkeskommune 

kontaktes. 

Fullført. 

BYRÅ 14/126 Budsjett for 2015 – uttalelse 

fra bygningsrådet 

Leidulf Skarbø Bygningsrådet tar rådmannens budsjettforslag 

for 2015 til orientering. 

Fullført. 

BYRÅ 14/127 Detaljreguleringsplan for 

Aunevegen 53, gnr/bnr 283/60 

– sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Aunevegen 53. Vedtaket gjelder plankart 

datert 12.05.14. med følgende endringer: 

Vist adkomstveg i søndre del av planområdet 

flyttes 1 meter mot nord. Det arealet som p.t. 

er 

vist som grønnstruktur, pluss det tilleggsarea-

let som følger av at vegen flyttes, vises med 

arealformål samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur med underformål «trase for 

nærmere angitt teknisk infrastruktur». Arealet 

vises som hensynssone (infrastruktursone), 

krav 

vedrørende infrastruktur. Sonen for støy-

skjerm forlenges over eiendommen gnr/bnr 

280/135 fram til tomtegrensen for eiendom-

men gnr/bnr 280/98. Adkomstvegen sør i 

planområdet forlenges 4 meter inn på eien-

dommen gnr/bnr 280/135. Hensynssoner for 

støy tas ut av plankartet. Vedtaket gjelder 

videre bestemmelser sist revidert 05.08.14. 

med følgende endringer: 

Pkt. 2.1. gis følgende ordlyd (endringer vist i 

kursiv): 

Støyreduserende tiltak skal være gjennomført 

langs Rv 70 og på den enkelte bolig før det gis 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på 

de fire boenhetene nærmest Rv 70. Tiltakene 

skal være basert på støyrapport for Aunevegen 

53, datert 1. september 2014. Skjerming av 

terrasser på den enkelte bolig skal om mulig 

Fullført. 
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utføres i glass. Støynivå på uteoppholdsarea-

ler og utenfor rom for støyfølsom bruk skal 

ikke overstige Lden 55 dB. Støynivå utenfor 

soverom skal mellom kl. 23. 00 – 07.00 ikke 

overstige L5AF 70 dB. Ved søknad om bygge-

tillatelse må det dokumenteres hvordan det 

oppnås tilfredsstillende støyforhold i tråd med 

denne bestemmelsen. 

Pkt. 2.2. gis følgende ordlyd (endringer vist i 

kursiv): 

Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet og 

støyskjermet før det gis midlertidig brukstilla-

telse eller ferdigattest på de fire boenhetene 

nærmest Rv 70. Støyskjermingen skal være 

basert på støyrapport for Aunevegen 53, 

datert 1. september 2014. Støynivået på minst 

halvparten av lekeplassen skal ikke overstige 

Lden 55 dB. Lekeapparater skal fortrinnsvis 

plasseres på den minst støyutsatte delen av 

lekeplassen. 

Det tilføyes et nytt pkt. 2.3. med følgende 

ordlyd: 

Etablering av støyskjerm på eiendommen 

gnr/bnr 280/135 inngår ikke i kravene i pkt. 

2.1. og 2.2. På denne eiendommen kan støy-

skjerm oppføres på det tidspunkt eieren finner 

det 

formålstjenlig. 

Pkt. 3.1.6. gis følgende ordlyd (endring i 

kursiv): 

Minst ett soverom i hver boenhet skal lokali-

seres på den stille sida av bygget, dvs. mot 

nord eller øst. 

Det tas inn et nytt pkt. 4.3. i bestemmelsene. 

Punktet gis følgende ordlyd: 

4.3. Renovasjon 

4.3.1. Det skal legges til rette for at innsam-

ling av avfall fra de tre øverste boenhetene 

skjer fra 

Aunevegen. Avfallsskap eller dunker må 

plasseres så nær Aunevegen som mulig. 

4.3.2. Innsamling av avfall fra de fire nederste 

boenhetene skal skje fra felles innsamlings-

punkt 

lokalisert så nær Mellomvegen som mulig. 

Avfallsdunkene må plasseres på et plant 

underlag, og slik at renovasjonsbilen kan 

rygge helt inntil disse. 

Pkt. 6.2.1. blir nytt pkt. 1.4. med samme 

ordlyd. 

Nytt pkt. 6.2. gis følgende ordlyd: 

6.2. Infrastruktursone 

6.2.1. Innenfor denne sonen skal det oppføres 

støyskjerm. Støyskjermen skal plasseres 

minimum 6 meter målt i horisontalplanet fra 

vegkanten til Rv 70. 

BYRÅ 14/132 Forslag til mindre endring av 

reguleringsplan for Gjetberget 

– 1.gangs behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende forslag til 

mindre endring av reguleringsplan for Gjet-

berget (del av Dørum/Kleberberget II) på 

begrenset høring til berørte naboer. 

Endringen medfører at: 

- Tomt med gnr/bnr 202/40 flyttes på nedsi-

den av vegen som vist på vedlagte kartutsnitt 

Fullført. 
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- Avkjørsel til tomt med gnr/bnr 202/37 og 

202/49 flyttes som vist på vedlagte kartutsnitt. 

- Pkt. 1.2.1. i reguleringsbestemmelsene 

endres slik at tillatt takvinkel blir mellom 22 

og 36 

grader. 

- Pkt. 1.2.2 i reguleringsbestemmelsene 

endres slik at sokkel blir tillatt på følgende 

eiendommer: Gnr/bnr: 195/20, 195/21, 

195/22, 195/23, 195/24, 195/26, 195/39, 

202/33, 

202/34, 202/36, 202/41, 202/42, 202/43, 

202/53, 202/57, 202/63 og 202/66. 

BYRÅ 14/133 Mindre endring av regule-

ringsplan for Gorsetgrenda 

hytteområde 

Morten Rødning-

en 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende forslag til 

mindre endring av reguleringsplan for Gor-

setgrenda hytteområde på begrenset høring til 

berørte naboer. 

Endringen medfører at: 

- Byggegrense på eiendommene gnr/bnr 

295/30, 294/77, 294/79 og tomtene D13 og 

D14 tas 

ut. 

- Tomt E16, eiendommen 295/41 deles i to 

tomter som vist på vedlagte kartutsnitt datert 

07.11.2014 

- Tomt E19, eiendommen 295/30, tillegges et 

mindre tilleggsareal for å få en bedret at-

komst, 

som vist på vedlagte kartutsnitt datert 

03.10.2014 

- Atkomst til eiendommene gnr/bnr 294/81 og 

294/82 flyttes som vist på vedlagte kartutsnitt, 

tegning C001, datert 10.10.2014. 

Fullført 

BYRÅ 14/135 Klage på vedtak – deling av 

landbrukseiendommen Aalbu 

gnr 188 bnr 1 – tilleggsareal til 

fritidseiendom gnr 188 bnr 23 

Ragnhild Eklid Oppdal kommune kan ikke se at anførslene i 

klagen mottatt 01.10.2014 fra Ottar Karlsen 

har 

frembrakt nye momenter, og opprettholder sitt 

vedtak i sak 14/111. 

Oppdal kommune innvilger med hjemmel i 

Jordlovens §12 og Plan- og bygningslovens § 

20-1, bokstav m), delvis søknad om fradeling 

av tilleggsareal fra gnr 188 bnr 1 til fritidsei-

endom 

gnr 188 bnr 23. Søknaden om 300 m² tilleggs-

areal avslås delvis, avslaget begrunnes med at 

omsøkt areal er regulert til 

landbruksformål, deler av det er innmarksbei-

te, og det er uheldig i et langsiktig perspektiv 

å dele 

fra landbruksareal til fritidsformål. 

Fradeling av ca 150 m² uproduktiv skog 

godkjennes. Delingen vil redusere eiendom-

mens 

arealressurser i mindre grad og ikke føre til 

vesentlig drifts -eller miljømessige ulemper 

for 

landbruket. Oppdal kommune gir med hjem-

mel i Plan –og bygningsloven § 19-2 dispen-

sasjon fra arealformål landbruk i eksisterende 

plan, for et tilleggsareal på 150 m² med 

formål fritid. 

Det settes som vilkår at tilleggsarealet sam-

Ikke fullført.  

Vedtak opphevet av FM og 

saken må behandles på nytt 

etter PBL §19-2 
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menføyes med eksisterende tomt gnr 188 bnr 

23. Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivare-

tatt. Klagen er ikke tatt til følge, og saken 

oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for 

endelig avgjørelse. 

BYRÅ 14/136 Nils Petter Hårstad – søknad 

om deling av gnr 241 bnr 1 

med formål tilleggsareal til 

fritidseiendommen gnr/bnr 

241/48 

Arild Hoel Med hjemmel i jordlovens § 12 og plan- og 

bygningslovens § 20 – 1, bokstav m, gis 

samtykke til fradeling av ca. 30 m² fra eien-

dommen gnr/bnr 241/1 som tilleggsareal til 

eksisterende fritidseiendom med gnr/bnr 

241/48 slik det går fram av søknad mottatt 

23.08.13. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 

– 2 gis dispensasjon fra arealformålet i 

bebyggelsesplanen for Ørnkjellhaugen hytte-

område slik at den fradelte parsellen vises 

som fritidseiendom. Bygningsrådet begrunner 

vedtaket med at arealet i kommuneplanens 

arealdel er vist til fritidsbebyggelse. Byg-

ningsrådet kan ikke se at man ved å dispense-

re fra arealformålet i 

bebyggelsesplanen for ca. 30 m² vil tilsideset-

te hensynene bak planen, eller at lovens 

formålsbestemmelse blir tilsidesatt. Bygnings-

rådet viser videre til at eier av gnr/bnr 241/48 

ikke kan oppføre ytterligere bygningsmasse 

på eiendommen uten at det gis dispensasjon 

fra bebyggelsesplanens bestemmelser. De-

lingen vil derfor etter bygningsrådets skjønn 

ikke medføre 

ulempe for eier av gnr/bnr 241/49. Bygnings-

rådet ser det også som positivt at man gjen-

nom å få tettet kilen mellom eiendommene vil 

eliminere faren for at beitedyr kan komme inn 

og sette seg fast. Etter en samlet vurdering 

finner bygningsrådet at fordelene er klart 

større enn ulempene. Det settes som vilkår at 

arealet sammenføyes med eiendommen 

gnr/bnr 241/48. 

Bygningsrådet kan ikke se at fradeling av ca. 

30 m² er av betydning for naturmangfoldet 

slik det 

er definert i naturmangfoldlovens § 3, bokstav 

i. Beslutningen berører ikke naturmangfold, 

og 

faller dermed utenfor virkeområdet til lovens 

§ 7. 

Ikke fullført. 

Vedtaket er påklaget.  

BYRÅ 14/137 Søknad om deling av 

landbrukseiendom gnr 272 bnr 

2, for tilleggsareal til blig. 

Søker: Herdis Bjørndalseter 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i Jordlovens 

§ 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1 

bokstav 

m, tillatelse til fradeling av ca 1000 m2 fra 

gnr 272 bnr 2, som tilleggsareal til boligeien-

dom gnr 272 bnr 10. Bygningsrådet gir med 

hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 

dispensasjon fra gjeldende kommuneplan, til å 

omdisponere 1000 m2 fra arealformål LNFR 

til boligformål. 

Deling og dispensasjon anses å være forsvar-

lig ut fra driftsenhetens avkastning, driftsmes-

sige 

forhold og arrondering. Prinsippene i NML § 

8-12 anses ivaretatt. Det stilles som vilkår at 

tilleggsarealet sammenføyes med eksisterende 

Fullført. 



  Årsrapport 2014 
 

88 

 

Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

bolig gnr 272 bnr 10. 

BYRÅ 14/138 Søknad om fradeling av 

festetomt gnr. 200 bnr. 1 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og 

bygningslovens § 20-1 bokstav m, gis tillatel-

se til fradeling av ca 1 da annet areal fra 

eiendommen Klett gnr 200 bnr 1 som fritids-

eiendom. Eiendommens plassering tilsvarer 

tidligere punktfeste med festenr. 2. 

Vedtaket begrunnes med at omsøkte deling er 

i samsvar med godkjent reguleringsplan, og 

formålet er i samsvar med overordna plan for 

området. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

Fullført. 

BYRÅ 14/139 Søknad om deling av 

landbrukseiendom gnr 34 bnr 

2 – Hestdalsegga boligområde. 

Søker: Leif Otto Reitan 

Ragnhild Eklid Oppdal kommune samtykker med hjemmel i 

Jordloven §§ 2 og 12 og Plan –og bygnings-

loven §20 -1, m) i fradeling av ca 15 dekar 

areal godkjent regulert i plan Hestdalsegga 

boligområde. Arealet fradeles fra eiendom-

men Mjøen gnr 34 bnr 2 og er regulert til 

formål boligbebyggelse, vei, anlegg for vann 

og avløp, grønnstruktur og LNF-område. 

For omsøkt areal foreligger vedtatt regule-

ringsplan som er i samsvar med tiltakets 

formål og fradeling kan derfor tillates. 

Fullført 

BYRÅ 14/140 284/49 Behandling av søknad 

om rammetillatelse, Kløver-

vegen 7 – Berit Enge Hovdal 

Eirin Berge Saken sendes tilbake til rådmannen. Hvis 

rådmannen ønsker å legge fram saken til 

bygningsrådet bør dette spørsmålet behandles 

av koordineringskomitéen først, jfr. 

Delegeringsreglementet pkt. 1.5. 

Fullført. 

Koordineringskomitéen har 

vedtatt at saken skal opp i 

BYRÅ, vedtak i sak 14/1 

BYRÅ 14/141 Klage på igangsettingsvedtak 

298/74 – Einar Skomsøyvåg 

Vegard Kilde Klagen datert 31.10.2014 og 2.11.12014 fra 

Eli Fuldseth tas til følge i forhold til bebygd 

areal. 

BYA % var ved vedtatte tegninger beregnet 

til 30,8. Oppdatert situasjonsplan av 

13.11.2014 

viser tilpasset bygg redusert til BYA % 30, 

gitt i Kommuneplanens arealdel bestemmelse 

8, 

område for fritidsbebyggelse innenfor delplan 

sentrum. Søker fritas for nabovarsling av 

endringen, da det ikke fører til visuelle end-

ringer av byggets karakter (Pbl § 21-3, andre 

avsnitt). Oppdal kommune omgjør vedtak i 

hht. ny plantegning og angir BYA til 270 m2. 

Øvrige punkter fremkommet i klagen tas ikke 

til følge. Begrunnelsen er at igangsettingsved-

tak 

14/264 er gjort i hht. Kommuneplanens 

arealdel, delplan sentrum i Oppdal kommune 

og 

bebyggelsesplan for nedre Stølslia hytteområ-

de. Bygget er godt tilpasset tomten, innenfor 

høydebestemmelsene og er svært lite sjene-

rende for naboer. Klager anses ikke å miste 

vesentlig 

utsikt, verken av sentrum eller øvrig utsikt. 

Bygget viser kun en boenhet. 

Saken oversendes Fylkesmannen i Sør – 

Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Fullført. Vedtaket stadfestet 

hos FMST 

BYRÅ 14/142 Dispensasjon fra kommune-

planens bestemmelse nr. 2. 

Krav om reguleringsplan – 

gnr. 231 bnr. 1 Midtbygda 

Vegard Kilde I medhold av Plan og bygningsloven § 19-2, 

jf.- § 19-1 gir Oppdal kommune dispensasjon 

fra 

krav om plan, gitt i bestemmelse 2 i kommu-

Ikke fullført 

Rammetillatelse gitt. Igang-

settingstillatelse for riving 

gitt 
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skole neplanens arealdel. Som vilkår for dispensa-

sjon ber bygningsrådet om at rådmannen 

snarest sørger for å fremme reguleringsplan-

legging av Midtbygda skoleområde med 

skole- og barnehageområdet med tilfredsstil-

lende avkjørsels- og 

transportløsninger i samsvar med gjeldende 

lov og kommuneplan. Bygningsrådet ber om 

at det 

legges opp en tidsplan som følges for arbeidet 

slik at planen kan nyttes for ferdigstilling av 

anlegget i samsvar med fastsatte frister. 

BYRÅ 14/144 Mindre endring av detaljregu-

leringsplan for Aungrenda – 

sluttbehandling 

Arild Hoel Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-

12 gjøres følgende mindre endringer i 

detaljreguleringsplan for Aungrenda: 

Forslag til situasjonsplan (udatert) og situa-

sjonsplan datert 25.11.14. erstatter vist areal-

bruk for feltene B3 og B4 i gjeldende regule-

ringsplan. Gjeldende reguleringsbestemmelser 

endres slik: 

Pkt. 1.1.1., delfelt B3 og B4 endres til: 

På tomtene 1 – 6 kan det oppføres frittliggen-

de bolighus i 2 etasjer. Maks BYA = 40 % 

inkludert carport og 1 parkeringsplass. Maks 

mønehøyde er 8 meter. Bygningene skal ha 

saltak med takvinkel mellom 25 og 35 grader. 

Pkt. 1.2. Støy endres til: 

Mot Rv 70 skal det etableres støyskjerm som 

beskrevet i rapport 413697-1, datert november 

2014, fra Multiconsult. Støyskjermen skal 

plasseres minimum 6 meter målt i horisontal-

planet fra vegkanten til Rv 70. 

Pkt. 1.3. Parkering, andre avsnitt endres til: 

For tomtene 1 - 6 skal det etableres minimum 

2 parkeringsplasser på hver tomt, herav 1 i 

carport. 

Pkt. 1.4. Renovasjon endres til: 

Areal vist til renovasjon på forslag til situa-

sjonsplan (udatert) er felles for tomtene 1 – 6. 

Pkt. 1.5. Lekeplass endres til: 

Areal avsatt til lekeplass i forslag til situa-

sjonsplan (udatert) er felles for alle beboerne i 

planområdet. 

Pkt. 2.1. siste avsnitt endres til: 

TR4 er regulert med en vegbredde på 5.0 

meter, og skal være felles for tomtene 1 – 6. 

Pkt. 2.4. og pkt. 2.5. strykes. 

§ 4 REKKEFØLGE erstattes med: 

§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

4.1. Støyreduserende tiltak skal være gjen-

nomført langs Rv 70 og på den enkelte bolig 

før det gis midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest på de 6 nye boenhetene. Tiltakene 

skal være basert på Rapport 413697-1,datert 

november 2014, fra Muticonsult. Støynivå på 

uteoppholdsarealer og utenfor rom for støy-

følsom bruk skal ikke overstige Lden 55 dB. 

Støynivå utenfor soverom skal mellom kl. 23. 

00 – 07.00 ikke overstige L5AF 70 dB. Ved 

søknad om byggetillatelse må det dokumente-

res hvordan det oppnås tilfredsstillende 

støyforhold i tråd med denne bestemmelsen. 

4.2. Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet 

og støyskjermet før det gis midlertidig 

Fullført. 
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brukstillatelse eller ferdigattest på de 6 nye 

boenhetene. Støyskjermingen skal være basert 

på Rapport 413697-1, datert november 2014, 

fra Multiconsult. Støynivået på minst halvpar-

ten av 

lekeplassen skal ikke overstige Lden 55 dB. 

Lekeapparater skal fortrinnsvis plasseres på 

den 

minst støyutsatte delen av lekeplassen. 

BYRÅ 14/146 Dispensasjon fra regulerings-

plan – søknad om bygging av 

adkomstveg til hytter på 

eiendommen 151/2 

Erik Bodin I medhold av Plan – og bygningslovens § 19-

2 gir Oppdal kommune dispensasjon fra 

reguleringsplanen for Detli-Horvli hytteområ-

de og tillater at det kan bygges adkomstveg 

som 

omsøkt. Dispensasjonen gis fordi tiltaket 

medfører begrensede terrenginngrep, og ikke 

medfører negative konsekvenser for utøvelse 

av landbruksnæring. Det kan ikke sees at 

dispensasjonen medfører at hensynene bak 

reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt. 

Fordelen med å få veiatkomst til hyttene langs 

veien anses som langt større enn ulempene. 

Byggetillatelse for tiltaket behandles av 

administrasjonen etter at dispensasjonsvedtak 

er fattet. 

Fullført. 

BYRÅ 14/147 Høring – forslag om å opphe-

ve konsesjonsloven og boplik-

ten 

Gro Aalbu Oppdal kommune støtter ikke forslag om 

oppheving av konsesjonsloven av 

28.november 2003, samt mindre endringer i 

odelsloven av 28.juni 1974. Konsesjonsloven 

er et nyttig verktøy og regelverk for å styrke 

bosetting og god arealforvaltning i vår kom-

mune. Arbeidsomfang og evt. ulemper loven 

medfører utgjør lite, veid opp mot ryddighet 

og nytteverdien av loven. 

Fullført. 

BYRÅ 14/148 Søknad om fradeling av 

festetomt gnr. 181 bnr. 1 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og 

bygningslovens § 20-1 bokstav m, gis tillatel-

se til fradeling av ca 1 da skogsmark fra 

eiendommen Ålbu gnr 191 bnr 1 som fritids-

eiendom. Eiendommens plassering tilsvarer 

tidligere punktfeste med festenr. 2, og innen-

for det området som er vist som byggeområde 

fritid i gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket begrunnes med at omsøkte deling er 

i samsvar med godkjent disposisjonsplan, og 

formålet er i samsvar med overordna plan for 

området. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

Fullført. 

BYRÅ 14/149 Søknad om arealoverføring for 

utbedring av busslommer ved 

Vognill – gnr 245 bnr 1 i 

Oppdal 

Ragnhild Eklid Oppdal kommune gir med hjemmel i Jordlo-

vens §§ 9 og 12 tillatelse til omdisponering og 

fradeling av ca 490 m² dyrka mark og anna 

areal fra eiendommen Thyve gnr 245 bnr 1. 

Det gis 

også med hjemmel i Jordlovens §9 tillatelse 

til omdisponering av ca 200 m² dyrka mark 

for 

midlertidig erverv i 1 år fra anleggsstart. 

Oppdal kommune gir med hjemmel i Plan- og 

bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for utvidelse av 

busslommer, dette i samsvar med vedlagt kart 

datert 28.05.2014. Delingen anses å være 

forsvarlig ut ifra at holdeplasser for buss er 

viktig for trafikksikkerheten i området. Tilta-

Fullført 
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ket innebærer derfor et betydelig samfunns-

nyttig formål. Det settes som vilkår at de 200 

m² dyrka mark for midlertidig erverv er 

tilbakeført til fulldyrka mark senest 1 år fra 

anleggsstart. Det settes også som vilkår at 

arealet på ca 490 m² 

sammenføyes med vegparsell gnr 1070 bnr 8 

og 9. Prinsippene i NML §§ 8-12 anses 

ivaretatt. 

BYRÅ 14/150 Søknad om arealoverføring for 

utbedring av busslomme ved 

Vognill – gnr 247 bnr 1 

Ragnhild Eklid Oppdal kommune gir med hjemmel i Jordlo-

vens §§ 9 og 12 tillatelse til omdisponering og 

fradeling av ca 150 m² dyrka mark og veigrøft 

fra eiendommen Thyve gnr 247 bnr 1. Det gis 

også med hjemmel i Jordlovens §9 tillatelse 

til omdisponering av ca 60 m² dyrka mark for 

midlertidig erverv i 1 år fra anleggsstart. 

Oppdal kommune gir med hjemmel i Plan- og 

bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for utvidelse av 

busslomme, dette i samsvar med vedlagt kart 

datert 28.05.2014. Delingen anses å være 

forsvarlig ut ifra at holdeplass for buss er 

viktig for trafikksikkerheten i området. Tilta-

ket innebærer derfor et betydelig samfunns-

nyttig formål. Det settes som vilkår at de 60 

m² dyrka mark for midlertidig erverv er 

tilbakeført til fulldyrka mark senest 1 år fra 

anleggsstart. Det settes også som vilkår at 

arealet på ca 150 m² 

sammenføyes med vegparsell gnr 1070 bnr 8 

og 9. Prinsippene i NML §§ 8-12 anses 

ivaretatt. 

Fullført 

BYRÅ 14/151 Søknad om deling av eien-

dommen Hoel gnr. 85 bnr. 1 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet viser til jordlovens § 12, samt 

Plan -og bygningsloven §20-1 bokstav m og 

tillater fradeling av skogteigen «Bynaskog» 

bestående av 42 dekar furuskog fra Hoel gnr. 

85 

bnr. 1 i Oppdal, med formål tilleggsskog til 

Vollenget gnr. 39, bnr. 8 i Oppdal. Det settes 

som vilkår for fradelingen at tilleggsskogen 

blir sammenføyd med kjøperens landbruksei-

endom gnr. 39, bnr. 8. Tillatelsen begrunnes 

med at omsøkte deling bidrar til en driftsmes-

sig god løsning, og bidrar til å styrke motta-

kereiendommen. Delingen går ikke ut over de 

interessene som delingsvilkårene skal verne. 

Fullført. 

BYRÅ 14/152 Søknad om deling av land-

brukseiendommen Breen gnr 

181 bnr 2 – tilleggsareal 

fritidseiendom 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet imøtekommer delvis søknaden, 

og gir med hjemmel i Plan- og bygningsloven 

§§ 19 og 20-1 og Jordlovens § 12, tillatelse til 

fradeling av ca 100 m2 lav bonitets lauvskog 

fra 

eiendommen Breen gnr. 181, bnr. 2. Arealet 

går fram av vedlagt kart datert 1.12.2014. 

Formålet 

er tilleggsareal til eiendom gnr. 181, bnr. 46. 

Vedtaket begrunnes med at delingen anses å 

være forsvarlig ut i fra landbruksfaglige 

hensyn, og at det ut i fra hensynet til ryddige 

og oversiktlige eiendomsforhold er ønskelig 

at bygninger inkludert takutstikk ligger innen-

for tomtegrensene på den eiendommen de 

tilhører. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

Fullført. 
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Det settes som vilkår for fradelingen at til-

leggsarealet sammenføyes med eksisterende 

fritidseiendom gnr. 181, bnr. 46. 

BYRÅ 14/153 Søknad om deling av eien-

dommen Stenan gnr 271 bnr 3 

– tilleggsareal fritidstomt. 

Søker: Christin G. Gjønnes og 

Tore Gjønnes 

Gro Aalbu Bygningsrådet avslår med hjemmel i Jordlo-

vens § 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1 

bokstav m, søknad om fradeling av 480 m2 

fra Stenan gnr 271 bnr 3 som tilleggsareal til 

fritidstomt gnr 271 bnr 141. Avslaget begrun-

nes med at størrelsen på eksisterende tomt 

godt ivaretar de funksjoner en fritidstomt skal 

ha, også inkludert evt. utviding av bebyggelse 

innenfor de rammer kommuneplanens areal-

del gir for bygging i Gjevilvassdalen. Tiltaket 

gir en unødvendig inngripen i utmarksbeite-

arealene i Gjevilvassdalen.  

Prinsippene i NML § 8-12 anses ivaretatt. 

Avslaget er påklaget.  

Bygningsrådet opprettholdt 

sitt vedtak i sak 15/11. 

Oversendt Fylkesmannen 

for endelig behandling. 
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DRUT 14/12 Ny E6 Oppdal sen-

trum,Utsmykning i rundkjø-

ringen ved skysstasjonen  

Jan Kåre Husa Driftsutvalget ønsker at Oppdal kommune 

deltar med 2 representanter i en komité sam-

men med 

Statens vegvesen for å velge utsmykning i 

rundkjøringen E6 X Rv70 ved skysstasjonen. 

Som politisk representant i komitéen, velges 

leder i driftsutvalget Arnt Nerhoel. 

 

Fullført 

DRUT 14/13 Søknad om å utprøve vars-

lings- og lokaliseringstekno-

logi i omsorgssektoren i 

Oppdal 

Frøydis Lind-

strøm 

Driftsutvalget gir sin tilslutning til prosjektet 

som beskrevet. Enhetsleder ved sykehjem og 

hjemmetjenesten legger frem en prosjekteva-

luering til driftsutvalget etter endt prosjektpe-

riode. 

Ikke fullført 

DRUT 14/14 Offentlig tilskudd til private 

barnehager 2014 

Ingeborg Sætrom Driftsutvalget tar til etterretning at tilskudd til 

private barnehager for 2014 tildeles i tråd med 

pkt 1-6 nedenfor: 

1. Kommunalt tilskudd til de private barneha-

gene tildeles med grunnlag i vedtatte 

tilskuddssatser per heltidsplass beregnet etter 

hva tilsvarende kommunale barnehager i 

gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd. 

2. Kommunalt tilskudd fra og med 01.01.2014 

til og med 31.03.2014 er beregnet etter 

antall barn, barnas alder og oppholdstid i den 

enkelte barnehage per 15.12.2013. 

3. Kommunalt tilskudd fra og med 01.04.2014 

til og med 30.09.2014 er beregnet etter 

antall barn, barnas alder og oppholdstid i den 

enkelte barnehage per 15.03.2014. 

4. Kommunalt tilskudd fra og med 01.10.2014 

til og med 31.12.2014 er beregnet etter 

antall barn, barnas alder og oppholdstid i den 

enkelte barnehage per 15.09.2014. 

5. Tildelingen er i samsvar med Rundskriv 

Udir-6-2013 Forskrift om likeverdig behand-

ling 

ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-

kommunale barnehager. 

6. Utbetaling skjer etter vedlagt beregninger 

av offentlig tilskudd til private barnehager 

01.01.2014-31.03.2014, 01.04.2014-

30.09.2014 og 01.10.2014-31.12.2014. 

Fullført 

DRUT 14/15 Budsjett 2015 – uttalelse fra 

driftsutvalget 

Leidulf Skarbø Driftsutvalget tar rådmannens budsjettforslag 

for 2015 til orientering. 

Fullført 

DRUT 14/16 Strategiplan for folkehelse i 

Oppdal kommune 

Vigdis L. Thun 1. Formål med planen: 

Folkehelsearbeidet i Oppdal kommune skal 

fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å 

forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 

eller lidelse. Folkehelsearbeidet skal bygge på 

fem grunnleggende prinsipp: 

 

 

 

- var - prinsippet 

 

Disse fem grunnleggende prinsippene skal 

gjenspeile seg i strategivalg og i hvordan vi 

Ikke fullført 
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arbeider for: 

- og nærmiljøer 

- og 

skolealder 

 

 

2. Mandatet: 

Prosjektgruppa skal legge opp til bred med-

virkning med utviklende prosesser som skal 

skape engasjement og utvikling i folkehelse-

arbeidet, slik at det danner et godt grunnlag 

for utarbeidelse av strategiplanen for folke-

helse i Oppdal. 

3. Det blir satt ned ei prosjektgruppe med 

følgende medlemmer: 

ganisasjonssjef 

l-

se/Enhetsleder plan og forvaltning 

l-

teknikk 

bygge sak 

 

 

 Ingeborg Sætrom, Barnehagekoordinator 

 Vigdis L Thun, Folkehelsekoordinator 

Folkehelsekoordinator er sekretær og leder 

arbeidet i samarbeid med organisasjonssjef. 

4. Strategiplanen for folkehelse ferdigstilles 

og godkjennes i kommunestyret november 

2015 

Driftsutvalget ber prosjektgruppa om å vurde-

re å trekke inn representanter for frivillige lag 

og foreninger i prosjektgruppa og/eller ar-

beidsgruppene. 

 

 


