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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Saksopplysninger 

Rådmannen har basert budsjettforslaget sitt på regjeringens forslag til statsbudsjett. Med en 

mindretallsregjering må det kunne påregnes noen justeringer av kommuneopplegget. Disse vil 

rådmannen bistå med å tallfeste underveis i den politiske prosessen med budsjettet. 

 

Kirkelig fellesråd har på vanlig måte ikke vært involvert i rådmannens budsjettutforming. Fellesrådet 

har i brev av 9. og 21. oktober 2015 gjort kommunen kjent med utfordringer både for drifts- og 

investeringsbudsjettet. De økninger som fellesrådet ber om er ikke tatt inn i rådmannens budsjettforslag. 

For at formannskapet skal være kjent med disse behovene er de to brevene vedlagt saken.    

 

Rådmannens tilråding 

Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet 

til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å 

stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 

 

2. Godtgjørelsen til ordføreren i 2016 fastsettes til kr 828.000,- i henhold til reglement for folkevalgte 

vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme 

reglement. 

 

3. Driftsbudsjettet for 2016 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s.54 og 

55. 

 



4. Investeringsbudsjettet for 2016 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 

55. 

 

5. Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes som vist på budsjettforslagets s. 17 til følgende: 

 Små barn Store barn 

Tilskudd til drift 197 422 96 699 

Kapitaltilskuddet skal følge de nasjonale satsene. 

 

6. I 2016 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: 

 Låneramme Avdragstid Avdragsform 

Forvaltningslån til videre utlån 7 000 000 25 år Annuitet 

Finansiering av investeringer 18 671 000 20 år Serie 

Egenkapitalinnskudd i KLP 1 397 000 20 år Serie 

 

 

7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2016 i hele 

Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanene 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: 

 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde 

boligheindommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,9 promille. 

 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse 

grunneiendommer til 2,0 promille. 

 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 450.000 pr selvstendig 

boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. 

 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: 

 Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (§ 7 

bokstav a) 

 Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av 

kulturminneloven (§ 7 bokstav b) 

 Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring (§ 7 bokstav c) 

 

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatten i 2016. Halvparten av utskrevet 

skatt skal betales hver termin. 

 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.11.2015  

 



Behandling 

Uttalelse fra bygningsrådet, sak 15/100 og driftsutvalget, sak 15/9 ble delt ut til formannskapet. 

I. 

SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende: 

1.Oppdal kommune går i dialog med dagens bidragsytere til løypene i Storlidalen og stamløypenettet 

med mål om å innlemme Storlidalen i stamløypenettet i Oppdal. 

 

2. Lønset idrettslag mottar kr. 100.000,- i støtte for å utbedre skitraseen mellom Stekerhaugen – 

Ångarden. Summen belastes Infrastrukturfondet.   

 

II. 

Formannskapet  v/ ordf. Kirsti Welander satte fram følgende verbalforslag: 

 

Det vises til vedtak i sak 33/2013 Skisseprosjekt for ny idrettshall i kommunestyret i Oppdal 

 

Kommunestyret viser til arbeidsgruppens rapport om ny idrettshall, og ser seg ikke i stand til å 

prioritere prosjektet i den kommende planperioden. Derfor oppfordres Sør- Trøndelag 

Fylkeskommune til å etablere sin egen idrettshall i forbindelse med Oppdal videregående skole. 

 

Det vises til vedtak i sak 60/2015 Handlingsplan for 2016 – 2019; kommunestyret i Oppdal: 

«Det vises til at Oppdal videregående skole vurderer å bygge egen gymsal, og fotballgruppa i 

Oppdal har arbeidet med konkrete planer om en flerbrukshall. 

 

For å kunne legge til rette for at flere kan delta i organisert idrett, trengs det mer kapasitet i 

idrettshall/gymsal etter skoletid og i helgene. I tillegg har både Aune skole, Oppdal 

ungdomsskole og Oppdal videregående skole behov for mer tid i idrettshall i skoletiden enn det 

som er mulig å få til i dag. 

 

Kommunestyret ser det som viktig at Oppdal kommune samarbeider med fylkeskommunen og 

fotballgruppa i Oppdal/Idrettsrådet for om mulig å utarbeide felles plan for en ny 

idrettshall/flerbrukshall i tilknytning til idrettsanlegget/skolene i sentrum.» 

Det vises til vedtak i sak 45/15 Strategiplan 2016 – 2019, Utfordringsdokument; fylkestinget i Sør-

Trøndelag:  

«Tillegg under Fylkeskommunen vil:  

Delta i en arbeidsgruppe i regi av Oppdal kommune, sammen med idrettslag og kommunen for å 

se på muligheten for å realisere en idrettshall. Gruppa skal jobbe med innhold, plassering og 

totalt behov, og de ulike aktørers mulige økonomiske bidrag samt totalkostnad for prosjektet. 

Grunnlaget fra fylkeskommunens side er vårt behov for trening/gymareal ved den videregående 

skole og dagens leieavtale.» 

 

Det vises til fylkesrådmannens innstilling i sak 54/15 Skolebruksplan 4 – fase 2 som skal behandles i 

Komite for Opplæring og Tannhelse 25. november 2015.  I saken foreslår fylkesrådmannen følgende:  

 

«Videre arbeid med utviklingsplan for Oppdal vgs avventes til utredning om eventuell ny 

idrettshall på Oppdal er gjennomført.»  

 



Kommunestyret i Oppdal ber rådmannen om å gjenoppta arbeidet med et skisseprosjekt for bygging av 

ny idrettshall i Oppdal. Til arbeidet inviteres representanter fra fylkeskommunen og idrettsrådet i 

Oppdal. Skisseprosjektet legges frem i forbindelse med behandlingen av handlingsplanen våren 2016. 

Med utgangspunkt i skisseprosjektet fra 2013 (kommunestyresak 33/2013) skal rådmannen videreføre 

prosjektet på følgende måte: 

 Etter behov foreta justeringer av behovsbeskrivelse og løsningsalternativer, herunder foreslå 

lokalisering 

 Kalkulere investerings- og driftskostnader på nytt 

 Avklare om det er kommunen eller fylkeskommunen som skal være prosjektansvarlig og eier av 

bygget 

 Avklare hvordan investeringen og driften kan finansieres, herunder fordeling mellom 

kommunen og fylkeskommunen  

 Avklare hvilken betydning ny idrettshall får for avtale mellom Oppdal kommune og 

Fylkeskommunen om drift av gammel idrettshall 

Kostnadene med arbeidet skal dekkes innenfor driftsrammene til tekniske tjenester i 2016-budsjettet.  

 

III. 

Venstre v/Trygve Sande foreslo følgende: 

 

I forbindelse med avslag av medlemskap i LiO, vil rådmannen, i dialog med legene, sette ned et utvalg 

som skal utrede dagens ordning opp mot en samlokalisering av legene. Her bør de alternative 

plasseringene ved ODMS, Oppdal helsesenter eller eksisterende privat bygningsmasse vurderes. 

 

Det avsettes 150.000 fra infrastrukturfondet til denne jobben. Evt. ubenyttede midler tilbakeføres. 

 

IV. 

Formannskapet  v/ Heidi Pawlik Carlson foreslo følgende: 

 

Nulltoleranse mot mobbing. 

Rapporter viser at det ikke er høy forekomst av mobbing i Oppdalsskolene, men vedtaket i 

kommunestyret er nulltoleranse, et mål som ennå ikke er oppnådd. Formannskapet merker seg det gode 

arbeidet mot mobbing som gjøres i Oppdalsskolen, og ønsker at det videreføres og evt. styrkes. 

 

V. 

Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende: 

 

Det omdisponeres 1 million kroner fra sentrumsutviklingsspotten til renovering av dekket på 

friidrettsbanen i 2016. 

 



VI. 

Formannskapet v/ Trygve Sande foreslo følgende: 

Det bevilges 55.000 fra Flyktningefondet til Oppdal Frivilligsentral i 2016. Disse midlene øremerkes 

integreringsarbeid. Beløpet søkes videreført og innarbeidet i handlingsprogrammet f.o.m.  2017. 

 

VII. 

Formannskapet v/ Bjørg Marit Sæteren satte fram følgende 

verbalforslag: 

Oppdal ungdomsskole har ingen kantine. De får dekket sine kantinebehov ved å benytte kulturhuset og 

butikker i sentrum. Dette er ingen god løsning med tanke på trafikksikkerhet, kosthold (folkehelse) og 

miljø. Ungdomsskolen ønsker derfor egen kantine. Ved Oppdal Distriktsmedisinske Senter (ODS) 

ligger det kantine og kjøkken som ikke blir benyttet i dag. Siden Oppdal kommune har eierandeler i 

ODS ønsker vi at kommunen utreder muligheten for å ta i bruk disse arealene til kantine for 

ungdomsskolen. Eventuelt iverksette en prøveordning. 

 

 

Innstilling 

 

Formannskapet tar enst. driftsutvalgets og bygningsrådets vedtak til orientering. 

 

Forslag nr. I v/ B.M. Sæteren ble enst. vedtatt. 

Forslag nr. II v/ formannskapet ble enst. vedtatt. 

Forslag nr. III v/ T. Sande falt med 1 mot 6 stemmer.  (m.tall T.Sande) 

Forslag nr. IV v/ formannskapet ble enst. vedtatt. 

Forslag nr. V v/ T. Sande falt med 1 mot 6 stemmer.  (m.tall T.Sande) 

Forslag nr. VI v/ formannskapet ble enst. vedtatt. 

Forslag nr. VII v/ formannskapet ble enst. vedtatt. 

 

Rådmannens tilråding med vedtatte endringer ble enst. tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling blir som følger: 

 

1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er 

knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer 

myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 

 

2. Godtgjørelsen til ordføreren i 2016 fastsettes til kr 828.000,- i henhold til reglement for 

folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til 

samme reglement. 

 

3. Driftsbudsjettet for 2016 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s.54 

og 55. 

 

4. Investeringsbudsjettet for 2016 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på 

budsjettforslagets s. 55. 



 

5. Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes som vist på budsjettforslagets s. 17 til 

følgende: 

 Små barn Store barn 

Tilskudd til drift 197 422 96 699 

Kapitaltilskuddet skal følge de nasjonale satsene. 

 

6. I 2016 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: 

 Låneramme Avdragstid Avdragsform 

Forvaltningslån til videre 

utlån 

7 000 000 25 år Annuitet 

Finansiering av investeringer 18 671 000 20 år Serie 

Egenkapitalinnskudd i KLP 1 397 000 20 år Serie 

 

 

7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2016 i 

hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanene 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: 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde 

boligheindommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,9 promille. 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse 

grunneiendommer til 2,0 promille. 

 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 450.000 pr selvstendig 

boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. 

 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: 

Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (§ 7 bokstav 

a) 

Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av 

kulturminneloven (§ 7 bokstav b) 

Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring (§ 7 bokstav c) 

 

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatten i 2016. Halvparten av utskrevet 

skatt skal betales hver termin. 

 

8. Oppdal kommune går i dialog med dagens bidragsytere til løypene i Storlidalen og 

stamløypenettet med mål om å innlemme Storlidalen i stamløypenettet i Oppdal. 

 

9. Lønset idrettslag mottar kr. 100.000,- i støtte for å utbedre skitraseen mellom Stekerhaugen – 

Ångarden.  Summen belastes Infrastrukturfondet. 

 

10. Det bevilges kr 55.000 fra Flyktningefondet til Oppdal Frivilligsentral i 2016. Disse midlene 

øremerkes integreringsarbeid. Beløpet søkes videreført og innarbeidet i handlingsprogrammet 

f.o.m.  2017. 

 

Vedtatte verbalforslag: 

 

o Det vises til vedtak i sak 33/2013 Skisseprosjekt for ny idrettshall i kommunestyret i  Oppdal: 



 

Kommunestyret viser til arbeidsgruppens rapport om ny idrettshall, og ser seg ikke i stand til å 

prioritere prosjektet i den kommende planperioden. Derfor oppfordres Sør- Trøndelag 

Fylkeskommune til å etablere sin egen idrettshall i forbindelse med Oppdal videregående skole. 

 

Det vises til vedtak i sak 60/2015 Handlingsplan for 2016 – 2019; kommunestyret i Oppdal: 

«Det vises til at Oppdal videregående skole vurderer å bygge egen gymsal, og fotballgruppa i 

Oppdal har arbeidet med konkrete planer om en flerbrukshall. 

 

For å kunne legge til rette for at flere kan delta i organisert idrett, trengs det mer kapasitet i 

idrettshall/gymsal etter skoletid og i helgene. I tillegg har både Aune skole, Oppdal 

ungdomsskole og Oppdal videregående skole behov for mer tid i idrettshall i skoletiden enn det 

som er mulig å få til i dag. 

 

Kommunestyret ser det som viktig at Oppdal kommune samarbeider med fylkeskommunen og 

fotballgruppa i Oppdal/Idrettsrådet for om mulig å utarbeide felles plan for en ny 

idrettshall/flerbrukshall i tilknytning til idrettsanlegget/skolene i sentrum.» 

Det vises til vedtak i sak 45/15 Strategiplan 2016 – 2019, Utfordringsdokument; fylkestinget i 

Sør-Trøndelag:  

«Tillegg under Fylkeskommunen vil:  

Delta i en arbeidsgruppe i regi av Oppdal kommune, sammen med idrettslag og kommunen for å 

se på muligheten for å realisere en idrettshall. Gruppa skal jobbe med innhold, plassering og 

totalt behov, og de ulike aktørers mulige økonomiske bidrag samt totalkostnad for prosjektet. 

Grunnlaget fra fylkeskommunens side er vårt behov for trening/gymareal ved den videregående 

skole og dagens leieavtale.» 

 

Det vises til fylkesrådmannens innstilling i sak 54/15 Skolebruksplan 4 – fase 2 som skal 

behandles i Komite for Opplæring og Tannhelse 25. november 2015.  I saken foreslår 

fylkesrådmannen følgende:  

 

«Videre arbeid med utviklingsplan for Oppdal vgs avventes til utredning om eventuell ny 

idrettshall på Oppdal er gjennomført.»  

 

Kommunestyret i Oppdal ber rådmannen om å gjenoppta arbeidet med et skisseprosjekt for 

bygging av ny idrettshall i Oppdal. Til arbeidet inviteres representanter fra fylkeskommunen og 

idrettsrådet i Oppdal. Skisseprosjektet legges frem i forbindelse med behandlingen av 

handlingsplanen våren 2016. 

Med utgangspunkt i skisseprosjektet fra 2013 (kommunestyresak 33/2013) skal rådmannen 

videreføre prosjektet på følgende måte: 

 Etter behov foreta justeringer av behovsbeskrivelse og løsningsalternativer, herunder foreslå 

lokalisering 

 Kalkulere investerings- og driftskostnader på nytt 

 Avklare om det er kommunen eller fylkeskommunen som skal være prosjektansvarlig og eier av 

bygget 

 Avklare hvordan investeringen og driften kan finansieres, herunder fordeling mellom 

kommunen og fylkeskommunen  

 Avklare hvilken betydning ny idrettshall får for avtale mellom Oppdal kommune og 

Fylkeskommunen om drift av gammel idrettshall 

Kostnadene med arbeidet skal dekkes innenfor driftsrammene til tekniske tjenester i 2016-budsjettet.  

 



o Nulltoleranse mot mobbing. 

 

Rapporter viser at det ikke er høy forekomst av mobbing i Oppdalsskolene, men vedtaket i 

kommunestyret er nulltoleranse, et mål som ennå ikke er oppnådd. Formannskapet merker seg det gode 

arbeidet mot mobbing som gjøres i Oppdalsskolen, og ønsker at det videreføres og evt. styrkes. 

 

o Oppdal ungdomsskole har ingen kantine. De får dekket sine kantinebehov ved å benytte 

kulturhuset og butikker i sentrum. Dette er ingen god løsning med tanke på trafikksikkerhet, kosthold 

(folkehelse) og miljø. Ungdomsskolen ønsker derfor egen kantine. Ved Oppdal Distriktsmedisinske 

Senter (ODS) ligger det kantine og kjøkken som ikke blir benyttet i dag. Siden Oppdal kommune har 

eierandeler i ODS ønsker vi at kommunen utreder muligheten for å ta i bruk disse arealene til kantine 

for ungdomsskolen. Eventuelt iverksette en prøveordning. 

 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2015  

 

Behandling 

 

Følgende ble utsendt til kommunestyret før møtet: 

 

Uttalelser fra eldrerådet, sak 15/8, råd for funksjonshemmede, sak 15/3, Oppdal ungdomsråd, sak 15/5 

og AMU, sak 15/3. 

I tillegg ble skriv fra Oppdal Ressurs dat. 14.12.15 utdelt.   

 

 

John Torve ba kommunestyret ta stilling til hans habilitet i saken. 

I. 

AP v/ Tor Snøve foreslo følgende: 

Tilleggsforslag til punkt 8. i formannskapets innstilling: 

 

Oppdal kommune bidrar årlig med kr. 10 000,- til Storlidalen løypelag for å dekke deler av utgiften. 

Løypene i Gjevilvassdalen blir sannsynligvis ikke tråkket i kommende sesong.  Det overføres derfor kr. 

50 000,- som tilskudd til Lønset idrettslag for sesongen 2015/16. Tilskuddet finansieres fra midler satt 

av til stamløypenettet. 

 

II. 

AP v/ Trond Mesloe foreslo følgende: 

 

Oppdal kommune bevilger kr 60.000 til det lokale studiesenteret til dekning av medlemsavgift til 

Studiesenteret.no.  Beløpet dekkes av næringsfondet.  Et tilsvarende beløp søkes lagt inn i framtidig 

handlingsplan.  Det lokale studiesenteret sender årlig rapport om aktiviteten til kommunestyret. 

 



III 

KrF v/ Heidi Pawlik Carlson foreslo følgende: 

 

A. 

- pkt 10 i formannskapets innstilling; 

Siste setning tas ut og endres til: 

Retningslinjer for flyktningefondet utarbeides før det tas stilling til om støtten skal tas inn i 

handlingsprogrammet.  

 

 

B. 

Verbalforslag siste kulepkt. i formannskapets innstilling 

 

- Tillegg tilslutt: 

Utredningen skal være ferdig for en evt prøveordning til oppstart skoleåret 2016/2017. 
 

IV 

Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende: 

 

A.  

I forbindelse med avslag av medlemskap i LiO, vil rådmannen utrede dagens ordning opp mot 

kommunale legevaktlokaler med skiftestue. Legene og andre berørte helsearbeidere tas med på råd. 

 

B.  

Det settes av 1 million fra infrastrukturfondet til forskotteringa av renovering av dekket på 

friidrettsbanen i 2016. Samtidig undersøkes muligheten for tilskudd av tippemidler. 

V. 

SP v/ Ola Skarsheim foreslo følgende: 

 

Kommunestyret vedtar at det bevilges inntil kr. 1.7 mill til oppsetting av naturstenmur på Oppdal 

kirkegård over kommunenes investeringsbudsjett.  Investeringen finansieres gjennom lånopptak.  

Finansiering innarbeides  ved behandling av handlingsprogrammet 2016.  

 

VI. 

SP v/ Arne Braut foreslo følgende: 

 

Verbalforslag A: 

 

Trønderbane. 



Kommunestyret vil understreke viktigheten av å videreutvikle togtilbudet til og fra Oppdal. 

Selv om statistikken viser en positiv øking på morgentoget på Trønderbanen til Trondheim er en kjent 

med at NBS er bekymret for trafikkgrunnlaget på Trønderbanen fra Oppdal.  

Når en ser dette i sammenheng med at det arbeides med å få NSB til å sette inn et av de nye Flirt 74 

togsett på strekningen Oppdal – Trondheim er det viktig at flest mulig benytter seg av det togtilbudet 

som eksisterer i dag.  

Kommunestyret vil derfor henstille til at rådmannen setter i gang tiltak for at politikere og 

kommuneansatte i størst mulig grad benytter seg av togtilbudet i forbindelse med tjenestereiser til og fra 

Trondheim og øvrige tjenestereiser der det er hensiktsmessig med tog.  Dette for å bidra til å sikre 

trafikkgrunnlaget på Trønderbanen og samtidig også muligheter for redusere kommunenes kostnader i 

forbindelse med tjenestereiser. Kommunestyret vil be om tilbakemelding på aktuell tiltak i første 

tertialrapport 2016. 

 

 

Verbalforslag B: 

 

Kommunestyret vil be om at rådmannen i forbindelse med forberedelse til budsjett for 2017 legger til 

rette for at: -Forskrifter for gebyrregulativ- avfallshåndtering - husholdningsavfall, -Forskrifter for 

husholdningsavfall og avfallsgebyr, -Forskrifter for gebyrregulativ slamgebyr og -Forskrifter for vann 

-og avløpsgebyrer og gebyrregulativ blir gjennomgått og behandlet i driftsutvalget og at - Forskrift for 

gebyrregulativ – plan og forvaltning blir gjennomgått og behandlet i bygningsrådet før behandling i 

formannskap og kommunestyre.  

 

 

Vedtak 

 

John Torve ble enst. (24 st.) erklært habil i saken.  

 

Votering: 

 

Verbalforslag: 

 

H.P.Carlsons forslag nr. III,A falt med 2 mot 23 stemmer.  (M.tall: KrF, Frp) 

 

H.P. Carlsons forslag nr. III,B ble enst. vedtatt. 

 

T. Sandes forslag nr. IV,A ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer.  (M.tall: AP, KrF, H v/O.Mellemsæter) 

 

A. Brauts forslag nr. VI,A ble enst. vedtatt. 

 

A. Brauts forslag nr. VI,B ble vedtatt med 17 mot 8 stemmer.  (M.tall: AP v/E.Heggvold, 

A.G.Hoelsether,M.Snøve,T.Snøve,ordf. K.Welander, V v/T.Sande, KrF) 

 

Økonomiske forslag: 

 

T. Snøves forslag nr. I ble vedtatt med 24 mot 1 stemme.  (M.tall: Frp) 

 

T. Mesloes forslag nr. II ble enst. vedtatt. 

 

T. Sandes forslag nr. IV,B ble enst. vedtatt.   

 



O. Skarsheims forslag nr. V ble vedtatt med 17 mot 8 stemmer. (M.tall: AP 

v/ordf.K.Welander,T.Snøve,T.Mesloe,R.H.Skjevik,M.Snøve,A.Gulaker,E.Heggvold, KrF.) 

 

Formannskapets innstilling med de vedtatte endringer ble til slutt enst. vedtatt. 

 

 

Vedtaket blir som følger: 

 

 

1. 

Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til 

summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille 

enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 

 

2. 

Godtgjørelsen til ordføreren i 2016 fastsettes til kr 828.000,- i henhold til reglement for folkevalgte 

vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement. 

 

3. 

Driftsbudsjettet for 2016 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s.54 og 55. 

 

4. 

Investeringsbudsjettet for 2016 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 55. 

 

5. 

Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes som vist på budsjettforslagets s. 17 til følgende: 

 Små barn Store barn 

Tilskudd til drift 197 422 96 699 

Kapitaltilskuddet skal følge de nasjonale satsene. 

 

6. 

I 2016 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: 

 Låneramme Avdragstid Avdragsform 

Forvaltningslån til videre utlån 7 000 000 25 år Annuitet 

Finansiering av investeringer 18 671 000 20 år Serie 

Egenkapitalinnskudd i KLP 1 397 000 20 år Serie 

 

7. 

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2016 i hele 

Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanene 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: 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligheindommer, 

bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,9 promille. 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer 

til 2,0 promille. 

 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 450.000 pr selvstendig 

boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. 

 



Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: 

Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (§ 7 bokstav a) 

Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av 

kulturminneloven (§ 7 bokstav b) 

Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring (§ 7 bokstav c) 

 

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatten i 2016. Halvparten av utskrevet skatt 

skal betales hver termin. 

 

8. 

Oppdal kommune går i dialog med dagens bidragsytere til løypene i Storlidalen og stamløypenettet med 

mål om å innlemme Storlidalen i stamløypenettet i Oppdal. 

 

Oppdal kommune bidrar årlig med kr. 10 000,- til Storlidalen løypelag for å dekke deler av utgiften. 

Løypene i Gjevilvassdalen blir sannsynligvis ikke tråkket i kommende sesong.  Det overføres derfor kr. 

50 000,- som tilskudd til Lønset idrettslag for sesongen 2015/16. Tilskuddet finansieres fra midler satt 

av til stamløypenettet. 

 

9. 

Lønset idrettslag mottar kr. 100.000,- i støtte for å utbedre skitraseen mellom Stekerhaugen – Ångarden.  

Summen belastes Infrastrukturfondet. 

 

10. 

Det bevilges kr 55.000 fra Flyktningefondet til Oppdal Frivilligsentral i 2016. Disse midlene øremerkes 

integreringsarbeid. Beløpet søkes videreført og innarbeidet i handlingsprogrammet f.o.m.  2017. 

 

11. 

Oppdal kommune bevilger kr 60.000 til det lokale studiesenteret til dekning av medlemsavgift til 

Studiesenteret.no.  Beløpet dekkes av næringsfondet.  Et tilsvarende beløp søkes lagt inn i framtidig 

handlingsplan.  Det lokale studiesenteret sender årlig rapport om aktiviteten til kommunestyret. 

 

12. 

Det settes av 1 million fra infrastrukturfondet til forskotteringa av renovering av dekket på 

friidrettsbanen i 2016. Samtidig undersøkes muligheten for tilskudd av tippemidler. 

13. 

Kommunestyret vedtar at det bevilges inntil kr. 1.7 mill til oppsetting av naturstenmur på Oppdal 

kirkegård over kommunenes investeringsbudsjett.  Investeringen finansieres gjennom lånopptak.  

Finansiering innarbeides ved behandling av handlingsprogrammet 2016.  

 

Vedtatte verbalforslag: 

 

o Det vises til vedtak i sak 33/2013 Skisseprosjekt for ny idrettshall i kommunestyret i  Oppdal: 

 

Kommunestyret viser til arbeidsgruppens rapport om ny idrettshall, og ser seg ikke i stand til å 

prioritere prosjektet i den kommende planperioden. Derfor oppfordres Sør- Trøndelag 

Fylkeskommune til å etablere sin egen idrettshall i forbindelse med Oppdal videregående skole. 

 

Det vises til vedtak i sak 60/2015 Handlingsplan for 2016 – 2019; kommunestyret i Oppdal: 



«Det vises til at Oppdal videregående skole vurderer å bygge egen gymsal, og fotballgruppa i 

Oppdal har arbeidet med konkrete planer om en flerbrukshall. 

 

For å kunne legge til rette for at flere kan delta i organisert idrett, trengs det mer kapasitet i 

idrettshall/gymsal etter skoletid og i helgene. I tillegg har både Aune skole, Oppdal 

ungdomsskole og Oppdal videregående skole behov for mer tid i idrettshall i skoletiden enn det 

som er mulig å få til i dag. 

 

Kommunestyret ser det som viktig at Oppdal kommune samarbeider med fylkeskommunen og 

fotballgruppa i Oppdal/Idrettsrådet for om mulig å utarbeide felles plan for en ny 

idrettshall/flerbrukshall i tilknytning til idrettsanlegget/skolene i sentrum.» 

Det vises til vedtak i sak 45/15 Strategiplan 2016 – 2019, Utfordringsdokument; fylkestinget i 

Sør-Trøndelag:  

«Tillegg under Fylkeskommunen vil:  

Delta i en arbeidsgruppe i regi av Oppdal kommune, sammen med idrettslag og kommunen for å 

se på muligheten for å realisere en idrettshall. Gruppa skal jobbe med innhold, plassering og 

totalt behov, og de ulike aktørers mulige økonomiske bidrag samt totalkostnad for prosjektet. 

Grunnlaget fra fylkeskommunens side er vårt behov for trening/gymareal ved den videregående 

skole og dagens leieavtale.» 

 

Det vises til fylkesrådmannens innstilling i sak 54/15 Skolebruksplan 4 – fase 2 som skal 

behandles i Komite for Opplæring og Tannhelse 25. november 2015.  I saken foreslår 

fylkesrådmannen følgende:  

 

«Videre arbeid med utviklingsplan for Oppdal vgs avventes til utredning om eventuell ny 

idrettshall på Oppdal er gjennomført.»  

 

Kommunestyret i Oppdal ber rådmannen om å gjenoppta arbeidet med et skisseprosjekt for 

bygging av ny idrettshall i Oppdal. Til arbeidet inviteres representanter fra fylkeskommunen og 

idrettsrådet i Oppdal. Skisseprosjektet legges frem i forbindelse med behandlingen av 

handlingsplanen våren 2016. 

Med utgangspunkt i skisseprosjektet fra 2013 (kommunestyresak 33/2013) skal rådmannen 

videreføre prosjektet på følgende måte: 

 Etter behov foreta justeringer av behovsbeskrivelse og løsningsalternativer, herunder foreslå 

lokalisering 

 Kalkulere investerings- og driftskostnader på nytt 

 Avklare om det er kommunen eller fylkeskommunen som skal være prosjektansvarlig og eier av 

bygget 

 Avklare hvordan investeringen og driften kan finansieres, herunder fordeling mellom 

kommunen og fylkeskommunen  

 Avklare hvilken betydning ny idrettshall får for avtale mellom Oppdal kommune og 

Fylkeskommunen om drift av gammel idrettshall 

Kostnadene med arbeidet skal dekkes innenfor driftsrammene til tekniske tjenester i 2016-budsjettet.  

 

o Nulltoleranse mot mobbing. 

 

Rapporter viser at det ikke er høy forekomst av mobbing i Oppdalsskolene, men vedtaket i 

kommunestyret er nulltoleranse, et mål som ennå ikke er oppnådd. Formannskapet merker seg det gode 

arbeidet mot mobbing som gjøres i Oppdalsskolen, og ønsker at det videreføres og evt. styrkes. 

 



o Oppdal ungdomsskole har ingen kantine. De får dekket sine kantinebehov ved å benytte kulturhuset 

og butikker i sentrum. Dette er ingen god løsning med tanke på trafikksikkerhet, kosthold (folkehelse) 

og miljø. Ungdomsskolen ønsker derfor egen kantine. Ved Oppdal Distriktsmedisinske Senter (ODS) 

ligger det kantine og kjøkken som ikke blir benyttet i dag. Siden Oppdal kommune har eierandeler i 

ODS ønsker vi at kommunen utreder muligheten for å ta i bruk disse arealene til kantine for 

ungdomsskolen. Eventuelt iverksette en prøveordning. 

Utredningen skal være ferdig for en evt. prøveordning til oppstart skoleåret 2016/2017.  

 

o I forbindelse med avslag av medlemskap i LiO, vil rådmannen utrede dagens ordning opp mot 

kommunale legevaktlokaler med skiftestue. Legene og andre berørte helsearbeidere tas med på råd. 

 

o Trønderbane 

Kommunestyret vil understreke viktigheten av å videreutvikle togtilbudet til og fra Oppdal. 

Selv om statistikken viser en positiv øking på morgentoget på Trønderbanen til Trondheim er en kjent 

med at NBS er bekymret for trafikkgrunnlaget på Trønderbanen fra Oppdal.  

Når en ser dette i sammenheng med at det arbeides med å få NSB til å sette inn et av de nye Flirt 74 

togsett på strekningen Oppdal – Trondheim er det viktig at flest mulig benytter seg av det togtilbudet 

som eksisterer i dag.  

Kommunestyret vil derfor henstille til at rådmannen setter i gang tiltak for at politikere og 

kommuneansatte i størst mulig grad benytter seg av togtilbudet i forbindelse med tjenestereiser til og fra 

Trondheim og øvrige tjenestereiser der det er hensiktsmessig med tog.  Dette for å bidra til å sikre 

trafikkgrunnlaget på Trønderbanen og samtidig også muligheter for redusere kommunenes kostnader i 

forbindelse med tjenestereiser. Kommunestyret vil be om tilbakemelding på aktuell tiltak i første 

tertialrapport 2016. 

 

o Kommunestyret vil be om at rådmannen i forbindelse med forberedelse til budsjett for 2017 legger til 

rette for at: -Forskrifter for gebyrregulativ- avfallshåndtering - husholdningsavfall, -Forskrifter for 

husholdningsavfall og avfallsgebyr, -Forskrifter for gebyrregulativ slamgebyr og -Forskrifter for vann 

-og avløpsgebyrer og gebyrregulativ blir gjennomgått og behandlet i driftsutvalget og at - Forskrift for 

gebyrregulativ – plan og forvaltning blir gjennomgått og behandlet i bygningsrådet før behandling i 

formannskap og kommunestyre. 

 

 

 

 


