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Kommuneregnskapet 

 

Hovedtall 

Ved utgangen av 1. tertial viste regnskapet et negativt 

netto driftsresultat på 5,1 mill. Dette var 4,8 mill svake-

re enn på samme tidspunkt i fjor. For 1. tertial var det 

budsjettert med et negativt driftsresultat på 3,9 mill. 

Regnskapet var altså 1,2 mill svakere. 

I forhold til samme tidspunkt i fjor hadde driftsinntek-

tene økt med 3,5 mill (2,4%), mens driftsutgiftene  økte 

med 8,9 mill (6,4%). I første tertial hadde kommunen 

en netto finansutgift på 6,4 mill mot 7,2 mill i periode-

budsjettet og 7,0 mill for ett år siden. 

Det var påløpt 3,2 mill i investeringsutgifter ved ut-

gangen av 1. tertial, mot 20,0 mill på samme tidspunkt i 

fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 355,0 mill, 

mot 354,2 mill ved siste årsskifte og 320,5 mill for 1 år 

siden. Den samlede beholdningen av likvide midler 

utgjorde 138,9 mill mot 118,5 mill ved årsskiftet og 

121,8 mill for 1 år siden. 

Særskilte risikoforhold ved budsjettstyringen 

 Det er budsjettert med et aksjeutbytte på 14,0 mill. 

TrønderEnergi vil utbetale 5,5 mill, mens utbyttet 

fra Oppdal Everk ennå ikke er kjent. 

 Oppdaterte prognoser for tilskudd til private barne-

hager viser at det er underbudsjettert med rundt 2,4 

mill. Det faktiske belegget resten av året kan føre 

til ytterligere endringer. 

 Det er avsatt 7,45 mill. til samhandlingsutgifter. Så 

langt holder vi oss innenfor denne rammen. Men 

den løpende oppdateringen av data for medfinansi-

eringsansvar kan gi store endringer. 

 Nye prognoser for pensjonskostnaden i SPK viser 

en underbudsjettering med 0,72 mill. Oppdatering-

er etter lønnsoppgjøret kan føre til ytterligere end-

ringer i pensjonsforpliktelsene. 

Med forbehold om det ovennevnte anses budsjettsty-

ringen å være under tilfredsstillende kontroll.

 Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap i fjor 

  1. tertial 1. tertial 1. tertial 

Driftsinntekter:   

  Brukerbetalinger 3 806 566 3 988 996 3 803 882 

Andre salgs- og leieinntekter 17 386 503 17 268 309 18 791 234 

Overføringer med krav til motytelse 10 738 021 5 224 941 15 755 988 

Rammetilskudd 67 202 980 67 077 724 60 814 553 

Andre statlige overføringer 2 544 640 2 390 664 1 835 163 

Andre overføringer 809 996 700 000 744 220 

Skatt på inntekt og formue 37 541 503 37 104 000 36 425 322 

Eiendomsskatt 10 099 151 10 000 000 8 438 736 

Sum driftsinntekter 150 129 359 143 754 634 146 609 098 

Driftsutgifter:   

  Lønnsutgifter 79 632 796 75 960 327 78 047 345 

Sosiale utgifter 15 083 902 15 064 837 13 972 166 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 22 127 317 21 046 693 23 588 647 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 15 749 003 15 323 601 12 082 776 

Overføringer 18 130 985 14 644 085 13 857 747 

Avskrivninger 0 0 0 

Fordelte utgifter -1 878 108 -1 594 000 -1 629 973 

Sum driftsutgifter 148 845 895 140 445 543 139 918 708 

Brutto driftsresultat 1 283 464 3 309 091 6 690 390 

Finansinntekter:   

  Renteinntekter og utbytte 1 063 215 825 164 793 408 

Mottatte avdrag på utlån 128 475 16 664 2 000 

Sum eksterne finansinntekter 1 191 690 841 828 795 408 

Finansutgifter:   

  Renteutgifter og låneomkostninger 3 377 800 3 770 084 3 566 019 

Avdrag på lån 4 235 538 4 278 554 4 201 856 

Utlån 0 16 664 16 850 

Sum eksterne finansutgifter 7 613 338 8 065 302 7 784 726 

Resultat eksterne finanstransaksjoner -6 421 648 -7 223 474 -6 989 318 

Motpost avskrivninger 0 0 0 

Netto driftsresultat -5 138 184 -3 914 384 -298 928 
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Finansforvaltningen 
 

 I følge kommunens finansreglement skal vi holde en 

lav risikoprofil. Hensynet til et stabilt og forutsigbart 

finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre 

enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeks-

ponering. 

 

Låneforvaltningen 

Samlet lånegjeld ved utgangen av tertialet var på 355,0 

mill. For låneforvaltningen setter finansreglementet tre 

begrensninger i rådmannens handlefrihet: 

 Maksimalt 60% av gjelden skal være knyttet til den 

korte pengemarkedsrenten. 

 Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt ut-

gjøre 15% av gjelden. 

 Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke 

være under 1,5 år. 

Ved utgangen av tertialet var 48,7% knyttet til den 

korte pengemarkedsrenten, og 51,3% til fastrentebe-

tingelser. Dette inkluderer tre rentebytteavtaler som 

hver er på 25 mill. Det største enkeltlånet utgjorde 7,1% 

av låneporteføljen. Den veide gjenstående rentebin-

dingstiden var 2,3 år. 

I første terital har det blitt tatt opp ett nytt lån; 5 mill i 

videreutlånsmidler fra Husbanken med p.t.-rente.  

Fastrentetiden for et lån på 25 mill løpte ut den 2. janu-

ar, og det ble inngått ny 8-årig fastrenteavtale med en 

rente på 3,99%. 

I første tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på 

rundt 3,7%. Ved utgangen av tertialet lå den på 3,5%. I 

budsjettet er det lagt til grunn 4,0%. 

 

Likviditetsforvaltningen 

Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertia-

let var på 138,9 mill. Kommunen hadde ingen plasse-

ringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det 

ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til 

disse markedene. 

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 1. tertial var 

rundt 120,7 mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor 

rentene godskrives på fondene selv rundt 44 mill. Mid-

lene i hovedbanken forrentes etter 3 mnd NIBOR med 

et påslag på 0,3%, og med kvartalsvis kapitalisering. 3 

mnd NIBOR lå ved utgangen av tertialet på 2,3%, og i 

1. tertial gjennomsnittlig på 2,5%. Dette tilsier en gjen-

nomsnittlig innskuddsrente på 2,8%. I budsjettet er det 

lagt til grunn 3,2%.

 

 

Sykefravær 
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Fraværet i april var ikke ferdig registrert ved avlegging 

av rapporten. I 1. kvartal hadde kommunen et samlet 

fravær på 7,5%. Målsetningen for 2012 er 6,0%. 

Til sammenligning hadde kommunen et sykefravær på 

9,9% i første kvartal 2011 og  8,1% i første kvartal 

2010.  
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Stab og støtte  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonssjef Ingrid Lien

 

Nøkkeltall for støttetjenesten         
  2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 18 342 20 240 20 759 20 798 

Fast ansatte  37 37 36 36 

Faste årsverk  27,3 27,07 26,63 26,11 

Andre nøkkeltall om enheten:         

Antall lønns- og trekkoppgaver   1 424 1 478 1 478 

Antall behandlede politiske saker   350 411 350 

Databrukere administrasjonsnett   750 800 800 

Databrukere lærer/elevnett   1 050 1 128 1 128 

Besøk pr mnd på hjemmeside    11 391 11 909 12 000 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

PAS, IKT, lønn, personal og økonomi:         

Informasjon   4,7   4,5 

Tilgjengelighet og respons   4,8   4,5 

Resultat for brukerne -Hjelp og støtte   5,0   4,6 

Servicetorget:         

Informasjon og service (bruker)   4,8   5,0 

Informasjon og service (inntrykk)   4,6   4,5 

De internettbaserte tjenestene (bruker)   4,6   4,0 

De internettbaserte tjenestene (inntrykk)   4,4   4,0 

Utviklingsenheten:         

Utvikling av kommunesenteret   4,0   4,0 

Utvikling av tettsteder/boområder   4,0   4,0 

Næringsutvikling   4,0   4,5 

Ivaretaking av friluftsområder   4,8   4,5 

Leke- og aktivitetsområder   4,6   4,5 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Oppetid data    99,50 %   99,90 % 

Avvik i forhold til leveranse i Infoland   0 0 < 3 

Antall arbeidsgiverkontroller 17 15 9 18 

Faglig kvalitet         

Antall avvik ift.  Anskaffelsesforskriften   0 0 < 3 

Antall avvik ift.  internkontroll     2 < 3 

Revisjonsberetning Ren Ren   Ren 

Innbetalt restskatt 89,50 % 94,20 %   90 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,5   4,5 

Innhold i arbeidet   4,9   4,5 

Fysiske arbeidsforhold   4   4,5 

Samarbeid med kollegaer   5,1   4,5 

Mobbing, diskriminering   5   5,5 

Nærmeste leder   4,5   4,5 

Overordnet ledelse   4   4,5 

Faglig og personlig utvikling   4   4,5 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,6   4,5 

Helhetsvurdering   4,6   4,6 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 6,8 % 3,7 % 2,3 % 3,5 % 

Langtidsfravær 6,5 % 1,9 % 1,9 % 3,2 % 

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

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 6,7 % 2,5 % -0,5 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Nto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 9,2 % 8,9 %   9,1 % 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Det samlede resultatet av brukerundersøkelsen av PAS, IKT, lønn, personal og økonomi viser meget god bru-

kertilfredshet. IKT- kontoret vil i oppfølgingen ha spesielt fokus på tilgjengelighet og respons. 

Innbyggerundersøkelsen ga servicetorget meget god score på informasjon og service, både som bruker og 

inntrykk. Servicetorget vil i oppfølgingen av resultatene ha spesielt fokus på å forbedre hjemmesiden og de 

internettbaserte tjenestene. 

Det overordna målekartet omhandler stedsutvikling og herunder resultatene i innbyggerundersøkelsen om 

utbygging og utvikling. Her kommenteres utfordringer og muligheter for å lykkes.  

Arbeidstilsynet har gitt Oppdal kommune pålegg om å lukke to avvik vedr. det overordna internkontroll-

systemet for HMS. Avviksbegrepet for HMS skal være entydig klargjort overfor arbeidstakere og ledere. Samt-

lige ansatte skal ha tilgang til avvikssystemet som ligger i EQS. Opplæring i HMS skal skje jevnlig av ledere 

og arbeidstakere som har i oppgave å lede eller kontrollere andre. Verneombudet skal medvirke i behandling 

av HMS-avvik. 

Medarbeidere 

Oppfølgingstiltak av medarbeiderundersøkelsen: (opplevd kvalitet) 

Overordna ledelse: 

 Viktige fokusområder med mål og strategier for arbeidet formidles jevnlig på intranettet. 

  4 fellessamling pr. år i stab og støtte med fokus på overordna mål og strategier, gjennomføring og opp-

følging av mål, resultatmåling og læring. 

 Faglig og personlig utvikling: 

 Hver fagavdeling prioriterer sammen med nærmeste leder områder for kompetanseutvikling. Fagdager 

og/eller selvstudium gjennomføres innenfor definerte områder for at den enkelte skal kunne utvikle seg i 

faget og arbeidet. 

Fysiske arbeidsforhold:  

 Opp-pussing av kontorlokalene etter installering av nytt ventilasjonsanlegg ønskes. 

 Tettingslister rundt vinduene. 

Fravær (målt kvalitet): 

 Samlet fravær for 1. tertial på 2,3 % ligger godt under måletallet for 2012. 

Økonomi 
Viser egen avviksforklaring relatert til fellesutgifter, EDB-drift og regionale utviklingsmidler. Avvikene skyl-

des forskyvning i periodiseringen. 
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Støttetjenestens tertialregnskap 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

100 Sekretariat 554 342 547 375 -6 967 1 689 000   

120 Lønns- og personalkontor 1 055 259 1 053 593 -1 666 2 867 000   

140 Økonomikontor 1 386 699 1 438 904 52 205 3 717 000   

150 Servicetorget 972 977 919 377 -53 600 2 581 000   

160 Rådmannen 384 146 365 447 -18 699 1 017 000   

170 Utvikling 344 238 410 959 66 721 1 215 000   

171 Andre næringsformål 242 037 229 328 -12 709 0   

172 Innlandsprogrammet 81 746 82 000 254 0   

173 Regionale utviklingsmidler -233 918 -466 668 -232 750 0 1 

180 Fellesutgifter 1 834 093 1 719 238 -114 855 3 531 000 2 

183 Tillitsvalgtordningen 265 813 238 764 -27 049 735 000   

184 Hovedvernombud 8 785 7 570 -1 215 21 000   

185 EDB-drift 1 399 867 1 708 340 308 473 3 380 000 3 

193 Overformynderi 8 578 13 381 4 803 45 000   

  Sum ansvarsområde 8 304 662 8 267 608 -37 054 20 798 000   

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 

Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 Regionale utviklingsmidler - 233.750    

2 Fellesutgifter - kopiering - 114.855     

3 
Lisenser og avgifter, samt fjern-

drift datasystemer 
308.473 

   

 

Støttetjenestens disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til nye 

engangstiltak 

Disposisjonsfond Støttetjenester 2 349 937 2 349 937 624 000 155 460 1 570 477 

 

 

 

 

Plan og forvaltning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder for plan og forvaltning Arild 

Hoel 

 

Nøkkeltall for plan og forvaltning 

     2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 18 634 19 552 39 290 45 631 

Fast ansatte  21 23 24 23 

Faste årsverk  17,72 17,82 17,92 16,72 

Andre nøkkeltall om enheten: 

    Driftstilskudd private barnehager 

  

22,3 mill 24,7 mill 

Antall behandlede byggesaker 412 352 429 380 

Antall sluttbehandlede plansaker 9 6 16 20 

Antall gjennomførte oppmålingssaker 286 272 205 200 

Antall saker BU-finansiering 24 17 20 18 

Alkoholloven - antall saker 58 57 84 105 

Utslippstillatelser - antall saker 95 77 62 70  
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet   

    Byggesak 4,6 5,1 

 

> 4,6 

SMIL 

   

> 4,6 

Utslippssaker 

   

> 4,6 

Søknad om barnehageplass 

   

> 4,6 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning 

    Saksbehandlingstid byggesak 11 uker 4 uker 2 uker < 3 uker 

Saksbehandlingstid reg.planer 8 uker 11 uker 8 uker < 12 uker 

Saksbehandlingstid oppmåling 42 uker 32 uker 

 

< 36 uker 

Saksbehandlingstid utslippssaker 9 uker 10 uker 

 

< 9 uker 

Saksbehandlingstid landbruk < 6 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker 

Saksbehandlingstid oppvekst 

 

< 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Saksbehandlingstid helse 

 

< 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Saksbehandlingstid kultur 

 

< 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Faglig kvalitet 

 

< 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Vedtak opphevet av klageorganet PBO 

    Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk 3 1 1 <5 

Vedtak opphevet av klageorg. Miljø 

 

0 0 < 5 

Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst 

 

0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Kultur 

 

0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Helse 

 

0 0 0 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet 

    Organisering av arbeidet 

 

4,2 

 

> 4,0 

Innhold i arbeidet 

 

4,9 

 

> 4,0 

Fysiske arbeidsforhold 

 

3,8 

 

> 3,5 

Samarbeid med kollegaer 

 

4,9 

 

> 4,5 

Mobbing, diskriminering 

 

4,1 

 

6 

Nærmeste leder 

 

4 

 

> 4,5 

Overordnet ledelse 

 

3,4 

 

> 4,5 

Faglig og personlig utvikling 

 

4,2 

 

> 4,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 

 

4,4 

 

> 5,0 

Helhetsvurdering 

 

4,6 

 

> 4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær 

    Samlet fravær 2,10 % 1,90 % 0,70 % < 1,8 % 

Langtidsfravær 1,90 % 0,80 % 0,00 % < 1,4 % 

Korttidsfravær 0,40 % 1,10 % 0,70 % 0,40 % 

Deltidsstillinger 

    Antall ansatt med mindre enn 50% stilling 0 0 2 2 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes 

    Avvik i forhold til budsjettramme 5,1 % 6,2 % -28,9% 0,0 % 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Brukertilfredshet er kun målt for byggesaksbehandlingen. Det er her en betydelig framgang fra 2010 til 2011. 

Saksbehandlingstiden for byggesaker (enkle tiltak) er vesentlig redusert, og ligger nå innenfor den fristen som er 

fastsatt i plan- og bygningsloven. For mer kompliserte søknader (ett-trinns behandling) er også 12-ukersfristen 

overholdt. Saksbehandlingstiden for reguleringsplaner gjelder hele prosessen fra komplett søknad er mottatt, og 

til planen er sluttbehandlet. I saksbehandlingstiden inngår også den tiden planlegger bruker for å rette opp pla-

nen i henhold til 1. gangs behandling, samt de 6 ukene planer skal ligge ute til offentlig ettersyn. Det er svært få 

vedtak som blir opphevet av klageorganet, noe som tilsier at den faglige kvaliteten er god. 

Medarbeidere 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er i hovedsak i tråd med målene. Enheten scorer lavt på mobbing / 

diskriminering. Det er nå gjennomført en prosess i enheten for å avdekke forholdene, og lage kjøreregler for 

hvordan dette skal unngås i framtida. Det er grunn til å forvente høyere score ved neste undersøkelse.  

Økonomi 

Enheten har pr. 30.04.12. et "underskudd" i forhold til periodisert budsjett på ca. kr. 4,2 mill. Dette skyldes i 

hovedsak at utgifter knyttet til samhandlingsreformen og legevaktordning ikke er overført fra posten for til-

leggsbevilgninger til enhetens budsjett. Videre er det aktivitetsøkning når det gjelder private barnehager. Denne 

økningen vil bli betydelig større for høsthalvåret, og det vil være behov for å regulere budsjettet.  

 

PoF's tertialregnskap 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

002 Enhetsadministrasjon PUF 312 543 250 594 -61 949 791 000   

010 Forvaltning av skole 941 962 965 737 23 775 4 745 000   

012 Private barnehager 7 746 162 7 433 333 -312 829 23 313 000 1 

013 Grønn omsorg 6 333 14 544 8 211 104 000   

014 Den kulturelle skolesekken 20 851 30 582 9 731 62 000   

015 Forvaltning barnehage 193 838 282 115 88 277 716 000   

022 Preparering av turløyper 493 713 485 600 -8 113 100 000   

030 Landbruksforvaltning 657 744 589 994 -67 750 1 777 000   

031 Klinisk veterinærvakt -400 840 -382 668 18 172 60 000   

032 Miljøforvaltning 295 104 136 102 -159 002 262 000 2 

033 Viltforvaltning 49 888 19 164 -30 724 27 000   

034 Friluftsliv -8 294 2 418 10 712 92 000   

035 Oppdal naturparksenter 110 076 103 168 -6 908 207 000   

040 Byggesaks- og regulerirngstjeneste 318 485 283 912 -34 573 642 000   

041 Kart- og oppmålingstjeneste 381 208 279 753 -101 455 -393 000 3 

045 Infoland -30 507 -47 008 -16 501 -141 000   

050 Ungdom i jobb 0 0 0 185 000   

052 Religiøse formål 0 0 0 170 000   

060 Forvaltning for helsesektoren 2 708 110 83 940 -2 624 170 701 000 4 

061 Legetjeneste 1 496 100 1 096 324 -399 776 3 289 000 5 

062 Miljørettet helsevern 261 005 233 908 -27 097 645 000   

070 Brannvern 2 388 978 1 933 328 -455 650 5 432 000 6 

071 Feiervesen -31 203 -133 168 -101 965 -3 000 7 

080 Kulturadministrasjon 201 616 200 386 -1 230 566 000   

081 Bygdebok 220 137 195 492 -24 645 492 000   

082 Vennskapskommuner 1 085 0 -1 085 15 000   

083 Bygdemuseet 299 891 268 954 -30 937 771 000   

084 Kulturvern 833 1 000 167 16 000   

085 Kunst, musikk og sang 9 064 18 997 9 933 147 000   

086 Barne- og ungdomsarbeid 16 679 84 582 67 903 240 000   

087 Idretts- og fruluftsaktiviteter 27 488 12 582 -14 906 561 000   

088 Voksenopplæring 4 230 10 000 5 770 40 000   

089 Bygdebok sentrum 192 881 198 562 5 681 0   

  Sum ansvarsområde 18 887 769 14 652 227 -4 235 542 45 631 000   
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

  012 Private barnehager 

Avviket skyldes aktivitets-

vekst, og vil bli betydelig 

høyere i høsthalvåret. 

- 312 829 Budsjettet må reguleres 

slik at det tas høyde for 

veksten.  

2 

032 Miljøforvaltning 

Avviket skyldes i hovedsak utbeta-

ling av konsulenthonorar på kr. 107 

000,-. Dette skal finansieres ved 

bruk av bundne fond. Avviket for 

øvrig skyldes lavere inntekt for 

behandling av utslippstillatelse enn 

budsjettert, samt at utbetaling av 

statstilskudd ennå ikke er foretatt.  

- 159 002    

3 

041 Kart- og oppmålingstjeneste 

Avviket skyldes høyere utgifter til 

vedlikehold/brukestøtte EDB enn 

det periodisert budsjett viser. Vide-

re er gebyrinntektene lavere enn 

budsjettert.  

- 101 455    

4 

060 Forvaltning av helsesektoren 

Avviket skyldes at avsatte midler til 

samhandlingsreformen ikke er tatt 

inn i enhetens budsjett.   

- 2624170   Budsjettet må reguleres 

med årsbeløpet på kr. 

 6,14 mill.  

5 

061 Legetjeneste 

Avviket skyldes at kompensasjon 

for legevaktlokaler og kompensa-

sjon for bruk av LV-sentral ved 

Orkdal sykehus ikke er tatt inn i 

enhetens budsjett. 

- 399 776   Budsjettet må på årsba-

sis reguleres med kr. 

500 000,- for legevakt-

lokaler, og kr. 420 000,- 

for bruk av LV-sentral 

ved Orkdal sykehus.  

6 

070 Brannvern 

Avviket skyldes i hovedsak at 

første overføring til TBRT IKS er 

gjort for perioden januar - mai, 

mens periodisert budsjett er t.o.m. 

30.04. Videre er det utbetalt annen 

lønn som er et etterslep fra 2011.  

- 455 650    

7 

071 Feiervesen 

Avviket skyldes i hovedsak at 

overføring til TBRT IKS er gjort 

for perioden januar - mai. Videre 

har Oppdal kommune forskuttert en 

del utgifter som IKS`et skal dekke.  

- 101 965    

 

PoF's disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond PoF 3 664 129 3 664 129 1 369 000 817 000 1 478 129 
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Helse og familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder  

Anne Kristin Loeng 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 20 351 22 118 23 156 19 900 

Fast ansatte  35 37 42 35 

Faste årsverk   24,2 28,1 30 28,3 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall henvendelser til med. rehab. 485 473 508 520 

Barn med oppfølging med. rehab 21 38 45 52 

Brukere av dagtilbud psyk helse 35 39 50 60 

Tjenestemottakere psyk. helse <18 år 30 30 35 40 

Flyktninger i integreringsperioden 52 42 51 54 

Flyktninger i introduksjonsprogram 29 29 20 30 

Tjenestemottakere i PP-tjenesten 200 193 174 175 

Antall meldinger til b.vernstjenesten 59 66 78 85 

Barn m/hjelpetiltak 53 73 92 90 

Barn med omsorgstiltak 15 15 13 14 

Antall nyfødte 63 75 82 80 

Tjenestemottakere psykisk helse 215 229 233 240 

Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT 79 87 81 85 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet   

    Resultat for brukerne 

   

 >4,9 

Respektfull behandling 

   

 >5 

Brukermedvirkning 

   

 >4,8 

Tilgjengelighet 

   

 >5 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning 

    Antall avslag i barnev.tjenesten 

 

6 0  <10 

Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 

   

 90% 

Faglig kvalitet 

    Loggførte avvik 

 

4 1 <5 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet 

    Organisering av arbeidet 

 

4,5 

 

>4,5 

Innhold i arbeidet 

 

5 

 

>4,5 

Fysiske arbeidsforhold 

 

4,4 

 

>4,5 

Samarbeid med kollegaer 

 

5,2 

 

>5,0 

Mobbing, diskriminering 

 

5,1 

 

6 

Nærmeste leder 

 

4,1 

 

>5,0 

Overordnet ledelse 

 

3,8 

 

>4,5 

Faglig og personlig utvikling 

 

4,2 

 

>5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 

 

4,9 

 

>5,0 

Helhetsvurdering 

 

4,7 

 

>4,8 

Målt 

kvalitet 

Fravær 

    Samlet fravær 6,8 % 3,5 % 3,2 % 4,0 % 

Langtidsfravær 6,1 % 1,2 % 1,3 % 3,3 % 

Korttidsfravær 0,7 % 2,2 % 1,9 % 0,7 % 

Deltidsstillinger 

    Antall ansatt med mindre enn 50% 4 1 1 1 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes 

    Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 0,8 % 4,3 % 0,0 % 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 
Mangler gjennomgåtte resultat. Brukerundersøkelse er gjennomført, men ikke analysert i barneverntjenesten. 

Planlagt brukerundersøkelse i psykisk helse og helsestasjon dette året. Resultat kommer til høsten 

Medarbeidere 

De ansatte har jobbet med resultatene og valgt ut 2 områder for forbedringspotensiale med tilhørende tiltak og 

1 område med bevaringstiltak. Totalt sett er reusltatet fra medarbeiderundersøkelsen tilfredsstillende. Meget 

tilfredsstillende sykefravær. 

Økonomi 
Økonomistyringen og resultatet er bra. Lite handlingsrom for utvikling og drift av nye tiltak. Dette gjelder 

spesielt innenfor med.rehab og skolehelsetjeneste. 

 

Tertialregnskap for helse og familie 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

700 Enhetsadministrasjon Helse og familie 472 010 543 806 71 796 1 468 000   

708 Kurativ fysioterapitjeneste 433 620 458 328 24 708 1 375 000   

710 Psykisk helsevern 1 123 535 1 147 680 24 145 3 199 000   

720 Medisinsk rehabilitering 548 742 540 782 -7 960 1 187 000   

722 Administrasjon flyktninger 92 641 85 600 -7 041 0   

724 Barnevern 3 139 199 3 267 320 128 121 7 080 000 1 

725 Barnevern Rennebu 839 228 1 090 324 251 096 0 2 

726 Helsetjenester for barn og unge 1 824 568 1 749 355 -75 213 3 896 000   

728 Pedagogisk psykologsk rådgivning 606 859 609 236 2 377 1 695 000   

  Sum ansvarsområde 9 080 402 9 492 431 412 029 19 900 000   

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 
Midlertidig endring i omsorgssi-

tuasjon. 

128 000    

2 

Forskyvning i utgiftstidspkt som 

Rennebu har fått beskjed om. 

Beløpet vil uansett ikke påvirke 

balansen i Oppdal sitt regnskap 

251 000    

 

Helse og familie sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Helse og familie 669 211 669 211 597 000  0 72 211 
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Opplæring og bolig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Frøydis Lindstrøm 
 

Nøkkeltall for enheten 

 
2009 2010 2011 

Prognose 

2012 

Budsjettramme (1.000 kr) 17 343 18 390 21 157 20 434 

Fast ansatte  94 101 103 113 

Faste årsverk  53,8 53,8 56,94 57,8 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall ressurskrevende brukere 10 10 10 11 

Antall brukere i heldøgns bolig 19 19 20 20 

Antall brukere som mottar avlastning 6 8 12 11 

Antall brukere som mottar boveiledertjenester  1 1 5 5 

Antall brukere som har aktivitetskontakt   48 54 54 

Antall brukere med dagsentertilbud 16 14 20 18 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       
Trivsel 3,4 3,6 

 
3,9 

Brukermedvirkning 2,3 2,8 
 

4 

Respektfull behandling 3,3 3,4 
 

4 

Tilgjengelighet 3,7 3,5 
 

3,8 

Fysisk miljø 3,6 3,6 
 

3,6 

Informasjon 3,7 3,4 
 

3,8 

Personalets kompetanse 3,5 3,5 
 

3,8 

Samordning mot andre tjenester 3 3,4 
 

3,9 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning     
Antall klagesaker 0 0 2 0 

Antall avvik i tjenesteutøvelse tvang/makt 1 2 0 0 

Antall avvik i medisinhåndtering 79 59 0 0 

Faglig kvalitet     
Antall årsverk med høgskoleutdanning 19,33 19,84 19,84 20,83 

Antall årsverk med relevant videreutd. 6,2 7,6 7,6 8 

Antall årsverk med fagutdanning 22,72 20,84 20,84 21,72 

Antall årsverk ufaglærte 15,92 17,52 17,52 15,42 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet     
Organisering av arbeidet  

4,4 
 

 5 

Innhold i arbeidet  
4,7 

 
 4 

Fysiske arbeidsforhold  
4,4 

 
 4 

Samarbeid med kollegaer  
5 

 
 5 

Mobbing, diskriminering  
4,8 

 
 6 

Nærmeste leder  
4,5 

 
 5 

Overordnet ledelse  
4 

 
 4 

Faglig og personlig utvikling  
3,6 

 
 4 

Stolthet over egen arbeidsplass  
4,8 

 
 5 

Helhetsvurdering  
4,4 

 
 5 

Målt 

kvalitet 

Fravær     
Samlet fravær 8,4 % 10,7 % 10,2 % 6,0 % 

Langtidsfravær 7,5 % 9,8 % 8,6 % 6,5 % 

Korttidsfravær 8,3 % 0,9 % 1,8 % 7,3 % 

Deltidsstillinger     
Antall ansatt med mindre enn 50% 17 40 40 12 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

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

 

Tertialregnskap for opplæring og bolig 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

330 PU-hjemmetjenester 793 567 776 320 -17 247 2 355 000   

331 Bjørndalshagen dagsenter 816 132 763 667 -52 465 2 176 000   

332 Enhetsadministrasjon PU 438 277 418 761 -19 516 1 137 000   

333 Bjerkehagen 3 503 207 3 363 082 -140 125 5 315 000 1 

334 Bjerkevegen 4 401 892 4 532 593 130 701 6 506 000 2 

335 Mellomvegen 1 287 810 1 054 381 -233 429 2 945 000 3 

  Sum ansvarsområde 11 240 885 10 908 804 -332 081 20 434 000   

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 

Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Merutgifter på regulativlønn og 

tillegg som følge av ansatte i 

fødselspermisjon. 

Fleksibelt bruk av personell på 

tvers av boliger - Bjerkeha-

gen/Bjerkeveien fører til økte 

lønnsutgifter i Bjerkehagen og 

reduserte lønnsutgifter i Bjerke-

veien 

-70.000 

 

-70.125 

  Utgiftene blir refundert 

fra NAV 

Oppdatering av lønns-

postene gjøres evt i 

budsjettregulering 2 

 

2 

Det har som følge av vakanse i 

langtidsfravær benyttet mindre 

lønnsutgifter på regulativlønn 

Fleksibelt bruk av personell på 

tvers av boliger - bjerkeha-

gen/Bjerkeveien fører til økte 

lønnsutgifter i Bjerkehagen og 

reduserte lønnsutgifter i Bjerke-

veien 

60.576 

 

 

70.125 

 

 

 

 

 

 

Som følge av at en bruker som 

har mottatt ressurskrevende 

tjenester ikke lenger mottar 

disse vil enheten få et stort 

avvik på tilskudd for ressurs-

krevende tjenester i 2012. Til-

skuddet for bruker er stipulert 

til kr.1.700.000 i 2012 og vil 

frafalle i sin helhet. Enheten vil 

sannsynligvis ikke klare å 

omdisponere personell tilsva-

rende tilskuddet innen utgangen 

av 2012. Det er svært uklart hva 

endelig resultat av dette blir da 

vi vil omdisponere til 1 ny 

bruker med ressurskrevende 

tjenester, men ikke i like stort 

omfang. 

 

 

 

 

 

 

1.700.000 

Benyttes til dekning av 

lønnsutgifter i forbin-

delse med økt grunn-

bemanning i enheten 

Oppdatering av lønns-

postene gjøres evt i 

budsjettregulering 2 
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 

Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

3 

  Det er etablert et nytt tilbud for 

mindreårig barn i Mellomveien. 

Tilbudet vil utgjøre ressurskre-

vende tjenester der vi får til-

skudd for deler av økte lønnsut-

gifter. Anslagsvis utgjør til-

skuddet for 2012 kr.900.000 

233.429 Avvik i lønnsutgifter vil 

kompenseres av til-

skudd for ressurskre-

vende bruker. 

 

Opplæring og bolig sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Opplæring og bolig 624 115 624 115 613 000 0 11 116 
 

 

 

Hjemmetjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Lill Wangberg 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 27 253 29 537 31 607 34 540 

Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 94 91 89 102 

Faste årsverk  (ex dialyse og røntgen) 57,7 61,6 57,7 64,3 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Vedtakstimer, hjemmesykepleien   76 440 47 500 

Antall oppdrag hjemmesykepleien 65 270 68 386 74 961 78 000 

Antall timer hjemmehjelp/BPA 18 772 23 542 18 804 18 810 

Antall trygghetsalarmer 167 152 179 179 

Antall utløste alarmer 1 668 4 030 6 167 7 000 

Mottakere av omsorgslønn 6 5 5 6 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukeren 3,6 3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,7 

Brukermedvirkning 3,5 3,3   3,6 

Trygghet og respektful behandling 3,6 3,6   3,7 

Tilgjengelighet 3,4 3,5   3,5 

Informasjon 3,5 3,5   3,6 

Generelt fornøyd med tjenesten 3,8 3,8   3,8 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Venteliste omsorgsbolig 4 5 7 4 

Venteliste Boas 28 24 21 28 

Faglig kvalitet         

Antall sykepleiere 16,35 16,35 17,85  17,55 

Antall omsorgs/hjelpepleiere 21 21 23,40  23,70 

Antall hjemmehjelpere/assistenter 18,86 17,34 20,30  18,86 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,3    5 

Innhold i arbeidet   4,8    5 

Fysiske arbeidsforhold   4,1    3,5 

Samarbeid med kollegaer   5    5 

Mobbing, diskriminering   4,7    5 

Nærmeste leder   4,5    5 

Overordnet ledelse   3,9    4 

Faglig og personlig utvikling   3,9    4 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,9   5 

Helhetsvurdering   4,4    5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 14,4 % 14,9 % 9,8 % 10,0 % 

Langtidsfravær 12,4 % 13,9 % 7,8 % 9,5 % 

Korttidsfravær 0,8 % 0,9 % 2,0 % 0,5 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 12 9 10 9 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

Kostnadseffektiv drift         

Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker 75 000 70 821   73 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Brukerundersøkelsen 2011 var meget god med 3,8 på helhetsinntrykk av tjenesten. Enheten har 

valgt å satse på bedre informasjon og brukermedvirkning for å gjøre tjenesten bedre. Dette gjøres 

ved å gjøre et grundig 1 gangsbesøk, ha en god pasientperm og vi arbeider med en "brukerhåndbok" 

." Rett hjelp til rett tid" er brukerfokuset til enheten. I løpet av 2012 skal det opprettes dagaktivise-

ring for demente. Prosjektet Livsglede for hjemmeboende eldre og dagaktivisering på Boas er med 

på å øke brukermedvirkningen og gjøre hverdagen mer innholdsrik slik at de eldre kan bo hjemme 

lengre. 

Medarbeidere 

Medarbeiderundersøkelsen 2011 var god, med en helhetsvurdering på 4,4. Enheten har valgt å foku-

sere på faglig og personlig utvikling. Dette ved hjelp av strategisk kompetansestyring med fokus på 

kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Faglige satsingsområder er demens, diabetes, etikk og 

aktiv omsorg/innovasjon. Mobbing/diskriminering er også et fokusområdet og varslingsrutiner er 

gjennomgått og gjentas. Refleksjonsgrupper er etablert. Medarbeidersamtaler er satt i gang og skal 

gjennomføres før ferien. Stort fokus på nærvær/fravær , både gjennom oppfølgning av den enkelte 

ansatte og generelt i enheten. Enheten er med i et prosjekt nærvær regi av Nav. Enheten har en 

"frisklivskoordinator" som skal bidra til god folkehelse blant de ansatte. 

Langtidsfravær har gått ned fra 13,9 totalt i 2011 til 7.8 i første tertial 2012. Kortidfraværet har gått 

opp 0,9 til 2. 

Økonomi 

Enheten har et positivt budsjettavvik 1,1% så langt i året. 

Boas er - 509.000 pga ikke lagt inn tilskudd for ressurskrevende bruker i budsjettet. Se forklaring 

under. 

 

Tertialregnskap for hjemmetjenestene 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

380 Hjemmesykepleien 8 576 226 9 223 827 647 601 25 991 000 1 

384 Bo- og aktivitetssenter 3 471 961 2 962 726 -509 235 8 549 000 2 

  Sum ansvarsområde 12 048 187 12 186 553 138 366 34 540 000   
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

  3,8 årsverk ikke besatt før 1.3. 

Vakant hjemmehjelp pga 

bedre ressursutnyttelse 

Vakanse BPA, vanskelig med 

rekruttering 

Fødselspenger 2011 utbet i år 

330.000 

60.000 

 

170.000 

 

180.000 

 

 

 

2 

Ny ressurskrevende bruker 

Utløser tilskudd som ikke er 

mottatt pr april. 

-504.000    

 

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Hjemmetjenesten 910 248 910 248 910 248  0  0 

 

 

 

Sykehjemmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Turi Teksum 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 27 689 28 894 32 181 32 351 

Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 104 104 106 106 

Faste årsverk  (ex dialyse og røntgen) 66,67 67,67 71,57 71,57 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Beleggsprosent 98,37 98,29 103 99 

Antall dialysebehandlinger 643 419 416 600 

Antall røntgenundersøkelser 1.468 1.410 1.309 0 

Antall henvendelser LV-sentral 4.636 4.032 4.029 0 

Antall demente(%)    75 % 

Antall sykehjemsplasser 62 62 62/64/66 64 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukerne 2,9 3,1   3,6 

Respektfull behandling 3,6 3,2   3,8 

Brukermedvirkning 3,1 2,6   3,2 

Tilgjengelighet 3,5 3,1   3,8 

Informasjon  3,3 3   3,5 

Trivsel  3,3 3,4   3,8 

Generelt 3,3 3,1   3,5 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Antall på venteliste pr.01.10 6 6   4 

Antall døgn utskr.klare m/betaling 18 122 54 0 

Klagesaker/omgjøring av vedtak FMST 0 1 0 0 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

Faglig kvalitet         

Tilsynslege, årsverk 0,4 0,4 0,4 0,4 

Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk 16,78 16,93 16,93 16,93 

Personell m/fagutd. (fast), årsverk 26,03 26,53 26,53 27,03 

Ufaglærte i pleie (fast), årsverk 0,3 0,8 0,8 0,3 

Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk 3 2 2 2 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4   4 

Innhold i arbeidet   4,5   4,5 

Fysiske arbeidsforhold   3,8   4,5 

Samarbeid med kollegaer   4,8   5 

Mobbing, diskriminering   4,7   6 

Nærmeste leder   4   4 

Overordnet ledelse   3,5   4 

Faglig og personlig utvikling   3,7   4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,3   4,5 

Helhetsvurdering   4   4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 7,9 % 10,3 % 11,9 % 7,5 % 

Langtidsfravær 6,8 % 8,9 % 9,4 % 6,5 % 

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

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 12 12 12 10 

Antall i ufr. deltid 25 25   21 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % -5,3 % -2,8 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pasient/døgn 1 630 1 769   1 700 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Fokusområder 2012:  Brukermedvirkning,  Respektfull behandling og Informasjon. Tiltak: Faglig brukerfokus i 

fagprogram med vekt på individuelle tiltaksplaner. Innkomstsamtale for alle nye pasienter/nærmeste pårørende 

med avd.leder og primærkontakt, årlig oppfølgingssamtale for pasienter/nærmeste pårørende som har vært ved 

OHS lenge. Felles pårørendemøte med avdelingsleder/tilsynslege  x 1/år, informasjon om aktuelt tema, f.eks 

diagnose og generell dialog. Målet er avklaring av forventninger, info om oppholdet og opparbeidelse av tillit.  

Medarbeidere 

Fokusområder 2012: Sykefravær, Faglig og personlig utvikling og Organisering av arbeidet. Tiltak: Deltakelse i 

sykefravær/nærværsprosjekt (NAV, pers.ktr, hj.tjeneste, oppl. og bolig). Arbeid mot ufrivillig deltid og for økt 

grunnbemanning for å sikre robusthet, fagkompetanse og fleksibilitet. Fokus på utviklingspotensialet som ligger i 

daglig arbeid, man MÅ ikke bort på kurs for å lære noe. Vektlegge intern undervisning for å få med flest mulig 

(Så langt i 2012 hatt førstehjelp, nytt lovverk, legemiddelrutiner, EQS, brannkurs, personalmøte om sykefra-

vær/nærvær. Planlagt kurs i bruk av tvang/makt samt katastrofeøvelse på juni). Etisk refleksjon med bistand fra 

bedriftshelsetjeneste fra høsten. Organisering av arbeidet på avdelingene i fokus, mulighet for inndeling i perso-

nalgrupper på fløyene? Hvordan løse oppgaver mest effektivt og med riktig kompetanse? 

Økonomi 

Stort sykefravær gir sterkt økte utgifter. Pasienter er svært syke når de legges inn ved OHS. Dette gir høy arbeids-

belastning og stort behov for vikar ved fravær. Mange dødsfall de første fire måneder krever høy grad av tilstede-

værelse og hyppigere innleie av fastvakter/ekstrainnleie, spesielt på natt. Når vikarbyrå ikke skal brukes gir dette 

mer overtid. Vi har etterslep på lønnsutgifter fra overbelegg på november og desember-11 som slår negativt ut på 

årets regnskap. 

Ventelistesituasjonen er drastisk endret ift forventet utvikling. 1.mai 2012 står ingen på vent for plass ved OHS, 

samme dato i 2011 sto 11 pasienter på vent. Dette har ført til at OHS i april har hatt ledig kapasitet og kunnet ta 
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inn pasienter på dagen både fra hjemmet og sykehus. De fire første måneder i -12 hadde vi 51 utskrivninger, mot 

14 i samme periode i -11. Antall innskrivninger var i samme periode 38 i -12 mot 12 i -11. Det innebærer igjen 

høyere forekomst av korttidsplasser som gir mye mindre egenbetaling enn langtidsplasser. En korttidsplass gir 

3990,- i inntekt pr/mnd, en langtidsplass gir i snitt 10.000,- (avhengig av pasientens inntekt). Pasienter betaler 

ikke for innkomstdagen, og når OHS har stor sirkulasjon på innleggelser får dette økonomiske konsekvenser. 

Langtidspasienter som skrives ut i begynnelsen av måneden fører til at OHS må tilbakebetale overføringen fra 

NAV for resten av måneden. Ledig kapasitet fører til lavere inntjening.  På den positive siden fører situasjonen til 

at utgifter til utskrivningsklare pasienter på sykehus reduseres sterkt, og at pasienter får sykehjemsplass når de 

trenger det. Situasjonen er uforutsigbar, og kan endres fort. 

 

Tertialregnskap for sykehjemmet 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

372 Syke- og fødehjem 12 544 498 12 182 312 -362 186 32 163 000 1 

373 Dialysebehandling 47 325 70 470 23 145 0   

374 Røntgen 40 355 44 644 4 289 134 000   

376 Legevakt- og nødmeldetjeneste 21 221 17 992 -3 229 54 000   

  Sum ansvarsområde 12 653 399 12 315 418 -337 981 32 351 000   

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Lærlingelønn  

Ujevn avlønning etter hvor langt 

lærlingene er kommet i forløpet 

lar seg ikke periodisere korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

-61.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulativløn 

 

 

 

 

 

 

Variable tillegg inkludert  etter-

slep overbelegg nov+des-11  

Syke- og permisjonsvikar  

Vikartjenester eksterne firma, 

syke/perm.vikar (brukt kun i 

januar)  

Lønnsperioden er endret, slik at 

summen inkluderer også ekstra 

14 dager vikarutgifter ift tidli-

gere 

Egenbetaling 

 

150.000 

 

 

 

 

 

 

-130.000 

 

-181.000 

-186.000 

 

 

 

 

 

 

-91.000 

 

 

0,36% stilling ubesatt 

(ikke turnus-stillinger). 

Redusert personalutgifter 

for overbelegg i perioder 

uten behov. Må ses i 

sammenheng med variab-

le tillegg. 

Forventes normalisering  

som følge av reg.lønn.. 

Arbeid for reduksjon av 

sykefravær. Ikke bruke 

vikarbyrå unntatt i ferie. 

Nøye vurdering ift innleie 

v/fravær.  

                                         

 

 

Sikre optimal utnyttelse 

av plasser. Ny vurdering 

ved neste tertial. Situasjo-

nen er uforutsigbar. 

 

 

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Sykehjemmet 0 0 0 0 0 
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Aune barneskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Øyvind Melhus 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 21 813 23 404 24 588 24 471 

Fast ansatte  50 51 53 53 

Faste årsverk   43 46 47,5 47,5 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 379 382 380 378 

Kostnad pr elev 51 502 56 744 64 833 58 000 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Trivsel med lærerne 4,1     4,3 

Mobbing 1,5     1,0 

Faglig veiledning 3,6     4,0 

Motivasjon 4,2     4,4 

Sosial trivsel 4,3     4,5 

Mestring 3,9     4,2 

Elevdemokrati 3,3     4,0 

Fysisk læringsmiljø 2,8     4,0 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Klagesaker ihht §9a-2 1     0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 4 1 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,7 1,9   2,2 

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

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

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 92 100   95 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 98 92   95 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 87 75   95 

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

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,7    4,5 

Innhold i arbeidet   4,9    4,5 

Fysiske arbeidsforhold   5,2    5 

Samarbeid med kollegaer   4,9    4,5 

Mobbing, diskriminering   5,3    5,5 

Nærmeste leder   4,8    4,5 

Overordnet ledelse   4    4 

Faglig og personlig utvikling   4,6    4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,1    4,5 

Helhetsvurdering   4,8    4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

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

Langtidsfravær 5,7 % 3,9 % 6,5 % 4,7 % 

Korttidsfravær 0,8 % 0,7 % 1,1 % 0,8 % 

 



  Tertialrapport I 2012 
 

20 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 1 0 

Ø
k

o
-n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

- Resultatene fra elevundersøkelsen er ennå ikke offentliggjort for 2011.  

- Nasjonale prøver viser en liten nedgang og det er satt inn tiltak for å bedre resultatet.  

- Kartlegging lesing i 1. - 3. trinn viser svært gode resultat, mens på regning 2.trinn er det satt inn tiltak for å  

  heve nivået. 

Medarbeidere 

- Medarbeiderundersøkelsen viser godt resultat. Tiltak settes inn der vi ser utviklingsmuligheter (faglig og  

  personlig utvikling).    

- Sykefraværet har vært noe stigende 1. tertial 2012, fraværet er ikke arbeidsrelatert.  

Økonomi 
- Vi holder oss greit innenfor budsjettet, men handlingsrommet i forhold til daglig drift er veldig begrenset. 

 

Tertialregnskap for Aune barneskole 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

500 Aune barneskole 8 200 232 8 217 350 17 118 22 771 000   

501 SFO Aune 749 725 687 177 -62 548 1 700 000   

  Sum ansvarsområde 8 949 957 8 904 527 -45 430 24 471 000   

 

Aune barneskole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Aune barneskole 516 827 516 827 516 827  0  0 

 

 

 

 

 

Vollan skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Kjell Jørstad Braut 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 6 319 6 586 6 455 6 201 

Fast ansatte  15 15 14 15 

Faste årsverk   12,98 12,98 10,75 10,65 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 85 80 69 72 

Antall SFO-barn 11 8 8 9 

Elever pr lærer i ordinær undervisning  13,2 11,5 13 

Elever pr lærere totalt  11 9,5 11,5 

Andel elever med spesialundervisning 9 % 8 % 4 % 6 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Trivsel med lærerne 3,8 4,3   4,4 

Mobbing 1,3 1,2   0,0 

Faglig veiledning 3,2 3,7   4,0 

Motivasjon 4,2 4,1   4,2 

Sosial trivsel 4,3 4,4   4,5 

Mestring 3,8 3,9   4,0 

Elevdemokrati 2,9 3,3   4,0 

Fysisk læringsmiljø 3,5 2,8   3,5 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Klagesaker ihht §9a-2 0 0   0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0   0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 2,4 

 

  2,2 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,3 

 

  2,2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,6     2,2 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn   92 %   90 % 

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

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn   97 %   90 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn   85 %   90 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   5,1    4,5 

Innhold i arbeidet   5,2    4,5 

Fysiske arbeidsforhold   5,4    4,5 

Samarbeid med kollegaer   5,7    5,5 

Mobbing, diskriminering   5,7    4,5 

Nærmeste leder   5,3    4,5 

Overordnet ledelse   4    4,5 

Faglig og personlig utvikling   4,2    4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,4    4,5 

Helhetsvurdering   5,3    4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 7,4 % 4,6 % 15,5 % 5,0 % 

Langtidsfravær 6,6 % 3,9 % 12,1 % 4,5 % 

Korttidsfravær 0,8 % 0,7 % 3,3 % 0,5 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 2 1 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme -0,4 % -0,7 % -1,9 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger 0     0 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr elev 78 125 90 617   80 000 

Kostnad pr SFO-barn 55 193 42 997   55 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 
Har endret kartleggingsprøver i udir til prosent over kritisk grense. Det var færre enn 10 elever som deltok i 

nasjonale prøver i 2011, og derfor er ikke gjennomsresultatene offentlige. 

Medarbeidere 
Høyt sykefravær skyldes at vi har flere i personalet som av helsemessige årsaker er delvis langtidssykmeldt. 

Dette er ikke knyttet til arbeidsplassen 
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Tertialregnskap for Vollan skole 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

510 Vollan skole 2 158 736 2 089 763 -68 973 5 915 000   

511 SFO Vollan 76 666 103 977 27 311 286 000   

  Sum ansvarsområde 2 235 402 2 193 740 -41 662 6 201 000   

 

Vollan skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Vollan skole 0 0 0 0  0 

 

 

 

Drivdalen skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Beate Lauritzen

 
Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 4 174 4 091 5 081 4 969 

Fast ansatte  11 11 11 11 

Faste årsverk   7,49 7,49 8,14 8,6 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 47 52 46 44 

Antall SFO-barn 12 12 9 9 

Elever pr lærer i ordinær undervisning  15,6 15,3 15,3 

Elever pr lærere totalt  13,9 10,9 10,9 

Andel elever med spesialundervisnign 0 % 2 % 8 % 8 % 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Trivsel med lærerne 3,5 4,5   4,5 

Mobbing 1,2 1,3   0,0 

Faglig veiledning 3,4 4   4,5 

Motivasjon 4,4 4,5   4,5 

Sosial trivsel 4,5 4,8   4,8 

Mestring 3,9 4,1   4,1 

Elevdemokrati 3,9 4,1   4,1 

Fysisk læringsmiljø 3,1 3,6   3,6 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Klagesaker ihht §9a-2 0 1 0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr.   

 

  2,2 

Nasjonal prøve lesing 5.tr.   

 

  2,2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.       2,2 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 86 % 86 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 84 % 86 % 86 % 100 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 50 % 86 % 86 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 80 % 86 % 100 % 100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,4   4,0 

Innhold i arbeidet   4,9   4,0 

Fysiske arbeidsforhold   4,2   4,0 

Samarbeid med kollegaer   5,6   6,0 

Mobbing, diskriminering   5,6   4,0 

Nærmeste leder   4,9   4,0 

Overordnet ledelse   3   4,0 

Faglig og personlig utvikling   4,3   4,0 

Stolthet over egen arbeidsplass   5   4,0 

Helhetsvurdering   4,6    4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 7,2 % 9,8 % 14,3 % 6,0 % 

Langtidsfravær 5,9 % 0,7 % 2,2 % 5,0 % 

Korttidsfravær 1,3 % 9,1 % 12,1 % 1,0 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme -4,3 % 4,3 % 4,1 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger 140 000 0   0 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr elev 101 000 113 000   110 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Elevundersøkelsen 2012 er gjennomført, men resultatene er ikke klare på Udir 

Nasjonale prøver : ettersom det har vært færre enn 10 elever som deltok både i 2010 og 2011, er ikke gjennom-

snittsresultatene offentlige. 

Nasjonale prøver for 5. trinn 2012 gjennomføres på høsten. 

 

 

Tertialregnskap for Drivdalen skole 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

520 Drivdalen skole 1 718 900 1 716 966 -1 934 4 751 000   

521 SFO Drivdalen 2 775 78 474 75 699 218 000   

  Sum ansvarsområde 1 721 675 1 795 440 73 765 4 969 000   

 

Drivdalen skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Drivdalen skole 580 424 580 424 149 000  0 431 424 
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Midtbygda skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Geir Karlsen

 

Nøkkeltall for enheten 
 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 5 708 5 779 5 449 5 539 

Fast ansatte  15 15 13 13 

Faste årsverk   11,23 11,23 7,9 10,2 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 63 61 55 50 

Antall SFO-barn 5 5 3 6 

Elever pr lærer i ordinær undervisning 11,8 14,2 13,2 12 

Elever pr lærere totalt 9,2 12,2 10,4 9 

Andel elever med spesialundervisning 9,80 % 8,20 % 5,5% 7 % 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Trivsel med lærerne 3,5 3,5   3,7 

Mobbing 1,3 1,7   1,0 

Faglig veiledning 3 3,3   3,5 

Motivasjon 4 3,9   4,1 

Sosial trivsel 4,1 4,2   4,3 

Mestring 4,1 3,5   4,0 

Elevdemokrati 3,3 3,9   4,0 

Fysisk læringsmiljø 3,1 3,1   3,2 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Klagesaker ihht §9a-2 0 0   0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0   0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 

  

  2,2 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 

  

  2,2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 

  

  2,2 

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

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

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

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn     75 % 100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,8    5 

Innhold i arbeidet   5,2    5 

Fysiske arbeidsforhold   4,0    3 

Samarbeid med kollegaer   5,3    5 

Mobbing, diskriminering   5,3    6 

Nærmeste leder   4,8    5 

Overordnet ledelse   3,7    5 

Faglig og personlig utvikling   4,6    5 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,2    5 

Helhetsvurdering   5,3    5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 12,2 % 13,3% 0,4% 6,0 % 

Langtidsfravær 11,2 % 12,6% 0,0 % 5,0 % 

Korttidsfravær 1,0 % 0,9% 0,4% 1,0 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 2 1 1 1 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr elev 96 891 104 434   95 000 

Kostnad pr SFO-barn 49 183 46 971   45 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Elevundersøkelsen er gjennomført, men felles oppsummering med sammenlignbare tall er ennå ikke offentlig-

gjort. Det var færre enn 10 elever som deltok i de nasjonale prøvene både i 2010 og 2011, og derfor er ikke 

gjennomsnittsresultatene offentlige. 

Medarbeidere 

Skolen kommer totalt sett godt ut av undersøkelsen.  

Vi ser et utviklingspotensiale i organisering av arbeidet, forhold knyttet til nærmeste leder og faglig og personlig 

utvikling. De to førstnevnte vil det blir tatt tak i gjennom planlegging av kommende skoleår. I forhold til faglig 

utvikling, har Oppdalsskolen knyttet sine kompetansemidler inn mot "Vurdering for læring". Det har gitt skolen 

som helhet et løft, men kan ha gått på bekostning av individuelle ønsker. 

Skolen skårer også lavt på fysiske arbeidsforhold. Dette kommer av at gammeldelen er nedslitt og vil løse seg 

gjennom kommende renovering/nybygg. 

Økonomi Resultatet for 1. kvartal gir et avvik på -1,1 % i forhold til budsjettramme (- 21.449 kr). 

 

Tertialregnskap for Drivdalen skole 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

530 Midtbygda skole 1 811 235 1 836 117 24 882 5 206 000   

531 SFO Midtbygda 82 968 63 540 -19 428 186 000   

532 Haugen Gård Leirskole 77 525 50 622 -26 903 147 000   

  Sum ansvarsområde 1 971 728 1 950 279 -21 449 5 539 000   

 

Drivdalen skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Midtbygda skole 224 995 224 995 166 000  0 58 995 

 
 

 

Lønset skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Jens Hunnestad 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 3 698 3 515 3 694 3 594 

Fast ansatte  9 9 9 9 

Faste årsverk   5,6 5,6 5,79 5,5 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 30 30 27 27 

Antall SFO-barn 0 0 0 0 

Elever pr lærer i ordinær undervisning 10 8,9 5,5 8,9 

Elever pr lærere totalt 10 8,9 5,5 8,9 

Andel elever med spesialundervisning 6,70 % 6,70 % 7,40 % 3,30 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Trivsel med lærerne 4,3 4,6   4,5 

Mobbing 1,0 1,0   0,0 

Faglig veiledning 4,0 4,2   4,3 

Motivasjon 4,4 4,2   4,3 

Sosial trivsel 4,3 4,6   4,7 

Mestring 3,7 3,9   4,0 

Elevdemokrati 3,8 4,2   4,3 

Fysisk læringsmiljø 4,0 4,0   4,1 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Klagesaker ihht §9a-2 0 0   0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0   0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,7 1,8   2,2 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 1,3 1,8   2,2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 1,5 1,8   2,2 

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

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

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

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

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   5,2    5 

Innhold i arbeidet   5,3    5 

Fysiske arbeidsforhold   5,2    6 

Samarbeid med kollegaer   5,7    5 

Mobbing, diskriminering   5,8    6 

Nærmeste leder   5,4    4 

Overordnet ledelse   4,2    4 

Faglig og personlig utvikling   5,2    5 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,2    5 

Helhetsvurdering   5,5    4 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 2,7 % 7,2 % 4,1 % 2,0 % 

Langtidsfravær 2,6 % 7,2 % 4,1 % 1,0 % 

Korttidsfravær 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 2 2 2 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 0,8 % 1,1 % 3,6 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr elev 96 891 136 814   95 000 

Kostnad pr SFO-barn 49 183 0 0 45 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere Det har vært færre enn 10 elever som har deltatt i nasjonale prøver, og derfor er ikke resultatene offentlige. 
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Tertialregnskap for Lønset skole 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

540 Lønset skole 1 330 734 1 380 840 50 106 3 594 000   

541 SFO Lønset 0 0 0 0   

  Sum ansvarsområde 1 330 734 1 380 840 50 106 3 594 000   

 

Lønset skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Lønset skole 282 925 282 925 108 000  0 174 925 

 

Ungdomsskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Håvard Melhus 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 20 489 21 975 23 291 24 261 

Fast ansatte  46 46 48 48 

Faste årsverk   41,89 41,89 43,49 43,49 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 260 262 273 273 

 

 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Sosial trivsel 4,4     4,4 

Trivsel med lærerne 4,1     4,1 

Mobbing 1,1     1,1 

Faglig veiledning 3,4     3,6 

Motivasjon 4,1     4,1 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Grunnskolepoeng avgangselever 41,4     41 

Nasjonal prøve regning 8.tr. 3,4 3,1   3,4 

Nasjonal prøve lesing 8.tr. 3,4 3,1   3,4 

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

Nasjonal prøve regning 9.tr. 3,7 3,5   3,7 

Nasjonal prøve lesing 9.tr. 3,9 3,7   3,9 

Andel med direkte overgang til vg 98     98 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,8    4,5 

Innhold i arbeidet   5    4,5 

Fysiske arbeidsforhold   4,7    4,5 

Samarbeid med kollegaer   5,2    4,5 

Mobbing, diskriminering   5,4    5,5 

Nærmeste leder   5,1    4,5 

Overordnet ledelse   4,5    4 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

Faglig og personlig utvikling   5    4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,2    4,5 

Helhetsvurdering   4,9    4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

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

Langtidsfravær 5,0 % 5,2 % 4,8 %   

Korttidsfravær 0,7 % 0.7% 1,9 %   

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 2 2 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 1,4 % 8,7 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr.elev 85 483 85 556   90 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Resultatene på Nasjonale prøver på 9.trinn er vi godt fornøyd med. Resultatene viser at det har blitt arbeidet 

grundig med basisferdighetene. Resultatene på 8.trinn er bra, men viser at vi må arbeide systematisk og målrettet 

med basisferdighetene. Det innebærer f.eks. at det jobbes med lesestrategier i flere fag. Resultat for elevundersø-

kelsen 2012 er ikke tilgjengelig enda. 

Medarbeidere 
Resultatet på medarbeiderundersøkelsen 2011 er vi meget godt fornøyd med. Resultatene er drøftet med tillits-

valgt og med personalet. Inntrykket er at medarbeiderne kjenner seg igjen i resultatene.  

Økonomi 

Resultatet for 2011 er bra. Det ble ny rektor 1.2.2011 ved ungdomsskolen. Det å ta over på dette tidspunktet 

innebar mange utfordringer, bl.a. å ta over et budsjett man ikke har vært med på å utarbeide. Resultatet 1.tertial 

2012 viser at vi ligger godt an. Positivt avvik skyldes periodiseringa. Dette er forklart nedenfor. 

 

Tertialregnskap for ungdomsskolen 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

550 Ungdomsskolen 8 214 712 8 891 197 676 485 24 261 000 1 

551 Voksenopplæring -99 583 -2 289 97 294 0   

  Sum ansvarsområde 8 115 129 8 888 908 773 779 24 261 000   

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Foreløpig noe til gode på SPK. Erfa-

ringer fra i fjor tilsier at det i løpet av 

året vil gå ut mer på denne posten.  

 

Ekstra tilskudd fra udir pga forsøk med 

Arbeidslivsfag. Det må lages en plan 

for disponering av disse midlene.  

 

I tillegg betydelige utgifter til lisensav-

taler som vil komme rundt årsskiftet. 

676.000    

 

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Ungdomsskolen 1 292 051 1 292 051 728 000 300 000 264 051 
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Kommunale barnehager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Dordi Aalbu 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 2 390 2 437 10 454 10 055 

Fast ansatte  30 30 33 29 

Faste årsverk   25,6 25,9 25,5 26 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall barn 114 111 105 105 

Antall plasser omregnet til over 3 år 120 130 119 123 

Antall kommunale barnehager 3 3 2 2 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 45 % 48 % 49 % 53 % 

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning 46 % 43 % 38 % 38 % 

Andel menn i faste stillinger 0 % 3,80 % 3,80 % 3,80 % 

Leke- og oppholdsareal pr plass 5,6m² 5,6m² 4,0m² 4,00 % 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukerne   4,9   4,9 

Trivsel   4,9   5,0 

Brukermedvirkning   4,5   4,6 

Respektfull behandling   5,1   5,2 

Tilgjengelighet   5,4   5,5 

Informasjon   4,4   4,7 

Fysisk miljø   4,6   4,9 

Generell førnøydhet   4,9   5,2 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Kapasitetsutnyttelse   100 % 100 % 100 % 

Faglig kvalitet         

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

Andel barnehager m/systematiske metoder for kartleg-

ging av språkutvikling   100 % 100 % 100 % 

Pedagogandel   49,20 % 49,20 % < 50% 

Antall avklaringssamtaler og utviklingssamtaler  pr. 

ansatt     1 4 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,7   4,5 

Innhold i arbeidet   4,9   4,9 

Fysiske arbeidsforhold   4,3   4,1 

Samarbeid med kollegaer   4,8   5,0 

Mobbing, diskriminering   5   4,8 

Nærmeste leder   4,8   4,5 

Overordnet ledelse   4   3,9 

Faglig og personlig utvikling   4,8   4,3 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,1   4,7 

Helhetsvurdering   5,1   4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 6,6 % 10,0 % 9,1 % ≥ 6,0% 

Langtidsfravær   7,6 % 4,6 %   

Korttidsfravær   2,5 % 4,4 %   
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 0 1 1 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr. plass under 3 år       148 289 

Kostnad pr. plass over 3 år       71 389 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere Brukerundersøkelse november/desember 2011 viser høy brukertilfredshet. 

Medarbeidere 
Langtidsfraværet er redusert, høyt korttidsfravær i februar og mars pga. influensa og omgangssyke. 

Medarbeiderundersøkelse november 2011 viser høy medarbeidertilfredshet. 

 

Tertialregnskap for de kommunale barnehagene 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

560 Pikhaugen barnehage 2 201 840 2 104 438 -97 402 5 448 000   

562 Høgmo barnehage 1 810 819 1 713 256 -97 563 4 548 000   

564 Sildrevegen barnehage 2 540 0 -2 540 0   

566 Åpen barnehage 20 562 21 228 666 59 000   

  Sum ansvarsområde 4 035 761 3 838 922 -196 839 10 055 000   

 

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond kommunale barnehager 458 271 458 271 302 000 1 714 154 557 

 

 

 

 

Kommunalteknikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Thorleif Jacobsen 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 2 581 2 657 2729 2 795 

Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr 24827 25314 26 008 26 460 

Fast ansatte  12 12 12 12 

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

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall km veg grusdekke 24 23 22 21 

Antall km veg asfaltdekke 48 49 50 51 

Antall parkeringsplasser 210 210 210 210 

Antall veg- og gatelyspunkter 807 817 817 817 

Antall vannforsyningsabonnenter 2 223 2 256 2 317 2 365 

Antall slamtømmeab. private anlegg 900 869 870 870 

Antall avløpsabonnenter 2 353 2 395 2 469 2 527 

Antall avfallsab. Bolig/leiligheter 2 533 2 561 2 581 2 605 

Antall avfallsab. Fritidsboliger 3 122 3 226 3 321 2 371 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Standard på veger og gater   3,4   >3,5 

Tilrettelegging for fotgjengere   4   >3,5 

Tilrettelegging for syklister   3,9   >3,5 

Kvaliteten på drikkevannet   5,7   >4 

Muligh. For sortering av avfall for gjenv.   5   >4 

Henting av husholdningsavfall   4,7   >4 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Antall timer stengt veg   92 0 0 

Lekkasje vannledninger % 37 % 38 % 

 
35 % 

Antall abonnenttimer uten vann 40 50 0 15 

Antall ikke tilfredsstillende vannprøver   0 0 0 0 

Antall kjelleroversvømmelser avløp 2 0 0 0 

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

Gjenvinningsgrad avfall % 70 % 86 %   71 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   3,8   >4 

Innhold i arbeidet   4,2   >4 

Fysiske arbeidsforhold   3,9   >4 

Samarbeid med kollegaer   3,9   >4 

Mobbing, diskriminering   4,2   >5 

Nærmeste leder   3,1   >4 

Overordnet ledelse   3   >4 

Faglig og personlig utvikling   4,2   >4 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,3   >4 

Helhetsvurdering   3,8   >4 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 13,1 % 11,1 % 5,3 % 6,0 % 

Langtidsfravær 12,4 % 9,9 % 4,4 % 5,5 % 

Korttidsfravær 0,7 % 1,3 % 1,8 % 0,5 % 

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

Kostnadseffektiv drift         

Drift-og vedlh. Veg, kr. /km veg 41 946 42 842 21 778 43 458 

Drift-og vedlh. Park.plasser, kr./pl. 385 742 129 824 

Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt. 625,5 730 239 738 

Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. Ledning 79 172 83 930 22 210 91 827 

Drift- og vedlh. Slamtømming, kr./anlegg   1 686   1 708 

Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. Ledning 117 013 113 274 21 159 113 435 

Drift- og vedlh. Avfall, kr. / tonn 2 631 2 264   2 190 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere Ingen nye brukerundersøkelser i 2012 

Medarbeidere Sykefraværet har gått ned til 6% (13, 1% i 2010 og 11,1 i 2011) 

Økonomi 
Ekstraordinær vinter med mye snø har ført til høyere utgifter til snørydding. Øvrige virksomhetsområder og 

sjølkostområder viser positivt resultat. 

 

 

Tertialregnskap for kommunalteknikk 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

610 Kommunale veger 1 567 701 1 139 592 -428 109 3 129 000 1 

612 Parkeringsplasser 27 001 122 928 95 927 173 000   

613 Veg- og gatelyse 195 467 223 084 27 617 603 000   

614 Vannverk -1 695 708 -1 143 596 552 112 -332 000 2 

616 Slamtømming 1 413 63 260 61 847 -48 000   

617 Avløp og rensing -1 460 012 -1 554 104 -94 092 -398 000   

618 Avfallshåndtering -1 519 615 -1 191 330 328 285 -332 000 3 

  Sum ansvarsområde -2 883 753 -2 340 166 543 587 2 795 000   

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 

Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

  Høyere utgifter til vintervedli-

kehold av veger som skyldes 

ekstraordinær vinter med mye 

snørydding. 

400 000  

2 

  Lavere utgifter til materiell og 

drift- og vedlikehold  

Høyere gebyrinntekt grunnet 

større forbruk/flere abonnenter 

258 000 

 

139 000 

 

3 

Ikke mottatte fakturaer for april 

vedrørende transport og levering 

av avfall 

185 000 Høyere gebyrinntekter pga. 

flere abonnenter 

86 000  

 

Kommunalteknikk sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Kommunalteknikk 1 421 769 1 421 769 84 000 261 338 1 076 431 
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Bygg og eiendom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Eirik Kvål 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 8 907 8 655 9 686 9 378 

Fast ansatte  25 24 23 23 

Faste årsverk   20 20 20 20 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Energiutgifter 4,4 mill 4,9 mill 4,6 mill 5,0 mill 

FDV-kostnader 28,4 mill 31,0 mill 30,1 mill 30,7 mill 

Leieinntekter ekskl. bortfeste 8,6 mill 8,6 mill 9,2 mill 9,4 mill 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for bruker vedr. vaktmestertj. 3,8     4,0 

Kvalitet på utført vaktmesterarbeid 4,6     4,6 

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

Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.       4,5 

Kvalitet på utført renhold       4,5 

Service, tillit og respekt fra renholdspers.       4,5 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Antall utleieboliger 50 49 49 50 

Antall omsorgsboliger 80 81 81 100 

Antall ledige utleieboliger pr 31.12 0 0 0 0 

Klargjort industritomt pr 31/12 4400 m2 4200 m2   20000 m2 

Antall sentrumsnære ledige boligtomter pr 31/12   22   >20 

Antall ledige boligtomter utenfor sentrum   9   >10 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,5   >4  

Innhold i arbeidet   5,3   >4  

Fysiske arbeidsforhold   4,4   >4  

Samarbeid med kollegaer   5,2   >4  

Mobbing, diskriminering   5,1   >5  

Nærmeste leder   4,8   >4  

Overordnet ledelse   4,5   >4  

Faglig og personlig utvikling   4,4   >4  

Stolthet over egen arbeidsplass   4,9   >4  

Helhetsvurdering   5,1   >4  

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 11,6 % 13,8 % 4,9 % 8,5 % 

Langtidsfravær 11,0 % 13,4 % 3,6 % 7,5 % 

Korttidsfravær 0,7 % 0,4 % 1,3 % < 1 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 3 0 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme -20,3 % 4,7 %  -4,6% < 2% avvik 

Avvik i forhold til prosjektramme 0,0 %     < 2% avvik 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
1. tertial 

2012 
2012 

Kostnadseffektiv drift         

Energiforbruk, KWh/m2 pr år         

Helsesenter 332 306   325 

BOAS 382 313   367 

U-skole 209     205 

Nye Aune barneskole       170 

Høgmo barnehage 316 250   260 

Pikhaugen barnehage 197 197   193 

Kommunehuset 218 195   230 

Statens Hus 158 116   155 

Idrettshall 184 167   184 

Bjørndalshagen Dagsenter 215 193   211 

Oppdalshallen 1. etg 161 147   158 

Oppdalshallen 2. etg 115 95   113 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 
Vi tar sikte på å gjennomføre brukerundersøkelser med tanke på vaktmester- og renholdssiden hvert 2. år. Neste 

gjennomføring høsten 2012. 

Medarbeidere 
Samlet fravær har en tydelig nedadgående kurve da langtidsfravær er redusert. Da enheten er relativt liten vil en 

langtidssykemelding ha stor innvirkning på statistikken. 

Økonomi 

Bygg og Eiendom hadde et positivt driftsresultat på 453.000 kr i 2011. Dette avviket er stort i forhold til bud-

sjettrammen. I forhold til enhetens omsetning er avviket godt under 1 %. 

Når det gjelder energiforbruk så har enheten hatt fokus på å redusere forbruket. Uten friske investeringsmidler er 

det begrenset hvilke reduksjoner vi kan greie å få til. 

Energiforbruk på Nye Aune og Oppdal u-skole er ikke ført inn i målkartet ettersom driften ikke har vart gjen-

nom hele 2011 (u-skolen er en del av samme oppvarmingsenhet som Nye Aune og Kulturhuset). 

 

 

Tertialregnskap for bygg og eiendom 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

670 Bygg- og eiendomsadministrasjon 1 065 176 1 183 000 117 824 3 313 000 1 

671 Kommunale off. bygg 3 573 718 3 259 928 -313 790 8 979 000 2 

672 Industriutleiebygg 83 755 64 582 -19 173 169 000   

673 Festeavgifter 641 434 336 845 -304 589 1 450 000 3 

674 Idrettsanlegg 75 085 63 010 -12 075 223 000   

675 Trygdeboliger -424 961 -373 522 51 439 -1 766 000   

676 Utleieboliger -537 494 -471 136 66 358 -1 648 000   

677 Driftsoperatører 183 909 288 918 105 009 0 4 

678 Renholdere 326 944 376 198 49 254 0   

679 Statens hus -582 724 -523 296 59 428 -1 613 000   

680 Kantine 78 797 82 750 3 953 271 000   

  Sum ansvarsområde 4 483 639 4 287 277 -196 362 9 378 000   
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 

Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Sykemelding med påfølgende  

refusjon av sykepenger. Ikke 

brukt vikar. 

117 824    

2 

Store avvik på vintervedlikehold. 

Årsbudsjettet er allerede over-

skredet. 

-313 790    

3 
Festeavgifter: Feil i forhold til 

periodisering. 

-304 589    

4 
Refusjon av sykepenger er brukt 

til vikarer. 

105 009    

 

Bygg og eiendom sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Bygg og Eiendom 453 000 453 000 281 000   172 000 

 

 

 

NAV 

Enheten setter måltall og rapporte-

rer resultat i NAV-systemet, og det 

er ikke utarbeidet eget målekart for 

bruk i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 
2009 2010 2011 

Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 4 918 4 945  5 391 

Fast ansatte  3 3 3 3 

Faste årsverk   2,7 2,7 2,7 2,7 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Prosjekt gjeldsrådgiver sammen med 

Rennebu (årsverk) 
 1 1 1 

Prosjekt rus sammen med Rennebu 

årsverk 
 1,4 1,5 2 

Faste statlige årsverk  9,8 8,8 8,8 

Faste årsverk fra Rennebu kom 1 1 1 1 

Totalt antall ansatte   19 18 18 

 

Tertialregnskap for NAV 

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

    30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012     

750 Nav administrasjon 569 290 662 488 93 198 1 895 000   

752 Sosialkontortjeneste Rennebu 318 357 564 856 246 499 0 

 754 Andre tiltak 551 262 640 000 88 738 1 030 000   

755 Kvalifiseringsprogrammet 99 153 336 664 237 511 1 010 000 

 756 Økonomisk sosialhjelp 1 142 580 635 332 -507 248 1 406 000 1 

757 Styrk-programmet 397 460 527 157 129 697 0 

 758 Tiltak for rusmisbrukere 45 540 16 664 -28 876 50 000   

  Sum ansvarsområde 3 123 642 3 383 161 259 519 5 391 000   
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 

Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

  Kr. 138 000 av avviket 

skyldes livsopphold til 

flyktninger. Det resterende 

skyldes merforbruk på 

utbetaling av økonomisk 

sosialhjelp. Det er en økt 

etterspørsel og vi har flere 

langtidsmottakere som vi 

ikke får rekruttert ut i ordi-

nært arbeid. Disse brukerne 

har ikke andre rettigheter til 

livsopphold.    

-507 248 Avviket vil forhåpentlig-

vis bli dekt inn med 

mindre forbruk på andre 

poster og ekstra tildeling 

fra tilskudd flyktninger.  

 

NAV sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

30.04.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond NAV 177 385 177 385 162 000   15 385 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

 

K.styre 

 

06/054 

 

Reguleringsplan for Festa Kro, 

del av gnr. 191 bnr. 2 – eier 

Olav Kvam, sluttbehandling 

 

(Toralf Gjønnes) 

Guri Conradi 

 

Oppdal kommunestyre godkjenner i medhold 

av plan- og bygningslovens § 27-2 Regule-

ringsplan for Festa kro dat. 31.01.06.  Statens 

vegvesens vilkår for engangsgodkjenning vedr. 

fjerning av den ene avkjørselen tas ikke til 

følge idet dette vil medføre en klar forskjells-

behandling i forhold til andre sammenlignbare 

foretak.  Oppdal kommune mener det er svært 

viktig for virksomheten at tilgjengeligheten blir 

tilrettelagt som omsøkt. 

Kommunestyret vedtar dermed planen uten 

direkte rettsvirkning, men det må søkes opp-

nådd enighet ved mekling mellom kommunen 

og vegvesenet, evt. sendes planen til Miljø-

verndepartementet for stadfesting. 

 

 

Ikke fullført. 

Meklingsmøte avholdt.  

Avventer oppfølging fra 

tiltakshaver. 

 

 

 

K.styre 

 

07/110 

 

Rapport: Vurdering av habili-

tet 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, foreligger. 

Viser til pkt 1.5.3 i høringsnotatet ang. ”habili-

tet for ledere og styrerepresentanter mv. i 

offentlig eide selskaper.” 

 

 

Ikke fullført. 

 

 

K.styre 

 

07/113 

 

Søknad om kjøp av kaldlager 

 

Dag H. Gorseth 

1. Oppdal kommune søker å inngå en make-

skifteavtale med HEAS, der Oppdal kom-

mune avstår eksist. lager mot at HEAS 

bygger nytt lager som dekker B&E sine be-

hov. 

2. Nytt lager til B&E utredes av B&E og 

søkes innarbeidet i handlingsprogrammet 

for 2009 til 2012. Når nytt lager for B&E er 

ferdig etablert innleder B&E forhandlinger 

med Hoel & Sønner AS om overtakelse av 

lageret. Salgspris på lageret fastsettes av 

Oppdal Kommunestyre. 

 

 

Ikke fullført 

Kommunestyrets vedtak 

er presentert HEAS. 

Avventer utspill fra 

HEAS 

 

K.styre 

 

07/132 

 

Festekontrakt Lainsbygrenda 

 

Dag H. Gorseth 

 

1. Søknad fra NE datert 4. juni 2007, vedrø-

rende eiendommen gnr. 294 bnr. 31, avslås 

og eksisterende festekontrakt oppretthol-

des. 

2. Oppdal kommune sin eiendom gnr. 294 

bnr. 71 utlyses for utvikling i det åpne 

markedet hvor kravet om utleie inngår ihht 

gjeldende reguleringsplan.  Rådmannen 

skal i løpet av første halvår 2008 komme 

tilbake med egen sak til Kommunestyret 

vedrørende prosess/vilkår for utvikling av 

eiendommene gnr. 294 bnr. 71 og gnr. 294 

bnr. 32. 

 

 

Fullført vedrørende pkt. 

1. 

NE orientert om Kom-

munestyrets vedtak. Pkt. 

1. 

 

Ikke fullført vedrørende 

vedtak pkt. 2. Avventer 

detaljregulering i områ-

det. 

 

 

K.styre 

 

08/072 

 

Driva Kraftverk DA-søknad 

om bygging av Vindøla kraft-

verk-uttale fra Oppdal kom-

mune 

 

Arild Hoel 

 

Kommunestyret vil tilrå utbygging av Vindøla 

på følgende grunnlag: 

 ekær 

kraftsituasjon i Midt-Norge. 

 Vassdraget er allerede regulert, terskelen 

 

Ikke fullført. 

 

Vedtaket er oversendt 

NVE. 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

for utbygging bør derfor være lavere 

 ale. 

Ingen nye linjetraseer, kun 300 meter linje 

parallelt med eksisterende høyspenttrase. 

Utbyggingen vil gi ny ren energi. 

Kommunestyret vil videre anbefale utbygging 

etter alternativ 1 (største fallhøyde) 

Rådmannen bes sette i verk arbeidet for å sikre 

Oppdal konsesjonsavgift når konsesjonsvilkå-

rene blir fastsatt. 

 

NVE har 21.09.09. 

avslått søknaden. Ved 

klagebehandling 

03.12.09. er avslaget 

oppretthold. 

 

Saken er oversendt Olje- 

og energidepartementet 

for endelig avgjørelse. 

 

K. styre 

 

09/16 

 

Klargjøring av eiendomsfor-

hold 

 

Dag H. Gorseth 

 

Kommunestyret ber rådmann igangsette for-

handlinger med eier av gnr. 271 bnr. 132, 

Agnar Dørum om erverv av grunn til parke-

ringsformål. Areal som ønskes ervervet, frem-

går av vedlegg 1 til denne sak med rød farge. 

 

 

Ikke fullført. Forhand-

linger igangsatt med 

grunneier. Tilbud over-

sendt grunneier, avven-

ter utspill fra grunneier. 

 

 

K. styre 

 

 

09/38 

 

 

Nye Aune 

 

 

Eirik Kvål 

 

 

Prosjektet gjennomføres som planlagt, men 

med en investeringsramme på 119,7 mill kr. 

 

Oppvarming av Nye Aune skal primært skje 

ved vannbåren varme. Bygget knyttes sammen 

med Kulturhuset og Oppdal ungdomsskolen i 

et nærvarmenett slik at vi får utnyttet eksiste-

rende varmekilder best mulig. Anlegget forbe-

redes for framtidig tilkopling til fjernvarme.  

 

Kommunestyret fastsetter prosjektorganise-

ringen som beskrevet i saksinnledningen. 

 

Delvis fullført 

 

Det vises til egne status-

rapporter. 

 

Prosjektet er i kommu-

nestyremøte 01.09.10, 

sak K 10/55, utvidet 

med div. trafikksikker-

hetstiltak. 

 

Statusrapport ble be-

handlet i formannskapet 

04.11.2010 (sak F 

10/45). 24.02.2011 (sak 

F 11/8) og 05.05.2011 

(sak F 11/18. Grunnar-

beid er konkurs, men det 

er tilbakeholdt midler 

for sluttføring og garan-

tiarbeider. Sluttføres 

sommeren 2012. 

 

 

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 interpel-

lasjonen og ordførerens svar skal innarbeides i 

reglementet. Eventuelle endringer som frem-

mes legges fram for behandling i kommunesty-

ret. Rådmannen bes utpeke sekretær for ar-

beidsgruppen. 

 

 

Ikke fullført 

 

K. styre 

 

10/76 

 

Omtaksering av eiendomsskat-

tegrunnlaget 

 

Leidulf Skarbø 

 

Kommunestyret ber takstnemnda om å iverk-

sette generell omtaksering med sikte på ferdig-

stillelse innen skatteutskrivingen for 2012. Det 

legges til grunn at takstnemnda vil bruke en 

takseringsmåte som ivaretar lovbestemmelsen 

om at takstene skal ta utgangspunkt i omset-

ningsverdi. Det er intensjonen at det samlede 

skattenivået og fordelingen av byrdene skal 

tilpasses gjennom bruk av bunnfradrag og 

differensierte skattesatser, og at dagens fritaks-

regler videreføres. 

 

Fullført. 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

 

 

K.styre 

 

10/105 

 

Ny Vollan bro/Trafikksikring 

ved Vollan skole 

 

Thorleif Jacob-

sen 

 

Kommunestyret utsetter ombygging av Vollan 

bru. Kommunestyret ber rådmann om en 

utredning som viser en egen gang-/sykkelbane 

på brua og gang-/sykkelvei forbi skolen fra 

Båggåstrandveien til Krossveien. Utredningen 

legges fram i forbindelse med handlingspro-

grammet våren 2011. 

 

 

Ikke fullført. Prosjektet 

er endret (breddeutvi-

delse for fortau) er 

ekstrafinansiert i bud-

sjett 2012. Tilbudskon-

kurranse er gjennomført. 

Sak fremmes på nytt da 

budsjettert ramme ikke 

er tilstrekkelig. 

 

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 utarbei-

ding av reguleringsplaner for skiløypenettet 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 saksinnledningen, 

og ber om at arbeidet med etappe 1 igangsettes 

i løpet av 2011. 

3. Kommunestyret legger til grunn at Plankon-

toret engasjeres for å bistå med utarbeiding av 

planene, og at dette skjer innenfor den økono-

miske 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 

 

 

Meklingsmøte avholdt 

uten at det oppnådd 

enighet. 

 

K. styre 

 

11/43 

 

Sentrumsutvikling-

arkitektkonkurranse for Opp-

dal sentrum. Videre arbeid 

 

Jan Kåre Husa 

 

Komm styret tar juryens avgjørelse til etterret-

ning. Pr. mai 2011 er det påløpt kr. 1 475 000 

for prosjektet Arkitektkonkurranse Oppdal 

sentrum. Kommunestyret godkjenner ny øko-

nomisk ramme for prosjektet til kr. 1 600 000 

eks. mva. Tilleggsbevilgningen i forhold til 

kommunestyrets vedtatte ramme på kr. 1 200 

000 i sak 10/52, dekkes 

ved tilskudd fra Blilyst på kr. 400 000. 

Følgende ny finansiering godkjennes: 

Bruk av infrastrukturfondet, jfr. kommunesty-

ret vedtak i sak 10/52 kr 1 200 000 Tilskudd fra 

Blilyst, jfr. tilsagn datert 14.10.2010 " 400 000 

SUM kr 1 600 000 

Kommunestyret ber rådmannen gå i forhand-

linger med firmaene som har utformet Oppdal+ 

for å bearbeide forslaget i henhold til juryens 

anbefalinger. Kommunestyret ber om at råd-

mannen etter forhandlinger med arkitektfirma-

ene, framlegger egen sak for 

kommunestyret der det skal tas stilling til 

videre arbeid og eventuelle behov for endringer 

av reguleringsplan for Oppdal sentrum. Kom-

munestyret legger følgende til grunn for det 

videre arbeid:Oppdal er et regionsenter og vil 

utvikle seg videre på dette området. Oppdal 

sentrum er også et 

knutepunkt hvor E6 og R70 møtes. Dette 

medfører stor biltrafikk og sterkt behov for 

parkering. Det må legges til rette for at de som 

ferdes med bil, fristes til å stoppe og på en 

enkel måte få klarert parkering. Det må til 

enhver tid finnes sentrale parkeringsplas-

 

Ikke fullført 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

ser/parkeringshus som dekker nødvendig behov 

og som er tilpasset næringsdrivernes virksom-

het 

 

 

K. styre 

 

11/47 

 

Reguleringsplan for ny skiløy-

pe i Gjevilvassdalen - Sluttbe-

handling 

 

Arild Hoel 

 

1. Kommunestyret vedtar i medhold av plan- 

og bygningslovens § 12-12 Reguleringsplan for 

skiløype i Gjevilvassdalen slik det går fram av 

rådmannens planforslag datert 24.01.11. Inn-

komne merknader og vilkår for egengodkjen-

ning imøtekommes ikke. 

2. Rådmannen bes om å kontakte Fylkesman-

nen og be om at meklingsmøte blir avholdt så 

raskt som mulig. 

 

 

Ikke fullført.  

Meklingsmøte avholdt 

høsten 2011. Det er ikke 

oppnådd enighet. 

 

K.styre 

 

11/55 

 

Drivakrafta - veiledende 

forhåndsuttalelse 

 

Leidulf Skarbø 

 

Kommunestyret tar redegjørelsen fra gruppa 

som har hatt drøftinger med Skatt Midt-Norge 

til etterretning, og ber rådmannen om å klargjø-

re grunnlaget for et søksmål mot Oppdal Everk 

AS. 

 

Fullført. Se k-sak 12/14 

 

K.styre 

 

11/60 

 

Forslag til reguleringsplan for 

utvidelse av eksisterende 

masseuttak Svinsnøsa - slutt-

behandling 

 

Arild Hoel 

 

1. Kommunestyret godkjenner i medhold av 

plan- og bygningslovens § 12-12, Forslag 

til reguleringsplan for utvidelse av eksiste-

rende masseuttak i Gjevilvassdalen (Svin-

søssa) gnr 195 bnr 2, med reguleringsbe-

stemmelser datert 10.01.2010. Innsigelse 

fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-

Trøndelag  fylkeskommune er dermed 

ikke imøtekommet. 

2. Rådmannen bes om å kontakte Fylkes-

mannen og be om at meklingsmøte blir 

avholdt så raskt som mulig. 

 

 

Ikke fullført. 

Meklingsmøte er av-

holdt uten at det er 

oppnådd enighet. 

 

K.styre 

 

11/63 

 

Revidering av overordna 

risiko- og sårbarhetsanalyse 

for Oppdal kommune 

 

Ingrid Lien 

 

1. Kommunestyret slutter seg til den over-

ordna risiko- og sårbarhetsanalysen og ar-

beidsgruppas tilråding. 

2. Tiltakene søkes innarbeidet i handlings-

programmet for 2013-2015. 

 

 

Tiltak søkes innarbeidet 

i handlingsprogrammet 

for 2013-2015. 

 

K.styre 

 

11/65 

 

Ombygging Statens hus 

 

Dag H. Gorseth 

 

Kommunestyret vedtar at ombygging i statens 

hus skal gjennomføres som redegjort for i 

saksinnledningen. Investeringsbehov på kr 

570.000,- inkl. mva. finansieres på følgende 

måte: 

Kr 456.000,- omprioriteres fra prosjekt 6731 - 

ventilasjon Rådhus til ombygging i "Statens 

hus".  

Resterende behov til ombygging "Statens hus", 

kr 114.000,- finansieres ved mva. kompensa-

sjon som tilbakeføres investeringsprosjektet. 

 

 

Ikke fullført. Under 

sluttføring. 

 

K.styre 

 

11/67 

 

BOAS II - status skisseprosjekt 

og videre arbeid 

 

Bjørn Andreas-

sen 

 

1. Kommunestyret ber om at prosjektet 

BOAS II endres slik at alt. B i statusrap-

porten legges til grunn for videre arbeid.  

Investeringsramme settes til 45,3 mill.kr. 

2. Anslått økning i finans- og driftskostnader 

på kr 478 000 søkes innarbeidet i hand-

lingsprogrammet for 2013-2016. 

 

Ikke fullført. 
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K.styre 

 

11/119 

 

Utvidelse av gravplass ved 

Oppdal kirke. Igangsetting av 

reguleringsplanarbeid 

 

Jan Kåre Husa 

 

Kommunestyret ber i medhold av bestemmel-

sene i kapittel 12 i Plan- og bygningsloven, at 

bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker, 

sørger for utarbeidelse og behandling av for-

slag til reguleringsplan for utvidelse av grav-

plass ved Oppdal kirke.  

Videre at det legges opp til etablering av egen 

urnelund i forbindelse med planarbeidet. 

Planområdet avgrenses i tråd med gjeldende 

arealbruk i kommuneplanens arealdel. 

 

 

Ikke fullført 

 

K.styre 

 

11/124 

 

Valg av nytt styre i Oppdal 

Everk AS - interpellasjon i 

møte 02.11.11 

 

Ola Røtvei 

 

Kommunestyret viser til vedtak i sak 11/55 og 

ber rådmannen legge fram en oppsummering 

av arbeidet med Drivakrafta når saken om 

grunnlaget for et søksmål mot Oppdal Everk 

AS legges fram for kommunestyret. 

 

 

Gjennomført. Oppsum-

meringen ble lagt ved 

K-sak 12/14. 

 

K.styre 

 

11/126 

 

Reguleringsplan for Hovdintu-

net, gnr. 282 bnr. 87 m.fl. - 

Sluttbehandling 

 

Guri Conradi 

 

Kommunestyret er ikke enig i bygningsrådets 

tilrådning og godkjenner dermed ikke forslag 

til detaljreguleringsplan for Hovdintunet, gnr. 

282 bnr. 87 mfl. jfr. plan- og bygningslovens § 

12-12. 

Saken sendes tilbake til ny behandling der 

bygningsrådet bes sørge for at detaljregule-

ringsplanen fremmes i tråd med intensjoner og 

arealbruk i vedtatt kommuneplan før forslaget 

eventuelt legges fram for kommunestyret til 

sluttbehandling. 

 

 

Ikke fullført.  Vedtak 

sendt forslagsstiller til 

ny vurdering. 

 

K.styre 

 

11/128 

 

Eierskapsmelding for Oppdal 

kommune 

 

Leidulf Skarbø 

 

Kommunestyret viser til rådmannens utkast til 

eierskapsmelding, og nedsetter et utvalg som 

får i mandat å 

1. Formulere en eierstrategi for hvert enkelt 

selskap 

2. Bearbeide rådmannens forslag til retnings-

linjer for eierskap, ledelse og kontroll av 

selskap. 

Kommunestyret legger til grunn at rådmannen 

oppnevner sekretær, og at arbeidet blir ferdig-

stilt innen 1. april 2012. 

Johan Jensen, Arnt Nerhoel, John Gisnås, Eli 

Dahle, Arne Opdahl og Ingrid Mellem ble valgt 

som medlemmer i utvalg for å se på eierskaps-

melding for Oppdal kommune. 

 

Odd Gorseth ble valgt som leder. 

 

 

Fullført. 

 

K.styre 

 

11/129 

 

Finansiering - rettssak om 

Jernbanegjerdet langs Dovre-

banen 

 

Gro Aalbu 

 

1. Staten v. Samferdselsdepartementet har 

anket dom i Frostating lagmannsrett vedr. 

gjerdet langs Dovrebanen videre til Høyeste-

rett. Anken tas til etterretning, og Oppdal 

Kommune v. ordfører følger saken videre til 

Høyesterett i samarbeid med advokatfirmaet 

Lund & co. 

2. Utgifter i forbindelse med ankesaken i 

Frostating Lagmannsrett i 2011, påløpende 

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

 

Ikke fullført. 

Saken går i Høyesterett 

13.-14. mars 2012. 

 

Tiltaket er finansiert for 

2011. 
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turfondet. Dersom kommunen vinner fram og 

får tilkjent saksomkostningene, skal beløpet 

tilbakeføres infrastrukturfondet. 

 

 

K.styre 

 

11/139 

 

Utskriving av eiendomsskatt 

for 2012 

 

Leidulf Skarbø 

 

1. Kommunestyret viser til eiendomsskatelo-

vens §§ 2 og 3, og utskriver eiendomsskatt 

for 2012 i hele Oppdal kommune. Dette 

med unntak for de verneområder etter for-

valtningsplanen for Dovrefjell og Troll-

heimen som i medhold av lovens § 7d ble 

fritatt i k-sak 07/64. 

2. Den generelle skattesatsen skal være 7 

promille. Skattesatsen differensieres med 

hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 på 

følgende måte: 

 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 

bokstav a settes skattesatsen for   bebygde 

boligeiendommer, bebygde fritidseien-

dommer og boligdelen av gardsbruk til 2,2 

promille. 

 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 

bokstav b settes skattesatsen for husløse 

grunneiendommer til 2,0 promille. 

3. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 

fastsettes det et bunnfradrag på kr 

450.000,- pr selvstendig boenhet for alle 

eiendommer som ikke blir benyttet i næ-

ringsvirksomhet. 

4. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 

skal følgende fritak for eiendomsskatt 

gjelde: 

 Eiendommer til institusjoner som utfører 

funksjoner som naturlig tilhører det of-

fentlige (§7 bokstav a). 

 Bygninger av historisk verdi, - nærmere 

definert til bygninger som er fredet i med-

hold av kulturminneloven (§7 bokstav b) 

 Boliger som blir brukt til helårsboliger de 

10 første årene etter oppføring (§7 bokstav 

c). 

5. Kommunestyret fastsetter 2 betalingster-

miner for eiendomsskatt i 2012. Halvpar-

ten av utskrevet skatt skal betales hver 

termin. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

11/144 

 

Forskrift om gebyrregulativ 

2012 - Plan og forvaltning 

 

Arild Hoel 

 

1. Kommunestyret vedtar forslag til gebyrre-

gulativ for Plan og forvaltning for 2012 

slik det går fram av vedlagte "Forskrift om 

gebyrregulativ for plan- og byggesaksbe-

handling, oppmålingstjenester, eierseksjo-

nering, behandling av avløpssaker og fei-

ing og tilsyn".  

2. Gebyrregulativ og endringer i forskrifter 

skal behandles i fagutvalgene f.o.m. bud-

sjettbehandlingen 2013. 

 

 

Fullført. 

 

 

 

 

 

 

Ikke fullført. 

 

K.styre 

 

11/147 

 

Elektronisk dokumenthåndte-

ring - politikere 

 

Ola Røtvei 

 

Kommunestyret ber om at det blir nedsatt et 

utvalg som kan redegjøre og finne en god 

løsning for kommunestyret og utvalgene.  

Utredningen legges fram for politisk behand-

 

Ikke fullført. Arbeidet 

igangsatt. 
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ling i god tid før behandlingen av økonomipla-

nen for 2013-2016 og første budsjettregulering 

for 2012. 

 

 

K.styre 

 

12/1 

 

Revidering av delplan idrett og 

fysisk aktivitet-Planprogram 

 

Kari S. Simonsen 

 

Kommunestyret vedtar planprogram datert 

17.10.2011, og ber om at dette blir lagt til 

grunn for revidering av delplan for idrett og 

friluftsliv 2013 - 2016 

2. Kommunestyret oppnevner følgende 2 

representanter i arbeidsgruppa for planarbeidet: 

Tor Snøve og Brit Eide Fredriksen 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/2 

 

Søknad om finansiering eller 

overtakelse av Lønset barne-

hage 

 

Leidulf Skarbø 

 

Kommunestyret viser til søknaden fra Lønset 

barnehage om tilleggsfinansiering eller kom-

munal overtakelse. En nedlegging av barneha-

getilbudet på Lønset vil medføre større reiseav-

stander for barn og foreldre enn det kommune-

styret anser som akseptabelt, og for 2012 skal 

denne 

barnehagen derfor ha utmålt tilskuddet etter 

100% av satsene. Med bakgrunn i den betyde-

lige variasjon små barnehager i kretsene har i 

tilskuddsgrunnlag fra år til år, yter Oppdal 

kommune i tillegg et rentefritt lån for å avhjel-

pe den akutte likvide situasjonen for 2012 inntil 

resultatet av forslaget til handlingsprogram, og 

budsjettregulering 2012 gir resultat. 

De politiske partiene i Oppdal oppnevner en 

representant hver for å sende et brev til sentrale 

politikere for å se på nasjonale vilkår for 

tilskudd til private barnehager. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/3 

 

Økonomisk kompensasjon for 

bruk av lokaler m.v. i forbin-

delse med kommunal legevakt 

 

Monica Flor 

 

Det vises til sak nr. K 11/136, 4. kulepunkt. 

Kommunestyret godkjenner å bruke inntil 

kr.200.000 av resterende tilleggsbevilgningsre-

serve på kr. 342.000 til kostnader i forbindelse 

med 

den kommunale legevakten i perioden 01.01. - 

30.04.2012. 

1. Kr. 80.000 omfatter kompensasjon til hvert 

legesenter med kr. 10.000 i måneden for å stille 

lokaler, inventar, utstyr m.v. til rådighet for den 

kommunale legevakten. 

2. Kr. 80.000 i lønnsmidler omfatter kompen-

sasjon med kr. 10.000 pr. måned til hvert 

legesenter til nødvendig hjelpepersonale. 

3. Kr. 20.000 til dekning av rekrutteringskost-

nader for legevikarer for ca. to uker med dob-

bel legevakt. 

Inntil kr. 20.000 kan brukes til nødvendige 

anskaffelser f. ø. som beskrevet i saksinnled-

ningen. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/4 

 

Samlokalisering i Oppdal 

Distriktsmedisinske Senter 

 

Monica Flor 

 

overta driftsansvaret for Auna legesenter og 

Oppdal legesenter så lenge som fastlegene har 

avtale med kommunen som selvstendig næ-

ringsdrivende. 

i-

 

Fullført 



  Tertialrapport I 2012 
 

44 

 

Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

der videre med en løsning som beskrevet i alt. 

b. Samtidig bes Oppdal Distriktsmedisinske 

Senter KF, i samråd med leietakerne, å arbeide 

videre med et byggetrinn som gir størst mulig 

samlokalisering av helsetjenestene. Kommune-

styret legger til grunn at det blir fremmet en ny 

og helhetlig sak i marsmøtet som i sin fulle 

bredde beskriver løsninger og kostnader. 

ering ikke 

lykkes, og det ikke blir enighet om å 

videreføre ordningen med legevakt i legenes 

egne lokaler, vil kommunen sørge for tilfreds-

stillende lokaler og nødvendig personell for 

den kommunale legevakten. 

 

 

K.styre 

 

12/5 

 

Overordnet samarbeidsavtale 

mellom St Olavs Hospital HF 

og Oppdal kommune med 

underliggende tjensteavtaler 

m.m. 

 

Monica Flor 

 

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte over-

ordnet samarbeidsavtale samt underliggende 

tjenesteavtaler. 

Kommunestyret viser forøvrig til forhandlings-

utvalgets anbefaling til presisering av pkt.2.2.1, 

2. avsnitt i vedlagte Praktiske retningslinjer for 

samhandling vedr. innleggelse og 

utskrivning av pasienter mellom Oppdal kom-

mune og St. Olavs hospital. 

Kommunestyret vil presisere at utskrivnings-

praksis må følges nøye og endret praksis gir 

grunnlag for å reforhandle avtalen senest i løpet 

av 2012. 

2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å 

forhandle, revidere og godkjenne endringer i 

foreliggende tjenesteavtaler. 

3. Kommunestyret ber om at praktisering av 

avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom 

partene, og med tydelig ønske om at innbyg-

gernes behov for kvalitet og trygghet for tjenes-

ter, skal prege utvikling av god samhandlings-

praksis. 

4. Kommunestyret ber om at det ved årets slutt 

framlegges rapport om praktiseringen av 

avtalene og samtidig opplyser om endringer i 

tjenesteavtalene i løpet av året. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/6 

 

Overordnet samarbeidsavtale 

mellom Rusbehandling Midt-

Norge HF og Oppdal kommu-

ne med tilhørende tjenesteavta-

ler 

 

Monica Flor 

 

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte over-

ordnet samarbeidsavtale mellom 

Rusbehandling Midt - Norge HF og Oppdal 

kommune med underliggende 

tjenesteavtaler. 

2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å 

forhandle, revidere og godkjenne endringer i 

foreliggende tjenesteavtaler. 

3. Kommunestyret ber om at praktisering av 

avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom 

partene, og med tydelig ønske om at pasiente-

nes behov for kvalitet og trygghet for tjenester, 

skal prege utvikling av god samhandlingsprak-

sis. 

4. Kommunestyret ber om at det ved årets slutt 

framlegges rapport om praktiseringen av 

avtalene og samtidig opplyser om endringer i 

tjenesteavtalene i løpet av året. 

 

 

Fullført 
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K.styre 

 

12/7 

 

Oppnevning av kandidater til 

styret for St Olavs Hospital 

HF,Sykehusapotekene i Midt 

Norge HF og Rusbehandling 

Midt-Norge HF 

 

Monica Flor 

 

Trond Mesloe, Ingvill Dalseg Snøfugl, Randi 

Synnøve Aalberg og Johan Lund Furunes 

Følgende ble valgt til Rusbehandling Midt - 

Norge HF: 

Anne-Rose Gorseth, Arne Opdahl og Eirin 

Heggvold 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/8 

 

Tilstandsrapport-

Oppdalsskolen 2011 

 

Johan Jensen 

 

Kommunestyret tar "Tilstandsrapport - Opp-

dalsskolen 2011, til orientering. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/9 

 

Strategisk arbeidsgiverpolitikk 

 

Ola Røtvei 

 

Kommunestyret ber om at det legges fram en 

sak som gjelder kommunens helhetlige og 

strategiske arbeidsgiverpolitikk, i form av et 

overordnet dokument, som kommunestyret kan 

vedta. 

 

 

Ikke fullført. 

 

K.styre 

 

12/10 

 

Klage på sluttvedtak - Oppdal 

Familie & Aktivitetspark 

 

Tor Sæther 

 

Kommunestyret kan ikke se at klagen fra 

advokat Anna Th. Flatmo på vegne av grunnei-

erne inneholder opplysninger eller momenter 

som ikke ble vurdert ved behandling av sak 

11/127. Kommunestyret viser til saksvurde-

ringen og fastholder sitt vedtak i sak 11/127. 

Klagen er ikke tatt til følge og oversendes 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til endelig 

avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført. 

Klagen er ikke behand-

let av Fylkesmannen. 

 

K.styre 

 

12/11 

 

Detaljreguleringsplan for 

Kvammslia Nedre Hytteområ-

de 

 

Tor Sæther 

 

Kommunestyret tar meklingsresultatet i forbin-

delse med detaljreguleringsplan for Kvammslia 

Nedre Hytteområde til etterretting.   

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 

11/61 og ber om at Fylkesmannen oversender 

saken til Miljøverndepartementet for endelig 

avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført. 

Fylkesmannen har 

oversendt saken til 

Miljøverndepartementet 

for endelig avgjørelse. 

 

K.styre 

 

12/12 

 

Reguleringsplan for Svinsnøsa 

masseuttak 

 

Arild Hoel 

 

1. Kommunestyret tar meklingsresultatet slik 

det går fram av brev av 23.01.12. fra Fyl-

kesmannen til etterretning. 

2. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i 

sak 11/60, og ber om at Fylkesmannen 

oversender saken til Miljøverndepartemen-

tet for avgjørelse. 

3. Før saken oversendes til Miljøverndeparte-

mentet anmodes Fylkesmannen på bak-

grunn av dom i Frostating lagmannsrett av 

25.08.10. om å foreta en ny vurdering av 

hvilke områder i Gjevilvassdalen som er av 

nasjonal verdi for kulturlandskapet. Dersom 

Fylkesmannen skulle komme til samme 

konklusjon som Oppdal kommune, anmo-

des om at innsigelsen trekkes. 

 

Ikke fullført. 

Fylkesmannen har ennå 

ikke oversendt saken til 

Miljøverndepartementet.  

 

K.styre 

 

12/13 

 

Plan for flomsikring ved Driva 

- finansiering 

 

Arild Hoel 

 

Oppdal kommune dekker kostnadene knyttet til 

utarbeiding av plan for elveforbygning ved 

Driva med inntil kr. 50 000,-. Beløpet finansie-

res ved bruk av infrastrukturfondet.  

 

 

Fullført. 
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K.styre 12/14 Drivakrafta - søksmål mot 

Oppdal Everk AS 

Leidulf Skarbø Kommunestyret viser til varsel om søksmål av 

04.01.2012 og Oppdal Everk AS sitt tilsvar av 

23.02.2012.  Det konstateres at Oppdal Everk 

AS bestrider at Drivarettigheten tilhører Opp-

dal kommune. Kommunestyret anser dette som 

et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, og vedtar 

at Oppdal kommune skal ta ut stevning mot 

Oppdal Everk AS.  Rådmannen får fullmakt til 

å utpeke prosessfullmektig. 

 

Ikke fullført.  

Ulf Larsen er utpekt 

som prosessfullmektig, 

og stevningen forventes 

å bli ferdig i første 

halvdel av mai. 

 

K.styre 

 

12/15 

 

Årsmelding for Kontrollutvalg 

Fjell IKS - 2011 

 

Torill Bakken 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmel-

ding for 2011 til orientering. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/16 

 

Godkjenning av selskapsavtale 

- IKA Trøndelag 

 

Gerd S. Måren 

 

Selskapsavtalen for interkommunalt arkiv 

Trøndelag IKS 2012 godkjennes som framlagt.  

 

 

Fullført. 

 

K.styre 

 

12/17 

 

Valg av skjønnsmedlemmer 

2013 - 2016 

 

Gerd S. Måren 

 

Bygningsvesen:  

Atle Måren, Jostein Ervik, Olav Brattbakk, 

Anna Marit Snøve, Sissel Nideng Haugan, 

Kirsten Aune Grønset 

Jord-/skogbruk:  

Ola Krokann, Per Hindseth, Tone Grøtte, Rune 

Fossum, Tor Bøe, Erik Ola Loe, Jenny Hegg-

vold 

 

 

Fullført.  Vedtak er 

oversendt til S-T fylkes-

kommune for oppnev-

ning. 

 

K.styre 

 

12/18 

 

Kommunal planstrategi 2012 - 

2016. Grunnlagsdokument for 

videre arbeid 

 

Jan Kåre Husa 

 

Kommunestyret tar framlagt drøftingsdoku-

ment datert 14.03.2012 til orientering og ber 

om at dokumentet legges til grunn for rådman-

nens videre arbeid med planstrategi for Oppdal 

kommune 2012-2016. 

 

Tillegg/endringer: 

Side  6: Endring i siste avsnitt, første setning: 

.... i takt med den demografiske utviklingen (- 

befolkningsutvikling). 

Side 6 (tillegg til siste avsnitt):  

Samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan 

legger i tillegg opp til en utvikling av bosetting 

og næringsliv i kretsene. 

Side  8, nederst  ( tillegg ): 

Det er kjent at en stor del av befolkningen i 

Norge  ( og personer i utlandet ), som bor i 

store byer og tettsteder, ønsker å bosette seg 

mer landlig. Dette er ofte personer med evne til 

å skape egne arbeidsplasser, eventuelt kan de 

etablere fjernarbeidsplasser i kommunen.  

Kommunen ønsker å satse aktivt på denne type 

tilflytting, og kretsene kan være spesielt attrak-

tivt for denne målgruppen. 

s. 9, nytt avsnitt, Kretsutvikling:  Det pågår 

arbeid for utvikling i  kretsene gjennom bl.a. 

framtidsverkstedene.  Resultatet av arbeidet 

legges til grunn for å avklare kommunens 

planbehov.  Det vises til kommuneplanens 

samfunnsdel. 

Side 9, tillegg, Samferdsel og infrastruktur:  Et 

raskere og bedre jernbanetilbud er viktig for 

utvikling og vekst i kommunen.  Det må derfor 

sikres nødvendig areal til en framtidig trase for 

 

Fullført 
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høyhastighetsbane.  

Tillegg, s. 10, under Energi- og klima: 

Utvikling av mere fornybar energi ved hjelp av 

vind, vann og bio må tas opp til løsning, særlig 

med grunnlag i den positive effekten av grønne 

sertifikater.  Samtidig må arbeidet med enøk- 

tiltak og energigjenvinning intensiveres, først 

og fremst i kommunale anlegg. 

s. 11, 1. avsnitt, endring: ....skolebruksplan skal 

høres. 

 

 

K.styre 

 

12/19 

 

Konseptvalgutredning for E6 

Oppland grense - Jaktøya.  

Høringsuttalelse 

 

Jan Kåre Husa 

 

Oppdal kommune mener etableringen av et 

effektivt og trafikksikkert transportsystem for 

personer og gods, som er betydelig bedre enn 

dagens system, må synliggjøres i den kommen-

de Nasjonale transportplan 2014-23.  

Oppdal kommune slutter seg til det valgte 

kombinasjonskonsept for vegutbygging E6/Rv 

slik det fremgår av Konseptvalgutredning for 

E6 Oppland grense-Jaktøya og Rv 3 Hedmark 

grense-Ulsberg, datert januar 2012 og anbefaler 

at dette legges til grunn for videre planlegging 

og gjennomføring. 

Oppdal kommune slutter seg også til konklu-

sjonene hva angår konsept 5 Jernbane, og 

forutsetter at dette inngår i en samlet vurdering 

av det totale transportkonseptet. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/21 

 

Revidering av samarbeidsavta-

le om barneverntjeneste for 

Oppdal og Rennebu 

 

Anne Kristin 

Loeng 

 

Oppdal kommunestyre tar evaluering av felles 

barneverntjeneste for Oppdal og Rennebu til 

etterretning. 

Samarbeidsavtalen forlenges med en presise-

ring av at evaluering heretter skjer hvert 4. år i 

forbindelse med valg og nytt kommunestyre. 

 

 

Fullført. Behandles i 

Rennebu i løpet av mai 

2012 

 

K.styre 

 

12/22 

 

Drift av legevakt 

 

Leidulf Skarbø 

 

Kommunestyret legger fram følgende tilbud i 

forbindelse med samlokalisering ved ODS:  

Oppdal kommune stiller lokalene ved Oppdal 

Distriktsmedisinske Senter vederlagsfritt til 

legene i Oppdal. I tillegg dekker kommunene 

utgiftene til hjelpepersonell i legevakten tilsva-

rende 50% stilling. 

Kommunestyret legger til grunn at det inngås 

en skriftlig avtale i.h.h.t. ASA 4310 pkt. 8.2. 

Kommunestyret legger videre til grunn at 

gjeldende legevaktordning videreføres inntil 

samlokaliseringen er gjennomført. 

Legene får frist til 25. april 2012 med å aksep-

tere tilbudet. 

Kostnadsøkningen innarbeides i økonomipla-

nen. 

 

 

Ikke fullført 

Legene har akseptert 

tilbudet, men det gjen-

står arbeid med å inngå 

en skriftelig avtale. 

 

K.styre 

 

12/23 

 

Tilbud om overtakelse av 

aksjene i Oppdal Treningssen-

ter AS 

 

Leidulf Skarbø 

 

Det vises til tilbud fra Vekst Oppdal AS om 

kjøp av aksjene i Oppdal Treningssenter AS. 

Kommunestyret legger til grunn at selskapet 

ønsker å utvikle treningssenteret i retning av et 

livsstils- og opptreningssenter.  Dette er i tråd 

med samhandlingsreformens mål om forebyg-

gende og helsefremmende arbeid. Kommune-

 

Fullført. 

Saken er oversendt 

styret i Oppdal Dist-

riktsmedisinske Senter 

KF for oppfølging. 
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styret har derfor ingen merknader til at selska-

pet fremmer et tilbud om kjøp av aksjene i 

Oppdal Treningssenter AS. 

Kommunestyret legger til grunn at styret i 

Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF håndte-

rer et salg av Oppdal Treningssenter AS, og 

legger følgende til grunn: 

-  foretaket foretar en selvstendig verdivurde-

ring av selskapet 

-  det bør åpnes for at andre aktører enn Vekst 

Oppdal AS også kan komme med bud på kjøp 

av aksjene 

-  i forbindelse med salget forutsettes det at 

treningssentervirksomheten fortsetter i de nye 

lokalene i sentret som er bygd for dette formå-

let. 

 

 

K.styre 

 

12/24 

 

Eierskapsmelding 

 

Leidulf Skarbø 

 

Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget 

fra arbeidsgruppa som eierskapsmelding for 

Oppdal kommune. 

Forslag til drøfting i eierskapsmelding til neste 

gangs behandling. 

I tillegg til de tre punktene som er satt opp som 

drøftingstema i saken, foreslås følgende: 

Når det gjelder Oppdal Treningssenter AS og  

Vitnett AS  må begge disse tas med i oversik-

ten over heleide kommunale aksjeselskaper. 

Det må tas med i eierskapsmelding at det er 

kommunestyret som velger styret i Oppdal 

Treningssenter og styret i Vitnett.  

Dersom det legges opp til en indirekte styring, 

noe som kan være uheldig i forhold til prinsip-

pet om åpenhet, må dette stå i eierskapsmel-

dingen. 

Kommunestyret kan være generalforsamling i 

heleide aksjeselskaper. Det bør benyttes, først 

og fremst for Oppdal E-verk. En slik ”direkte” 

kontakt  vil styrke kompetansen hos kommune-

styremedlemmene og involvere på en måte som 

er viktig for et godt samarbeid mellom eier og 

selskapet. 

Varamedlemmer 

Det bør være numeriske varamedlemmer til 

styrene i heleide kommunale aksjeselskaper, 

antall varamedlemmer fastsettes i vedtektene. 

Dette er for å sikre kompetanse og ikke minst 

øke kompetansen om selskapet for flere, noe 

som er viktig bl.a. ved skifte av styremedlem-

mer. 

I statens veiledning for sine styrer står det: 

5.2.2 Varamedlemmer 

Det er angitt i vedtektene hvor mange varamed-

lemmer som skal oppnevnes til styret og om 

dette er personlige eller numeriske varamed-

lemmer. Varamedlemmene bør ha en like godt 

tilpasset kompetanse til styrets behov som de 

faste medlemmene til styret. Til tider må de 

utnyttes i styrearbeidet eller supplere de faste 

medlemmene. De må derfor få anledning til å 

følge styret og virksomhetens arbeid gjennom 

tilsendte styrepapirer og referater. Det er ikke 

uvanlig at de inviteres til for eksempel styre-

 

Fullført 
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seminarer eller andre arrangementer i regi av 

styret eller administrasjonen. 

Valg av styremedlemmer. 

Det tas opp til drøfting om det skal settes en 

tidsbegrensing for antall år en kan sitte i et 

styre. 

Forslag til endring 4.4.1 Oppdal E-verk , 

eierstrategi: 

Følgende setning slettes: Hovedbegrunnelsen 

for eierskapet er målsetningen om sikker og om 

mulig økt kraftforsyning og sikkert, lokalt 

strømnett. 

 

 

K.styre 

 

12/25 

 

Vennskapskommunesamarbeid 

 

Kari S. Simonsen 

 

Et vennskapssamarbeid med land i den fattige 

verden er i dag  ikke hensiktsmessig da det ikke 

er økonomisk grunnlag for det. 

Kommunestyret oppnevner en arbeidsgruppe 

som får i oppdrag: 

 Evaluere vennskapssamarbeidet Oppdal 

kommune er med i, nå i Norden 

 Legge frem forslag til videre vennskaps-

samarbeid 

 Forholdet til foreningen Norden avklares. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/26 

 

Riving/sanering av Andelssaga 

 

Per Olav Lyng-

stad 

 

Kommunestyret vedtar at det bevilges inntil kr 

304.000 fra Kapitalfondet og inntil kr 76.000 

som momskompensasjon til riving/sanering av 

Andelssaga. Det forutsettes låneopptak tilbake-

føres Kapitalfondet ved et eventuelt salg av 

tomta.  

 

 

Ikke fullført. Sanering 

planlagt gjennomført i 

løpet av juni 2012. 
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F.skap 

  

08/34 

 

Salg av kommunal grunn 

 

Dag Gorseth 

 

1. Formannskapet viser til K-sak 08/96 og F-
sak 08/31 for hvordan salget av eiendom-

men, del av gnr. 271, bnr. 8 skal gjennomfø-

res. 
2. Formannskapet godkjenner kjøpekontrakt 

datert 17.07.2008, slik den følger som ved-

legg 6 til denne sak. Ordfører gis fullmakt til 
å inngå og undertegne endelig kontrakt med 

Strand Drift Oppdal AS – og på vegne av 

nytt selskap som stiftes under overbygningen 
Strand Holding Oppdal AS. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å avklare hvilke 

dokumenter som skal offentliggjøres. 

 

 

Salg er gjennomført. 

Avventer resultat fra 

klage til ESA 

 

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 omkostning-

er som følge av grensejusteringen bekostes av 

Arvid 

Sveen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå 

nødvendig avtale med Arvid Sveen. Slik avtale 

undertegnes av Oppdal kommune v/ordfører. 

 

 

Ikke fullført. Avventer 

tilbakemelding fra 

grunneier om grensejus-

teringen ønskes gjen-

nomført. 

 

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 eiendom-

men gnr. 

293, bnr. 3. fnr. 1 skal bringes til opphør ved 

sammenføyning med gnr. 293, bnr. 3, fnr. 5. 

Rådmann gis fullmakt til å utarbeide nødvendig 

erklæring om sletting, som undertegnes av 

ordfører. 

 

 

Ikke fullført 

 

F.skap 

 

10/47 

 

 

Søknad om vegrett/erverv av 

kommunal grunn 

 

Dag H. Gorseth 

 

Formannskapet vedtar at Anders Hoel kan gis 

vederlagsfri vegrett over kommunens eiendom 

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 detalj-

reguleringsplan 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 vegretts-

avtale at kommunen (eller den aktør som 

kommunen 

tillater får utbygge kommunens areal) får rett til 

å bruke vegen og infrastruktur som anlegges i 

vegkroppen. Før vegrettsavtale kan gis må det 

også avklares hvilke sidearealer som beslagleg-

ges til ny 

veg. 

 

 

Ikke fullført Avventer 

detaljregulering iht. 

vedtaket. 

 

F.skap 

 

11/21 

 

Salg av tomt gnr.24 bnr.47 

 

Dag H. Gorseth 

 

Formannskapet vedtar at boligtomt gnr. 24 bnr. 

47 selges for kr 121.797,-. I tillegg til kjøpe-

summen 

 

Pågående  
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betaler kjøper omkostninger ved selve eien-

domsoverdragelsen. Rådmann gis fullmakt til å 

inngå nødvendig avtale. Kjøpekontrakt under-

tegnes av ordfører på vegne av Oppdal kom-

mune. 

Tomta averteres i Oppdalingen og Oppavisen 

med frist for å søke på denne. Dersom det er 

flere søkere 

på tomta, foretas loddtrekning av Bygg og 

Eiendom. Det er kun tillatt å sende en søknad 

pr. familie. 

Tomta kan ikke selges til utbyggingsfirma. Når 

det gjelder boplikt og byggeklausul, legges til 

grunn de 

samme standard salgsvilkårene som kommune-

styret har vedtatt skal gjelde for kontraktene 

som brukes i 

boligområdet Brennhaug - Mjøen. 

 

 

F.skap 

 

11/38 

 

Regulering av festeavgift 

 

Dag H. Gorseth 

 

Vedtaket er unntatt off. 

 

 

Forhandlinger pågår 

 

 

 

F.skap 

 

12/1 

 

Statusrapport Boas II 

 

Per Olav Lyng-

stad 

 

Formannskapet som styringsgruppe tar status-

rapporten til etterretning. 

 

 

Fullført. 

 

F.skap 

 

12/2 

 

Regional planstrategi for Sør-

Trøndelag 2013-2016. Hø-

ringsuttalelse fra Oppdal 

kommune 

 

Jan Kåre Husa 

 

Oppdal kommune mener de prioriterte plan-

oppgavene som framgår av forslag til regional 

planstrategi dekker de viktigste innsatsområde-

ne i regional sammenheng i kommende planpe-

riode. Oppdal kommune ber om at følgende 

forhold avklares og legges til grunn i de aktuel-

le plan- og 

utredningsoppgavene som skal gjennomføres: 

· Oppdal som regionsenter 

· Oppdal som destinasjon i reiselivssammen-

heng 

· Utdanningstilbud i videregående skole og 

skolens rolle i utviklingsarbeidet 

· Transport 

- Trafikktall og -utvikling på Dovrebanen som 

grunnlag for valg av trase for 

høyhastighetstog. 

- Legge sterk vekt på stamvegstandard på 

strekningen Trondheim - Oppland grense, samt 

sørge for oppfølging/gjennomføring av allerede 

vedtatte vegprosjekt. 

 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/3 

 

Boas II-Forprosjekt og end-

ringer 

 

Per Olav Lyng-

stad 

 

Formannskapet som styringsgruppe mener 

endringene som er foreslått av ROJO arkitekter 

AS ligger innenfor overordnet ramme fastsatt 

av Kommunestyret i sak 11/26. Det forutsettes 

at endringen kan gjennomføres innenfor vedtatt 

investeringsramme. 

 

 

Ikke fullført. Prosjektet 

ligger nå ute på anbud. 

 

F.skap 

 

12/4 

 

Søknad fra Nerskogen Sani-

tetsforening om tilskudd til 

opprusting av kjøkkenet i 

Fjellheim 

 

Monica Flor 

 

Formannskapet bevilger kr. 10 000,- til Ner-

skogen Sanitetsforening. Tilskuddet belastes 

kto. art 14717 

ansvar 240 "Tilfeldige utgifter etter formann-

 

Fullført 
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skapets bestemmelser". 

 

 

F.skap 

 

12/5 

 

Søknad om kjøp av gnr. 204 

bnr. 52 

 

Dag H. Gorseth 

 

Formannskapet vedtar at Anne Signe Sollie, 

fester av gnr. 204 bnr. 52 får innløst sin feste-

tomt for kr 

76.168,-. Rådmann gis fullmakt til å inngå 

nødvendige avtaler vedrørende innløsningen. 

 

 

Pågående. 

 

F.skap 

 

12/6 

 

Planstrategi for Oppdal kom-

mune 2012-2016. Oppstart av 

arbeid 

 

Jan Kåre Husa 

 

Formannskapet ber rådmannen sette i gang 

arbeid med planstrategi for Oppdal kommune 

2012-2016. 

Det forutsettes at planstrategien legges fram for 

kommunestyret for sluttvedtak i oktober 2012. 

 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/7 

 

Utestående fordringer pr. 

31.12.11 

 

Anne Nygård 

 

Formannskapet tar oppgaven til etterretning. 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/9 

 

Regionale utviklingsmidler 

2011 - årsmelding og regnskap 

 

Jan Kåre Husa 

 

Framlagt årsmelding og regnskap for dispone-

ring av regionale utviklingsmidler 2011 i 

Oppdal tas til orientering. 

 

 

Fullført 
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BYRÅ 

 

08/115 

 

Forslag til regulerings-

plan for del av Bjørn-

dalshagen, gnr. 283 

bnr. 1 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker viser til saksinn-

ledninga og vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 

27-1 pkt. 2 forslag til reguleringsplan for del av Bjørndalsha-

gen, gnr. 283/1, datert 28.06.2006, utlagt til offentlig ettersyn 

og sendt på lovbestemt høring.  Før dette gjøres må følgende 

endres på plankartet, i samsvar med skisse merket plan og 

forvaltning 18.07.2008: 

 Bekken legges inntil den østlige grensa for friområdet på 
nordsida av Fa 2 og det vises et 5 m bredt friområde på 

vestsida av den omlagte bekken.  Tomt B6 og B9 redu-

seres tilsvarende. 

 Tomt B3 vises til friområde. 

 Vinkelvegen reguleres til 8,0 m bredde inkl. vegskulder 

Reguleringsbestemmelsene endres som følger: 

1.0 Offentlig veg må inn som reguleringsformål 

2.0 Overskrifta må endres fra fritidsbebyggelse til boligbe-

byggelse 

2.1 Ny setning tas inn: ”Bebyggelsen kan oppføres med tillatt 

mønehøgde 7,5 m over ferdig planert terreng”.    

2.2 Bestemmelsen tas ut 

2.3 Første setning endres slik at det framgår at dette skal ligge 

ved den enkelte byggesøknad.  Siste setning strykes. 

2.4 Ny bestemmelse tas inn: ” Den samlede tillatte bebyggelse 

kan oppføres som: a) én bygning (bolig og uthus/garasje 

under samme tak, eller b) to bygninger (frittstående bolig og 

frittstående uthus/garasje)”.  

2.5 Ny bestemmelse tas inn: ”Det skal opparbeides 2 parke-

ringsplasser pr. boenhet på tomta”. 

2.6 Ny bestemmelse tas inn: ”På den enkelte tomt skal mest 

mulig av eksisterende vegetasjon bevares.  Byggearbeidet må 

utføres så skånsomt som mulig og utgravde masser må plasse-

res slik at de ikke virker skjemmende”. 

2.7 Ny bestemmelse tas inn: ”Det må foreligge godkjent 

teknisk plan som viser vegprofiler, vatn og avløp før fradeling 

av tomtene kan finne sted”.  

3.0 Friområde: ny bestemmelse tas inn: ”I friområdene skal 

eksisterende vegetasjon søkes bevart.  Det kan opparbeides 

lekeplass og gangveg i friområdene”.  

4.1 Foreslått tekst tas ut og ny bestemmelse tas inn: ”Fa 1 er 

felles for tomt B1, B2 og ubebygde tomter sør for planområ-

det.  Fa 2 er felles for tomtene B4-B9”. 

4.2 Ny bestemmelse: ”Planlagte veger må være opparbeidet 

før det kan bygges boliger i området”. 

5.1 Endres til: ”I spesialområde for bevaring av NGO-

fastmerke kan det ikke foretas anleggsarbeider eller andre 

inngrep som kan skade eksisterende landsnettpunkt”. 

 

Ikke fullført.  Avventer 

oppretta plandokumen-

ter fra planlegger for 

utlegging til offentlig 

ettersyn/høring. 

 

Plandokumentene nok 

en gang etterspurt.   

 

BYRÅ 

 

11/10 

 

274/67-begjøring om 

seksjonering av bolig-

eiendom fra Norrøn 

Laft Oppdal AS 

 

Erik Bodin 

 

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker) gir i medhold 

av lov om eierseksjoner § 9 tillatelse til seksjonering av gnr. 

274, bnr. 67 i 4 boligseksjoner i samsvar med begjæringen. 

 

Ikke fullført. 

Tiltakshaver har varslet 

at det kommer endring 

av tiltaket. Videresen-

ding av seksjonering er 

stilt i bero. 

 

 

BYRÅ 

 

11/28 

 

Pålegg om riving av 

anneks og uthus på 

Tørvessetra, gnr 194 

bnr 1. Fastsetting av 

rivingsfrist 

 

Arild Hoel 

 

1. Bygningsrådet kan ikke se at det i brev av 08.01.11. fra 

Advokatfirmaet Krogstad framkommer nye opplysninger som 

tilsier at bygningsrådets vedtak i sak 09/82, stadfestet av 

Fylkesmannen i brev av 20.11.09., kan omgjøres i medhold av 

forvaltningslovens § 35, første ledd. 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 32-3, første 

ledd, pålegges Ingebrigt Hevle å rive ulovlig oppført anneks 

og uthus på Tørvessetra, gnr 194 bnr 1 i Oppdal. 

 

Ikke fullført. Jfr sak 

11/83. 
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3. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 32-3, andre ledd, 

settes frist for riving av nevnte 

anneks og uthus til 01.10.2011. 

4. Pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få 

virkning som rettskraftig dom. 

5. Rådmannen gis fullmakt til, etter forutgående forhåndsvar-

sel, å fastsette tvangsmulkt på kr. 

500,- pr. døgn dersom rivingsfristen ikke overholdes. 

 

 

BYRÅ 

 

11/33 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for 

Buslettjønna Hytteom-

råde-gnr.250 bnr.1 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker, vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 at forslag til 

detaljreguleringsplan for Buslettjønna hytteområde gnr. 250, 

bnr. 1 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt 

høring. 

Før dette gjøres må følgende endringer i planforslaget og 

reguleringsbestemmelsene gjøres: 

 

oArealformål LNF endres til LNFR (landbruk-, natur-, fri-

lufts- og reindriftsområde) 

oByggegrense for tomt H1 og H2 flyttes mot veien slik at 

avstand til bekken får en 

avstand på minst 50m. 

kes om 

tillatelse til utslipp av sanitært 

avløp samtidig som det søkes om byggetillatelse for den 

enkelte tomt. 

nde 

fritidstomter samt ny tomt H3 

parke-

ringsplasser. 

s-

tomter og nye H1, H2 og H3. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

11/83 

 

Gnr.194 bnr 1-Klage på 

pålegg om riving av 

anneks og uthus og 

fastsetting av rivings-

frist 

 

Arild Hoel 

 

Bygningsrådet kan ikke se at det i brev av 16.03.11. fra 

Advokatfirmaet Krogstad ANS framkommer opplysninger 

som gir grunn til å endre vedtaket i sak 11/28. Bygningsrådet 

fastholder derfor sitt vedtak i denne saken. 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig 

avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført. Fylkes-

mannen har stadfestet 

kommunens vedtak. 

Bygningsrådet har 

utsatt saken for å gjen-

nomføre befaring. 

 

BYRÅ 

 

11/104 

 

Detaljreguleringsplan 

for Kvammslia Nedre 

Hytteområde gnr.233, 

bnr.1 og gnr.241,bnr.1 - 

Sluttbehandling 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker viser til plan- 

og bygningslovens § 12-12 og rår 

kommunestyret til å vedta detaljreguleringsplan for 

Kvammslia Neder Hytteområde gnr. 233, bnr. 1 og gnr. 241, 

bnr. 1på følgende vilkår: 

 

o Plangrense i sør mot Dørrumselva justeres slik at denne ikke 

berører flytteleia for rein. 

Innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen er ikke imøtekommet. 

 

 

Ikke Fullført. 

Saken er oversendt 

Miljøverndepartementet 

for endelig avgjørelse. 

 

BYRÅ 

 

11/110 

 

Oppføring av fritidsbo-

lig i 2 etasjer på 

gnr.294 bnr. 49 i Ekra 

hyttegrend-klage og 

søknad om dispensa-

sjon fra reguleringsbe-

stemmelsene 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, avviser klagen 

fra eier av gnr. 294 bnr. 44, og gir i medhold av plan- og 

bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra bestemmelsene i 

reguleringsplanen for Ekra hyttegrend. Bygningsrådet tillater 

en "oppstuggudel" der øvre etasje kan nyttes til soverom som 

vist på tegning vedlagt byggesøknaden datert 10/12.1997. 

Tillatelsen gis da en dispensasjon ikke vil svekke intensjonen 

med gjeldende reguleringsplan for Ekra hyttegrend, og at 

fordelene er større enn ulempene ut fra en samlet vurdering. 

 

Ikke fullført. Vedtak 

opphevet av Fylkes-

mannen. Ny planpro-

sess igangsatt. 
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BYRÅ 

 

11/122 

 

Reguleringsplan for 

boligområde på Driva - 

endring. 1.gangs be-

handling 

 

Jan Kåre 

Husa 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker, vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 at forslag til 

Reguleringsplan for Driva boligfelt datert 21.06.2011 legges 

ut til offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt høring. 

Kommuneplanens arealdel, delplan Driva, foreslås endret slik 

at det blir samsvar mellom 

reguleringsplanområdet og avgrensingen for formålet i 

delplanen, jfr. plan-og bygningslovens § 11-17. 

 

 

Ikke fullført 

 

BYRÅ 

 

11/126 

 

Dispensasjon for 

etablering av støttemur 

på gnr.271 bnr.146 - 

Vang hyttefelt - ny 

klagebehandling 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker viser til brev fra 

fylkesmannen datert 14.03.2011 og tar saka opp til ny behand-

ling. 

1. Bygningsrådet opphever delegert vedtak 10/28 datert 

08.04.2010. 

2. Bygningsrådet gir i medhold av plan- og bygningslovens § 

19-2 dispensasjon fra 

avstandskravet i samme lovs § 29-4, og tillater at det etableres 

forstøtningsmur i 

eiendomsgrensa mellom eiendommene gnr./bnr. 271/146 og 

271/157. Tillatelsen gjelder 

mur som vist på tverrprofilene A-A og B-B på tegning datert 

19.10.2009. Reviderte 

tegninger som viser nedtrapping av mur fra snitt B-B og fram 

til avslutning av mur til ca 1,0 

m høgde må godkjennes av bygningsmyndigheten før tiltaket 

kan igangsettes. Dispensasjon gis fordi etablering av mur her 

vil gi større fordel enn ulempe ut fra en samla vurdering. Det 

kan ikke sees at hensynet til lovens formålsbestemmelse vil 

bli vesentlig tilsidesatt ved at det gis slik dispensasjon. Det 

vektlegges at etablering av to parkeringsplasser på omsøkt 

areal var vist i byggesøknaden, og etablering av en forstøt-

ningsmur vil være en hensiktsmessig måte å ta opp den 

relativt store høgdeforskjellen mellom de to tomtene. Det 

vektlegges også at muren ikke vil forringe den del av nabos 

eiendom som har stor verdi som utomhusareal. 

 

 

Ikke fullført. Har ikke 

mottatt nye tegninger 

som skal godkjennes før 

tiltaket igangsettes. 

 

BYRÅ 

 

11/135 

 

Detaljreguleringsplan 

for Aungrenda, gnr. 

280 bnr. 124 m.fl., 

sluttbehandling 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet godkjenner i medhold av plan- og bygningslo-

vens § 12-12 detaljreguleringsplan for Aungrenda boligområ-

de, gnr. 280 bnr. 124, 126, 127, 153, 243, 244 og 245 datert 

23.03.2011, revidert 21.07.2011.  Det settes som vilkår for 

vedtaket at følgende endringer gjennomføres: 

Plankartet 

 Arealet merket TR1 tas ut av planforslaget, og plangrensa 

flyttes til vegkant rv. 70 på denne strekninga. 

 Støyskjerm ved F1 forlenges i ca 10 m lengde fra planom-

rådets sørøstre hjørne og oppover. 

Bestemmelsene 

 Bestemmelse 1.1.1 må endres slik at det framgår at det 
maks. er tillatt 15 boenheter tilammen i område B3 og B4 

 Bestemmelsenes pkt. 2.1 første setning "TR1 er regulert 
til senterlinje med vegbredde 7,5 m (inkl. skulder)" tas ut 

Støyrapporten fra Multiconsult må revideres i henhold til 

gjeldende plan, og i bestemmelse 1.2 må det henvises til 

denne reviderte rapporten når det gjelder støydempende tiltak. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

11/145 

 

Søknad om tiltak, 

seterbygninger på 

eiendommen Brueng-

setra, gnr. 191 bnr. 2. 

 

Guri Conradi 

 

1. Bygningsrådet viser til saksvurderingen, og godkjenner at 

oppføring av seterfjøs, innvendig ombygging av eksiste-
rende seterstue, oppføring av ny vedbu med toalett og 

badstue samt anneks, stabbur og aggregathus faller inn 

under landbruksbegrepet i LNF da bruken er knyttet til 

 

Ikke fullført. Vedtaket 

påklaget. 
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Søker: Olav Kvam stedbunden næring.   
2. Bygningsrådet legger til grunn at de byggene som er nevnt 

i pkt. 1 i hovedsak er nødvendige i forbindelse med den 

planlagte produksjonen av smør og rømme. For å ha mu-
lighet for en slik produksjon er oppføring av det planlagte 

fjøset av avgjørende betydning. Bygningsrådet forutsetter 
at dette bygget oppføres for at de andre bygningene skal 

kunne aksepteres innenfor LNF-formålet. Produksjonslo-

kalene må være sikret før resten bygningene oppføres/tas i 
bruk.   

3. Bygningsrådet forutsetter at behandling av byggesøknaden 

gjøres administrativt i medhold av plan- og bygningslo-
vens § 20-2, og at det ved behandlingen legges vekt på at 

utforming, farge og materialvalg skal harmonere med 

byggeskikken på setre i Gjevilvassdalen.  
4. Bygningsrådet finner ikke at seterstue nr. 2 faller inn 

under LNF-formålet.  

5. Bygningsrådet forutsetter at søknad om avløpsanlegg 
sendes Oppdal kommune. 

 

Det forutsettes at beiterett i tilknytning til setra avklares før 

vedtaket trer i kraft. 

 

 

BYRÅ 

 

11/147 

 

Olav Kvam - søknad 

om tillatelse til å be-

holde Seterstue 2 på 

Bruengsetra - gnr. 191 

bnr. 2 

 

 

Arild Hoel 

 

1. Bygningsrådet kan ikke se at det i søknad datert 

14.09.11. fra Olav Kvam framkommer konkrete og do-
kumenterte opplysninger som gjør at seterstue 2 på det 

nåværende tidspunkt kan sies å falle inn under LNF-

formålet. Søknad datert 14.09.11. fra Olav Kvam blir 
derfor avslått.  

2. Bygningsrådet viser til sitt vedtak i sak 11/145, og me-

ner søker gjennom dette vedtaket har et godt grunnlag 
for å realisere de planene som lå til grunn for vedtaket. 

Først dersom produksjonen blir økt til det nivået som 

skisseres i søknad datert 14.09.11., vil det være grunn-
lag for å ta behovet for nye bygninger på eiendommen 

opp til vurdering.  

3. Ny frist for riving av de to ulovlig oppførte anneksene (i 
søknaden benevnt som seterstue 2) settes til 01.08.2012.  

 

Ikke fullført. 

Bygningsrådet har 

utsatt saken for befa-

ring. 

 

BYRÅ 

 

11/149 

 

Klage på bygningsrå-

dets vedtak i sak 

11/110 - fritidsbolig på 

gnr. 294 bnr. 49 i Ekra 

hyttegrend 

 

Arild Hoel 

 

1. Bygningsrådet kan ikke se at klage datert 12.07.11. fra 

Mary Helen og John A. Ødegård har tilført saken nye 

momenter. Bygningsrådet opprettholder etter dette sitt 
vedtak i sak 11/110.  

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for 

endelig avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført. 

Kommunens vedtak er 

opphevet av Fylkes-

mannen. Det er igang-

satt arbeid med regule-

ringsplan for hele 

planområdet. 

 

BYRÅ 

 

11/163 

 

Oppdalstoppen og 

Rønningslia - vurdering 

av fortsatt byggeforbud 

 

Arild Hoel 

 

Bygningsrådet viser til ovenstående vurdering, og opphever i 

medhold av plan- og bygningslovens § 28-1 pkt. 1 i bygnings-

rådets vedtak i sak 10/01, slik at ubebygde tomter i Oppdals-

toppen/Rønningslia kan bebygges i henhold til bebyggelses-

plan for området godkjent i 2004. 

 

 

Fullført. 

Fylkesmannen har 

stadfestet kommunens 

vedtak. 

 

BYRÅ 

 

11/165 

 

Detaljreguleringsplan 

for parsell sør for 

Gjevilvassosen gnr. 

200, bnr. 16 og 18- 

Sluttbehandling 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker godkjenner i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregule-

ringsplan for parsell sør for Gjevillvassosen gnr. 200, bnr. 16 

og 18 datert 11.07.2011. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

11/172 

 

Klage på sluttbehand-

ling av detaljregule-

ringsplan for Aungren-

da gnr. 280, bnr. 124 

m. fl 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet kan ikke se at klagen fra Øystein Hagen 

inneholder opplysninger som gjør at saksvurderingen ved 

behandling av sak 11/135 skal endres. Bygningsrådet, det 

faste utvalget for plansaker viser til saksvurderingen og 

fastholder sitt vedtak i sak11/153.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til endelig 

avgjørelse. 

 

Fullført.   

Fylkesmannen stadfes-

tet kommunens vedtak. 
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BYRÅ 

 

12/1 

 

Nils Aakvik-klage på 

bygningsrådets vedtak i 

sak 11/163-oppheving 

av byggeforbud i 

Oppdalstoppen 

 

Arild Hoel 

 

1. Bygningsrådet kan ikke se at det i klage datert 12.12.11. 

fra Nils Aakvik framkommer opplysninger eller mo-
menter som var ukjente for bygningsrådet ved behand-

ling av sak 11/163. Bygningsrådet opprettholder derfor 

sitt vedtak saken. 
2. Begrunnelsen er at bygningsrådet mener at det er konk-

lusjonene i SU-rapporten som må legges til grunn for 

vurdering av skredfaren i området. Rapporten viser at 
skredfaren er mindre enn 1/1000, som er kravet i plan- 

og bygningsloven. 

3. Klagen er ikke tatt til følge, og saken oversendes Fyl-
kesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

 

Fullført. 

Fylkesmannen har 

stadfestet kommunens 

vedtak. 

 

BYRÅ 

 

12/5 

 

Forslag til retningslin-

jer og vilkår for tiltak 

som kan fritas søk-

nadsplikt etter PBL 

 

Eirin Berge 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, vedtar i med-

hold av plan- og bygningsloven § 20-3 bokstav f, at visse 

mindre tiltak skal være unntatt fra krav om byggesaksbehand-

ling. 

Dette gjelder tiltakene som omfattes av "Retningslinjer og 

vilkår for tiltak som er fritatt søknadsplikt etter plan- og 

bygningsloven", datert 6.1.2012 med følgende tillegg til pkt. 

2, 1. avsnitt: Terrasse med høyde inntil 0,5 m over terreng og 

under 35 kvm.. Retningslinjene gir vilkår som må være 

tilstede for at et tiltak skal være unntatt byggesaksbehandling. 

Videre gis pkt. 3, 1. avsnitt slik endret ordlyd: Levegger med 

høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 15 

meter." 

m 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/6 

 

Klage på godkjent 

detaljreguleringsplan 

for Parsell sør for 

Gjevilvassosen 

gnr.200,bnr. 16 og 18 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet kan ikke se at klagen fra John O Erichsen 

inneholder opplysninger eller momenter som ikke ble vurdert 

ved behandling av sak 11/165. Bygningsrådet viser til saks-

vurderingen og fastholder sitt vedtak i sak 11/165. Klagen er 

ikke tatt til følge og oversendes Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag til endelig avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført.  Klage 

sendt Fylkesmannen. 

 

BYRÅ 

 

12/7 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Minilldal-

såsen gnr.196,bnr.4 - 

1.gangs behandling 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 

12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Minilldalsåsen 

gnr. 196, bnr. 4 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 

lovbestemt høring. Før dette gjøres må følgende endringer 

gjøres: 

 

o Eksisterende ubebygde tomter må omfattes av den nye 

rammeplanen for vann og avløp. 

 

o Byggegrense mot skiløypetrase` skal vises på de aktuelle 

tomtene. 

o Den delen av planområdet som berører Trollheimen land-

skapsvernområde må vises som hensynssone naturvern. 

 

o Nytt pkt 2.8 "Ubebygde (eksisterende og nye) tomter skal 

tilrettelegges med ledninger for 

vannforsyning og sanitært avløp, og ny bebyggelse skal koble 

seg til felles vannforsyning og avløpsanlegg for planområdet". 

o Nytt pkt 4.1.8 "Ny bebyggelse skal plasseres mer enn 25 m 

fra skiløypetraseen" 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/8 

 

Forslag til regulerings-

plan for Nedre Gulaker 

2 gnr.263 bnr.1 - 

1.gangs behandling 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 at forslag til 

reguleringsplan for Nedre Gulaker 2 gnr. 263, bnr. 1 legges ut 

til offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt høring. 

 

Ikke fullført. 
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Før dette gjøres må følgende endringer gjøres: 

 

o Plankartet må endres slik at det er sammenheng mellom de 

regulerte adkomstene i 

planforslaget og reguleringsplanen for Gulaker Nedre 

o Avkjørsel til den enkelte tomt må vises på plankartet 

o Størrelse på tomtene endres til maks 1,0 dekar 

o Planområdet utvides i nordøstre hjørne i tråd med kommu-

neplanens arealdel. 

o Byggegrense mot eksisterende bebyggelse legges inn på 

tomtene F6 og F7 

 

o Nytt pkt under 1 Felles bestemmelser: "Tomtene skal 

tilrettelegges for tilkobling til felles vannforsyning og anlegg 

for sanitært avløpsvann for planområdet." 

o Pkt 2 i bestemmelser endres til å hete Rekkefølgebestem-

melser 

o Pkt 2.1 endres til: "Det skal foreligge godkjent byggetillatel-

se og utslippstillatelse for 

felles avløpsanlegg før det kan gis byggetillatelse på den 

enkelte tomt." 

o Pkt 2.2.endres til: "Det skal opparbeides adkomst fram til 

tomtene før det kan gis 

byggetillatelse på tomtene." 

o Pkt. 3.2, første setning endres til: "Tillat bebygd areal 

(BYA) er maks 20 % av 

tomtearealet" 

Prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 ansees ivaretatt. 

 

 

BYRÅ 

 

12/9 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Letom-

Nedre Hyttegrend 

gnr.317,bmr-58 og 59 - 

1.gangs behandling 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 at detaljregule-

ringsplan for Letom - Nedre Hyttegrend gnr. 317, bnr. 58 og 

59 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt 

høring. Før dette kan gjøres må følgende endringer i planfor-

slaget gjøres: 

 

o Ny § 2.8: "Tomtene skal tilrettelegges med ledninger for 

vannforsyning og avløp, og 

bebyggelsen skal kobles til felles vannforsyning og avløpsan-

legg for området". 

o § 3.1 endres til: "Planområdet skal være opparbeidet med 

adkomst før det kan gis 

byggetillatelse på den enkelte tomt". 

Prinsippene i Naturmangfoldslovens §§ 8 - 12 ansees ivare-

tatt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/10 

 

Sluttbehandling-

Detaljreguleringsplan 

for Stavåløkken Østre 

hyttefelt gnr.295 bnr.1 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet godkjenner i medhold av plan- og bygningslo-

vens § 12-12 detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre 

Hyttefelt gnr. 292, bnr. 1 med følgende endring: 

 

o Nytt pkt. 2.3: "Ny ferist er etablert" 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/11 

 

280/68 Søknad om 

dispensasjon fra plan-

krav -ny behandling, 

Marion Eiendom AS 

 

Eirin Berge 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, viser til regule-

ringsplan for Oppdal sentrum, punkt 1.1.2,og gir ikke dispen-

sasjon i medhold av PBL § 19-2 som omsøkt. Kravet om 

utarbeidelse av detaljreguleringsplan for område B5 opprett-

holdes. Begrunnelsen for vedtaket er at det er ønskelig å få til 

en god og helhetlig utnyttelse av område B5, og at dette best 

skjer gjennom en planprosess som forutsatt i reguleringsplan 

for Oppdal sentrum. 

 

Fullført. 

Reguleringsplanarbei-

det er satt i gang. 
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Bestemmelsen om detaljreguleringsplan vil bli vesentlig 

tilsidesatt ved en dispensasjon, og ulempene ved en dispensa-

sjon synes klart større enn fordelene. Nabomerknadene er 

vektlagt. Grunnlaget for oppstart av planprosess for området 

synes lagt, og det legges til grunn at dette arbeidet forseres. 

 

 

BYRÅ 

 

12/12 

 

280/29 Søknad om 

dispensasjon fra kom-

muneplanens arealdel 

og reguleringsplan-

bruksendring Pakkhu-

set 

 

Guri Conradi 

 

Saksdokumenter som nevnt i saksinnledningen, forelå. 

Bygningsrådet gir i medhold av plan- og bygningslovens § 

19-2 midlertidig dispensasjon fra arealformålet i regulerings-

plan Oppdal sentrum. Det tillates at Pakkhuset tas i bruk til 

butikk/kafe/kursvirksomhet i samsvar med søknad datert 

06.10.2011. Dispensasjonen gis så lenge den angitte bruken er 

aktuell etter som tiltaket anses å være positivt i forhold til 

skyss-stasjonen og sentrumsfunksjonene forøvrig. Fordelene 

med dispensasjonen vurderes å være klart større enn ulempe-

ne. på denne bakgrunn og med samme begrunnelse gir byg-

ningsrådet også midlertidig dispensasjon fra reguleringspla-

nen for Oppdal sentrum til omlegging av Veg 4 på de samme 

betingelser som foran. Dette 

er vist som illustrasjon i utomhusplan, datert 24.05.2011. Før 

tiltaket kan gjennomføres, må endringen utarbeides på digitalt 

plankart som skal godkjennes av rådmannen. Det settes som 

vilkår for dispensasjonene at offentlige parkeringsplasser ikke 

blir berørt ut over en plass som skal erstattes. Videre forutset-

tes det at tiltak som er gjennomført i forbindelse med skyssta-

sjonsprosjektet ikke blir berørt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/13 

 

Gorsetgrenda gnr.294 

bnr.83 og 84 -

byggesøknad, dispen-

sasjon fra regulerings-

bestemmelsene 

 

Arild Hoel 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19 - 2 gis det dispen-

sasjon fra reguleringsbestemmelse 2 i reguleringsplan for 

Gorsetgrenda og tillater at 3 bygninger legges på tvers av 

terrengkotene. Det settes som vilkår at før igangsettelsestilla-

telse kan gis må det foreligge terrengsnitt gjennom det østligs-

te bygget i D 8 som viser akseptabel terrengtilpassning. 

Dispensasjon gis fordi fordelene etter en samla vurdering vil 

være større enn ulempene da det oppnås et mer variert utbyg-

gingsmønster. Videre er ikke hensynet bak bestemmelsene i 

gjeldende plan vesentlig tilsidesatt. 

Bygningsrådet gir i medhold av plan og bygningslovens § 21-

4 rammetillatelse til tiltak på gnr. 294 bnr.83 og 84 slik det er 

søkt om når det foreligger terrengsnitt som forutsatt i dispen-

sasjonsvedtaket. Solem arkitektur AS og Nordbohus AS gis 

ansvarsrett i henhold til søknad. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/14 

 

Søknad om konsesjon 

på erverv av eiendom-

men Storli Skog gnr. 1 

bnr. 4. Søker: Per 

Johnny Fossum, 7288 

Soknedal 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet viser konsesjonslovens § 2 og avslår søknad 

fra Per Johnny Fossum på erverv av eiendommen Storli skog 

gnr. 1, bnr. 4. 

Avslaget begrunnes med at avtalt kjøpesum ikke tilfredsstiller 

kravet til samfunnsmessig forsvarlig pris for eiendommen jfr. 

konsesjonslovens § 9. 

 

 

Se sak 12/54 - klagebe-

handling. 

 

BYRÅ 

 

12/15 

 

Søknad om konsesjon 

på erverv av eiendom-

men Innestu Vognill 

gnr.241,bnr.1. Søker: 

Nils Petter Hårstad 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet i Oppdal kommune viser til saksvurderingen 

og innvilger i medhold av konsesjonslovens § 2 Nils Petter 

Hårstad konsesjon for erverv av eiendommen Innestu Vognill 

gnr. 241, bnr. 1 i Oppdal, på det vilkår at eiendommen drives 

på jord- og skogbruksmessig forsvarlig måte. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/16 

 

Søknad om konsesjon 

på erverv av eiendom-

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir med hjemmel i 

konsesjonslovens § 2 Bjørn Olav Røv konsesjon på erverv av 

 

Fullført 
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men gnr. 165 bnr. 10 -

oppfølging av konse-

sjonsvilkår 

eiendommen gnr. 165, bnr. 10. Tillatelsen gjelder til 31.12.12. 

Eiendommen må bebygges innen gitte frist, eller om dette 

ikke lar seg gjøre videreselges innen samme frist til noen som 

kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

 

BYRÅ 

 

12/17 

 

Oppfølging av konse-

sjonsvilkår på eien-

dommen gnr.204,bnr. 

127 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir med hjemmel i 

konsesjonslovens § 2 Bernhard J Sandvik konsesjon på erverv 

av eiendommen gnr. 204, bnr. 127. Tillatelsen gjelder til 

31.12.12. Eiendommen må bebygges innen gitte frist, eller om 

dette ikke lar seg gjøre videreselges innen samme frist til noen 

som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/19 

 

Søknad om deling av 

eiendommen Hustøft 

gnr.186 bnr. 1 

 

Ragnhild 

Eklid 

 

Bygningsrådet viser til plan- og bygningsloven § 19-2, og vil 

ikke gi dispensasjon fra 

bebyggelsesplanen for Hornlia hytteområde for fradeling av 

75 m² areal vist som landbruksområde med formål tilleggs-

areal til fritidseiendommen gnr. 186, bnr. 24. 

Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger fordeler ved 

dispensasjonen, og at en slik dispensasjon vil bidra til å 

svekke forutsigbarhet og langsiktighet i arealbruken for 

planområdet. En dispensasjon vil også bidra til å uthule 

kommuneplanen som arealpolitisk styringsverktøy. Prinsippe-

ne i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/23 

 

230/54 Søknad om 

dispensasjon fra kom-

muneplanens arealdel, 

LNF(R)-område i 

Gjevilvassdalen, Øy-

vind Bergset 

 

Eirin Berge 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, viser til plan- og 

bygningsloven § 19-2 og gir 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å oppføre 

fritidsbolig på gnr.230, bnr. 54 i LNF(R)-område. Begrunnel-

sen for vedtaket er at tiltaket anses å ikke medføre ytterligere 

areal- og ressursmessige ulemper enn de allerede 19 eksiste-

rende bebygde fritidseiendommene som ligger i umiddelbar 

nærhet. Det er også lagt vekt på at det tidligere er gitt dispen-

sasjon i en sammenlignbar sak i nærliggende område. Tiltaket 

vil ikke redusere kulturlandskapsverdiene i Gjevilvassdalen. 

Bebyggelse må tilpasses terreng og vegetasjon på eiendom-

men, og retningslinjer for bygging i 

Gjevilvassdalen som er vedtatt i kommuneplanens arealdel 

skal legges til grunn. 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

 

Fullført 

 

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 inne-

holder opplysninger eller momenter som ikke ble vurdert ved 

behandlingen av sak 11/152. Bygningsrådet viser til saksvur-

deringen og fastholder 

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

oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til endelig avgjø-

relse. 

 

 

Ikke fullført.  Klage 

sendt fylkesmannen. 

 

BYRÅ 

 

12/25 

 

Ny behandling-

Detaljreguleringsplan 

for Buslettjønna Hytte-

område gnr.250 bnr.1 - 

sluttbehandling 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 

12-12 detaljreguleringsplan for Buslettjønna Hytteområde 

gnr. 250, bnr. 1 som fremlagt. 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/26 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Skinset-

Furunes Hytteområde 

del av gnr.177 bnr.1 og 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 at forslag til 

detaljreguleringsplan for Skinset - Furunes gnr. 177, bnr. 1 og 

4 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt 

 

Fullført 
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gnr.177 bnr.4 - 1.gangs 

behandling 

høring. 

Før dette gjøres må følgende endringer gjøres: 

 

o Eksisterende ubebygde tomter må omfattes av den nye 

rammeplanen for vann og avløp, og felles avløpsanlegg må 

vurderes for disse tomtene. 

 

o Byggegrense mot eksisterende bebyggelse vises for tomtene 

H3, H4, H14, H16 og H17. 

o Byggegrense mot dyrkajord vises for tomt H14. 

 

o Ny § 2.8: "Ubebygde (eksisterende og nye) tomter skal 

tilrettelegges for felles 

vannforsyning og sanitært avløp i tråd med rammeplanen for 

vann og avløp, og 

ny bebyggelse skal koble seg til felles vannforsyning og 

avløpsanlegg for 

planområdet". 

 

 

BYRÅ 

 

12/27 

 

191/1-Søknad om 

oppføring av 

naust/målebu ved 

Gjevilvatnet - ny 

behandling 

 

Eirin Berge 

 

Bygningsrådet viser til klage av 14.07.12 fra John H. Aalbu, 

og finner å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelser for LNFR-område, sone 1, pkt. 14, til bygging 

av naust slik det er søkt 

om, jfr. pbl. § 19-2. Det settes som vilkår for dispensasjonen 

at omhandlede målebu inkorporeres i naustet. BYA skal ikke 

overstige 25 kvm. Bygningsrådet viser for øvrig til kommu-

neplanens bestemmelser om utforming av naust, jfr. pkt. 9. 

Det er en forutsetning at naustet innpasses i terrenget, slik det 

er forklart fra søkeren. Bygningsrådet ser det slik at naustet vil 

bli liggende lavt i landskapet, og vil falle naturlig inn i miljøet 

på setervangen. Ved inkorporering av målebua i naustet, vil 

en unngå å oppleve målebua som et fremmedelement som vil 

kunne forringe opplevelsen av gamle 

kulturtradisjoner. Bygningsrådet ser naustet som en god 

kombinasjon av ønskede og nødvendige 

løsninger. Bygningsrådet kan derfor ikke se at kommunepla-

nens forbudsbestemmelse er tilsidesatt verken nevneverdig 

eller negativt ved en slik løsning. Etter en samlet vurdering 

mener bygningsrådet at fordelene ved å gi dispensasjonen er 

klart større enn ulempene, og i inntrykksmessig sammenheng 

anser 

bygningsrådet det vesentlig at en unngår en frittstående 

målebu som et lite akseptabelt fremmedelement. Bestemmel-

sene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

 

Ikke fullført.  Avventer 

Fylkesmannens klage-

behandling etter befa-

ring på barmark. 

 

BYRÅ 

 

12/28 

 

Søknad om deling av 

eiendom gnr.194 bnr. 

20 - fradeling av til-

leggsareal - ny behand-

ling 

 

Ragnhild 

Eklid 

 

Bygningsrådet i Oppdal kommune gir i medhold av plan- og 

bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel og samtykker med hjemmel i jordlovens § 12, jfr. 

Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m, i fradeling av 695 

m² fra boligtomt gnr. 194, bnr. 20. Formålet er tilleggsareal til 

boligtomt gnr. 194 bnr. 11. Dispensasjonen gis fordi fordelene 

samlet sett vil være klart større enn ulempene ved fradelingen, 

og den vil ikke bidra til å svekke forutsigbarhet og langsiktig-

het i kommuneplanens arealdel. Det settes som vilkår for 

dispensasjonen at tilleggsarealet sammenføyes med eksiste-

rende boligtomt 

gnr. 194 bnr 11. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/29 

 

284/87-seksjonering av 

tilbygg til Oppdal 

 

Erik Bodin 

 

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker) gir i medhold 

av lov om eierseksjoner § 9 tillatelse til seksjonering av gnr. 

 

Fullført 
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distriktsmedisinske 

senter 

284, bnr. 87 i 2 næringsseksjoner i samsvar med begjæringen. 

 

 

BYRÅ 

 

12/30 

 

Endringer/presiseringer 

i vedtatt kommuneplan 

- arealdelen 

 

Arild Hoel 

 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 

11-14 å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn 

følgende endringer i kommuneplanens arealdel:  

 

1. Kartutsnitt som viser avgrensning av områder ved Skar-
vatnet, Ångårdsvatnet, Dalsvatnet og Orkelsjøen der opp-

føring av naust kan tillates. Nye naust ved Orkelsjøen leg-

ges i sørenden av vatnet på begge sider av eksisterende 
naustrekke.  Naust på Sjøseter-eiendommen tas ut.  

2. Bestemmelsene endres som følger: 

Pkt. 1, siste setning endres til: 

Bestemmelser i reguleringsplaner/detaljplaner i delplanområ-

dene skal fortsatt gjelde der kommuneplanens bestemmelser 

ville vært innskrenkende. Ellers gjelder kommuneplanens 

bestemmelser også innenfor delplanområdene. 

Pkt. 4, første setning endres til: 

Det er ikke tillatt å føre opp bolig-, fritids- eller næringsbe-

byggelse nærmere enn 50 meter fra strandlinjen til vassdrag 

målt i horisontalplanet ved normal vannstand. I regulerte vann 

er HRV å regne som normal vannstand. 

Pkt. 4, andre setning endres til: 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gitt ved 

kongelig resolusjon av 10. november 1994 skal legges til 

grunn for forvaltningen av de vernede delene av Driva og 

Langvella.  

Pkt. 5 endres til: 

5. Krav til løsninger for sanitært avløp og adkomstveg   

Det skal gjennomføres grunnundersøkelser i forbindelse med 

planleggingen av sanitært avløp. Dette gjelder både nye 

planområder og fortetting av eksisterende planområder. 

I nye planområder er det krav om felles sanitært avløpsanlegg 

ved flere enn 5 enheter. Ved fortetting av planområder skal 

muligheten for felles avløpsanlegg vurderes, samt at eksiste-

rende enheter skal gis muligheter til påkopling. 

Nye hovedadkomstveger i planområdet skal ikke være bratte-

re enn 1:10. 

Pkt. 8 - Utnytting - Endringer i tabellen 

For frittliggende boligbebyggelse innenfor delplan Oppdal 

sentrum endres BYA til 40 %.  

For fritidsbebyggelse naust endres BYA til 20 m².   

For spredt fritidsbebyggelse i LNFR-område sone 1 i Gjevil-

vassdalen flyttes bestemmelsen som gjelder for gesimshøyde 

(2,6 m) til korrekt kolonne. 

Maks mønehøyde for "oppstuggu" settes til 6,5 meter over 

topp grunnmur for LNFR-området i Gjevilvassdalen og for 

fritidsbebyggelse unntatt innenfor delplan sentrum.  

Maks tomtestørrelse på 1 da gjelder reguleringsplaner vedtatt 

etter 01.12.10. I eldre planer som viser tomtestørrelse over 1 

da, men der tomter ikke er fradelt, kan fradeling skje i hen-

hold til godkjent plan.  

Pkt. 9, siste strekpunkt i andre avsnitt endres til: 

- 40 m fra eksisterende hovedhytter og 30 meter fra tomte-

grensen til fradelte, ikke bebygde tomter ved etablering av 

nye tomter innenfor eksisterende planområder 

Pkt. 9, avsnittet vedrørende naust endres til: 

Naust kan oppføres innenfor nærmere angitte (kartfestede) 

områder ved Skarvatnet, Ångårdsvatnet, Dalsvatnet og Or-

kelsjøen. Sammenbygging av 2-3 naust kan tillates dersom 

terrengforholdene tilsier det. Strandlinjen skal i størst mulig 

grad tas vare på i forhold til terreng og vegetasjon. Naust skal 

plasseres minimum 5 meter fra strandlinjen målt i horisontal-

 

Ikke fullført. 
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planet ved normal vannstand. I regulerte vann er HRV å regne 

som normal vannstand. Naust skal ha saltak med takvinkel 22 

- 34º, og skal oppføres i tradisjonell byggestil. Det er ikke 

tillatt å sette inn pipe, vinduer eller innrede oppholdsrom. 

Pkt. 9 - Rekkefølgebestemmelse H9 - H15 Kinnpiken 

Området H9 - H15 bygges ut i følgende rekkefølge: 

- H12 - H15 kan bebygges først. 

- Område H9 kan bebygges ved utbygging av områdene N1 

og N2 

- Området nord for Gamle Kongeveg kan bebygges til slutt. 

Pkt. 14 - andre avsnitt endres til: 

Eksisterende tomter og bebyggelse som tidligere er godkjent i 

hht. jordlovens og plan- og bygningslovens bestemmelser for 

anvendelse til spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse, 

inngår i planen i samsvar med godkjenningene. Tiltak på disse 

tomtene og bebyggelsen, herunder deling, kan tillates etter 

søknad, jfr. Plan- og bygningslovens kap. 20. Ved avgjørelse 

av slike søknader skal lokaliseringskriteriene i pkt. 15 og 16 

gjelde tilsvarende. Der eksisterende bebyggelse allerede er 

plassert nærmere enn avstandskravene i pkt. 15 og 16 tillater, 

skal påbygg/tilbygg på bestående bygninger og nye gara-

sjer/uthus ikke plasseres nærmere dyrka mark, elver, innsjøer 

og stier/turløyper enn eksisterende bygningsmasse.  I LNFR-

området i Gjevilvassdalen legges retningslinjenes pkt. 4 til 

grunn for behandlingen.  

I pkt. 15 tas inn følgende åpningsbestemmelse: 

Spredt bolig- og næringsbebyggelse kan tillates dersom: 

- bebyggelse ikke etableres i områder med prioritert 
naturtype med nasjonal eller regional verdi slik det går 

fram av kart over slike områder hentet fra Naturbasen 

og datert 09.03.12. 
- Bebyggelse ikke etableres i svært viktige viltområder, 

jfr. Viltkart for Oppdal kommune datert 1995.  

Pkt. 15, strekpunkt 6 endres til:  

Avstand fra alle bekker vist med navn på økonomisk kartverk 

til tomtegrensen er minimum 25 meter 

I pkt. 16 tas inn følgende åpningsbestemmelse: 

Spredt bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse kan tillates 

dersom: 

- bebyggelse ikke etableres i områder med prioritert natur-
type med nasjonal eller regional verdi slik det går fram av 

kart over slike områder hentet fra Naturbasen og datert 

09.03.12. 
- Bebyggelse ikke etableres i svært viktige viltområder, jfr. 

Viltkart for Oppdal kommune datert 1995.   

Pkt. 16, strekpunkt 6 endres tilsvarende som i bestemmelsenes 

punkt 15. 

 

1. Retningslinjene endres som følger: 

Pkt. 4.1 d og 4.2. c, maks mønehøyde settes til 6,5 meter over 

topp grunnmur.  

Pkt. 5.2.d, formuleringen "og være oppdelt i ruter" i andre 

setning strykes.  

Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt. 

 

 

BYRÅ 

 

12/31 

 

Sluttbehandling - 

Detaljreguleringsplan 

for Bjørklia Hytteom-

råde del av gnr. 305, 

bnr. 1 og bnr. 3 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet godkjenner i medhold av plan- og bygningslo-

vens § 12-12 detaljreguleringsplan for Bjørklia Hytteområde 

del av gnr. 305, bnr. 1 og gnr. 305, bnr. 3 som fremlagt. 

Prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 - 12 ansees ivaretatt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/32 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan Oppistuløk-

kja Bøasæter, gnr. 112 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold 

av plan- og bygningslovens § 12-11 at detaljreguleringsplan 

for Oppistuløkkja Bøasetra, gnr. 112, bnr. 1 og 25 legges ut til 

 

Fullført. 
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bnr. 2 og 25 - 1. gangs 

behandling 

offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt høring. 

Før dette gjøres må følgende endringer foretas: 

Plankart  

o Det skal vises grønnstruktur/turveg i min. 5 m bredde 

mellom H 9 og H 13 fram til plangrensa. 
o Det skal legges hensynsone på steingjerdet vist i 

grøntstruktur i øvre del av området. 

  

Reguleringsbestemmelser 

o Nytt pkt i § 2 Fellesbestemmelser: Tomtene skal 

tilrettelegges for tilkobling til felles vannforsyning og 
renseanlegg for sanitært avløpsvann, og bebyggelsen 

skal kobles til felles VA-anlegg for planområdet. 

o Bestemmelse 3.3 flyttes fra rekkefølgebestemmelsene 
til fellesbestemmelsene.. 

o Tillegg til § 4.14: Gjerdet skal oppføres som landbruks-

gjerde med min. 1,1 m høyde som hegner om storfe og 
småfe. 

o Bestemmelse 4.2.6 får følgende tillegg: Publikumsbygg 

og atkomsten til disse skal ha universell utforming. 
o Ny bestemmelse under § 4.2: I område for næringsfor-

mål skal det oppføres bygninger for utleie.  Fradeling til 

private fritidsboliger tillates ikke uten at det i forbindel-
se med seksjonering fastsettes vedtekter som inneholder 

bestemmelser om utleie. 

o Ny bestemmelse under § 4.2: Før byggetillatelse kan gis 
skal det utarbeides en illustrasjonsplan for det enkelte 

tun som viser bygningenes plassering og bruk.  Illustra-

sjonsplanen skal også vise opparbeiding av utomhusom-
rådene i tunene.  For eldre bebyggelse som er gjenopp-

ført skal det foreligge uttalelse fra kulturmyndighetene 
før byggetillatelse til endret bruk kan gis.   

o Siste setning i § 6.1.1 endres til: Flyttbare an-

legg/konstruksjoner knyttet til service og aktivitetstilbud 
i Oppistu Bøasæter kan tillates utenom beitesesong. 

o Siste setning i § 7.1.1 endres til: Steingjerde vist med 

hensynssone på plankartet skal bevares. 

Før planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn/sendes på 

høring må det foreligge en teknisk plan for vann og avløp. 

Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 ansees ivaretatt. 

 

BYRÅ 

 

12/33 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Gravå-

bakken hyttegrend gnr. 

119, bnr. 3 - 1. gangs 

behandling 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 at detaljregule-

ringsplan for Gravåbakken hyttegrend gnr. 119, bnr. 3 legges 

ut til offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt høring. 

Før dette kan gjøres må følgende endringer i planforslaget 

gjøres: 

Reguleringsbestemmelser 

o Nytt pkt i § 2 Fellesbestemmelser: Tomtene skal tilrette-

legges for tilkobling til felles vannforsyning og rensean-
legg for sanitært avløp, og bebyggelsen skal kobles til 

felles VA-anlegg for planområdet.  

o Bestemmelse 3.2 tas ut. 

Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 ansees ivaretatt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/34 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for del av 

Gorsetgrenda Hytteom-

råde gnr. 295, bnr. 1 - 

1. gangs behandling 

 

Tor Sæther 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker vedtar i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 at endring av 

del av detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Hytteområde 

gnr. 295, bnr. 1 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 

lovbestemt høring. 

Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 ansees ivaretatt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/36 

 

Søknad om deling av 

eiendommen Dørum-

setra gnr. 210 bnr. 1 - 

ny behandling 

 

Ragnhild 

Eklid 

 

Bygningsrådet viser til jordlovens § 12, samt plan -og byg-

ningsloven §19-2 og §20-1 bokstav m og avslår søknad fra 

Helge Dørum om fradeling av tunet på setereiendommen 

Hornsetra gnr. 210, bnr. 1 i Oppdal. 

 

Ikke fullført.   

Vedtaket er påklaget. 
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Avslaget begrunnes med at delingen vil bidra til redusere 

eiendommens avkastningsmuligheter og er ikke forsvarlig ut i 

fra hensynet til driftsmessige gode løsninger. Omsøkte deling 

bidrar ikke til rasjonalisering og vil redusere mulighetene for 

å sikre en robust og bærekraftig driftsenhet.  

Fordelene ved dispensasjonen vurderes til å være mindre enn 

ulempene. En slik dispensasjon vil også bidra til å svekke 

forutsigbarhet og langsiktighet i arealbruken i kommunen. En 

dispensasjon vil også bidra til å uthule kommuneplanen som 

arealpolitisk verktøy. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.  

 

 

BYRÅ 

 

12/37 

 

83/29 Søknad om 

dispensasjon fra kom-

muneplanens bestem-

melser - Anne og 

Torstein Tande 

 

Vegard 

Kilde 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, viser til plan- og 

bygningsloven § 19-2, og gir ikke dispensasjon for tilbygg til 

hytte på gnr 83 bnr 29 som omsøkt. 

Bygningsrådet finner at formålet det søkes dispensasjon fra 

blir vesentlig tilsidesatt. Begrunnelse for vedtaket er videre at 

tiltaket anses å uthule kommuneplanens bestemmelse nr 16 

om 20 metersonen til dyrka mark. Fordelene ved tiltaket anses 

å være betydelig mindre enn ulempene det økte presset på 

dyrket mark vil medføre.  

En alternativ plassering av tiltaket som ikke kommer nærmere 

dyrka mark enn allerede eksisterende hytte, ville styrket 

dispensasjonssøknaden. 

 

 

Ikke fullført.  Vedtaket 

er påklaget. 

 

BYRÅ 

 

12/38 

 

Søknad om konsesjon 

for eiendom gnr. 182 

bnr. 29 

 

Gro Aalbu 

 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir med hjemmel i 

konsesjonslovens § 2, Anne-Elise Ytterås  konsesjon på 

erverv av eiendommen gnr. 182, bnr. 29. Tillatelsen gjelder ut 

året, til 31.12.2012. 

Eiendommen må bebygges innen gitte frist, eller om dette 

ikke lar seg gjøre videreselges innen samme frist.  

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/39 

 

Søknad om konsesjon 

på erverv av eiendom 

gnr. 271 bnr 165 - 

oppfølging av konse-

sjonsvilkår 

 

Gro Aalbu 

 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir med hjemmel i 

konsesjonslovens § 2, Tore Meirik  konsesjon på erverv av 

eiendommen gnr. 271, bnr. 165. Tillatelsen gjelder til 

31.12.2013. 

Eiendommen må bebygges innen gitte frist, eller om dette 

ikke lar seg gjøre videreselges innen samme frist.  

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/40 

 

Søknad om konsesjon 

på erverv av eiendom 

gnr 203 bnr 10 - Bek-

kenget, Skaret 

 

Gro Aalbu 

 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir med hjemmel i 

konsesjonslovens § 2, Terje Storli  konsesjon på erverv av 

eiendommen gnr. 203, bnr. 10. Tillatelsen gjelder til 

31.12.2016. 

Eiendommen må bosettes innen gitte frist, eller om dette ikke 

lar seg gjøre videreselges eller overhendes til ny eier innen 

samme frist.  

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/41 

 

282/98 - seksjonering 

av boligbygg i Russer-

vegen, Marion Eien-

dom 

 

Erik Bodin 

 

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker) 

 gir i medhold av lov om eierseksjoner § 9 

 tillatelse til seksjonering av gnr. 282, bnr. 98 i 

 12 boligseksjoner i samsvar med begjæringen. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/42 

 

Reguleringsplan for 

fiskesperre ved Snø-

vasmelan i Driva - 

uttale 

 

Arild Hoel 

 

1. Oppdal kommune har ingen merknader til valg av sperre-
lokalitet eller den foreslåtte arealbruken på den aktuelle 

lokaliteten. Oppdal kommune vil peke på at plankartet 

burde vært framtilt på en slik måte at det er enkelt å lese.  
2. Oppdal kommune har ingen merknader til reguleringsbe-

stemmelsene.  

 

Fullført 
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3. Oppdal kommune mener det er positivt at det nå legges 
opp til å utrydde parasitten G. Salaris i Driva. Dette vil 

fjerne en kilde til mulig spredning av parasitten, og legge 

grunnlaget for å reetablere en levedyktig bestand av den 
opprinnelige Drivalaksen. På sikt vil dette føre til at Driva 

også i Oppdal vil gi betydelige inntekter til lokalsamfun-
net.  

 

 

BYRÅ 

 

12/44 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Trøa 

hytteområde, del av 

gnr. 296 bnr. 11. gangs 

behandling 

 

Jostein 

Kongsvik 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold 

av plan- og bygningslovens §12-11 at detaljreguleringsplan 

for Trøa, gnr.296, bnr. 1 legges ut til offentlig ettersyn og 

sendes på høring. 

Før dette gjøres må følgende endringer foretas: 

Det må utarbeides en mer utfyllende risiko- og sårbarhetsana-

lyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som 

har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 

utbygging. Planen må om nødvendig endres slik at risiko og 

sårbarhet reduseres til et nivå som kommunen finner forsvar-

lig.  

 På plankartet: 
o Området f_G3 flyttes slik at det blir liggende vis a vis 

området f_G1, slik at f_G3 utgjør en forlengelse av 
f_G1 i samme retning fram til plangrensen på nordvest 

av kjøreveien (f_V2)  

o Planen må omarbeides slik at alle tomtene får direkte 
atkomst til ferdselskorridor (arealformål grønnstruktur)  

o Ferdselskorridorene skal ha en minimumsbredde på 4 

meter 
o Endetomten i nordvest i felt H5 tas ut og området mel-

lom H4 og H5 avsettes til formålet ”Annet uteopphold-

sareal”. Arealet skal være minimum 1 dekar og ha en 
bredde på minimum 25 meter 

o Påskriften "%BYA = 30 %" på hvert felt (H1 - H6) 

fjernes 
o Tomtene gis en fortløpende nummerering  

o Ingen av tomtene må være større enn 1 da  

 

 I reguleringsbestemmelsene: 
o Bestemmelse 3.2, siste setning endres til "Fritidsbolige-

ne skal tilkobles kommunalt nett for vann og sanitært 
avløp.  

o Tilføyelse til bestemmelse 3.2 

"Vann- og avløpsnettet skal følge Normalreglementet for 

sanitærabonnementer i Oppdal kommune og Norvarnormen. 

Det skal etableres uttak for slokkvann som dekker hele 

planområdet. Uttakene må levere den vannmengde som 

gjelder for slokkevann." 

o Bestemmelsen under "4.1 Grad av utnytting" endres til: 
"For hver tomt er maksimalt tillatt % BYA = 30 % ". 

o Ny bestemmelse "4.5 Annet uteoppholdsareal. Området 

kan opparbeides og tilrettelegges med installasjoner for 
lek, og som sosial samlingsplass. Området er felles for 

alle tomtene innenfor planområdet.” 

o Ny bestemmelser i § 7  

"Det skal foreligge opparbeiding av vei, vann og sanitært 

avløp før det kan gis byggetillatelse for den enkelte tomt." 

Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses å være i 

varetatt. 

 

 

Ikke fullført.  Planleg-

ger tilskrevet. 

 

BYRÅ 

 

12/45 

 

288/132 - Søknad om 

tilbygg BOAS II - 

dispensasjon fra plan-

krav 

 

Erik Bodin 

 

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker) gir i medhold 

av Plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra bestem-

melsene til kommuneplanens arealdel pkt. 2 vedrørende krav 

om reguleringsplan før det kan tillates utbygging. Det gis også 

dispensasjon fra arealbruk etter kommuneplanens arealdel, 

delplan Oppdal sentrum for et mindre friareal som benyttes til 

 

Fullført 
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byggeområde. Dispensasjonene gis fordi tiltaket har stor 

samfunnsnyttig betydning, og området allerede delvis er 

disponert til formålet. Den beskjedne omleggingen av gang-

vegen synes ikke å begrense friområdets verdi eller brukbar-

het. Det kan ikke sees at hensynene bak kommuneplanens 

arealdel eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir 

vesentlig tilsidesatt. Dispensasjonen gir mulighet for raskere 

utbygging av tiltrengte omsorgsboliger, og synes ikke å 

medføre ulemper av særlig betydning.  

Bygningsrådet godkjenner i medhold av reguleringsbestem-

melsene for Bjørndalshagen pkt. B, område for offentlig 

bebyggelse, at tiltaket delvis oppføres i tre etasjer.  

Bygningsrådet gir i medhold av Plan- og bygningslovens § 

21-4 rammetillatelse til tiltak på eiendommen gnr. 288, 

bnr.128 og 132 slik det er søkt om.  

Før det kan gis igangsettingstillatelse må det leveres brann-

konsept som klargjør forutsetninger for brannprosjektering av 

tiltaket, og det må leveres komplett gjennomføringsplan med 

fullstendig oppgave over alle ansvarsområder for både pro-

sjektering og utførelse for hele prosjektet. Det må også 

leveres og godkjennes en samlet parkeringsplan for området 

som angir parkeringsnorm, og viser alle parkeringsplasser 

som skal benyttes. 

ROJO arkitekter AS gis ansvarsrett/lokal godkjenning av 

foretak i samsvar med søknaden. 

Det vises til den generelle aktsomhetsplikten i kulturminnelo-

ven § 8. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe 

spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må arbeidet 

stanses og fylkeskommunen varsles. Den som skal gjennom-

føre arbeidet må varsles om dette. 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og 

vektlagt, og tiltaket anses ikke å berøre truet eller verdifullt 

naturmangfold. 

 

 

BYRÅ 

 

12/46 

 

288/17 Søknad om 

dispensasjon fra kom-

muneplanens arealdel - 

arealformål, Marion 

Eiendom AS 

 

Eirin Berge 

 

Bygningsrådet avslår søknad om dispensasjon fra arealformål 

i reguleringsplan for Oppdal sentrum, jf. kapittel 19 i plan- og 

bygningsloven. Begrunnelsen for avslaget er at bygningsrådet 

ikke kan se at det i søknaden er godtgjort grunnene for at en 

dispensasjon bør innvilges, eller at fordelene ved å gi dispen-

sasjon er klart større enn ulempene. 

Det vises til at en varig endring av arealformål for en så 

sentral reguleringsplan som Oppdal sentrum, bør gjøres som 

en planendring. Gjennom en planendring vil en på bedre måte 

få belyst veg/trafikkforholdene samt sikre bredere medvirk-

ning fra naboer og berørte. 

I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og 

det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, 

legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurde-

ringer etter de andre miljøprinsippene i NML § 9-12. § 7 i 

NML anses med dette ivaretatt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/47 

 

230/66 Søknad om 

dispensasjon fra kom-

muneplanens arealdel 

LNFR-område - ve-

sentlig utvidelse av 

fritidsbebyggelse 

Gjevilvassdalen 

 

Eirin Berge 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, viser til plan- og 

bygningsloven § 19-2 og gir dispensasjon fra kommunepla-

nens arealdel, LNFR-område, for vesentlig utvidelse av 

fritidsbebyggelse på gnr. 230, bnr. 66 som omsøkt. Det legges 

til grunn at ny fritidsbolig oppføres i henhold til gjeldende 

retningslinjer for bygging i Gjevilvassdalen, der maksimalt 

bebygd areal av fritidsbebyggelse på eiendommene er satt til 

120 m2. 

Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket anses å ikke medføre 

ytterligere areal- og ressursmessige ulemper enn det eksiste-

 

Fullført. 
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rende fritidsbebyggelse utgjør i området. Tiltaket vil ikke 

redusere kulturlandskapsverdiene i Gjevilvassdalen.  

Fritidsboligen må på en bedre måte tilpasses terreng og 

eksisterende vegetasjon på eiendommen, slik at en unngår en 

forstøtningsmur i bakkant på 1,2 meter. Nye tegninger som 

viser bedre terrengtilpassning av bygningen må oversendes og 

skal godkjennes av bygningsmyndigheten.  

Det vises til den generelle aktsomhetsplikten i kulturminnelo-

ven § 8. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe 

spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må arbeidet 

stanses og fylkeskommunen varsles. Den som skal gjennom-

føre arbeidet må varsles om dette. 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og 

vektlagt, og tiltaket anses i liten grad å berøre truet eller 

verdifullt naturmangfold. 

 

 

BYRÅ 

 

12/48 

 

Søknad om dispensa-

sjon fra kommunepla-

nens arealdel - oppfø-

ring av fritidsbolig på 

gnr. 230 bnr. 76 

 

Anita Kle-

ven 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker, viser til plan- 

og bygningslovens § 19-2 og går inn for at det gis dispensa-

sjon fra pkt. 14 (LNFR) i bestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel for å oppføre fritidsbolig på eiendommen Ha-

raldshaugen II, gnr. 230, bnr 76 i samsvar med søknaden. Før 

bygningsrådet sluttbehandler saken, forutsettes det innhentet 

uttalelse i samsvar med praksis i slike saker, jfr. pbl. § 19-1. 

Bygningsrådets begrunnelse er at tiltaket ikke anses å medføre 

ytterligere areal- og ressursmessige ulemper enn de allerede 

20 eksisterende bebygde fritidseiendommer som ligger i 

umiddelbar nærhet og som tidligere er tillatt bebygd i LNF-

område, sone 1. Bygningsrådet viser særlig til at det helt nylig 

er gitt dispensasjoner for nyetablering av fritidsbebyggelse på 

tidligere ubebygde nabotomter. Bygningsrådet finner at de 

uttalelser og vurderinger som er gjort i forbindelse med disse 

sakene også har den samme gyldighet for denne tomta når det 

gjelder LNF(R)-reglene, Naturmangfoldslovens regler og 

kulturlandskapsverdiene. Bygningsrådet legger ellers til grunn 

at denne tomta er godkjent fradelt etter jordlovens bestemmel-

ser i 1969, og at den i ettertid er behandlet som selvstendig 

matrikulert tomt, både ved omsetning og av Oppdal kommu-

ne. 

 Det er bygningsrådets forutsetning at bebyggelsen skal 

tilpasses terreng og vegetasjon på eiendommen, og at ret-

ningslinjer for bygging i Gjevilvassdalen som er vedtatt i 

kommuneplanens arealdel, skal legges til grunn. Prinsippene i 

naturmangfoldslovens §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

 

Ikke fullført.  Vedtaket 

sendt fylkesmannen til 

uttalelse. 

 

BYRÅ 

 

12/49 

 

Søknad om dispensa-

sjon fra reguleringsplan 

Rauhovden sone 5 i 

Gjevilvassdalen - 

tilbygg til hytte på gnr. 

196 bnr. 15 

 

Anita Kle-

ven 

 

Bygningsrådet (det faste utvalg for plansaker) gir i medhold 

av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra regule-

ringsbestemmelsene for Rauhovden sone 5, vedrørende 

utnyttelsesgrad, og tillater tilbygg til hytte på gnr. 196 bnr. 15. 

Dispensasjon gis fordi hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 

ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre vurderes fordelen å være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Saken berører ikke viktige naturkvaliteter som må hensyntas. 

Det er videre vektlagt at tiltaket skal gjennomføres på en 

allerede bebygd eiendom utenfor området for nasjonalt viktig 

kulturlandskapsområde, og at det ikke er funnet registreringer 

av arter eller naturtyper som vil bli truet av tiltaket. Prinsippe-

ne i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses dermed ivaretatt.  

Bygningsrådet gir i medhold av plan- og bygningslovens § 

21-4 jf § 20-2 tillatelse til tiltak på gnr. 196 bnr. 15 slik det er 

søkt om. Tiltaket kan forestås av tiltakshaver. Det forutsettes 

 

Fullført. 
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at godkjent utslippstillatelse foreligger før vann føres inn i 

bygningen.  

Tiltakshaver orienteres om den generelle aktsomhetsplikten 

etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen 

skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturmin-

ne), må arbeidet stanses og fylkeskommunens kulturavdeling 

varsles. 

 

 

BYRÅ 

 

12/50 

 

29/8 Søknad om bruks-

endring Industriveien  

Oppdal AS 

 

Eirin Berge 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, gir i medhold av 

plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d midlertidig bruks-

endring for 1.etasje på bygning på gnr. 29, bnr. 8. Tillatelse til 

omsøkte ombyggingsarbeider knyttet til dette gis i medhold 

av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav b. Bruksendringen 

gjelder frem til 31.7.2012. Etter dette tidspunkt må bygningen 

tilbakeføres til den bruk som er gitt i byggetillatelse.  

Videre gis det i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 

dispensasjon fra TEK 10 og krav gitt til universell utforming. 

Glassflater og glasspartier ved inngangsparti skal likevel være 

merket, inngangspartiet skal være trinnfritt og det skal ikke 

være terskler i etasjen. Videre settes det som vilkår at det 

finnes ett HC-toalett. 

Det stilles som vilkår at dører som slår innover i tilknytning til 

rømningsvei, fjernes. Dette for å hindre eventuell oppstuv-

ning.  

Bruksendring og dispensasjon fra TEK 10 for krav knyttet til 

universell utforming gis fordi det vanskelig kan finnes en 

midlertidig løsning som fullt ut oppfyller dagens forskrifter, 

og fordi tiltaket ikke medfører forhold som vil hindre tilbake-

føring til bruk i samsvar med gitt byggetillatelse etter bruks-

endringstillatelse er utløpt. 

Aktuelle foretak gis lokal godkjenning for ansvarsrett innen-

for omsøkte fagområder, funksjoner og tiltaksklasser. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 synes i svært liten grad å være 

aktuelle i denne saken, og er tillagt lite eller ingen vekt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/51 

 

167/13 - reseksjone-

ring, Blokk Eiendom 

AS 

 

Erik Bodin 

 

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker) gir i medhold 

av lov om eierseksjoner § 12 tillatelse til reseksjonering av 

gnr. 167, bnr. 13 slik at alle seksjonene blir sammenføyd til en 

samlet eiendom. 

Det må dokumenteres at panthaver samtykker i reseksjonering 

før den sendes inn til tinglysing. 

 

 

Ikke fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/52 

 

Søknad om deling av 

eiendommen Eggen 

gnr. 178 bnr. 3 - til-

leggsareal til fritidsei-

endom gnr. 178 bnr. 25 

 

Ragnhild 

Eklid 

 

Bygningsrådet viser til plan- og bygningsloven § 19-2, samt 

jordloven §12, og vil ikke gi dispensasjon fra reguleringspla-

nen for Munkvollhovden hytteområde for fradeling av 150 m² 

areal vist som landbruksområde med formål tilleggsareal til 

fritidseiendommen gnr. 178, bnr. 25. 

Avslaget begrunnes med at det allerede er blitt innvilget et 

tilleggsareal mot øst på 366 m² og at byggearealet på tomta 

ikke er utnyttet.  

Avslaget begrunnes også med at det ikke foreligger en klar 

overvekt av fordeler ved dispensasjonen, og at en slik dispen-

sasjon vil bidra til å svekke forutsigbarhet og langsiktighet i 

arealbruken for planområdet. En dispensasjon vil også bidra 

til å uthule kommuneplanen som arealpolitisk styringsverktøy. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

 

Ikke fullført.  

Vedtaket vil trolig bli 

påklaget. 

 

BYRÅ 

 

12/53 

 

Revisjon av gjeldende 

tilsynsstrategi etter 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, vedtar i med-

hold av plan- og bygningsloven §§ 25-1 og 25-2, jf. bygge-

 

Fullført. 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbe-

handler 

Vedtak Iverksettingsrapport 

plan- og bygningsloven saksforskriften (SAK 10) kap. 15, at kommunens plikt til å 

føre tilsyn etter plan- og bygningsloven skal gjennomføres i 

henhold til "Strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven i 

Oppdal kommune" datert 16.4.2012. 

 

 

BYRÅ 

 

12/54 

 

1/4 - konsesjon, Per 

Johnny Fossum - klage 

 

Arild Hagen 

 

Bygningsrådet opprettholder sitt vedtak fra den 23.01.2012 

der Per Johnny Fossum gis avslag på  konsesjon for erverv av 

eiendommen Storlia Skog gnr. 1 bnr. 4.  

Vedtaket begrunnes med at avtalt kjøpesum ikke tilfredsstiller 

kravet til samfunnsmessig forsvarlig pris på eiendommen, jfr. 

Konsesjonsloven § 9. 

Saken oversendes til Fylkesmannen i Sør - Trøndelag for 

endelig avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført. 

Saken er oversendt 

Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

 

DRUT 

 

11/8 

 

Høringsuttalelse om forslag 

til endringer i opplæringslo-

va - nasjonal bestemmelse 

om lærertetthet i grunnsko-

len m.m. 

 

 

Ingrid Lien 

 

1. En eventuell normering av lærertetthe-
ten på ungdomstrinnet bør skje på 

kommunenivå. 

       Kommunen må gjennom denne bereg-

ningsmodellen gis reell myndighet og hand-

lingsrom til å utnytte ressursene best mulig 

ut fra lokale forhold. 

2. Rådmannen forutsetter at den økte 

ressurstilgangen som følge av norme-

ringen tilføres som en økning i kom-
munens frie inntekter og at styrkingen 

benyttes på en slik måte at læringsre-

sultatene blir best mulig. 
3. Selv om nyankomne minoritetsspråkli-

ge elevenes rettigheter kan leses inn i 

den allmenne retten til tilpasset under-
visning, vil Oppdal kommune støtte 

forslag til lovendring slik det frem-

kommer i høringsnotatet. Det er viktig 
å lovfeste og formalisere innføringstil-

budet til nyankomne minoritetsspråkli-

ge elever for å sikre denne elevgrup-
pens rettigheter mer eksplisitt og for-

pliktende overfor skoleeier. 

       Oppdal kommune slutter seg derfor til 

forslag om endringer som klargjør at skole-

eier velger hvordan særskilte innføringstil-

bud for nyankomne minoritetsspråklige 

elever organiseres. 

4. Oppdal kommune slutter seg til forslag 

om å innføre lovbestemmelser om opp-

læring ved behov for alternativ og sup-
plerende kommunikasjon (ASK) da 

dette synes å være en tydeliggjøring av 

denne elevgruppens rettigheter og sko-
leeiers plikter overfor elevgruppen. 

 

 

Høringsuttalelsen fra 

driftsutvalget er 

oversendt til Kunn-

skaps-departementet. 

 

DRUT 

 

12/1 

 

Offentlig tilskudd til private 

barnehager jan-mars 2012 

 

Ingeborg Sætrom 

 

Driftsutvalget tar til etterretning at tilskudd 

til private barnehager for perioden 

01.01.2012 til og med 31.03.2012 tildeles i 

tråd med pkt. 1 - nedenfor: 

1. Kommunalt tilskudd til de private 

barnehagene tildeles med grunnlag i 
vedtatte tilskuddsatser per heltidsplass i 

de kommunale barnehagene. 

2. Kommunalt tilskudd er beregnet ut fra 
antall barn plassert i den enkelte barne-

hage 15.12.2011 

3. Tildelingen er i samsvar med Rundskriv 
Nr F-05/2011 Forskrift om likeverdig 

behandling ved tildeling av offentlig til-

skudd til ikke-kommunale barnehager 
4. Utbetalingen skjer etter vedlagte bereg-

ning av offentlig tilskudd til private bar-

nehager 01.01-31.03.2012 

Det anmodes kommunestyret om at fra 

01.01.2012 skal det tildeles tilskudd tilsva-

rende 100% av det som kommunale barne-

hager i gjennomsnitt mottar i offentlig 

finansiering, til barnehagene Stølen, Tågvol-

lan, Lønset, Torshaug og Grønmyr, slik at 

tilskuddsordningen  

er lik for alle de private barnehagene i 

Oppdal. Inndekning fra Frie midler. 

 

 

Fullført 

 

DRUT 

 

12/2 

 

Ordførerdugnad for å be-

 

Johan Jensen 

 

Driftsutvalget slutter seg til ordførerens 

 

Fullført 
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Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

kjempe vold mot barn støtte til "Redd barnas" kampanje "Vennligst 

forstyrr! - du ser det ikke før du tror det". 

Videre anmoder driftsutvalget skolene og 

barnehagene at de gjennomgår og fornyer 

sine beredskapsplaner for slike krisesitua-

sjoner. Frivillige organisasjoner oppfordres 

til å sette kampanjen på dagsorden i sine 

sammenhenger. 

 

 

DRUT 

 

12/3 

 

Høringsuttalelse.Strukturelle 

tilpasninger i Psykisk Hel-

severn - Forslag om å legge 

ned døgntilbudet i Orkdal 

DPS,seksjon Haltdalen 

 

Anne Kristin Loeng 

 

Oppdal kommune ser med bekymring på at 

døgntilbudet i Orkdal DPS, seksjon Haltda-

len legges ned. Bekymringen er først og 

fremst knyttet til frykt for at tilbudet til de 

sykeste syke vil bli forringet. Driftsutvalget 

ser med tilfredshet på at ordførerne i Holtå-

len, Midtre Gauldal, Røros, Rennebu og 

Oppdal har tatt initiativ for å få utsatt ned-

leggelsen, og at saken tas opp til ny behand-

ling som en integrert del av saken om sam-

ordning av spesialisthelsetjenesten i fjellre-

gionen. 

 

 

Ikke fullført. Proses-

sen fortsetter da 

vedtaket er utsatt til 

september 2012 

 

DRUT 

 

12/4 

 

Fosterhjemsplan for Oppdal 

og Rennebu for 2012-2013 

 

Ivar Bøe 

 

Plan for organisering av fosterhjemsarbeidet 

for barneverntjenesten for Oppdal og Ren-

nebu for 2012 og 2013 vedtas med disse 

tilføyelsene: 

5.3 3.avsnitt: Det er viktig med muligheter 

for kursing og økonomisk dekning til dette 

uansett hvilken kommune fosterbarnet 

kommer fra. 

5.3 siste avsnitt: Det er viktig at fosterforeld-

re i størst mulig grad møter saksbehandlere 

og tilsynsførere de er blitt kjent med. 

Driftsutvalget ønsker fortsatt politisk be-

handling av fosterhjemsplanen. 

 

 

Fullført 

 

DRUT 

 

12/5 

 

Drosjesentralens styre-

Oppdal Drosjesentral SA-

kommunal oppnevnt repre-

sentant-valgperioden 2011-

2015 

 

 

Gerd S. Måren 

 

Gerd Røtvei ble valgt som representant til 

styret for Oppdal drosjesentral SA for 

inneværende 

valgperiode t.o.m. 2015. 

 

Fullført 

 


