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Kommuneregnskapet 

 

Hovedtall 

Ved utgangen av 2. tertial viste regnskapet et negativt 

netto driftsresultat på 6,0 mill. Dette var 8,2 mill svake-

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

budsjettert med et negativt driftsresultat på 9,7 mill. 

Regnskapet var altså 3,7 mill bedre enn dette. 

I forhold til samme tidspunkt i fjor hadde driftsinntek-

tene økt med 4,2 mill (1,5%), mens driftsutgiftene  økte 

med 11,0 mill (4,2%). I første tertial hadde kommunen 

en netto finansutgift på 12,1 mill mot 13,0 mill i perio-

debudsjettet og 10,7 mill for ett år siden. 

Det var påløpt 9,0 mill i investeringsutgifter ved ut-

gangen av 2. tertial, mot 52,0 mill på samme tidspunkt i 

fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 347,4 mill, 

mot 354,2 mill ved siste årsskifte og 314,1 mill for 1 år 

siden. Den samlede beholdningen av likvide midler 

utgjorde 125,6 mill mot 118,5 mill ved årsskiftet og 

86,6 mill for 1 år siden. 

Særskilte risikoforhold ved budsjettstyringen 

 Inntektene fra aksjeutbytte blir rundt 6,0 mill lavere 

enn budsjettert. For å få et realistisk budsjett må det 

påvises dekning for dette budsjettapet. 

 Utgiftene knyttet til samhandlingsreformen er så 

langt under kontroll, men data for sykehusinnleg-

gelser i resten av året kan gi store utslag. 

 Aktivitetsveksten i barnehagesektoren er større enn 

forutsatt.  En klage på tilskuddssatsene for private 

barnehager er ennå ikke behandlet. Klagen kan 

medføre ytterligere utgiftsøkning som det ikke er 

tatt høyde for. 

 Regnskapene for enhetene viser at sykehjemmet 

har en overskridelse på 0,9 mill. så langt. Det anses 

som lite realistisk at dette kan dekkes inn gjennom 

resten av året.. 

Med forbehold om det ovennevnte anses budsjettsty-

ringen å være under tilfredsstillende kontroll.

 Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap i fjor 

   tom 2. tertial tom 2. tertial tom 2. tertial 

Driftsinntekter:   

  Brukerbetalinger 7 493 780 7 970 016 7 763 228 

Andre salgs- og leieinntekter 27 650 643 26 458 596 28 112 226 

Overføringer med krav til motytelse 24 144 133 19 929 910 37 009 514 

Rammetilskudd 122 871 289 124 786 109 112 351 929 

Andre statlige overføringer 5 398 888 4 563 832 4 752 701 

Andre overføringer 1 145 196 965 000 1 444 063 

Skatt på inntekt og formue 80 581 056 78 143 920 75 262 400 

Eiendomsskatt 10 044 857 10 000 000 8 438 736 

Sum driftsinntekter 279 329 841 272 817 383 275 134 797 

Driftsutgifter:   
  

Lønnsutgifter 139 885 938 140 191 321 142 443 693 

Sosiale utgifter 27 728 821 28 252 441 26 398 173 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 40 631 214 39 054 141 43 717 269 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 35 827 981 34 440 252 27 061 929 

Overføringer 32 368 949 30 789 023 25 402 121 

Avskrivninger 0 0 0 

Fordelte utgifter -3 188 356 -3 188 000 -2 743 206 

Sum driftsutgifter 273 254 547 269 539 179 262 279 979 

Brutto driftsresultat 6 075 294 3 278 204 12 854 818 

Finansinntekter:   
  

Renteinntekter og utbytte 7 719 781 7 011 229 7 614 451 

Mottatte avdrag på utlån 241 300 33 332 88 145 

Sum eksterne finansinntekter 7 961 081 7 044 561 7 702 596 

Finansutgifter:   
  

Renteutgifter og låneomkostninger 8 043 386 8 169 852 7 692 845 

Avdrag på lån 11 829 749 11 837 841 10 622 194 

Utlån 159 585 33 332 42 288 

Sum eksterne finansutgifter 20 032 720 20 041 025 18 357 327 

Resultat eksterne finanstransaksjoner -12 071 639 -12 996 464 -10 654 731 

Motpost avskrivninger 0 0 0 

Netto driftsresultat -5 996 345 -9 718 260 2 200 087 
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Finansforvaltningen 
 

 I følge kommunens finansreglement skal vi holde en 

lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart 

finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre 

enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeks-

ponering. 

 

Låneforvaltningen 

Samlet lånegjeld ved utgangen av tertialet var på 347,4 

mill. Finansreglementet setter tre begrensninger i råd-

mannens handlefrihet: 

 Maksimalt 60% av gjelden skal være knyttet til den 

korte pengemarkedsrenten. 

 Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt ut-

gjøre 15% av gjelden. 

 Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke 

være under 1,5 år. 

Ved utgangen av tertialet var 33,4% knyttet til den 

korte pengemarkedsrenten, og 66,6% til fastrentebe-

tingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til 

sammen 115,5 mill. Det største enkeltlånet som er knyt-

tet til fast rente utgjør 11,6% av låneporteføljen. Den 

veide gjenstående rentebindingstiden er på 3,1 år. 

I 2 terital ble det ikke tatt opp nye lån, men det ble 

foretatt refinansieringer for å få større del av lånene 

over på fast rente. Det ble gjennomført tilbudskonkur-

ranse om et eksisterende p.t.-lån lån på 40,4 mill. Kom-

binasjonen av et lån fra Kommunalbanken med 0,27% 

margin i forhold til 3 mnd NIBOR og en 7 års rentes-

wap mot Fokus Bank ga den gunstigste renten, med et 

samlet nominell rente på 3,20%. Disse betingelsene har 

løpt fra 15. juni. I tillegg har vi konvertert to lån i Hus-

banken som hver er på 5 mill fra flytende rente til fast 

rente i 5 år. Renten ble satt til 2,09% fra 1. juli.     

I 2. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på rundt 

3,6%. Så langt i året har gjennomsnittet vært rundt 

3,65%. I budsjettet er det lagt til grunn 3,7%. 

 

Likviditetsforvaltningen 

Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertia-

let var på 125,6 mill. Kommunen hadde ingen plasse-

ringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det 

ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til 

disse markedene. 

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 2. tertial var 

rundt 133,5 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 2,1%, i 2. 

tertial gjennomsnittlig på 2,25%, og så langt i året 

2,4%. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på 

2,7%. I budsjettet er det lagt til grunn 3,2%.

 

 

Sykefravær 
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Fraværet i august var ikke ferdig registrert ved avleg-

ging av rapporten. Til og med juli hadde kommunen et 

fravær på 6,2%. Målsetningen for 2012 er 6,0%. 

Til sammenligning var sykefraværet 8,7% i samme 

periode i fjor, 7,7% i 2010 og 7,1% i 2009. 
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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 
T.o.m. 2. 

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 5 < 3 

Antall arbeidsgiverkontroller 17 15 11 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 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,6 

 

4,5 

Helhetsvurdering   4,6 

 

4,6 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

Målt 

kvalitet 

Fravær   

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

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

Korttidsfravær 0,3 % 0,4 % 0,6 % 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 % 1,1 % 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 

brukertilfredshet. 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.  

Oppdal kommune  har lukket to avvik vedr. det overordna internkontroll-systemet for HMS. Avviksbegrepet 

for HMS skal være entydig klargjort overfor arbeidstakere og ledere. 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. 

Avvik i forhold til Infoland: Forsinkelser i levering av meglerpakker er hittil i år 5 pakker.4 pakker ble for-

sinket grunnet streik der alle i servicetorget var uttatt.1 pakke skyldes mangel på bygningstegninger.  

Medarbeidere 

Oppfølgingstiltak av medarbeiderundersøkelsen: (opplevd kvalitet) 

Overordna ledelse: 

 Viktige fokusområder med mål og strategier for arbeidet formidles jevnlig av rådmannen 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. Det er til nå gjennomført 1 samling. 

 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 er i gang og ferdigstilles i år. 

Fravær (målt kvalitet): 

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

Økonomi 
Viser egen avviksforklaring relatert til fellesutgifter, EDB-drift og servicetorget.  

 

Støttetjenestens tertialregnskap 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012     

100 Sekretariat 1 161 127 1 143 209 -17 918 1 689 000   

120 Lønns- og personalkontor 1 878 337 1 959 476 81 139 2 994 000   

140 Økonomikontor 2 442 994 2 380 759 -62 235 3 729 000   

150 Servicetorget 1 514 814 1 653 889 139 075 2 581 000 1 

160 Rådmannen 673 737 661 099 -12 638 1 037 000   

170 Utvikling 677 984 749 295 71 311 1 227 000   

171 Andre næringsformål -192 228 -197 836 -5 608 0   

172 Innlandsprogrammet 965 238 884 000 -81 238 0   
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    Regnskap pr. Budsjett pr.  Bud.avvik pr.  Årsbudsjett Note 

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012     

173 Regionale utviklingsmidler -94 250 0 94 250 0   

180 Fellesutgifter 2 995 163 2 706 488 -288 675 3 531 000 2 

183 Tillitsvalgtordningen 459 630 424 170 -35 460 735 000   

184 Hovedvernombud 14 245 13 419 -826 21 000   

185 EDB-drift 2 216 549 2 505 233 288 684 3 380 000 3 

193 Overformynderi 29 335 29 095 -240 45 000   

  Sum ansvarsområde 14 742 675 14 912 296 169 621 20 969 000   

 

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 
Øremerkede prosjektmidler fra 

Justisdepartementet vedr. Fri 

rettshjelp, restbeløp 2012 

47.000 10 % stilling vakanse grunnet 

vikariat fram til 31.12.12. 

 

78.000  

2 Skyldes tidsforskyvning i perio-

disering. 

- 175.000  Økning i forsikringspremie og 

meglerhonorar 

- 113.000  

3 
Tidsforskyvning i periodisering 

på flere poster og refusjon av 

fødselspenger. 

288 684    

 

Støttetjenestens disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til nye 

engangstiltak 

Disposisjonsfond Støttetjenester 2 349 937 2 259 937 624 000 65 460 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 412 352 429 340 

Antall sluttbehandlede plansaker 9 6 16 16 

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 
T.o.m. 2. 

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, enkle saker 11 uker 4 uker 2 uker < 3 uker 

Saksbehandlingstid byggesak, ett-trinns behandling 

 

11 uker 8 uker < 12 uker 

Saksbehandlingstid reg.planer 8 uker 32 uker 22 uker < 36 uker 

Saksbehandlingstid oppmåling 42 uker 10 uker 9 uker < 9 uker 

Saksbehandlingstid utslippssaker 9 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker 

Saksbehandlingstid landbruk < 6 uker < 4 uker  14 uker < 4 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 

    Vedtak opphevet av klageorganet PBO 

  

1 <5 

Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk 3 1 0 < 5 

Vedtak opphevet av klageorg. Miljø 

 

0 0 0 

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 % 3,00 % < 1,8 % 

Langtidsfravær 1,90 % 0,80 % 2,10 % < 1,4 % 

Korttidsfravær 0,40 % 1,10 % 0,90 % 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 % -1,0 % 0,0 % 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Brukertilfredshet er kun målt for byggesaksbehandlingen der tiltakshaverne har besvart spørreskjema. Det er her 

høy brukertilfredshet, og med framgang fra 2010 til 2011. Tilsvarende brukerundersøkelse for byggebransjen vil 

bli gjennomført høsten 2012. Saksbehandlingstiden for byggesaker ligger nå i hovedsak innenfor de fristene 

som er fastsatt i plan- og bygningsloven. På grunn av stor saksmengde i ferietiden har saksbehandlingstiden for 

dispensasjonssaker vært lengre enn ønskelig sommeren 2012. Saksbehandlingstiden for reguleringsplaner gjel-

der hele prosessen fra komplett søknad er mottatt, og til planen er sluttbehandlet. I saksbehandlingstiden inngår 

også den tiden planlegger bruker for å rette opp planen 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. Sykefra-

været i enheten er noe høyere enn målet. Dette skyldes i hovedsak langtidsfravær/sykemeldinger. Fraværet 

ligger likevel godt under gjennomsnittet for hele kommunen.  

Økonomi 

Enheten har pr. 31.08.12. et "underskudd" i forhold til periodisert budsjett på kr.365 000,-. Dette skyldes flere 

barn enn beregnet i kommunale og private barnehager (Ansvar 012). Videre er det i ca 40 byggesaker sendt 

midlertidige svarbrev uten fakturering. Fakturering vil skje i forbindelse med at endelig saksbehandling blir 

gjennomført (Ansvar 040). For ansvar 070 og 071 skyldes de negative avvikene i hovedsak periodisering og 

forskuttering av utgifter som skal belastes TBRT IKS.  

 

PoF's tertialregnskap 

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

  31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012   

002 Enhetsadministrasjon PUF 525 785 449 477 -76 308 802 000  

010 Forvaltning av skole 2 652 343 2 807 803 155 460 4 745 000 1 

012 Private barnehager 17 127 168 16 973 167 -154 001 25 713 000 2 

013 Grønn omsorg 40 379 56 452 16 073 104 000  

014 Den kulturelle skolesekken 75 251 57 664 -17 587 62 000  

015 Forvaltning barnehage 287 397 393 187 105 790 716 000 3 

022 Preparering av turløyper 518 292 581 600 63 308 100 000  

030 Landbruksforvaltning 1 129 952 1 044 643 -85 309 1 795 000  

031 Klinisk veterinærvakt -232 448 -161 336 71 112 60 000  

032 Miljøforvaltning 278 152 192 505 -85 647 280 000  

033 Viltforvaltning 21 161 32 332 11 171 27 000  

034 Friluftsliv -19 479 45 136 64 615 92 000  

035 Oppdal naturparksenter 125 660 103 836 -21 824 207 000  

040 Byggesaks- og regulerirngstjeneste 426 837 280 263 -146 574 667 000 4 

041 Kart- og oppmålingstjeneste -125 090 -189 714 -64 624 -366 000  

045 Infoland -92 347 -94 008 -1 661 -141 000  

050 Ungdom i jobb 111 660 185 000 73 340 185 000  

052 Religiøse formål 0 0 0 170 000  

060 Forvaltning for helsesektoren 5 218 406 5 175 856 -42 550 7 085 000  

061 Legetjeneste 2 904 210 2 970 623 66 413 4 256 000  

062 Miljørettet helsevern 456 498 408 317 -48 181 645 000  

070 Brannvern 4 164 738 3 865 423 -299 315 5 432 000 5 

071 Feiervesen 248 925 130 164 -118 761 -3 000 6 

072 Forebyggende brannvern 4 095 0 -4 095 0  

080 Kulturadministrasjon 348 527 357 322 8 795 566 000  
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  Regnskap pr. Budsjett pr.  Bud.avvik pr.  Årsbudsjett Note 

  31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012   

081 Bygdebok 378 025 338 861 -39 164 501 000  

082 Vennskapskommuner 1 197 7 980 6 783 15 000  

083 Bygdemuseet 489 928 490 068 140 771 000  

084 Kulturvern 8 042 1 000 -7 042 16 000  

085 Kunst, musikk og sang 103 012 123 995 20 983 147 000  

086 Barne- og ungdomsarbeid 93 207 169 164 75 957 240 000  

087 Idretts- og fruluftsaktiviteter 284 455 355 164 70 709 561 000  

088 Voksenopplæring 23 393 20 000 -3 393 40 000  

089 Bygdebok sentrum 314 892 355 046 40 154 0  

 Sum ansvarsområde 37 892 223 37 526 990 -365 233 55 490 000  

 

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 

Årsaken til avviket er større til-

skudd fra fylkesmannen og via 

Rennebu kommune fra fylkesman-

nen til kompetanseutvikling 

155.000    

2 

  Årsaken til avviket er at vi har 

flere barn enn beregnet i 

private og kommunale barne-

hager og at vi har 2 barn i 

barnehage i Rennebu kom-

mune. 

-154.000  

3 

Årsaken til avviket er at vi har fått 

refusjon for sykepenger for en 

sykemeldt person, refusjon for 

lisenser fra private og tilskudd og 

gaver fra private øremerket barnas 

verdensdager. 

105.000 Refusjon sykepenger uten leie 

av vikar 

62.000  

4 

På grunn av ferieavvikling og stor 

saksmengde samme periode er det 

sendt ut ca 40 midlertidige svarbrev 

med igangsettingstillatelse.  Disse 

faktureres ikke før vedtak gjøres. 

Utgjør ca kr. 200 000. 

-146 000   Fakturering vil bli 

gjennomført fortløpen-

de i forbindelse med 

saksbehandlinga. 

5 

Forskuttering av utgifter som 

TBRT IKS skal refundere.  

-54.000 Høyere utbetaling av brann-

lønn enn budsjettert 

Overføringene til TBRT IKS 

er høyere enn budsjett 

-49.000 

 

-213.000 

 

6 
Forskuttering av utgifter TBRT IKS 

skal refundere.  

-55.000 Overføringene til TBRT IKS 

er høyere enn budsjett 

-66.000  

 

PoF's disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond PoF 3 664 129 3 416 620 1 369 000 817 000 1 230 620 
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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 39 

Faste årsverk   24,2 28,1 30 28,3 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall henvendelser til med. rehab. 485 473 508 508 

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 73 

Flyktninger i introduksjonsprogram 29 29 20 32 

Tjenestemottakere i PP-tjenesten 200 193 174 175 

Antall meldinger til b.vernstjenesten 59 66 78 60 

Barn m/hjelpetiltak 53 73 92 90 

Barn med omsorgstiltak 15 15 13 12 

Antall nyfødte 63 75 82 65 

Tjenestemottakere psykisk helse 215 229 233 240 

Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT 79 87 81 80 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet   

  

  

Resultat for brukerne 

  

4,5 4,7 

Respektfull behandling 

  

4,4 5 

Brukermedvirkning 

  

4,3 4,5 

Tilgjengelighet 

  

4,5 4,5 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning 

    Antall avslag i barnev.tjenesten 

 

6 1  <10 

Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 

  

75 %  90% 

Faglig kvalitet 

    Loggførte avvik 

 

4 2 <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 % 5,3 % 4,0 % 

Langtidsfravær 6,1 % 1,2 % 3,8 % 3,3 % 

Korttidsfravær 0,7 % 2,2 % 1,5 % 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 % 9,8 % 0,5 % 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Det er kun barneverntjenesten som har gjennomført brukerundersøkelse så langt i helse og familie. Psykisk 

helsearbeid og helsestasjonen gjennomfører i 3. tertial. Resultatene som presenteres i målekartet under fokusom-

råde brukere, referer seg til svar gitt av foreldre når det gjelder den interkommunale barneverntjenesten. Resulta-

tene ligger over landsgjennomsnittet, men det er fortsatt forbedringer å strekke seg etter. Barna hadde sin egen 

undersøkelse. Den viste at også barna er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet. 

Medarbeidere 

Ikke vært gjennomført ny undersøkelse. Vi driver oppfølging av utvalgte områder fra forrige undersøkelse. Dette 

gjelder tilgjengelighet/kontakt mellom virksomhetene og nærmeste leder, utvikle mellomlederrollen, faglig og 

personlig utvikling  og ivaretakelse av godt arbeidsmiljø. 

Økning i sykefravær er knyttet til alvorlig fysisk sykdom. Det er ikke arbeidsrelatert. Vanskelig å finne kvalifi-

serte vikarer innen fagområdene.En del medarbeidere har derfor fått ekstra belastning som følge av andres syke-

fravær. Vil bruke en del ubrukte midler til å gi de ekstra mulighet til kompetansetilførsel og stimulans nå i 2. 

halvår. 

Økonomi 
Streng budsjettdisiplin. Har ved utgangen av 2.tertial ubrukte midler. Har utsatt en del tiltak for å vurdere bud-

sjettsituasjonen, altså vil investeringene komme i høst slik at periodiseringen er feil. En del lønnsmidler spart i 

forbindelse med sykdom der det ikke har vært mulig å få kvalifisert vikar.  

 

Tertialregnskap for helse og familie 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012     

700 Enhetsadministrasjon Helse og familie 782 511 975 325 192 814 1 479 000 1 

708 Kurativ fysioterapitjeneste 861 804 916 664 54 860 1 375 000   

710 Psykisk helsevern 1 842 027 2 094 010 251 983 3 199 000 2 

720 Medisinsk rehabilitering 783 773 798 910 15 137 1 187 000   

722 Administrasjon flyktninger 78 473 68 449 -10 024 0   

724 Barnevern 4 763 630 5 162 918 399 288 7 080 000 3 

725 Barnevern Rennebu 280 094 545 152 265 058 0 4 

726 Helsetjenester for barn og unge 2 842 295 3 075 146 232 851 3 896 000 5 

728 Pedagogisk psykologsik rådgivning 1 059 306 1 101 667 42 361 1 718 000   

  Sum ansvarsområde 13 293 913 14 738 241 1 444 328 19 934 000   

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet Tidsforskyvning i forhold til periodebud-

sjett 

Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 Feil periodisering. Utsatt bruk til 

høsten 

190.000    

2 Feil periodisering. Utgiftene 

kommer i høst 

160.000 Innsparte lønnsmidler i forbin-

delse med sykdom uten innleid 

vikar 

90.000  

3 

  Færre barnevernstiltak for 

flyktninger enn planlagt 

1 avslutta fosterhjem, 1 tidlige-

re utskriving enn planlagt fra 

institusjon, 1 rimeligere etter-

vern 

180.000 

220.000 

 

Ett mulig nytt omsorgstil-

tak under oppseiling 

4 Endret tidspkt for iverksetting av 

tiltak - Rennebu er informert 

250.000    

5 
Nylig innvilget prosjektstøtte fra 

staten der tiltak ikke er iverksatt 

pr 31.08.   

200.000   Tiltaket blir gjennomført 

med eget regnskap 

 

Helse og familie sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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 
 

72 211 
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Opplæring og bolig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Malin Wassdahl 
 

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 98 

Faste årsverk  53,8 53,8 56,94 55,19 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall ressurskrevende brukere 10 10 10 10 

Antall brukere i heldøgns bolig 19 19 20 19 

Antall brukere som mottar avlastning 6 8 12 8 

Antall brukere som mottar boveiledertjenester  1 1 5 5 

Antall brukere som har aktivitetskontakt   48 54 40 

Antall brukere med dagsentertilbud 16 14 20 18 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

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 31 0 

Faglig kvalitet   
  

Antall årsverk med høgskoleutdanning 19,33 19,84 17,39 20,83 

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

Antall årsverk med fagutdanning 22,72 20,84 22,15 21,72 

Antall årsverk ufaglærte 15,92 17,52 14,42 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 % 7,9 % 6,0 % 

Langtidsfravær 7,5 % 9,8 % 7,0 % 6,5 % 

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

Deltidsstillinger   
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

Antall ansatt med mindre enn 50% 17 40 34 12 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes   
  

Avvik i forhold til budsjettramme 0,9 % 2,2 % 0,1 % 0,0 % 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Opplevd kvalitet: Brukerundersøkelse fra 2011 viser resultat nære måltallene. OBO har i 2012 fokus på bruker-

medvirkning og respektfull behandling. 

Målt kvalitet: 2 klagesaker er behandlet av enhetsleder og omgjort administrativt uten overprøving fra fylkes-

mannen.  

Avvik i medisinhåndtering skyldes utdeling av medisiner av ikke godkjent personell. Rutiner for administrering 

av medisin gjennomgås. Pga overtallighet har vi ikke ansatt nytt personell inn i forbindelse med oppsigelser. 

Forholdet mellom ansatte med høgskoleutdanning, fagutdanning og ufaglærte er endret.  

Medarbeidere 

Opplevd kvalitet: Medarbeiderundersøkelse i 2011 viser et resultat nær måltallene. OBO har fokus på mobbing 

og fagutvikling i 2012. 

Målt kvalitet: OBO jobber systematisk med fravær, og fraværet er lavere enn på samme tidspunkt forrige år. 

Noen stillinger under 50 % er fjernet i forbindelse med overtallighet. 

Økonomi 
Deler av tilskudd for ressurskrevende tjenester stipulert til kr. 1.700.000 frafaller i sin helhet i 2012. Enheten er i 

en prosess for å redusere antall årsverk.  

 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012     

330 PU-hjemmetjenester 1 586 503 1 529 165 -57 338 2 355 000   

331 Bjørndalshagen dagsenter 1 468 171 1 375 027 -93 144 2 176 000   

332 Enhetsadministrasjon PU 664 663 762 070 97 407 1 152 000   

333 Bjerkehagen 6 413 626 6 439 960 26 334 5 315 000   

334 Bjerkevegen 8 251 526 8 559 722 308 196 6 506 000 1 

335 Mellomvegen 2 281 350 2 024 512 -256 838 2 945 000 2 

  Sum ansvarsområde 20 665 839 20 690 456 24 617 20 449 000   

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet Tidsforskyvning i forh. til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

  Bjerkeveien har som følge av va-

kanser i langtidsfravær, og reduk-

sjon og sambruk av personell i 

forbindelse med overtallighet be-

nyttet mindre lønnsutgifter på regu-

lativ lønn og utgifter knyttet til 

innleie ved ferie og fravær. 

308.000 Benyttes til dekning av 

lønnsutgifter i forbin-

delse med økt grunn-

bemanning og innleie i 

forbindelse med ferie og 

fravær i andre avdeling-

er.  

2 

  Det er etablert et nytt tilbud for 

mindreårig barn i Mellomveien. 

Tilbudet vil utgjøre ressurskrevende 

tjenester der vi får tilskudd for deler 

av økte lønnsutgifter. Anslagsvis 

utgjør tilskuddet for 2012 kr. 

1.050.000 

-256.000 Avvik i lønnsutgifter vil 

kompenseres av til-

skudd for ressurskre-

vende bruker. 

 

Opplæring og bolig sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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 
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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 

Antall oppdrag Drivdalsheimen   8 330 8 340 

Mottakere av omsorgslønn 6 5 5 6 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

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 9 4 

Venteliste Boas 28 24 26 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 

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 % 8,2 % 10,0 % 

Langtidsfravær 12,4 % 13,9 % 6,9 % 9,5 % 

Korttidsfravær 0,8 % 0,9 % 1,5 % 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 % 3,4 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift     

  Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker 75 000 70 821 

 

73 000 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

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

bedre informasjon og brukermedvirkning for å gjøre tjenesten bedre. Dette gjøres ved å gjennomføre et grundig 

første gangs besøk og ha en god, ryddig og informativ pasientperm. Enheten arbeider med å utvike en "bruker-

håndbok" som skal gi en oversikt over tjenesteytingen." Rett hjelp til rett tid ", er brukerfokuset til enheten. 

Stillingen som skal administrere dagaktivisering for demente er utlyst og vi håper å komme i gang snarest. 

Prosjektet livsglede for hjemmeboende eldre, "glød, glede og galskap"- Eden perspektivet skal bidra til å gjøre 

hverdagen mer innholdsrik slik at de eldre kan bo hjemme lengre. Dagaktiviseringen på Boas er også et viktig 

tiltak i denne sammenheng. Med fokus på eldre og ernæring har enheten startet med suppe på kveldstid til 

pasientene i Boas. Det har vært gjennomført avlasting/livsglede opphold på Drivdalsheimen i faste intervaller 

gjennom hele året, - med stor suksess. Enheten har valgt å ikke gjennomføre brukerundersøkelse i 2012. 

Medarbeidere 

Medarbeiderundersøkelsen i 2011 var god, med en helhetsvurdering på 4,4. Enheten har valgt å fokusere på 

faglig og personlig utvikling. Dette vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, 

evner og holdninger. Enheten gjennomfører tverrfaglige refleksjonsgrupper. Faglige satsingsområder er de-

mens, diabetes, etikk og aktiv omsorg(Eden prinsippet)/innovasjon. Det har vært gjennomført førstehjelpskur 

for alle ansatte. Enheten satser på å få med mange ansatte på utviklingskonferansen i Åfjord med et seminar 

etterpå hvor man skal komme frem til hvordan en skal få ideene ut i praksis. Mobbing/diskriminering er også et 

fokusområde og varslingsrutiner er gjennomgått og gjentas. Medarbeidersamtalene er i gang. Stort fokus på 

nærvær/fravær, både gjennom oppfølgning av den enkelte ansatte og generelt i enheten. Enheten er med i et 

prosjekt nærvær i regi av Nav. Enheten har en "frisklivskoordinator" som skal bidra til god folkehelse blant de 

ansatte, som hittil har vært en suksess. Langtidsfraværet har gått ned fra 7,8 i første tertial til 6,9 i andre tertial. 

Kortidsfraværet har gått ned fra 2 i første tertial til 1,5 i andre tertial. 

Økonomi 

Det har vært rolige tider når det gjelder hjemmeboende eldre, noe som gjenspeiler seg i overskuddet for hjem-

mesykepleien. Dårlige pasienter har fått plass på OHS når det har vært nødvendig. Enheten har ikke hatt behov 

for å leie inn ved vakante stillinger ved flere tilfeller. Sykefraværet har gått ned og det blir så store vikarutgifter 

som tidligere. Det har ikke vært avlasting på Drivdalsheimen på juli og august fordi det ikke har vært behov. 

2,2% 

 

Tertialregnskap for hjemmetjenestene 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012   

380 Hjemmesykepleien 15 615 964 16 672 021 1 056 057 26 002 000 1 

384 Bo- og aktivitetssenter 6 679 062 6 402 662 -276 400 8 549 000 2 

  Sum ansvarsområde 22 295 026 23 074 683 779 657 34 551 000 

  

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 

  Ref. fødselspenger ikke tatt 

med i budsjettet 

Ikke innleie ved vakanser pga 

rolige tider.  

Ikke vært behov for avlastning 

ved Drivdalsheimen i sommer  

268.000 

626.000 

236.000 

 

 

 

2 

  Mindre kantinesalg enn for-

ventet 

Merforbruk ekstrahjelp og 

overtid før stillinger til res-

surs-krevende bruker var på 

plass.  

-35.000 

-172.000 

 

 

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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 
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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 63 

 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

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 61 61 

Klagesaker/omgjøring av vedtak FMST 0 1 0 0 

Faglig kvalitet     

  Tilsynslege, årsverk 0,4 0,4 0,4 0,4 

Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk 16,78 16,93 19,13 19,13 

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 % 7,3 % 7,5 % 

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

Korttidsfravær 1,1 % 1,5 % 1,7 % 1,0 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

Deltidsstillinger     

  Antall ansatt med mindre enn 50% 12 12 12 12 

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 % -4,3 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift     

  Kostnad pasient/døgn 1 630 1 769 

 

1 700 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Med bakgrunn i brukerundersøkelsen har OHS fokus på brukermedvirkning, respektfull behandling og informa-

sjon. Alle pårørende og pasienter som er i stand til det har fått informasjonsbrev angående satsingsområder og 

generell info om driften. Pasienter som har behov/ønske om senkvelds fikk selvfølgelig også det tidligere, men 

OHS har nå innført fast rutine med tilbud om suppe til senkvelds. Den ene sykehjemsavdelingen er i rute med 

innkomst-/årssamtaler, den andre blir ferdig i løpet av okt/nov. En avdeling har gjennomført pårørendemøte, den 

andre skal ha på november. Ny brukerundersøkelse i uke 39+40. Respektfull behandling er løpende tema i rappor-

ter og på avdelingsmøter.  

Medarbeidere 

Med bakgrunn i bl.a. medarbeiderundersøkelsen og sykefravær har OHS fokus på sykefravær, faglig og personlig 

utvikling og organisering av arbeidet. OHS deltar i fravær/nærværsprosjekt (NAV mfl.), og sykefraværet har gått 

ned fra 15,3 på januar til 2,8 på juli. Arbeidet fortsetter. Prosjektarbeid mot ufrivillig deltid er ikke igangsatt etter 

avslag på to søknader til Arbeidsdept, men man søker alltid å utvide stillinger ved ledighet. Organisering av arbei-

det blir tema i høst/vinter 12/13. Faglig utvikling og internundervisning er vektlagt, og personalet har (helt eller 

delvis) så langt i 2012 gjennomgått førstehjelp, fagprogram, nytt lovverk, legemiddelrutiner, EQS, brannkurs, 

tvang/makt, sår, forflytningsteknikk, etikk og ernæring. Stort fokus på dokumentasjon på fagprogram. Styrings-

samtaler er i gang. Medarbeiderne framviser stor fleksibilitet for å ta inn pasienter fra sykehus/hjem når behovet er 

der. 

Økonomi 

Når sykehjemmet tar inn pasienter på utskrivningsklardato (pasienter skrives tidligere ut fra sykehus) innebærer 

dette at pasientene er svært behandlings/pleietrengende. OHS har dermed liten mulighet for reduksjon av beman-

ning i ferietid eller ved fravær, da dette går på bekostning av faglig forsvarlighet. OHS er også i større grad av-

hengig av å ha riktig kompetanse på plass, en sykepleier kan sjeldnere erstattes av en hjelpepleier eller assistent. 

Dette kunne i større grad gjøres tidligere. Dette igjen får negative konsekvenser for vikarbudsjettene ved syke-

hjemmet. OHS har i vår hatt problemer med å rekruttere i spl.vikariat, dette førte til bruk av vikarbyrå på tross av 

intensjon om å unngå det. At OHS har tatt inn svært mange pasienter på utskrivningsdag fra sykehus, fører i sin 

tur til at Oppdal kommune har reduserte utgifter i forhold til finansiering utskr.klare i forbindelse med Samhand-

lingsreformen. OHS har i 2012 også i noen grad lagt inn pasienter fra hjemmet som ellers antagelig ville blitt lagt 

inn på sykehus. Dette gjelder f.eks terminale kreftpasienter og pasienter med nedsatt allmen-/infeksjonstilstander, 

som har behov for korttidsopphold for å bli vurdert eller "komme seg" før de evt. tilbakeføres til hjemmet. Positivt 

bidrag til medfinansieringsordningen. 

OHS har etterslep på overbelegg fra 2011 på årets regnskap (-103.000). Omlegging av lønnsperiode innebærer at 

regnskapet inneholder 17 dager mer i vikarutgifter enn samme periode i fjor. Dette på et tidspunkt med høyt fra-

vær og mye leie av vikar. 

OHS ser at utgifter til forbruk som medisiner, medisinske forbruksvarer, vask/rens tøy øker. Budsjettpostene er 

økt i inneværende år, men budsjettrammen tillot ikke tilstrekkelig økning. Man ser også i forbindelse med Sam-

handlingsreformen at svært mange pasienter legges inn på OHS med aktiv behandling initiert fra sykehus. Dette 

innebærer bruk av mer kostbare medisiner og prosedyrer. 

Budsjettert egenbetaling går i minus (-165.000) pga. redusert overbelegg fra 01.05.12 og variasjon i betalingsev-

ne. Egenbetaling for langtidsplass varierer etter pasientens inntekt, korttidsplass koster kr 133,-/døgn. OHS håper 

at etterberegning for 2011 vil minske avviket. 

OHS ser at pasientbelegget endres til å bli mer behandlings- og kompetansekrevende, og er bekymret i forhold til 

budsjettering 2013. Dersom signalisert bevilgning i Handlingsplanen for å øke grunnbemanning går til å dekke 

opp underskudd i forbruksvarer og vikar, har OHS i realiteten svært liten mulighet til å faktisk øke grunnbeman-

ningen. 
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Tertialregnskap for sykehjemmet 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012   

372 Syke- og fødehjem 22 120 235 21 194 442 -925 793 32 181 000 1 

373 Dialysebehandling 122 207 105 071 -17 136 0 

 374 Røntgen 58 725 89 308 30 583 134 000 

 376 Legevakt- og nødmeldetjeneste 45 843 35 996 -9 847 54 000 

   Sum ansvarsområde 22 347 010 21 424 817 -922 193 32 369 000 

  

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Variable tillegg, forventes nor-

malisering resten av året basert 

på periodisering og erfaring fra 

tidligere år.  

-318.000 Sykefravær merforbruk 

Merforbruk medisin og med. 

forbruksvarer 

Vask/rens tøy 

Egenbetaling 

-267.000 

-116.000 

-98.000 

-165.000 

Fortsatt arbeid for redu-

sert sykefravær. Redusere 

leie ved fravær der det er 

faglig forsvarlig. Ikke 

bruk av vikarbyrå resten 

av året. 

 

 

 

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       

  Trivsel med lærerne 4,1   4 4,3 

Mobbing 1,5   1,2 1,0 

Faglig veiledning 3,6   3,8 4,0 

Motivasjon 4,2   4,3 4,4 

Sosial trivsel 4,3   4,5 4,5 

Mestring 3,9   3,9 4,2 

Elevdemokrati 3,3   3,7 4,0 

Fysisk læringsmiljø 2,8   3,8 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 92 100 100 95 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 98 92 91 95 

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

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 95 98 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 % 5,9 % 5,5 % 

Langtidsfravær 5,7 % 3,9 % 5,2 % 4,7 % 

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

Deltidsstillinger     
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes     

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

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

- Elevundersøkelsen viser et stabilt godt nivå. Vi er spesielt godt fornøyd med resultatene i mobbing.  

- Nasjonale prøver for 2012 gjennomføres i september og oktober.  

- Vi er godt fornøyd med kartlegging lesing 1.-3.trinn, men ser at vi har en utfordring i regning, noe vi har tatt     

  tak i.  

Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen for 2012 er ennå ikke gjennomført. 

- Sykefraværet har gått ned 2.tertial og vi nærmer oss målsettingen for 2012. 

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

 

Tertialregnskap for Aune barneskole 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012     

500 Aune barneskole 14 451 734 14 922 383 470 649 23 032 000 1 

501 SFO Aune 1 381 302 1 299 112 -82 190 1 700 000   

  Sum ansvarsområde 15 833 036 16 221 495 388 459 24 732 000   

 

 

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 

Fikk overført midler i juni som 

skal dekke restpremie i SPK. 

Disse midlene ble periodisert på 

hele året, men restpremien blir 

ikke regnskapsført før i desem-

ber.  

En del større fakturaer som hører 

august til har ikke kommet, bl.a. 

skoleskyss og div. bøker og 

arbeidsmateriell, samt diverse 

mindre avvik. 

Lærlingetilskudd ført på skolen, 

budsjettert på SFO, omposteres. 

 170 000 

 

 

 

 

 

 170 000 

 

 

 

 

   28 000 

 

Ikke budsjettert med refusjon 

for lokallagsleder i utdannings-

forbundet. 

 

102 000  

 

Aune barneskole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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 
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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 % 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       

  Trivsel med lærerne 3,8 4,3 4,2 4,4 

Mobbing 1,3 1,2 1,1 0,0 

Faglig veiledning 3,2 3,7 4,1 4,0 

Motivasjon 4,2 4,1 3,9 4,2 

Sosial trivsel 4,3 4,4 4,6 4,5 

Mestring 3,8 3,9 3,7 4,0 

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

Fysisk læringsmiljø 3,5 2,8 4,1 3,5 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet     

  Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 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 % 12,5 % 5,0 % 

Langtidsfravær 6,6 % 3,9 % 11,1 % 4,5 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

Korttidsfravær 0,8 % 0,7 % 1,4 % 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 % 4,9 % 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 
Elevundersøkelsen gjennomført, jevnt over gode resultater for enheten. Resultater ift kartlegginger foreligger 

ikke før senere 

Medarbeidere Høyt sykefravær skyldes langtidssykmeldinger som ikke har noen sammenheng med arbeidsplassen 

Økonomi 
Overskudd på 3,1% pr dd. Dette skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader for høsten 2012 da man har tilpas-

set skoleåret ift budsjett 2013. I tillegg er leasing av pc'er utsatt til oktober.   

 

Tertialregnskap for Vollan skole 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012   

510 Vollan skole 3 671 257 3 788 353 117 096 5 985 000 1 

511 SFO Vollan 114 962 193 331 78 369 286 000 

   Sum ansvarsområde 3 786 219 3 981 684 195 465 6 271 000 

  

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 
Datakommunikasjon, utsatt 

ordningen med leasing til oktober 

13.000 Reduserte lønnskostnader høst, 

tilpasninger til skoleåret 2013 

150.000  

 

Vollan skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Vollan skole 0 0 0 0  0 
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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 10 

Faste årsverk   7,49 7,49 8,14 8,05 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 47 52 46 41 

Antall SFO-barn 12 12 9 4 

Elever pr lærer i ordinær undervisning  15,6 15,3 14 

Elever pr lærere totalt  13,9 10,9 9 

Andel elever med spesialundervisning 0 % 2 % 8 % 10 % 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       

  Trivsel med lærerne 3,5 4,5 4,2 4,5 

Mobbing 1,2 1,3 1,3 0,0 

Faglig veiledning 3,4 4 3,9 4,5 

Motivasjon 4,4 4,5 4 4,5 

Sosial trivsel 4,5 4,8 4,2 4,8 

Mestring 3,9 4,1 4 4,1 

Elevdemokrati 3,9 4,1 4,1 4,1 

Fysisk læringsmiljø 3,1 3,6 3,1 3,6 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet     

  Klagesaker ihht §9a-2 0 1 

 

0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 1 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 % 

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 % 13,0 % 6,0 % 

Langtidsfravær 5,9 % 0,7 % 11,7 % 5,0 % 

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

Deltidsstillinger     
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 1 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes     

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

Tilleggsbevilgninger 140 000 0 

 

0 

Kostnadseffektiv drift     

  Kostnad pr elev 101 000 113 000 

 

110 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Opplevd kvalitet- elevundersøkelsen ble gjennomført mai-12. Resultatet på punktene er varierende, og noe 

lavere enn i 2011. Dette blir tatt tak i og arbeidet med på enheten.  

Kartlegging av 1.-3.trinn regning og lesing viser gode resultater. Få elever pr. gruppe gir høye prosentvise tall 

Nasjonale prøver 2012 gjennomføres i september/oktober. Resultatene vil ikke bli offentliggjort når de er klare 

på grunn av at enheten har færre enn 10 elever på 5.trinn. 

  

Medarbeidere 

Medarbeiderundersøkelsen er ikke gjennomført i 2012, men det arbeides med oppfølging av resultatene fra 

undersøkelsen i 2011. Fokusområder er organisering av arbeidet og faglig personlig utvikling.  

Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2013 

Sykefraværet ligger høyt. Dette er resultat av langtidssykemelding som ikke er arbeidsrelatert. (få ansatte gir 

høye prosentvise resultat ) 

 

Økonomi 
Resultat for ansvarsområde 520 og 521 etter 2.kvartal er i balanse. (+ 3.431 kr) 

 

 

 

Tertialregnskap for Drivdalen skole 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 

  520 Drivdalen skole 3 176 887 3 079 576 -97 311 4 804 000 

 521 SFO Drivdalen 46 582 147 324 100 742 218 000 1 

  Sum ansvarsområde 3 223 469 3 226 900 3 431 5 022 000 

  

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 

  Langstidssykemelding av leder. 

(Fra september 2011) 

Vikar er leid inn kun i deler av 

stillingen.  

100.000  

 

Drivdalen skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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 55 

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 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       

  Trivsel med lærerne 3,5 3,5 3,9 3,7 

Mobbing 1,3 1,7 1,5 1,0 

Faglig veiledning 3 3,3 3,4 3,5 

Motivasjon 4 3,9 4,1 4,1 

Sosial trivsel 4,1 4,2 4,3 4,3 

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

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

Fysisk læringsmiljø 3,1 3,1 3,8 3,2 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet     

  Klagesaker ihht §9a-2 0 0 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     

 

100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn     

 

100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn     

 

100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn     

 

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% 2,9 % 6,0 % 

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

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

Deltidsstillinger     
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

Antall ansatt med mindre enn 50% 2 1 1 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes     

  Avvik i forhold til budsjettramme 1,3 % 0,3% 6,7 % 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: Resultatene fra 2012 viser at vi på de fleste områdene har nådd/er foran målsettingen vi 

hadde for perioden. Det er både et resultat fra satsingen på "Vurdering for læring" og et helhetlig arbeid over tid. 

I forhold til mobbing viser resultatet bedring, men vi er ikke i mål. Skolen har nulltoleranse for mobbing. I det 

forebyggende arbeid benytter vi "Zippys venner" i 1.-4. klasse. Vi har også "Vår stil" som er et lokalt opplegg 

som involverer hele skolen.  

Resultatene fra nasjonale prøver for 5. klasse er unntatt offentlighet, også for 2012 (som vi er i ferd med å gjen-

nomføre nå). Dette gjelder også resultater fra kartlegging lesing 1.-3. trinn og kartlegging regning for 2. trinn. 

Resultatene er unntatt offentlighet da færre enn 10 elever deltok. 

Medarbeidere 
Her har vi jevnt over gode resultater. Vi har tatt opp resultatene og iverksatt tiltak, spesielt rettet mot intern 

kommunikasjon. Medarbeiderundersøkelse for 2012 gjennomføres i uke 43 og 44. 

Økonomi 
Her har vi per et totalt avvik på 242 000 kr for ansvarsområdet og 304 000 kr for Midtbygda skole alene. Se 

kommentarmal for detaljer og tiltak. 

 

 

 

Tertialregnskap for Midtbygda skole 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012     

530 Midtbygda skole 3 074 764 3 378 929 304 165 5 267 000 1 

531 SFO Midtbygda 146 602 125 863 -20 739 186 000   

532 Haugen Gård Leirskole 133 109 91 969 -41 140 147 000   

  Sum ansvarsområde 3 354 475 3 596 761 242 286 5 600 000   

 

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 

Kompetanseutvikling ikke igang-

satt. Skal brukes til felles prosjekt 

for Oppdalsskolen "Vurdering for 

læring" 

Refusjon fra Høgskolen i Tele-

mark for utgifter som påløper 

først i september 

10.000 

 

 

15.000 

 

Vakanse stilling 264.000 Øker tilsetting med 50 % 

september-desember  

 

Midtbygda 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 
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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 % 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

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 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 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 % 0,4 % 2,0 % 

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

Korttidsfravær 0,1 % 0,0 % 0,4 % 0,1 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

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 % 6,5 % 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 

 

Tertialregnskap for Lønset skole 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012   

540 Lønset skole 2 124 700 2 262 686 137 986 3 633 000 1 

541 SFO Lønset 0 0 0 0  

  Sum ansvarsområde 2 124 700 2 262 686 137 986 3 633 000  

 

 

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 

Lærerresurser 1.8. - 31.12 er ikke 

fullt ut med på grunn av sen 

tilsetting. 

110000   Erfaringsmessig må en 

ha en buffer ved årets 

slutt for å lande trygt. 

 

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 45 

Faste årsverk   41,89 41,89 43,49 37,01 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 260 262 273 252 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

tertial 2012 
2012 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet       

  Sosial trivsel 4,4   4,2 4,4 

Trivsel med lærerne 4,1   3,6 4,1 

Mobbing 1,1   1,6 1,1 

Faglig veiledning 3,4   3,1 3,6 

Motivasjon 4,1   3,8 4,1 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet     

  Grunnskolepoeng avgangselever 41,4   41,9 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 

 

3,7 

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 

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 % 7,1 % 5,0 % 

Langtidsfravær 5,0 % 5,2 % 6,1 % 

 Korttidsfravær 0,7 % 0.7% 1,0 % 

 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 % 6,3 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift     

  Kostnad pr.elev 85 483 85 556 

 

90 000 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Vi hadde et meget godt læringsresultat på 10.trinn i år. Dette ser vi både på eksamensresultater og grunnskolepo-

eng som er offentliggjort på skoleporten. Oppdal ungdomsskole hadde i gjennomsnitt 41,9 grunnskolepoeng i år. 

Gjennomsnittet nasjonalt var 40,0 (tall for direkte overgang til vg finnes bare t.o.m. 2010 på skoleporten, derfor 

er disse kolonnene tomme i 2011 og 2012). 

De tallene som er offentlige i elevundersøkelsen er resultatene på 10.trinn skoleåret 2011/12. Resultatet viser 

ingen store variasjoner i forhold til tidligere år ved Oppdal ungdomsskole og de nasjonale resultatene fra i år. 

Resultatene legges fram for personalet i september. Vi vil rette fokuset mot bl.a. mobbing der vi ser en liten 

økning på 10 trinn 2011/12. Man skal ta alle resultat alvorlig, men funn i undersøkelsen gjør at man blir mistenk-

som og lurer på om samtlige har svart ærlig. Det er uansett noe man må jobbe med og en må ha fokus på fore-

byggende tiltak. 

Resultatene på Nasjonale prøver på 9.trinn 2011 er vi godt fornøyd med. Resultatene viser at det har blitt arbei-

det grundig med basisferdighetene. Resultatene på 8.trinn 2011 er bra, men viser at vi må arbeide systematisk og 
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målrettet med basisferdighetene. Det innebærer f.eks. at det jobbes med lesestrategier i flere fag. Resultatene fra 

Nasjonale prøver høsten 2012 vil være klare i løpet av oktober/november. 

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 
Positivt avvik ved ungdomsskolen skyldes periodiseringa. Negativt avvik ved voksenopplæringa skyldes bl.a. 

sen utbetaling av statstilskudd. Dette er forklart nedenfor. 

 

Tertialregnskap for ungdomsskolen 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012   

550 Ungdomsskolen 14 100 578 15 666 889 1 566 311 24 565 000 1 

551 Voksenopplæring 579 275 -4 582 -583 857 0 2 

  Sum ansvarsområde 14 679 853 15 662 307 982 454 24 565 000  

 

 

Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overhol-

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

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Det er foreløpig en del til gode på SPK, 

erfaringer fra i fjor tilsier at det ved 

årsskiftet vil gå ut mer enn det er bud-

sjettert med på denne posten. 

 

191.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettmidler for en stil-

ling vedr grunnskoleopplæ-

ring for voksne har blitt satt 

på feil ansvarsområde, 

overføres til ansvar 551 i 

budsjettreg. II 

Det er budsjettert med noen 

100 % stillinger som viste 

seg å ikke bli fullt 100%. 

Dette er ca.1,9 stilling til 

sammen. Dette utgjør en 

besparelse på ca.800 000. 

Resterende har blitt dekt 

med egne vikarer d.v.s. 

lærere som har en vikarres-

surs i stillinga si. Det utgjør 

ca.100 000. 

364.000 

 

 

 

 

 

900.000 

 

2 

Statstilskuddet kommer som to utbeta-

linger. 519 900,- blir overført i septem-

ber. Dette var for sent til at det ble med 

i regnskapet pr.31.8. Feil periodisert 

-210.000 

 

 

 

 

 

Budsjettmidler for en stil-

ling vedr grunnskoleopplæ-

ring for voksne har blitt satt 

på feil ansvarsområde, 

overføres til ansvar 551 i 

budsjettreg. II 

-364.000  

 

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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 

 
Enhetsleder Dordi Aalbu 

Nøkkeltall for enheten 

 2009 2010 2011 Prognose 

2012  

Budsjettramme (1.000 kr) 2 390 2 437 10 454 10 500 

Fast ansatte  30 30 33 30 

Faste årsverk   25,6 25,9 25,5 26,3 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall barn 114 111 105 102 

Antall plasser omregnet til over 3 år 120 130 119 119 

Antall kommunale barnehager 3 3 2 2 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 45 % 48 % 49 % 51 % 

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 4,0m² 
 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

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 1 2 

Andel barnehager m/systematiske metoder for kartleg-

ging av språkutvikling   100 % 100 % 100 % 

Pedagogandel   49,20 % 50,50 % < 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 % 7,0 % ≥ 6,0% 

Langtidsfravær   7,6 % 4,1 % 

 Korttidsfravær   2,5 % 3,1 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
T.o.m. 2. 

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 % 2,7 % 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 for foreldre 2012 vil bli gjennomført uke 46 og 47. Brukerundersøkelsen høsten 2011 viser 

høy brukertilfredshet. Resultatet er drøftet i samarbeidsutvalgene og en har spesielt konsentrert seg om området 

Informasjon; hvordan gi informasjon på en god og effektiv måte og  hva er passe mengde informasjon for den 

enkelte. 

De kommunale barnehagene har hatt fullt belegg hele perioden, dette har ført til at en vært nødt til å  avvise 

søkere. Småsøsken har ikke fått plass på ønsket tidspunkt. Pr. i dag står 17 barn på venteliste til Høgmo barne-

hage og 4 barn til Pikhaugen barnehage. 

Stor økning i andel 1-åringer gjør det utfordrende å opprettholde kvaliteten med dagens bemanningsnorm. Det er 

også en sterk økende tendens i antall barn med enkeltvedtak for spesialpedagogisk hjelp. 

Medarbeidere 

Medarbeiderundersøkelsen høsten 2011 viste høy skåre på alle områder. I personalmøte er en kommet fram til å 

fortsatt ha høyt fokus på faglig og personlig utvikling, et område der barnehagene utmerket seg med høy skåre. 

Forbedringspunktet som ble valgt er samarbeid med kolleger. Det er brukt tid på å jobbe seg inn i  ny personal-

gruppe etter at Sildrevegen barnehage ble nedlagt høsten 2011. 

Sykefraværet lå høyt i 1.tertial, men har vist en klar nedgang i 2.tertial. Bedriftshelsetjenesten har vært inne for å 

se på ergonomi. Mange små barn og barn med nedsatt funksjonsevne gir økt risiko for fysisk slitasje hos perso-

nalet - viktig med hjelpemidler og høy bevissthet om arbeidsstillinger. 

Økonomi Positivt avvik skyldes periodisering. Se egen budsjettavviksforklaring. 

 

Tertialregnskap for de kommunale barnehagene 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012     

560 Pikhaugen barnehage 3 615 319 3 613 182 -2 137 5 561 000   

562 Høgmo barnehage 2 946 538 3 129 959 183 421 4 880 000 1 

564 Sildrevegen barnehage 0 0 0 0   

566 Åpen barnehage 35 517 37 745 2 228 59 000   

  Sum ansvarsområde 6 597 374 6 780 886 183 512 10 500 000   

 

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 

  Underforbruk på lønn Høgmo 

barnehage vårhalvåret i forhold 

til budsjett. 

200.000 Vil jevne seg ut i høst-

halvåret pga. økning av 

stillinger i fht. enkeltved-

tak. 

 

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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 
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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 

 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
Tom 2. 

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 % 84 % 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 % 3,6 % 6,0 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
Tom 2. 

tertial 2012 
2012 

Langtidsfravær 12,4 % 9,9 % 0,8 % 5,5 % 

Korttidsfravær 0,7 % 1,3 % 2,8 % 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 % 30,8% 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift     

  Drift-og vedlh. Veg, kr. /km veg 41 946 42 842 36 629 53 806 

Drift-og vedlh. Park.plasser, kr./pl. 385 742 943 1 810 

Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt. 625,5 730 452 973 

Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. Ledning 79 172 83 930 50 114 87 479 

Drift- og vedlh. Slamtømming, kr./anlegg   1 686 1 299 1 561 

Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. Ledning 117 013 113 274 65 531 107 667 

Drift- og vedlh. Avfall, kr. / tonn 2 631 2 264 2 028 2 190 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere Ingen nye brukerundersøkelser i 2012 

Medarbeidere Sykefraværet har gått ned til 3,6%  (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 

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012   

610 Kommunale veger 2 484 403 2 279 431 -204 972 3 139 000 1 

612 Parkeringsplasser 52 620 247 707 195 087 173 000 2 

613 Veg- og gatelyse 309 052 439 895 130 843 603 000 3 

614 Vannverk -690 496 71 541 762 037 -332 000 4 

616 Slamtømming 1 130 326 1 057 029 -73 297 -48 000 

 617 Avløp og rensing -461 696 -177 296 284 400 -398 000 5 

618 Avfallshåndtering 972 047 1 566 772 594 725 -332 000 6 

  Sum ansvarsområde 3 796 256 5 485 079 1 688 823 2 805 000 

  

 

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 

-308.000  

2 

Ikke mottatt faktura for kommu-

nal medvirkning i ONFs ”Miljø-

prosjekt” 

Ikke mottatt faktura for feste av 

grunn 

133.000 

 

14.000 

Lavere utgifter til vedlikehold 44.000  
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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 

3 

  Lavere utgifter til strøm 

Lavere utgifter til materiell og 

drift- og vedlikehold  

111.000 

22.000 

 

4 

Ikke mottatt faktura for vedlike-

hold EDB og renhold 

 

69.000 

 

Lavere utgifter til verktøy, 

redskap, materiell og drift- og 

vedlikehold  

Høyere gebyrinntekt grunnet 

større forbruk/flere abonnenter 

Lavere utgifter til prøvetaking 

(nytt anbud/kontrakt) 

330.000 

 

156.000 

41.000 

 

5 

  Høyere gebyrinntekt grunnet 

større forbruk/flere abonnenter 

Høyere gebyrinntekt grunnet 

privat tømming 

172.000 

145.000 

 

6 

Mottatt transportutjamning NIR 

tidligere enn forutsatt 

196.000 Lavere utgifter levering avfall 

Høyere gebyrinntekt grunnet 

privat tømming 

Høyere gebyrinntekter 

pga.flere abonnenter 

358.000 

163.000 

93.000 

 

 

Kommunalteknikk sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Kommunalteknikk 1 421 769 1 160 461 84 000 450 000 626 431 

 

 

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 
Tom 2. 

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 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 
Tom 2. 

tertial 2012 
2012 

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 4200 m2 20000 m2 

Antall sentrumsnære ledige boligtomter pr 31/12   22 23 >20 

Antall ledige boligtomter utenfor sentrum   9 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 % 2,9 % 8,5 % 

Langtidsfravær 11,0 % 13,4 % 2,3 % 7,5 % 

Korttidsfravær 0,7 % 0,4 % 0,6 % < 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 % -12,1% < 2% avvik 

Avvik i forhold til prosjektramme 0,0 %   

 

< 2% avvik 

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 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere Brukerundersøkelse vil bli gjennomført senere i høst. 

Medarbeidere 
Fraværet gjelder for perioden 1-7/2012. Medarbeiderundersøkelsen skal etter planen gjennomføres i slutten av 

oktober. 

Økonomi 

I forhold til budsjettrammen ligger enheten 7,9 % på minussiden. Dersom vi får tilført det vi søker om i budsjett-

regulering (festeavgiften) viser regnskapet 6,1 % til gode i forhold til periodebudsjett. 

Når det gjelder energiforbruket så er det vanskelig å komme med prognoser, men jeg håper og tror at vi er i 

nærheten av våre oppgitte mål for 2012. Generelt ligger energiforbruket så langt i år noe over gjennomsnittfor-

bruket i 2011. Samlet sett var energiforbruket for 2011 lavt i forhold til tidligere år. 

 

Tertialregnskap for bygg og eiendom 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012     

670 Bygg- og eiendomsadministrasjon 1 843 140 2 137 395 294 255 3 346 000 1 

671 Kommunale off. bygg 5 148 279 5 025 460 -122 819 8 979 000 2 

672 Industriutleiebygg 73 456 102 768 29 312 169 000   

673 Festeavgifter 2 470 298 1 358 125 -1 112 173 1 450 000 3 

674 Idrettsanlegg 162 111 125 026 -37 085 223 000   

675 Trygdeboliger -1 428 628 -1 345 640 82 988 -1 766 000   

676 Utleieboliger -1 424 217 -1 211 064 213 153 -1 648 000 4 

677 Driftsoperatører 520 964 413 568 -107 396 0 5 

678 Renholdere 614 364 500 254 -114 110 0 6 

679 Statens hus -1 237 159 -1 137 496 99 663 -1 613 000   

680 Kantine 128 641 158 052 29 411 271 000   

  Sum ansvarsområde 6 871 249 6 126 448 -744 801 9 411 000   

 

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 

  Lavere lønnsutgifter enn 

budsjettert.  

Refusjon av sykepenger. 

Den sykemeldte ble ikke 

erstattet med vikar. 

240.000 

 

43.000 

 

2   Merforbruk snøbrøyting. -123.000  

3 
  Økning festeavgift (K-sak 

12/54)  

-1.112.000 Budsjettregulering II.  

4 
  Lavere vedlikehold på ut-

leieboliger så langt 

213.000  

5 

Regnskapstekniske årsaker. I 

realiteten 100.000 i mindre 

forbruk i forhold til periode-

budsjett, fordeles kvartalsvis ut 

-107.000    
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på byggene 

6 

  Økt lønnsutbetaling samt 

merforbruk i renholdsmidler 

og i arten ’verktøy og red-

skap’ fordeles kvartalsvis ut 

på byggene. 

-114.000  

 

 

Bygg og eiendom sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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 rappor-

terer resultat i NAV-systemet, og 

det er ikke utarbeidet eget måle-

kart 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 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

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

bra. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi spesielt skal ha fokus på i år 2012 er 

personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledig ungdom, arbeidsledige med ledighet over 6 mnd, 

sykefraværsoppfølging, innvandrere. Arbeidsledigheten er stabilt lav. Når vi ser bort i fra økningen av andelen 

som mottar uførepensjon er antall personer som står utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer redusert 

siste år. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp er på linje med år 2011.    

Medarbeidere NAV Oppdal\Rennebu har ingen sykmeldte pr. dato.  

Økonomi 
Når det gjelder budsjett Oppdal kommune har vi et merforbruk ved utgangen av august. Ved framskrivning vil 

dette utgjøre ca 200000 i merforbruk ved årsslutt.   
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Tertialregnskap for NAV 

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

    31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012   

750 Nav administrasjon 1 169 785 1 502 248 332 463 1 895 000 1 

752 Sosialkontortjeneste Rennebu 131 015 269 112 138 097 0 2 

754 Andre tiltak 1 164 451 1 030 000 -134 451 1 030 000 3 

755 Kvalifiseringsprogrammet 121 249 673 332 552 083 1 010 000 4 

756 Økonomisk sosialhjelp 2 273 110 1 270 668 -1 002 442 1 406 000 5 

757 Styrk-programmet -397 611 -466 312 -68 701 0  

758 Tiltak for rusmisbrukere 45 540 33 332 -12 208 50 000  

  Sum ansvarsområde 4 507 539 4 312 380 -195 159 5 391 000  

 

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 
  Mindreforbruk lønnsmidler 

pga permisjon.  

332.000 Ingen tiltak 

2 
  Reduserte utgifter kvalifise-

rings stønad.  

138.000 Refusjonskrav til Renne-

bu kommune 

3 

  Avviket skyldes økt kostnad 

til kjøp av tilbud ved Krise-

senteret i Orkdal og betaling 

av VTA plasser ved Vekst 

Oppdal.   

-134.000 Avviket dekkes inn ved 

mindreforbruk på andre 

poster i enheten.  

4 

  Mindre søknader på delta-

kelse i kvalifiseringspro-

grammet enn budsjettert.  

552.000 Budsjettregulering – 

810000 overføres til note 

5.  

5 

  Mer utbetalt økonomisk 

sosialhjelp enn budsjettert.  

Mer utbetalt økonomisk 

sosialhjelp flyktninger enn 

budsjettert.  

-828.000 

 

-172.000 

Avviket dekkes med 

budsjettregulering, min-

dreforbruk på andre 

poster, økt tilskudd fra 

flyktningemidler og 

forhåpentligvis reduksjon 

i utbetalingen av økono-

misk sosialhjelp. Utbeta-

lingen av økonomisk 

sosialhjelp kan forhåpent-

ligvis reduseres ved at 

brukere får god økono-

misk rådgivning, kommer 

over i arbeid\aktivitet 

eller avklares mot andre 

offentlige ytelser.  

 

NAV sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2011 

Saldo 

31.08.2012 

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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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 for-

skjellsbehandling i forhold til andre sammen-

lignbare foretak.  Oppdal kommune mener 
det er svært viktig for virksomheten at til-

gjengeligheten blir tilrettelagt som omsøkt. 

Kommunestyret vedtar dermed planen uten 
direkte rettsvirkning, men det må søkes 

oppnådd enighet ved mekling mellom kom-

munen og vegvesenet, evt. sendes planen til 
Miljøverndepartementet for stadfesting. 

 

Ikke fullført. 

Meklingsmøte avholdt.  
Avventer oppfølging fra 

tiltakshaver. 

 
 

 

K.styre 

 

07/110 

 

Rapport: Vurdering av habilitet 
og saksbehandling 

 

Ola Røtvei 

 

Rapporten ”Vurdering av habilitet og saksbe-
handling” tas til etterretning. 

Det utarbeides et eget kapittel om vurdering 

av habilitet i kommunestyrets reglement etter 
at resultatet av høringsnotatet til endringer i 

kommuneloven og forvaltningsloven om 

rolleklarhet mv i kommunesektoren, forelig-
ger. 

Viser til pkt 1.5.3 i høringsnotatet ang. 

”habilitet for ledere og styrerepresentanter 
mv. i offentlig eide selskaper.” 

 

 

Ikke fullført. 
 

 

K.styre 

 
07/113 

 
Søknad om kjøp av kaldlager 

 
Dag H. Gorseth 

 
1. Oppdal kommune søker å inngå en 

makeskifteavtale med HEAS, der Opp-

dal kommune avstår eksist. lager mot at 
HEAS bygger nytt lager som dekker 

B&E sine behov. 

2. Nytt lager til B&E utredes av B&E og 
søkes innarbeidet i handlingsprogram-

met 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 Kommune-
styre. 

 

 
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, ved-
rørende eiendommen gnr. 294 bnr. 31, 

avslås og eksisterende festekontrakt opp-

rettholdes. 
2. Oppdal kommune sin eiendom gnr. 294 

bnr. 71 utlyses for utvikling i det åpne 

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

mannen skal i løpet av første halvår 2008 

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

utvikling av eiendommene gnr. 294 bnr. 
71 og gnr. 294 bnr. 32. 

 

 

Fullført vedrørende pkt. 1. 
NE orientert om Kommune-

styrets vedtak. Pkt. 1.. 

Ikke fullført vedrørende 
vedtak pkt. 2. Avventer 

detaljregulering i området. 

 

 

K. styre 

 

08/072 

 

Driva Kraftverk DA-søknad 
om bygging av Vindøla kraft-

verk-uttale fra Oppdal kom-

mune 

 

Arild Hoel 

 

Kommunestyret vil tilrå utbygging av Vindø-
la på følgende grunnlag: 

 e-
kær kraftsituasjon i Midt-Norge. 

 

 Vassdraget er allerede regulert, terskelen 
for utbygging bør derfor være lavere 

. 

 a-

le. Ingen nye linjetraseer, kun 300 meter 

linje parallelt med eksisterende høy-
spenttrase. 

 

Ikke fullført. 
 

Vedtaket er oversendt NVE. 

 
NVE har 21.09.09. avslått 

søknaden. Ved klagebe-

handling 03.12.09. er avsla-

get oppretthold. 

 

Saken er oversendt Olje- og 
energidepartementet for 

endelig avgjørelse. 
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Utbyggingen vil gi ny ren energi. 

Kommunestyret vil videre anbefale utbyg-

ging etter alternativ 1 (største fallhøyde) 
Rådmannen bes sette i verk arbeidet for å 

sikre Oppdal konsesjonsavgift når konse-
sjonsvilkårene blir 

fastsatt. 

 

 

K. styre 

 
09/16 

 
Klargjøring av eiendomsfor-

hold 

 
Dag H. Gorseth 

 
Kommunestyret ber rådmann igangsette 

forhandlinger med eier av gnr. 271 bnr. 132, 

Agnar Dørum om erverv av grunn til parke-
ringsformål. Areal som ønskes ervervet, 

fremgår av vedlegg 1 til denne sak med rød 

farge. 

 

 
Ikke fullført Forhandlinger 

igangsatt med grunneier. 

Tilbud oversendt grunneier, 
avventer utspill fra grunnei-

er. 

 

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 sam-

men med Kulturhuset og Oppdal ungdoms-

skolen i et nærvarmenett slik at vi får utnyttet 
eksisterende varmekilder best mulig. Anleg-

get forberedes for framtidig tilkopling til 

fjernvarme.  
 

Kommunestyret fastsetter prosjektorganise-

ringen som beskrevet i saksinnledningen. 
 

 

Delvis fullført 
Det vises til egne statusrap-

porter. 

 
Prosjektet er i kommunesty-

remøte 01.09.10, sak K 

10/55, utvidet med div. 
trafikksikkerhetstiltak. 

 

Statusrapport ble behandlet i 
formannskapet 04.11.2010 

(sak F 10/45). 24.02.2011 

(sak F 11/8) og 05.05.2011 
(sak F 11/18. Grunnarbeid 

er konkurs, men det er 

tilbakeholdt midler for 

sluttføring og garantiarbei-

der. Ett års befaring ble 

gjennomført i juni 2012. 
Sluttføres i løpet av 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 inter-
pellasjonen og ordførerens svar skal innar-

beides i reglementet. Eventuelle endringer 

som fremmes legges fram for behandling i 
kommunestyret. Rådmannen bes utpeke 

sekretær for arbeidsgruppen. 

 

 
Ikke fullført 

 

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 handlingsprogrammet våren 

2011. 
 

 
Ikke fullført. Prosjektet inkl. 

breddeutvidelse for fortau er 

tatt inn i HP 2013-16 for 
utførelse i 2013. Kontrakt 

med entreprenør inngås 

høsten 2012. 

 

K. styre 

 

11/17 

 

Reguleringsplan for skiløype-

nettet i Oppdal 

 

Arild Hoel 

 

1. Kommunestyret ber bygningsrådet, det 

faste utvalget for plansaker, om å sørge for 
utarbeiding av reguleringsplaner for skiløy-

penettet i Oppdal i tråd med bestemmelsene i 

kapittel 12 i plan og 
bygningsloven. 

2. Kommunestyret slutter seg til den etappe-

inndelingen som er skissert i saksinnledning-
en, og ber 

om at arbeidet med etappe 1 igangsettes i 

løpet av 2011. 
3. Kommunestyret legger til grunn at Plan-

kontoret engasjeres for å bistå med utarbei-

ding av planene, og at dette skjer innenfor 

 

Ikke fullført 

 
Etappe 1 - Stølen - Fjellsko-

len - Vora vil bli lagt ut til 

offentlig ettersyn og sendt 
på lovbestemt høring i løpet 

av høsten 2012. 
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den økonomiske rammen som er gitt i Oppdal 
kommunes overføring til Plankontoret. 

4. Det utarbeides et nytt løypekart der alle 

merkede skiløyper i Oppdal er inntegnet. 
 

 

K. styre 

 

11/43 

 

Sentrumsutvikling-
arkitektkonkurranse for Oppdal 

sentrum. Videre arbeid 

 

Jan Kåre Husa 

 

Komm styret tar juryens avgjørelse til etter-
retning. Pr. mai 2011 er det påløpt kr. 1 475 

000 for prosjektet Arkitektkonkurranse 

Oppdal sentrum. Kommunestyret godkjenner 
ny økonomisk 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. kommune-

styret vedtak i sak 10/52 kr 1 200 000 Til-

skudd 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 Opp-
dal+ for å bearbeide forslaget i henhold til 

juryens anbefalinger. Kommunestyret ber om 

at rådmannen etter forhandlinger med arki-
tektfirmaene, framlegger egen sak for 

kommunestyret der det skal tas stilling til 

videre arbeid og eventuelle behov for end-
ringer av reguleringsplan for Oppdal sent-

rum. Kommunestyret 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-
ser/parkeringshus som dekker nødvendig 

behov og som er tilpasset næringsdrivernes 

virksomhet 
 

 

Ikke fullført 

 

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. Innkomne merknader og vilkår for 
egengodkjenning imøtekommes ikke. 

2. Rådmannen bes om å kontakte Fylkes-

mannen og be om at meklingsmøte blir 

avholdt så raskt som mulig. 

 

 

Fullført. 

Jfr. K-sak 12/94 

 

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 eksisterende masseuttak i Gjevilvass-

dalen (Svinsøssa) gnr 195 bnr 2, med 

reguleringsbestemmelser datert 
10.01.2010. Innsigelse fra Fylkesman-

nen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag  

fylkeskommune er dermed ikke imøte-
kommet. 

 

2. Rådmannen bes om å kontakte Fylkes-
mannen og be om at meklingsmøte blir 

avholdt så raskt som mulig. 

 

 
Ikke fullført. 

Meklingsmøte er avholdt 

uten at det er oppnådd 
enighet. Saken er oversendt 

Miljøverndepartementet for 

avgjørelse. 

 

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 
arbeidsgruppas tilråding. 

 

Tiltak søkes innarbeidet i 

handlingsprogrammet for 
2013-2015. 
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2. Tiltakene søkes innarbeidet i handlings-

programmet 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 følgen-

de 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. 

kompensasjon som tilbakeføres investerings-

prosjektet. 

 

 

Fullført. 

 

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 driftskostna-

der på kr 478 000 søkes innarbeidet i 

handlingsprogrammet for 2013-2016. 
 

 
Ikke fullført. 

 

K.styre 

 

11/119 

 

Utvidelse av gravplass ved 
Oppdal kirke. Igangsetting av 

reguleringsplanarbeid 

 

Jan Kåre Husa 

 

Kommunestyret ber i medhold av bestem-
melsene i kapittel 12 i Plan- og bygningslo-

ven, at bygningsrådet, det faste utvalget for 

plansaker, sørger for utarbeidelse og behand-

ling av forslag til reguleringsplan for utvidel-

se av gravplass ved Oppdal kirke.  

Videre at det legges opp til etablering av 
egen urnelund i forbindelse med planarbei-

det. 

Planområdet avgrenses i tråd med gjeldende 
arealbruk i kommuneplanens arealdel. 

 

 

Fullført 

 

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 kommu-
nestyret til sluttbehandling. 

 

 

Ikke fullført.  Vedtak sendt 
forslagsstiller til ny vurde-

ring. 

 

K.styre 

 
11/129 

 
Finansiering - rettssak om 

Jernbanegjerdet langs Dovre-

banen 

 
Gro Aalbu 

 
1. Staten v. Samferdselsdepartementet har 

anket dom i Frostating lagmannsrett vedr. 

gjerdet langs Dovrebanen videre til Høyeste-
rett. Anken tas til etterretning, og Oppdal 

Kommune v. ordfører følger saken videre til 

Høyesterett i samarbeid med advokatfirmaet 
Lund & co. 

 

2. Utgifter i forbindelse med ankesaken i 
Frostating Lagmannsrett i 2011, påløpende 

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

strukturfondet. Dersom kommunen vinner 
fram og får tilkjent saksomkostningene, skal 

beløpet tilbakeføres infrastrukturfondet. 

 

 
Ikke fullført. 

Saken gikk i Høyesterett 

13.-14. mars 2012. Høyeste-
retts dom falt 22.06.2012 

der 1.Staten v. Jernbanever-

ket frifinnes og slipper 
gjerdeplikt. 2. Partene bærer 

sine saksomkostninger selv. 

Det skal være møte i Oslo 
med advokatene, bondelaget 

og USS i oktober for å 

klarlegge konsekvensene av 
dommen. Tiltaket er finan-

siert for 2011, vi har ikke 

fått regning for 2012. 
 

 

K.styre 

 

11/144 

 

Forskrift om gebyrregulativ 

 

Arild Hoel 

 

1. Kommunestyret vedtar forslag til gebyr-

 

Fullført. 
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2012 - Plan og forvaltning regulativ for Plan og forvaltning for 
2012 slik det går fram av vedlagte "For-

skrift om gebyrregulativ for plan- og 

byggesaksbehandling, oppmålingstje-
nester, eierseksjonering, behandling av 

avløpssaker og feiing og tilsyn".  
 

2. Gebyrregulativ og endringer i forskrifter 

skal behandles i fagutvalgene f.o.m. 
budsjettbehandlingen 2013. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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-

ling i god tid før behandlingen av økonomi-

planen for 2013-2016 og første budsjettregu-

lering for 2012. 
 

 

Ikke fullført. Arbeidet 
igangsatt. 

 

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 grunn-

eierne inneholder opplysninger eller momen-
ter som ikke ble vurdert ved behandling av 

sak 11/127. Kommunestyret viser til saks-

vurderingen 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 behandlet av 

Fylkesmannen. 

 

K.styre 

 

12/11 

 

Detaljreguleringsplan for 
Kvammslia Nedre Hytteområ-

de 

 

Tor Sæther 

 

Kommunestyret tar meklingsresultatet i 
forbindelse med detaljreguleringsplan for 

Kvammslia Nedre Hytteområde til etterret-

ting.   
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i 

sak 11/61 og ber om at Fylkesmannen over-

sender saken til Miljøverndepartementet for 
endelig avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført. 
Saken er oversendt Miljø-

verndepartementet 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 Fylkesmannen til etterretning. 
2. Kommunestyret opprettholder sitt 

vedtak i sak 11/60, og ber om at Fyl-

kesmannen oversender saken til Mil-
jøverndepartementet for avgjørelse. 

3. Før saken oversendes til Miljøvernde-

partementet anmodes Fylkesmannen 
på bakgrunn av dom i Frostating lag-

mannsrett av 25.08.10. om å foreta en 

ny vurdering av hvilke områder i Gje-
vilvassdalen som er av nasjonal verdi 

for kulturlandskapet. Dersom Fylkes-

mannen skulle komme til samme 
konklusjon som Oppdal kommune, 

anmodes om at innsigelsen trekkes. 

 

 
Ikke fullført. 

Saken er oversendt Miljø-

verndepartementet  for 
endelig avgjørelse. 

 

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 Drivarettighe-

ten tilhører Oppdal kommune. Kommunesty-

 

Fullført. 

Ulf Larsen er utpekt som 
prosessfullmektig, stevning-

en er tatt ut, og rettsmøtet i 

tingretten er berammet til 
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ret anser dette som et tilstrekkelig beslut-
ningsgrunnlag, og vedtar at Oppdal kommu-

ne skal ta ut stevning mot Oppdal Everk AS.  

Rådmannen får fullmakt til å utpeke prosess-
fullmektig. 

 

26.-28. november 

 

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 
tilsvarende 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 

akseptere tilbudet. 

Kostnadsøkningen innarbeides i økonomipla-
nen. 

 

 
Ikke fullført 

Legene har akseptert tilbu-

det, og rådmannen har 
oversendt et avtaleforslag. 

 

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 ri-
ving/sanering av Andelssaga. Det forutsettes 

låneopptak tilbakeføres Kapitalfondet ved et 

eventuelt salg av tomta.  

 

 
Ikke fullført. Sanering 

planlagt gjennomført i løpet 

av juni 2012. 
Forventet sanert innen 

utgangen av september. 

 

K.styre 

 

12/30 

 

Skolebruksplan 2012-2022. 

Krav om lovlighetskontroll av 

kommunestyrets vedtak i sak 

12/27 
 

 

Jan Kåre Husa 

 

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i 

sak 12/27 den 11.04.2012. 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/31 

 

Skolebruksplan 2012-2022 

 

Ingrid Lien 

 

Kommunestyret viser til kommuneplanens 

langsiktige intensjoner for utviklingen i alle 
kretser og grender, der skolene, barnehagene 

og et tjenestetilbud som skaper sosial samhø-

righet er fremholdt som særlige sentrale og 
viktige elementer.  Kommunestyret viser til 

at særlig folket i kretsene og kommunen 

forøvrig, på mange måter har vist klar vilje til 
å støtte og arbeider for å realisere disse 

intensjonene. 

På denne bakgrunn finner ikke kommunesty-
ret å kunne godkjenne rådmannens forslag 

om å endre skolestrukturen i kommunen ved 

å nedlegge to skoler. 
For barnas beste og for å styrke muligheten 

for fortsatt positiv utvikling, trivsel og vekst i 

kretsene i et langsiktig perspektiv, går kom-
munestyret inn for at nåværende skolestruk-

tur beholdes.  

 

Fullført 

 

K.styre 

 
12/32 

 
Årsregnskap og årsmelding for 

2011 

 
Leidulf Skarbø 

 
1. Årsregnskapet for 2011 godkjennes som 

fremlagt. 

 
2. Årsmeldingen og årsrapporten for 2011 tas 

til orientering. 

 
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 

kr 2.134.639,97 brukes slik: 

 
a) Kr 284.579,82 overføres til Oppdal Dist-

riktsmedisinske Senter KF for dekning av  

regnskapsmessig merforbruk. 
b)Kr 86.000,- overføres til Oppdal Kulturhus 

KF for dekning av digitalisering i storsa-

len. 

 
Fullført 
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c)Kr  1.764.060,15 avsettes til det generelle 
disposisjonsfondet. 

 

4. Tilskuddssatsene til private barnehager for  
2011etterjusteres til følgende:   Se tabell! 

 
5. På grunn av forsinket fremdrift i forhold til 

budsjetterte investeringskostnader i 2011, 

bevilges det følgende investeringsmidler over 
årets budsjett:  Se tabell! 

 

 

K.styre 

 

12/33 

 

Årsregnskap og årsmelding 
2011 for Oppdal Kulturhus KF 

 

Leidulf Skarbø 

 

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og 
årsberetningen for 2011 fra Oppdal kulturhus 

KF slik det er fremlagt. 

Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 

357.293,74 avsettes til disposisjonsfond i 

KF'ets særregnskap. 

Det udekkede beløpet på kr 273.164,60 i 
foretakets investeringsdel dekkes på følgende 

måte: 

 Kr 187.164,60 fra disposisjonsfond 
balanseført i foretakets særregnskap. 

 Kr 86.000,- fra kommunens hovedregn-
skap med finansiering gjennom bruk av 

mindreforbruket i 2011. 
 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/34 

 

Årsregnskap og årsmelding 

2011 for Oppdal Distriktsme-
disinske Senter KF 

 

Leidulf Skarbø 

 

Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og 

årsberetningen for 2011 fra Oppdal Dist-
riktsmedisinske Senter KF slik det er frem-

lagt. 

Det regnskapsmessige merforbruket på kr 
591.224,23 dekkes på følgende måte: 

 Kr 306.644,41 fra disposisjonsfond 
balanseført i foretakets særregnskap 

 Kr 284.579,82 fra kommunens hoved-
regnskap med finansiering gjennom 

bruk av mindreforbruket i 2011. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 
12/35 

 
Styreutnevnelser i aksjeselskap 

og kommunale foretak 

 
Ola Røtvei 

 

1. Oppdal kulturhus KF 

 

Ola Røtvei (1 år) 
Kirsti Welander (1 år) 

Håkon Flaten Håker (1 år) 

Sivert Vindal (2 år) 
Ingrid Grøtte Johansson (2 år) 

Tori Nordbotn (2 år) 

Olav Hoel, ansatterepresentant (Velges ikke 
av kommunestyret) 

Ola Røtvei, leder. Kirsti Welander, nestleder.  

(Begge for 1 år.)  
 

Varamedlemmer: 
1. Ingrid Mellem (1 år) 

2. Arnt Gulaker (1 år) 

3. Gunnar Myhre (1 år) 
4. Marianne Løkkheim, vararepr. for ansatte-

representanten (Velges ikke av kommunesty-

ret) 
 

2. Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF 

 
Ola Røtvei (1 år) 

Einar Skarsheim  (2  år) 

Ingrid Mellem (2 år) 
Bjørn Rogstad (2 år) 

Nina Mjøen (1 år) 

Ola Røtvei, leder.  Einar Skarsheim, nestle-
der.  (Begge for 1 år.) 

 

3. Plankontoret for Oppdal og Rennebu 

 

 
Fullført 
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Ola Røtvei, leder 
Ola T. Lånke, nestleder 

Ingrid Grøtte Johansson 

Styret består  av ordførerne i deltagerkom-
munene og ett medlem som oppnevnes av 

deltagerkommunene i fellesskap. Styret 
velges for 4 år og følger kommunevalgperio-

den. Styret velger selv leder og nestleder for 

2 år.  Ordførerne deler på styreleder- og 
nestledervervene. Ordføreren i Oppdal er 

styreleder i 2012 og 2013. Ordføreren i 

Rennebu er styreleder i 2014 og 2015. 
 

Styret er konstituert. 

Tas ikke opp til behandling. 
 

4. Nordmøre Interkommunale Renovasjon 

(NIR) IKS. 

 

Er oppnevnt av kommunestyret for valgperi-

oden. 
Tas ikke opp til behandling. 

 

5. Revisjon Fjell IKS 

 

Er oppnevnt av kommunestyret for valgperi-

oden. 
Tas ikke opp til behandling. 

 

6. Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Er valgt for denne valgperioden. 

Tas ikke opp til behandling. 

 

7. Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 

 

Er valgt for denne valgperioden. 

Tas ikke opp til behandling. 

 

8. Oppdal Everk AS 

 

Utsettelse av pkt. 8 i formannskapets innstil-
ling ang. valg til styre for Oppdal Everk AS 

til kommunestyremøte 13.juni 2012. 

 

9. Vekst Oppdal AS 

 

Harald Sundseth (2  år) 
Egil R. Kristiansen (1 år) 

Ingrid Kjeldsberg (2  år) 

Ingvill Dalseg Snøfugl (2 år) 
Ragnhild Fergestad (ansatterepresentant) 

Harald Sundseth, styreleder (1 år). 

 

10. Oppdal Næringshage AS og Oppdal 

Skysstasjon AS 

 
Kommunestyret  viser til at styrene i disse to 

selskapene vil komme tilbake med en anbefa-
ling til hvordan disse selskapene bør drif-

tes/styres etter at Nasjonalparken Næringsha-

ge er stiftet og turistkontoret er overtatt av 
destinasjonsselskapet.  Kommunestyret gir 

formannskapet fullmakt til å peke ut styre i 

disse to selskapene. 
 

 

DELEIDE AKSJESELSKAP 

 

11. Trønder Energi AS. 

 

Ordføreren er nestleder i bedriftsforsamling-

en og er ikke på valg. 

Oppdal kommune har ingen medlemmer i 
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styret. 
Tas ikke opp til behandling. 

 

12.  Snøhetta Utvikling AS 

 

Ordfører Bengt Fasteraune, leder (Dovre 
kommune) 

Eva Tørhaug (Folldal kommune) 

Ordfører Ola Røtvei (Oppdal kommune) 
Tas ikke opp til behandling. 

 

13.  Rosenvik AS 

 

Odd Gorseth (Oppdal kommune) (2 år) 

 

14.  Mediehuset Opp AS 

 

Kommunestyret vedtok eierskapsmelding den 
11.04.2012.  Kommunestyret  viser til vurde-

ringene i eierskapsmeldingen og ber om at 

det blir igangsatt en prosess for salg av 6 
aksjer i Mediehuset OPP AS. 

 

15.  Kommunekraft AS 

 

Oppdal kommune har ingen representanter i 

styret. 
Tas ikke opp til behandling. 

 

16.  Trøndelag Reiseliv AS 

 

Daglig leder i Destinasjon Oppdal AS fore-

slås som representant i styret. 
 

17.  Norsk Bane AS 

 

Oppdal kommune har ingen representanter i 

styret. 

Tas ikke opp til behandling. 
 

18.  Midtnorsk Fly og Luftsportsenter AS 

 

Hallvard Fjeldsetnes er Oppdal kommunes 

representant i styret.  

Tas ikke opp til behandling. 
 

 

 
 

 

K.styre 

 

12/36 

 

Kontrollrapport 2011 vedr. 
skatteoppkreverfunksjonen i 

Oppdal kommune 

 

Torill Bakken 

 

Kontrollrapporten tas til etterretning.  
Skatteoppkreveren bes om å påse at arbeids-

giverkontroll utføres i tilstrekkelig omfang i 

2012. 
 

 

 

Fullført. Kontrollfrekvensen 
for 2012  ligger an til å bli 

oppfylt 

 

K.styre 

 
12/37 

 
Samhandling med St Olavs 

Hospital HF om røntgendrift 

 
Monica Flor 

 
1. Kommunestyret anser et røntgentilbud i 

Oppdal som en viktig del av en desent-

ralisert spesialisthelsetjeneste og som er 
godt egnet for samhandling med St 

Olavs Hospital HF.  

 
2. For en rask gjenåpning av røntgentilbu-

det i Oppdal til høsten sier kommune-

styret seg villig til å garantere for en 
andel av et framtidig investeringsbehov 

i nytt røntgenutstyr beregnet til ca. kr. 1 

mill. og at Oppdal Helselag bidrar med 

et like stort beløp.  Kommunens bidrag 

til driften vil være dekning av nåværen-

de og evt. framtidige husleiekostnader. 
 

 
Ikke fullført. Det arbeides 

med avtaleinngåelse med 

St.Olav. 
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K.styre 12/38 Rusmiddelpolitisk handlings-
plan for Oppdal kommune 

2012 - 2016 

Monica Flor 1. Med hjemmel i alkoholloven § 1 – 7 d 
godkjenner kommunestyret foreliggende 

Rusmiddelpolitisk Handlingsplan for 

Oppdal kommune 2012 – 2016 med føl-
gende endringer:   

 Den generelle skjenketiden for alkohol-
holdige drikker i gruppe 1 og 2 opprett-

holdes som i dag mellom kl. 06.00 - 

03.00 i hele kommunen.  

 Vilkåret om bordservering gjelder ikke 

ved administrativ behandling av søkna-
der om skjenkebevilling ved enkeltan-

ledning/utvidelse av skjenkeareal ved 

enkeltanledning. 

 Skjenketiden for alkoholholdige drikker 

i gruppe 1 og 2 i skjenkesteder som lig-

ger i tilknytning til skiheisene opprett-

holdes som i dag mellom kl. 12.00 - 

02.00.   
 

2. Det vises til uttalelse fra ONF, gruppe 

reiseliv, datert 19.04.2012, hvor det lis-
tes opp 5 punkter for holdningsskapende 

og holdningsendrende tiltak: 

 Ta ansvar for at det årlig blir et møte 
med elever fra OVS vedr. holdninger til 

alkohol og rus. Her kan naturlige sam-
arbeidspartnere være MOT, politiske 

ungdomsorganisasjoner og natteravnene 

m.fl. 

 Initiere et nærmere samarbeid med 

politiet.  Skape en felles forståelse om 

retningslinjer fra Helsedirektoratet vedr. 
utøvelse av et ansvarlig vertskap. 

 Tettere dialog mellom de som utøver 
skjenking for derigjennom å utøve felles 

reaksjonsformer ved uønskede hendel-

ser. 

 Tettere samarbeid med drosjenæring og 

se på evt. løsninger med uniformerte 
vakter i drosjekø ved større arrange-

ment.  Dette har man svært positive er-

faringer med fra andre plasser. 

 Bidra til at næringen tar en klar posi-

sjon for å utøve et godt og ansvarlig 

vertskap og å utvikle bedre holdninger 
blant publikum til alkohol og rus. 

Kommunestyret forutsetter at næringen 

iverksetter og bidrar til at disse tiltakene 
gjennomføres i bevillingsperioden og allere-

de fra 2012. Slik at erfaringer med disse 

tiltakene tas med i neste rullering av planen. 

3. 

Arbeidet med rullering av Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan for 2016-2020 startes opp 2. 

halvår 2014 og vedtas av nytt kommunestyre 

høsten  2015.  Det forutsettes at næringslivet 
og andre relevante aktører involveres i arbei-

det med rullering av planen på en god måte. 

4. 
Det gis skjenketid til kl. 03.00 for 2 år.  Hvis 

det ikke avdekkes forhold som strider med 

bestemmelsene i løpet av de 2 første år 
videreføres gjeldende bevilling for resten av 

perioden. 

5. 
Oppdal kommune skal ha som mål å bli en 

MOT-kommune.  Tas opp i forbindelse med 

behandling av handlingsplanen. 

 

Fullført 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ikke fullført.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ikke fullført 

 

 
 

 
 

 

Fullført. Praktiseringen er 
innført 

 

 
 

 

Ikke fullført 
 

 

 

 

K.styre 

 
12/39 

 
Organisering utred-

ning/skisseprosjekt ny Idretts-

 
Per  Olav Lyng-

stad 

 
Skisseprosjektet får følgende mandat: 

- Behovskartlegging - herunder behovet til 

 
Ikke fullført. 

Planlagt oppstart høsten 
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hall hele grunnopplæringen i sentrum (13-årig 
skoleløp) samt behov hos lag og foreninger, 

næringsliv m.v  

- Vurdering av ulike modeller- blant annet 
tilbygg til eksisterende idrettshall versus 

bygging av ny separat idrettshall.  
- Utarbeide tegninger for å visualisere alter-

nativer og bruksområder 

- Vurdering av ulike investeringsalternativer 
og hvordan disse kan finansieres. 

- Vurdering av ulike driftsalternativer. 

- Økonomisk analyse av de ulike alternative-
ne. 

 

Arbeidsgruppen får følgende sammensetning: 
- Oppdal kommune Bygg og Eiendom: 

Prosjektleder Per Olav Lyngstad og sekretær 

Merete Nylende 
- OVS: Kirsti Welander og Tore Skaslien   

- Oppdal Ungdomsskole/barneskole: Håvard 

Melhus 
- Idrettsrådet: Ivar Sollie 

- Ungdomsrådet: Leder (nåværende leder 

frem til september Kristian Torve) 
 

Kommunestyret bevilger kr. 150.000,- til 

arbeidet. Bevilgningen dekkes gjennom bruk 
av det generelle disposisjonsfondet. Fondet 

hadde ved siste årsskifte en saldo på kr. 

3.731.185,-. 
 

 

2013 pga ferieavvikling på 
skolene. 

 

K.styre 

 
12/40 

 
Driftsavtale Oppdal Golfbane 

 
Dag H. Gorseth 

 
Kommunestyret vedtar avtale datert 

17.4.2012, undertegnet av Oppdal Golfklubb 

den 23.4.2012, slik den følger som vedlegg 2 
til dette saksfremlegg. Avtalen undertegnes 

av Oppdal kommune ved Ordfører. 

 

 
Fullført 

 

K.styre 

 
12/41 

 
Bygging ny Vollan bru - behov 

for ekstrafinansiering 

 
Thorleif Jacob-

sen 

 
1. Det opparbeides en avstigningsplass, eller 

såkalt "kiss and ride"-plass, på østsiden av 

Vollan bru.  Dette blir også endeholdeplass 
for skolebussen. I det aktuelle tidsrommet 

Vollan bru brukes som skolevei, stenges brua 

for annen trafikk enn kjøring til eiendomme-
ne og næringskjøring i forbindelse med 

landbruk. Mellom Vollan skole og avstig-

ningplassen, innføres også laveste mulige 
fartsgrense i det aktuelle tidsrommet. 

 

2. Kommunestyret vedtar at ny Vollan bru 

bygges med fire meter kjørebredde, uten 

fortausløsning. 

 
3. Ny tilbudskonkurranse gjennomføres. 

 
4. Dersom rammen etter ny tilbudskonkur-

ranse fortsatt er for liten, legges saken på nytt 

fram for kommunestyret. 
 

5. Det søkes om statlige trafikksikkerhets-

midler for å dekke opp merkostnadene med 
avstigningsplass øst for Vollan bru. 

 

 
Ikke fullført. Prosjektet inkl. 

breddeutvidelse for fortau er 

tatt inn i HP 2013-16 for 
utførelse i 2013. Kontrakt 

med entreprenør  inngås 

høsten 2012. 

 

K.styre 

 

12/42 

 

Søknad fra Oppdal Skiheiser 
AS om alminnelig skjenkebe-

villing i Vangslia Kro 

 

Monica Flor 

 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-
delpolitisk handlingsplan for Oppdal 

kommune 2008 – 2012 innvilges søknaden 

fra Oppdal Skiheiser AS om alminnelig 
skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i Vang-

slia Kro.  Skikro i 1. etasje, Afterski og 

Pub/felleslokale i 2. etasje og utvendige 
terrasser i begge etasjer godkjennes som 

 

Fullført 
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skjenkeareal. 
2. Bevillingshaver må kunne  dokumente-

re et tilfredsstillende system for intern-

kontroll etter alkoholloven. 
3. Inne fastsettes skjenketiden i gruppe 1 og 

2 mellom kl. 12.00 – 02.00 og i gruppe 3 
mellom kl. 16.00 - 02.00 alle dager.  

4. Ute fastsettes  skjenketiden i gruppe 1 og 2 

mellom kl. 12.00 - 20.00 og i gruppe 3 
mellom kl. 16.00 - 20.00 alle dager.  

5.Som skjenkestyrer godkjennes Fredrikke 

Bøe og Janne Sesaker  som stedfor-
treder. 

6. Godkjenningen gjelder for bevillingsperio-

den 17.05.- 30.06.2012.   
 

 

K.styre 

 

12/43 

 

BOAS II - Gjennomført an-

budskonkurranse 

 

Per Olav Lyng-

stad 

 

Prosjektet Boas II gjennomføres som plan-

lagt, men med en total kostnadsramme på kr 
66.250.000. 

Økningen i kostnadsramme på kroner 

20.950.000,- innarbeides i 2013-budsjettet, 
og finansieres på følgende måte: 

Momskompensasjon 4.984.000 

Offentlige tilskudd 3.613.000 

Bruk av Kapitalfondet 4.353.000 

Eksternt lån 8.000.000 

 

 

 

Ikke fullført. 

Detaljprosjektering pågår. 
Forventet byggestart 

01.11.2012 

 

K.styre 

 

12/44 

 

OASE i Drivdalen. Søknad om 
framføring av kommunalt 

vann- og avløpsanlegg 

 

Jan Kåre Husa 

 

1. Kommunestyret ber rådmannen 
innlede forhandlinger med berørte grunneiere 

i Tverrlina på Driva med tanke på avtale om 
forskottering av grunnlagsinvestering for 

framføring av kommunalt vann- og avløpsan-

legg. 
2. I en eventuell forskotteringsavtale 

skal det sikres at intern opparbeidelse og 

tomtetekniske arbeider forøvrig gjennomfø-
res av de aktuelle grunneierne selv. Videre 

skal en slik avtale sikre tilbakebetaling til 

Oppdal kommune fra de aktuelle grunneierne 
etter hvert som disse selger tomter. 

3. Framforhandlet avtaleforslag 

legges fram for kommunestyret til behandling 
og eventuell godkjenning slik at forskotte-

ringsbeløp avklares i fbm. handlingsplan for 

2014-2017. 
4. Etter at det eventuelt oppnås 

enighet og inngås avtale med de aktuelle 

grunneierne i Tverrlina, bes rådmannen 

framlegge en sak der ubebygd tomteareal i 

nord-vestre del av det kommunale boligfeltet 

på Driva omreguleres til LNF-område. 
 

 

 
Ikke fullført 

 

K.styre 

 

12/45 

 

Søknad om tilskudd for an-
legg/infrastruktur til Lands-

skytterstevnet 2013 

 

Jan Kåre Husa 

 

Kommunestyret imøtekommer ikke søknad 
fra skytterlagene/LS2013 om tilskudd til 

oppgradering av anlegg og asfaltering i 

området.  
Det er i arbeidet med handlings-

plan/økonomiplan ikke forutsatt kommunalt 

engasjement for tilrettelegging av LS2013 ut 
over det som er budsjettert i 2011 og 2012, til 

sammen 1,0 mill. kr. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 
12/46 

 
Valg av meddommere - Sør-

Trøndelag tingrett - perioden 

2013-2016 

 
Gerd S. Måren 

 
Som meddommer i Sør-Trøndelag tingrett for 

perioden 01. 01. 2013 - 31.12.2016 velges 

følgende: 
Signe Kari Gulaker Vognild 

Margrete Vognild Blokhus 

Ingunn Vindal Horvli 

 
Fullført 
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Bodil Kjærem 
Frøydis Lindstrøm 

Ingrid Bjerke 

Olaug Lundaløkk 
Anne-Grete Hoelsether 

Magne Fjeldheim 
Kjartan Haaker Tørum 

Odd Jostein Liabø 

Jarle Randen 
Vegard Skjørstad 

Rune Jullumstrø 

Jon Ivar Breen 
Norvald Veland 

 
 

 

K.styre 

 

12/47 

 

Valg av lagrettemedlemmer og 

meddommere - Frostating 

lagmannsrett - perioden 2013-

2016 

 

Gerd S. Måren 

 

Som lagrettemedlemmer og meddommere til 

Frostating lagmannsrett for perioden 

01.01.2013 - 31.12.2016 velges følgende: 

Rannei Elen Vognild  
Bente Sande 

Bjørg Monrad 

Oddrun Gimse 
Magni Øveraas 

Inger Storli 

Janne Grendstad 
Trond Hegdal 

John Gisnås 

Einar Bjørnstad 
Paul Arne Nøstberg 

Jostein Ervik 

Arnt Hove 
Bjørn Olav Snøfugl 

 
 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/48 

 

Valg av jordskiftemeddomme-

re - Sør-Trøndelag jordskifte-

rett - perioden 2013-2016 

 

Gerd S. Måren 

 

Som jordskiftemeddommer i Sør-Trøndelag 

jordskifterett for perioden 01.01.2013 - 

31.12.2016 velges følgende: 
Anna Marit Snøve 

Jo L. Skorem 

Odd Tjemsland 
Arnt Nerhoel 

Elisabeth Uv 

Marit Johanne Blokhus 
Ola O. Vindal 

Ivar Detlie 

Eldfrid Haaker Fjøsne 
Halvor Hoel 

Iver Bjørndalseter 

Knut Håvard Bjørkås  
Oddbjørn Ressem  

Tone Grøtte  

Haldor Toftaker 

May-Britt Sandblost  

Tor Bøe 

Svein Henrik Risan 
Gustav Kant  

Eivind Såstad Mjøen 
Anne Sjølie 

Jan Erik Havdal 

Ola Krokann 
Kristin Tande Solberg 

 
 

 

Fullført 

 

K.styre 

 

12/49 

 

Oppsigelse av bruksavtaler 
vedr. Drivdalsheimen, Moatun 

Bo og aktivitetssenter og 

Torshaug  

 

Monica Flor 

 

1. Bruksavtalen med AL Drivdalsheimen 
vedr.  7 omsorgsboliger i Drivdalshei-

men,  som ble videreført av kommune-

styret den 23.04.2008 med 4 nye år,  vi-
dereføres ikke.  Oppsigelsesfristen er 1 ( 

ett ) år fra oppsigelsestidspunktet.    

2. Bruksavtalen med Torshaug Stiftelse 
vedr. 6 omsorgsboliger i Torshaug, som 

ble videreført  av kommunestyret den 

23.04.2008 med 4 nye år, videreføres 
ikke.  Oppsigelsesfristen er 1 ( ett ) år 

 

Fullført 
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fra oppsigelsestidspunktet.  
Bruksavtalen med Moatun Bo - og aktivitets-

senter A/L vedr. 5 omsorgsboliger i Moatun,  

som ble videreført med 4 nye år den 
23.04.2008 , videreføres ikke. Oppsigelses-

fristen er 1 ( ett ) år fra oppsigelsestidspunk-
tet. 

 

 

K.styre 

 

12/50 

 

Generalforsamling i Oppdal 
Everk AS - fullmakter til 

ordføreren 

 

Leidulf Skarbø 

 

Kommunestyret viser til innkallingen til 
generalforsamlingen i Oppdal Everk AS, og 

gir ordføreren fullmakt til å godkjenne års-

regnskapet, årsberetningen, utdelingen av 
utbytte, godtgjørelse til styret og godtgjørelse 

til revisor. 

 

I  tråd med formannskapets innstilling gjen-

velges Johan Jensen og Kirsti Welander til 

styret for to  nye år. Olav Bjørndal gjenvelges 
som styreleder for ett år. 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 
12/51 

 
Tertialrapport I 2012 

 
Leidulf Skarbø 

 
Tertialrapport I 2012 tas til orientering. 

 

 
Fullført 

 

K.styre 

 

12/52 

 

Budsjettregulering I 2012 

 

Leidulf Skarbø 

 

Driftsbudsjettet for 2012 reguleres på følgen-
de måte:  Se tabell! 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 
12/53 

 
Handlingsplan for 2013-2016 

 
Leidulf Skarbø 

 
Kommunestyret vedtar den vedlagte innstil-

ling fra formannskapet  som handlingsplan 

for 2013-2016 med følgende endring-
er/tillegg: 

 

1. Hovedendringene fra rådmannens 

forslag til handlingsplan  

    2013-16 er 

1. Høyere frie inntekter ved revidert kommu-
neproposisjon og skatt  

2. Lavere utbytte kraftselskaper på grunn av 

lav kraftpris og store  investeringer  
3. Skolestrukturen ble vedtatt holdt uendret i 

kommunestyremøte 16. mai 2012 

4. Midtbygda barneskole dimensjoneres for 
120 elever. Investering 37 mill kroner i 2014 

og 2015  

5. Investering ved Drivdalen barneskole i 
2015 fremmes i handlingsplanen 2013. 

Rådmannen får i bestilling å forberede skis-

seprosjekt fra 2007 ut fra endringsforslagene 
fra skolen        

 6. Konkrete innsparingstiltak er definert (se 

punkt 4) 
   

2. Utfordringer 

1. Konkrete innsparingstiltak på 1,7 mill 
kroner årlig i årene 2013-16 

2. Tiltakene søkes gjennomført uten svekkel-
se av tjenesteytingen i  kommunen 

 3. Strukturering og effektivisering innen 

skolesektoren gjennomføres med dagens 
skolestruktur 

4. Ferdigstillelse dementutbygging til i 

begynnelsen av 2016 som er  et år senere enn 
hva OAP lovte valgkampen på grunn mang-

lende gjennomføring av struktureringstiltak  

  

3. Handlingsplanen skal balanseres øko-

nomisk med netto margin  

    på 1,5% i snitt over perioden 2013-16 

1. Utsettelse nedbetaling gjeld over 20 år som 

i dag. Lengre nedbetalingstid er ikke fore-

nelig med god økonomistyring 
2. Bruk av fonds kan benyttes for å balansere 

 
Fullført. Dokumentet er 

opprettet i hht vedtaket, og 

rådmannen har fordelt 
oppfølgingsansvaret. 
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handlingsplanen, men har ingen virkning 
på målet om å nå 1,5% i netto driftsmargin 

3. Balansering av økonomiplanen ved å øke 

utbytte ut over det som er  foreslått er 
uforenelig med lav risikotaking 

 

4. Konkrete innsparingstiltak: 

 

4.1 Uendret skolestruktur 

Utgiftsøkningen ved at Drivdalen og Lønset 

beholdes blir mellom 0,8 og 3,8 mill kroner 

årlig i perioden i forhold til rådmannens 
forslag til handlingsplan. 

 

Effekt handlingplan: 
Besparingen ved nedleggelse er tatt ut av 

handlingsplanen: 

2013 2014 2015 2016 

-800 - 2  800 - 3 800 - 3 800 

 

4.2. Utbytte 

Utbytte fra Oppdal Everk og Trønderenergi 

reduseres med 5 mill kroner i år 2013 til 8 
mill kroner. I årene 2014-16 antas reduksjo-

nen årlig å bli 3 mill kroner til 10 mill kroner. 

Dette begrunnes med lav kraftpris og høye 
investeringer i de to selskapene. 

 

Effekt handlingsplan: 
Redusert utbytte tas inn i handlingsplanen 

som redusert finansinntekt: 

2013 2014 2015 2016 

-5 000 - 3  000 - 3 000 - 3 000 

 

4.3 Kulturhuset   
Det legges til grunn at Oppdal Kulturhus KF 
må bære sin del av et effektiviseringskrav. 

Det anbefales at styret i foretaket får i oppga-

ve å gjennomføre tiltak som gjør det mulig å 
redusere kostnadene med 200.000 kroner 

med bakgrunn i mindreforbruket i 2011.   

 
Effekt handlingsplan: 

2013 2014 2015 2016 

200 200 200 200 

 

4.4 Felles enhet Drivdalen/Vollan og Midt-

bygda/Lønset 

Felles enhet Drivdalen/Vollan og Løn-
set/Midtbygda gir innsparing på 250.000 

kroner årlig. 

   
Effekt handlingsplan: 

2013 2014 2015 2016 

250 250 250 250 

 

4.5 Innsparingstiltak/omorganiseringer 

Effektiviseringstiltak på 2,2 mill kroner i 

rådmannens forslag til handlingsplan økes til 
3 mill kroner. Tiltakene skal vurderes gjen-

nomført i alle enhetene. 

 
Effekt handlingsplan: 

2013 2014 2015 2016 

800 800 800 800 

 

4.6 Godtgjøring folkevalgte 

Godtgjøring til folkevalgte utgjør nær 2,5 

mill kroner årlig. Møtegodtgjørelsen reduse-

res med 200.000 kroner årlig i perioden. 
Reglement for folkevalgte legges fram for ny 

behandling i kommunestyret. 

Ordføreren legger fram sak om møteregle-
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mentet til kommunestyret. 
 

Effekt handlingsplan: 

2013 2014 2015 2016 

200 200 200 200 

 

4.7 Kutt i tilskuddsordninger 

Innsparingspotensialet foreslått av rådman-
nen er 0,7 mill kroner. Innsparinger foreslås 

her for Tilfeldige utgifter etter formannska-

pets bestemmelse som reduseres med 150 
000 kroner.  

 

Effekt handlingsplan: 

2013 2014 2015 2016 

150 150 150 150 

 

4.8 MOT-kontingent 

MOT-kontingent belastes med 100.000 

kroner. 

 
Effekt handlingsplan: 

Belastes som driftstiltak i handlingsplanen. 

 

4.9 Ansvar private omsorgsboliger 

Avtale om økonomisk ansvar for private 

omsorgsboliger sies opp. Kommunen fraskri-
ver seg finansieringsansvaret for ledige 

leiligheter som innebærer en innsparing på 

100.000 kroner 
 

Effekt handlingsplan: 

2013 2014 2015 2016 

100 100 100 100 

 

4.10 Investering og rehabilitering skoler: 

Alle skolene skal ha et likeverdig tilbud slik 
skolebruksplanen fastslår. 

 

Investering ved Drivdalen skole må gjennom-
føres senest i 2015 ut fra krav fra miljørettet 

helsevern. Rådmannen får i bestilling å 

forberede skisseprosjektet ut fra vurdering av 
endringsforslag fra skolen. Investeringsbeløp 

legges inn i handlingsplanen som behandles 

våren 2013.      
Midtbygda skole bør dimensjoneres for 120 

elever ut fra prognose fram til 2022 og nytt 

boligfelt som planlegges med 60 tomter. 
Investeringen legges inn i 2014 og 2015 med 

totalt 37 mill kroner. 

 
Rehabilitering ved skolene holdes uendret 

med 2 mill kroner i perioden. 

 
Effekt handlingsplan: 

Virkning rente og avdrag investering ved 

Midtbygda barneskole beregnes via investe-
rings-planen. 

 

4.11 Innføring elektronisk sakshåndtering 

Netto innsparing ved mindre bruk av papir, 

mindre kopiering og mer effektiv sekreteriat-

funksjon vurderes til 0,1 mill årlig. I 2013 
avsettes 1 mill kroner i investering IT-utstyr. 

 

Effekt handlingsplan: 
Tatt inn som virkning driftstiltak ved investe-

ring.  

 

4.12 Økt støtte Frivillighetssentralen 

Det er viktig å støtte frivillighetsarbeidet i 

Oppdal. Rammen til Frivilligsentralen økes 



  Tertialrapport II 2012 
 

56 

 

Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

derfor med 100.000 kroner til 350.000 kroner 
årlig i perioden. 

 

Effekt handlingsplan: 
Tatt inn som virkning driftstiltak ved investe-

ring.  
 

4.13 Tilleggsinvestering Vollan bru 

På grunn av økte byggekostnader fremmes 
eget forslag om tilleggsbevilgning Vollan bru 

med 1,5 mill kroner slik at gang/sykkelfelt 

bygges ut som opprinnelig foreslått.  
 

Effekt handlingsplan: 

Virkning rente og avdrag av tilleggsinveste-
ring Vollan bru beregnes via investeringspla-

nen. 

 

Samleoversikt konkrete tiltak  

Se tabell! 

 
Rådmannen har innarbeidet effektiviserings-

tiltak med 2,2 mill kroner i handlingsplanen. 

Med forslag om ytterligere innsparingstiltak 
på 1,7 mill kroner blir sum innsparingstiltak 

3,9 mill kroner i handlingsplanen 2013-16. 

 

5. Verbalforslag 

 

 Rådmannen får i bestilling til handlings-
planen våren 2013 å vurdere investerings-

behovet for å sluttføre rehabilitering av 
hovedkirka, herunder sakristiet, og rehabi-

litering ved Lønset og Fagerhaug kapell. 

Finansiering og gjennomføring av investe-
ringsmidlene søkes innarbeidet i løpet av 

perioden. Det forutsettes at ytterligere be-

hov dekkes ved dugnadsinnsats. 
 

 Rehabilitering av Idrettshallen er innarbei-

det i handlingsplanen med 3 mill kroner i 
2013. Etter ferdigstillelse av skisseprosjekt 

for ny Idrettshall får rådmannen i bestilling 
til handlingsplanen våren 2013 å avklare 

tilskudd fra Fylkeskommunen og eget 

kommunal finansieringsbehov for at pro-
sjektet kan realiseres i løpet av inneværen-

de valgperiode. 

 

 Rådmannen får i bestilling å vurdere å 

innarbeide mulig innsparing i handlings-

planen våren 2013 ved økt bruk av video-

møter i stedet for reise- og diettutgifter ved 

eksterne møter.   

 

 Det innarbeides en prosentvis økning i 

tilskudd til Oppdal Frivilligsentral som 
står i forhold til nødvendig lønnsjustering 

for ansatte.  

 

 Det gjennomføres dialogmøter med eldre-

rådet med hensyn til fokus på eldres ve og 
vel, i tråd med vedtektene. 

 

 Skolene Drivdalen og Lønset oppretthol-
des og innsparingen i rådmannens tilråding 

på kr 3,8 mill. utgår. Jfr. kommunestyre-
vedtak sak 12/31. 

 

 Vollan bru skal bygges med gang-
/sykkelfelt.  Tilleggsbevilgningen på kr 1,5 

mill  tas inn over 2013-budsjettet, med 

finansiering over infrastrukturfondet og 
momskompensasjon.  Rådmannen gis alle-
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rede nå fullmakt til å inngå kontrakt med 
entreprenør i henhold til gjennomført an-

budskonkurranse. 

 

 Kommunestyret viser til innspill som er 

fremkommet fra Drivdalen skole vedrø-
rende endringer i vedtatte skisseprosjekt 

fra 2007. 

Rådmannen bes igangsette revidering av 
skisseprosjektet der endringsforslagene fra 

skolen blir vurdert.  Det reviderte skisse-

prosjektet skal avklare omfanget av om-
bygging/utbygging, samt nye kostnadstall. 

Skisseprosjektet legges fram for kommu-

nestyret slik at kostnadsrammen kan fast-
settes og tas inn i handlingsplanen 2014-

2017. 

 

 

K.styre 

 

12/54 

 

Regulering av festeavgift 

 

Dag H. Gorseth 

 

Unntatt offentlighet  (off.l. §23, første ledd) 

 

 

Fullført 

 

K.styre 

 
12/55- 

12/93 

 
Søknader om fornyelse av 

salgs- og skjenkebevilling 
 

 
Monica Flor 

 
Alle søknadene ble innvilget. 

 
Fullført 
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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 eiendommen, del 

av gnr. 271, bnr. 8 skal gjennomføres. 

 

2. Formannskapet godkjenner kjøpekontrakt datert 
17.07.2008, slik den følger som vedlegg 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. 

 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

10/06 

 

Søknad om justering av 

festegrense 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 tilsva-

rende 

Festearealets arealreduksjon. Alle omkostninger 

som følge av grensejusteringen bekostes av Arvid 

Sveen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nød-

vendig avtale med Arvid Sveen. Slik avtale under-

tegnes av Oppdal kommune v/ordfører. 

 

 

Ikke fullført. Avventer tilbakemel-

ding fra grunneier om grensejuste-

ringen ønskes gjennomført. 

 

F.skap 

 

10/11 

 

Sletting av feste på 

gnr.293 bnr.3 fnr.1 

 

Dag H. 

Gorseth 

 

Formannskapet vedtar at festekontrakt for gnr. 293 

bnr. 3 fnr. 1 skal slettes, samt at eiendommen gnr. 

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

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

Rådmann gis fullmakt til å utarbeide nødvendig 

erklæring om sletting, som undertegnes av ordfø-

rer. 

 

 

Ikke fullført 

 

F.skap 

 

10/47 

 

 

Søknad om veg-

rett/erverv av kommu-

nal 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 detaljregule-

ringsplan for Øvre Sandbekkhaug, før formell 

vegrettsavtale kan inngås. Dersom vegtrase avvi-

ker vesentlig etter at endelig vedtatt detaljregule-

ringsplan foreligger må ny søknad fra Hoel legges 

frem for Formannskapet til 

behandling. Det settes som vilkår i en vegrettsav-

tale at kommunen (eller den aktør som kommunen 

tillater får utbygge kommunens areal) får rett til å 

bruke vegen og infrastruktur som anlegges i 

vegkroppen. Før vegrettsavtale kan gis må det 

også avklares hvilke sidearealer som beslaglegges 

til ny 

veg. 

 

 

Ikke fullført Avventer detaljregule-

ring 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 kjøpesummen 

betaler kjøper omkostninger ved selve eiendoms-

overdragelsen. Rådmann gis fullmakt til å inngå 

nødvendig avtale. Kjøpekontrakt undertegnes av 

ordfører på vegne av Oppdal kommune. 

Tomta averteres i Oppdalingen og Oppavisen med 

 

Pågående  
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frist for å søke på denne. Dersom det er flere 

søkere 

på tomta, foretas loddtrekning av Bygg og Eien-

dom. 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 kommunesty-

ret har vedtatt skal gjelde for kontraktene som 

brukes i 

boligområdet Brennhaug - Mjøen. 

 

 

F.skap 

 

11/38 

 

Regulering av festeav-

gift 

 

Dag H. 

Gorseth 

 

Vedtaket er unntatt off. 

 

Fullført  

 

 

F.skap 

 

12/3 

 

Boas II-Forprosjekt og 

endringer 

 

Per Olav 

Lyngstad 

 

Formannskapet som styringsgruppe mener end-

ringene 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. 

Anbudsrunde fullført og totalentre-

prenør valgt. Detaljprosjektering 

pågår og forventet byggestart 

01.11.2012. 

 

 

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 festetomt for kr 

76.168,-. Rådmann gis fullmakt til å inngå nød-

vendige avtaler vedrørende innløsningen. 

 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/6 

 

Planstrategi for Oppdal 

kommune 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 Ny-

gård 

 

Formannskapet tar oppgaven til etterretning. 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/9 

 

Regionale utviklings-

midler 2011 - årsmel-

ding og regnskap 

 

Jan Kåre 

Husa 

 

Framlagt årsmelding og regnskap for disponering 

av regionale utviklingsmidler 2011 i Oppdal tas til 

orientering. 

 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/11 

 

Utestående fordringer 

pr 31.03.2012 

 

 

Anne Ny-

gård 

 

Formannskapet tar oppgaven til etterretning. 

 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/13 

 

Søknad om kjøp av 

boligtomter 

 

Dag H. 

Gorseth 

 

Formannskapet ber rådmannen om å gjennomføre 

taksering av eiendommene Dovrevegen og Lerke-

vegen, jfr. som vist på vedlegg 1-3. Etter at takst 

er gjennomført og foreligger hos Oppdal kommu-

ne, skal rådmann igangsette forhandlinger om 

opsjonsavtale med Oppdal Bygg AS for arealene. 

Fremforhandlet opsjonsavtale undertegnet av 

Oppdal Bygg AS legges frem for formannskapet 

til godkjenning. 

 

 

Taksering pågår 

 

F.skap 

 

12/14 

 

Søknad om støtte til 

gjennomføring av 

utekonsert på Nersko-

 

Arild Hoel 

 

Søknad fra Nerskogkonserten imøtekommes med 

kr 20  000,-.  Inndekning ved bruk av formann-

skapets konto til dekning av tilfeldige utgifter etter 

 

Fullført 

http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13981
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13981
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13965
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13965
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14076
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14076
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14076
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gen høsten 2012 formannskapets bestemmelse (14717240).  Saldo 

på kontoen er etter dette kr 290 000,-. 

 

 

F.skap 

 

12/15 

 

Søknad om støtte til 

renovering av kjøkken i 

Lønset samfunnshus 

 

Jan Kåre 

Husa 

 

Søknad fra Lønset  samfunnshus om  kr 30 000  til 

oppgradering av kjøkkenet imøtekommes. Inn-

dekning ved bruk av formannskapets konto til 

dekning av tilfeldige utgifter. Saldo på kontoen er 

etter dette kr 260 000,-. 

 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/16 

 

Høringsuttalelse om 

endring av togtilbudet 

på Trønderbanen 

 

Ola Røtvei 

 

Oppdal formannskap henstiller på det sterkeste til 

Sør-Trøndelag fylkeskommune om ikke å etter-

komme forslaget fra NSB om å innstille morgen-

toget fra Oppdal. 

 

Fordi: 

 Oppdal og Rennebu er attraktive bokommuner, 

og kollektivtilbudet er en helt avgjørende forut-

setning for å videreutvikle kommunene og for å 

få en større og bedre bo- og arbeidsmarkedsre-

gion omkring Trondheim 

 For pendlere er tog en langt bedre løsning enn 

buss fordi mulighetene for å arbeide på toget er 

kvalitativt mye bedre, og fordi reisetiden er kor-

tere 

 Det har liten hensikt å tilpasse ettermiddagsto-

get til pendlerne hvis det ikke samtidig er et 

godt morgentilbud 

 

Formannskapet merker seg at dagens trafikk på 

morgentoget fra  Oppdal  ikke er tilfredsstillende 

og understreker at det må gjøres tiltak for å få 

regionens næringsliv på banen i denne saken, og at 

spesiell oppmerksomhet rettes mot pendlerne. 

 

Det henstilles videre til Sør-Trøndelag fylkes-

kommune om å følge opp ved å planlegge møter 

med representanter fra regionen slik at det passer 

med ankomst- og avgangstider for kollektivtrafik-

ken. 

 

Oppdal kommune ber også STFK å bruke statlig 

kjøp som virkemiddel for å opprettholde togtilbu-

det. 

 

 

Fullført. 

 

F.skap 

 

12/18 

 

Utvikling av kommunal 

grunn del av gnr.271 

bnr.8 

 

Dag H. 

Gorseth 

 

1. Formannskapet ber rådmannen om å gjennom-

føre taksering av eiendommen gnr. 271 bnr. 8, 

jfr. vedlegg 2, som utføres av to uavhengige 

takstmenn med nødvendige kvalifikasjoner. 

2. Etter at takst er gjennomført og foreligger hos 

Oppdal kommune, innledes forhandlinger med 

Oppdal Turistutvikling AS om opsjon på eien-

dommen del av gnr. 271 bnr. 8. I opsjonsavta-

len skal takstresultatet legges til grunn som pris 

på eiendommen. Fremforhandlet opsjonsavtale 

med Oppdal Turistutvikling AS legges fram for 

formannskapet til endelig godkjenning. 

3. Det forutsettes at de kostnader som er forbun-

det med kommunens juridiske og tekniske bi-

stand, samt alle kostnader med selve eiendoms-

transaksjonen skal dekkes gjennom opsjonsav-

talen/tomtesalget. 

 

Taksering pågår 

http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14006
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14006
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14006
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14070
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14070
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=14070
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F.skap 

 

12/19 

 

Samhandling med 

Sunndal kommune 

 

Monica Flor 

 

Formannskapet tar rådmannens kartlegging og 

utredning av mulig samarbeid om helse - og 

omsorgstjenester med Sunndal kommune til 

orientering og ser fram til den videre oppfølgingen 

når det gjelder samarbeid som beskrevet i pkt. 3, 4 

og 5. 

 

 

Videreføres 

 

F.skap 

 

12/26 

 

Oppdal Næringshage 

AS.Status etter oppret-

telsen av Nasjonalpar-

ken Næringshage 

 

Jan Kåre 

Husa 

 

1. Formannskapet tar stiftelsen av Nasjonalparken 

Næringshage AS til etterretning. 

2. Avtale med Oppdal Næringshage AS opprett-

holdes i tråd med formannskapets vedtak i sak 

10/57. Avtalen tas opp til vurdering om videre-

føring ved avtaleperiodens utløp i 2014. 

 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/27 

 

Kjøp av ny tråkkema-

skin - finansiering 

 

Arild Hoel 

 

1. For å sikre regulariteten på preparering av 

skiløypenettet ser formannskapet behovet for å 

investere i ny tråkkemaskin før kommende vin-

tersesong. 

2. Formannskapet ser det som hensiktsmessig at 

IL Snøhetta står som eier av den nye maskinen 

da drift av løypenettet er sikret gjennom avtale 

mellom Oppdal kommune og IL Snøhetta. 

Formannskapet legger til grunn at denne avta-

len kan forlenges. 

3. Formannskapet aksepterer at innbytteprisen for 

den gamle kommunale maskinen gis som til-

skudd til IL Snøhetta for å finansiere innkjøp av 

ny tråkkemaskin. 

4. IL Snøhetta innvilges et rentefritt lån i nærings-

fondet på kr. 140 000,-. 

 

Fullført. 

 

F.skap 

 

12/28 

 

Prisavslag i foreldrebe-

taling i barnehage og 

skolefritidsordning 

grunnet streik 

 

Ingrid Lien 

 

Kommunen gir et prisavslag til foreldrene tilsva-

rende dagbetaling for de dagene barnehagene og 

skolefritidsordningen har vært stengt. 

Prisavslaget til foreldrene dekkes av de berørte 

enhetenes budsjettramme. 

 

 

Fullført 

 

F.skap 

 

12/29 

 

Kontroll med salgs- og 

skjenkebevillinger i 

bevillingsperioden 

01.07.2012-30.06.2016 

 

Monica Flor 

 

 Med hjemmel i alkoholloven § 1- 9 med 
merknader og §§ 3 og 5 i Lov om offentlige 

anskaffelser med forskrifter velges Nord-

fjeldske Kontroll som leverandør av kontroller 
med salgs - og skjenkevirksomheten i Oppdal 

for bevillingsperioden 01.07.2012 - 30.06.2016. 

Valget begrunnes med lavest samlede pris. 

 Rådmannen får i oppdrag å inngå tjenestekont-

rakt med Nordfjeldske Kontroll på bakgrunn av 

tjenestebeskrivelsen i kunngjøringsteksten. 

 

 

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 reduse-

res 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 bebyggel-

se 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 plas-

seres 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 frade-

ling 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 plandokumenter 

fra planlegger for utleg-

ging til offentlig etter-

syn/høring. 

 

Plandokumentene nok en 

gang etterspurt.   

 

BYRÅ 

 

11/10 

 

274/67-begjøring om 

seksjonering av boligei-

 

Erik Bodin 

 

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker) gir i medhold 

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

 

Ikke fullført. 

Tiltakshaver har varslet at 
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endom fra Norrøn Laft 

Oppdal AS 

274, bnr. 67 i 4 boligseksjoner i samsvar med begjæringen. det kommer endring av 

tiltaket. Videresending av 

seksjonering er stilt i bero. 

 

 

BYRÅ 

 

11/28 

 

Pålegg om riving av 

anneks og uthus på 

Tørvessetra, gnr 194 bnr 

1. Fastsetting av ri-

vingsfrist 

 

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. 

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. 

 

 

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. 

 

 

Fullført. 

Fylkesmannen har i brev 

av 30.09.11. stadfestet 

kommunens vedtak. 

 

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 Miljø-

verndepartementet for 

endelig avgjørelse. 

 

BYRÅ 

 

11/110 

 

Oppføring av fritidsbo-

lig i 2 etasjer på gnr.294 

bnr. 49 i Ekra hytte-

grend-klage og søknad 

om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmel-

sene 

 

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 Fylkesman-

nen. Ny planprosess 

igangsatt. 

 

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 etable-

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker viser til brev fra 

 

Fullført. 
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ring av støttemur på 

gnr.271 bnr.146 - Vang 

hyttefelt - ny klagebe-

handling 

fylkesmannen datert 14.03.2011 og tar saka opp til ny be-

handling. 

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 rela-

tivt store høgdeforskjellen mellom de to tomtene. Det vekt-

legges også at muren ikke vil forringe den del av nabos 

eiendom som har stor verdi som utomhusareal. 

 

 

BYRÅ 

 

11/145 

 

Søknad om tiltak, 

seterbygninger på 

eiendommen Brueng-

setra, gnr. 191 bnr. 2. 

Søker: Olav Kvam 

 

Guri Conradi 

 

1. Bygningsrådet viser til saksvurderingen, og godkjenner 

at oppføring av seterfjøs, innvendig ombygging av ek-
sisterende 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 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 mulighet for en slik produksjon er oppføring av det 

planlagte fjøset av avgjørende betydning. Bygningsrådet 
forutsetter at dette bygget oppføres for at de andre byg-

ningene skal kunne aksepteres innenfor LNF-formålet. 

Produksjonslokalene må være sikret før resten bygning-
ene oppføres/tas i bruk.   

3. Bygningsrådet forutsetter at behandling av byggesøkna-

den gjøres administrativt i medhold av plan- og byg-
ningslovens § 20-2, og at det ved behandlingen legges 

vekt på at utforming, farge og materialvalg skal harmo-

nere 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. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

11/147 

 

Olav Kvam - søknad 

om tillatelse til å behol-

de 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 grunnlag 

for å ta behovet for nye bygninger på eiendommen opp 

til vurdering.  

 

Fullført. 

Bygningsrådet har vedtatt 

at seterstue 2 faller inn 

under landbruksformålet, 

og dermed kan beholdes. 



  Tertialrapport II 2012 
 

65 

 

Politisk 

organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbe-

handler 

Vedtak Iverksettingsrapport 

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

 

BYRÅ 

 

11/149 

 

Klage på bygningsrå-

dets vedtak i sak 11/110 

- fritidsbolig på gnr. 294 

bnr. 49 i Ekra hytte-

grend 

 

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 Fylkesman-

nen. Det er igangsatt 

arbeid med regulerings-

plan for hele planområdet. 

 

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. 

 

 

Fullført.  Fylkesmannen 

stadfestet kommunens 

vedtak. 

 

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 med-

hold av plan- og bygningslovens § 11-12 at forslag til regule-

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

offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt høring. 

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 tilret-

telegges 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 byggetilla-

telse 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. 

 

 

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 over-

sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til endelig avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført.  Fylkesman-

nen opphevet kommunens 

vedtak og har sendt saka 

tilbake for ny behandling. 

 

BYRÅ 

 

12/27 

 

191/1-Søknad om 

oppføring av 

naust/målebu ved 

Gjevilvatnet - ny be-

 

Eirin Berge 

 

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

og finner å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanens be-

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

naust slik det er søkt 

 

Ikke fullført.  Fylkesman-

nen har påklaget vedtaket. 
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handling 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 fremmedele-

ment 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. 

 

 

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 

Skarvatnet, Ångårdsvatnet, Dalsvatnet og Orkelsjøen 
der oppføring av naust kan tillates. Nye naust ved Or-

kelsjøen legges 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-

 

Fullført. 

Jfr. K-sak 12/96. 
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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-

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.  
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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 
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. 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 

 

12/36 

 

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. 

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.  

 

 

Ikke fullført.   

Vedtaket påklaget og 

avslaget opprettholdt i 

kommunen. Oversendt 

FM. Fylkesmannens 

landbruksavd stadfester 

kommunens vedtak, 

avventer fortsatt uttale fra 

FM`s juridiske avdeling. 

 

BYRÅ 

 

12/37 

 

83/29 Søknad om 

dispensasjon fra kom-

muneplanens bestem-

melser - Anne og Tor-

stein 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. 

 

 

Fullført. 

 

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: 

 

Fullført. 
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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 nord-
vest av kjøreveien (f_V2)  

o Planen må omarbeides slik at alle tomtene får direkte 

atkomst til ferdselskorridor (arealformål grønnstruk-

tur)  

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 uteopp-

holdsareal”. 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 "Fritidsboli-

gene skal tilkobles kommunalt nett for vann og sani-
tært 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 plan-

området. 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. Områ-

det kan opparbeides og tilrettelegges med installasjo-

ner 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. 

 

 

BYRÅ 

 

12/48 

 

Søknad om dispensa-

sjon fra kommunepla-

nens arealdel - oppfø-

ring av fritidsbolig på 

gnr. 230 bnr. 76 

 

Anita Kleven 

 

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 

 

Ikke fullført.  Vedtaket 

sendt fylkesmannen til 

uttalelse. 

 

Ikke fullført. Behandles i 

bygningsrådet i oktober 
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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. 

 

 

BYRÅ 

 

12/51 

 

167/13 - reseksjonering, 

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. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/52 

 

Søknad om deling av 

eiendommen Eggen gnr. 

178 bnr. 3 - tilleggsareal 

til fritidseiendom 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 styringsverk-

tøy. 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

 

Ikke fullført.  

Vedtaket er påklaget, 

kommunen opprettholdt 

avslaget og klagen er 

oversendt FM for endelig 

behandling. 

 

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. 

 

 

Fullført.  

Statsskog har i brev til 

Fylkesmannen opplyst at 

klagen i overnevnte sak 

trekkes som følge at 

kjøpekontrakten er bort-

falt.. 

 

BYRÅ 

 

12/55 

 

Forslag til regulerings-

plan for Nedre Gulaker 

2, gnr. 263  bnr. 1 - 

Sluttbehandling 

 

Guri Conradi 

 

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

hold av plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for 

Nedre Gulaker 2 med følgende endring av plankartet: 

 Det vises byggegrense 20 m fra dyrka mark på aktuelle 

tomter 

På tomtene F1 og F6 vises byggegrense 40 meter fra eksiste-

rende hytter. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/56 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Øverlia 

gnr. 305 bnr.48 - 1. 

gangs behandling 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold 

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

ringsplan for Øverlia, gnr. 305 bnr. 48 legges ut til offentlig 

ettersyn og å sende det på lovbestemt høring. 

 

Før dette kan gjøres må plankartet endres som følger (vist i 

vedlagg 1): 

 

Fullført. 
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 Arealformålsgrense for bebyggelse og anlegg 
legges 4,0 m fra eksisterende bebyggelse.   

 Den viste parkeringsplassen i planens sørvestre del 
og veg fram til denne tas ut av planen.   

 Arealformål på den del av planområdet som ligger 
vest for atkomstvegen endres fra fritidsbebyggelse til 

næringsbebyggelse 

 

Reguleringsbestemmelsene endres i samsvar med endringene 

på plankartet. 

 

Prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 ansees ivaretatt. 

 

 

BYRÅ 

 

12/57 

 

305/48 Søknad om 

bruksendring og dispen-

sasjon fra kommunepla-

nens arealformål, LNFR 

- Bjørn Atle Hagen 

 

Eirin Berge 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, gir i medhold 

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

kommuneplanens arealdel, LNFR område i henhold til søk-

nad. Dispensasjonen gjelder inntil det foreligger et sluttvedtak 

i plansak knyttet til Øverlia, gnr. 305, bnr. 48 og senest inntil 

1.1.2014. Etter dette tidspunkt opphører den midlertidige 

dispensasjonen. 

 

Begrunnelsen for dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

er at fordelene synes større enn ulempene, da planarbeid for å 

sørge for at bruken av bygningene er i tråd med arealformål, 

er godt i gang. Det er også lagt vekt på at dispensasjonen ikke 

medfører at nye arealressurser tas i bruk. Hensynene bak 

lovens formålsbestemmelse og bestemmelsen det dispenseres 

fra, er vurdert å ikke bli vesentlig tilsidesatt da dispensasjonen 

kun gjelder for en kort periode. 

 

Det gis i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d 

tillatelse til midlertidig bruksendring av leiligheter i bygning 

oppført som leilighetsbygg. Det gis også midlertidig brukstil-

latelse for våningshus (bolig) til fritidsbolig. Tillatelse til 

bruksendring for nevnte 4 bruksenheter gjelder inntil det 

foreligger et sluttvedtak i plansak knyttet til Øverlia, gnr. 305, 

bnr.48 og senest inntil 1.1.2014. 

 

Videre gis det i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, jf. 

20-1, tillatelse til byggetiltak, oppføring av leilighetsbygg til 

fritidsbruk, på gnr. 305, bnr. 48 som omsøkt. TEK 07 er lagt 

til grunn for godkjenningen. Det gis lokal godkjenning for 

ansvarsretter som omsøkt og disse er gitt i henhold til SAK 10 

§ 13-5, jf. saksvurdering. Vilkår for byggetillatelsen er at det 

foreligger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jf. 

første avsnitt i vedtaket (dispensasjon gitt til 1.1.2014), eller 

at det innen nevnte dato foreligger en godkjent detaljregule-

ringsplan som viser at tiltaket er i tråd med arealformål.  

 

Prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/58 

 

241/88 Søknad om 

byggetillatelse for 

fritidsbolig i Skarvasso-

sen,  Morten Eriksen 

 

Eirin Berge 

 

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

og bygningslovens § 19-2 og gir dispensasjon fra regulerings-

bestemmelsene punkt 1.2.2, 1.2.3 og 1.4 i reguleringsplan for 

Skarvassosen hyttefelt, godkjent 25.01.10.  Tiltakets utfor-

ming og plassering gir en optimal løsning i forhold til tomtens 

beskaffenhet. 

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12, jf. § 7 er vurdert, men ikke 

tillagt vekt da området er regulert til fritidsbebyggelse så sent 

som i 2010 og naturmangfoldet antas ivaretatt i planarbeidet. 

 

 

Fullført. 
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BYRÅ 12/59 Klage på vedtak - deling 

av eiendommen Dørum-

sekra gnr. 210 bnr. 1, 

fradeling av tunet på 

Hornsetra 

Ragnhild 

Eklid 

Bygningsrådet kan ikke se at punktene i klagen fra Helge 

Dørum, datert 2.4.2012 om fradeling av 2 daa areal med tre 

bygninger på setereiendommen Hornsetra gnr. 210, bnr. 1 i 

Oppdal har frembragt vesentlige nye momenter. Bygningsrå-

det opprettholder sitt vedtak i sak 12/36. 

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.  

 

Klagen er ikke tatt til følge og oversendes Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

Ikke fullført. 

FM`s landbruksavd. 

stadfester kommunens 

avslag, avventer svar fra 

FM`s juridiske avdeling 

som skal ha en egen 

behandling av saken. 

 

BYRÅ 

 

12/60 

 

Søknad om dispensa-

sjon fra kommunepla-

nens arealdel for tilbygg 

til hytte  på gnr. 203 

bnr. 12 

 

Anita J. 

Kleven 

 

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker) gir i medhold 

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

grensen til Skarvatnet på gnr. 203 bnr. 12.  

 

Dispensasjonen gis fordi hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 

ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre vurderes fordelene 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, og at det ikke er funnet registre-

ringer av arter eller naturtyper som vil bli truet av tiltaket. 

Prinsippene 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. 203 bnr. 12 slik det er 

søkt om. Tiltaket kan forestås av tiltakshaver. 

 

Tiltakshaver orienteres om den generelle aktsomhetsplikten 

etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeiding-

en skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kultur-

minne), må arbeidet stanses og fylkeskommunens kulturavde-

ling varsles. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/61 

 

Søknad om dispensa-

sjon fra kommunepla-

nens arealdel for tilbygg 

til hytte på gnr. 203 bnr. 

39 

 

Anita J. 

Kleven 

 

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker) gir i medhold 

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

grensen til Skarvatnet på gnr. 203 bnr. 39.  

 

Dispensasjonen gis fordi hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 

ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre vurderes fordelene 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, og at det ikke er funnet registre-

ringer av arter eller naturtyper som vil bli truet av tiltaket. 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses dermed 

ivaretatt. 

 

Før tiltaket kan igangsettes må det foreligge en byggetillatel-

se. Søknad om byggetillatelse behandles administrativt så 

snart den er mottatt. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/62 

 

Delplan for idrett og 

fysisk aktivitet 2013 - 

2016.  Offentlig høring 

 

Kari S. 

Simonsen 

 

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

hold av plan- og bygningslovens § 11 - 14, jfr. § 11-1, 3. ledd, 

at Delplan for idrett og fysisk aktivitet datert 10.5.2012, 

legges ut til offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt høring. 

 

Fullført 
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BYRÅ 

 

12/63 

 

OASE i Drivdalen - 

søknad om fritak for 

gebyr i forbindelse med 

regulering av boligfelt i 

Tverrlina 

 

Arild Hoel 

 

Søknad datert 17.04.12. fra OASE i Drivdalen om fritak for 

gebyr i forbindelse med regulering av nytt boligfelt avslås. 

 

Avslaget begrunnes med at det ikke vil være i tråd med 

fastsatte retningslinjer å innvilge fritak. Videre vil et fritak 

danne presedens for lignende saker, noe som kan føre til 

betydelig tap av inntekter innenfor selvkostområdene plan, 

byggesak og oppmåling.  

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/64 

 

Erik Fagerhaug - søk-

nad om tillatelse til 

motorferdsel i utmark 

 

Arild Hoel 

 

1. I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift om motorferdsel i 

utmark, finner Oppdal kommune å kunne innvilge søknad 
datert 11.04.12. fra Erik Fagerhaug med inntil 5 

tur/retur pr. år for transport av funksjonshemmet, pro-

viant og utstyr til egen hytte med feste nr. 89. Tillatelsen 
gjelder i perioden 2012 – 2015 på følgende vilkår:   

 

- ATV med reg. nr. VT 5242 skal benyttes. Eventuell 

endring av reg.nr. skal meldes Oppdal kommune. 
- Tillatelsen gjelder etter følgende kjørerute: P-plass Sæ-

terfjellet - etablert kjørespor fram til hytte med feste nr. 

89 
- Fører av ATV er: Erik Fagerhaug 

- Transporten skal utføres i tidsrommet 15.06. - 15.09. 

- Kjørebok leveres / sendes Oppdal kommune hvert år 
etter endt sesong. 

- Transporten skal for øvrig skje på de vilkår som er tatt 

inn i kjørebeviset. 

 

Dersom hytta selges i løpet av dispensasjonsperioden opphø-

rer dispensasjonen fra det tidspunkt ny eier overtar. 

 

Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/67 

 

Detaljreguleringsplan 

for Oppdal kirke og 

gravplass 

 

Jan Kåre 

Husa 

 

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker, vedtar i 

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

Detaljreguleringsplan for Oppdal kirke og gravplass legges ut 

til offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt høring. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/68 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Vognill 

boligområde, Gnr/Bnr. 

233/1, 236/1 og 237/1 - 

1. gangs behandling 

 

Jostein 

Kongsvik 

 

Alt. 1: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar byg-

ningsrådet, det faste utvalg for plansaker, å legge forslag til 

detaljreguleringsplan for Vognill boligområde ut til offentlig 

ettersyn og å sende det på lovbestemt høring.  

Planen legges ut slik den er utarbeidet og framlagt 

30.03.2012. 

 

Alt. 2: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar byg-

ningsrådet, det faste utvalg for plansaker, å legge forslag til 

detaljreguleringsplan for Vognill boligområde ut til offentlig 

ettersyn og å sende det på lovbestemt høring.  

 

Før dette gjøres må følgende endringer i planforslaget foretas:  

 

På plankartet: 

1. Langs plangrensen mot nordøst vises et 10 meter bredt 

belte med formålet Grønnstruktur - vegetasjonsskjerm. 

Tomtene B6 - B14 og mellomliggende friområdet redu-
seres tilsvarende.   

   

2. Tomtene B9, B27 og B45 tas ut  

 

 

Fullført 
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3. Det opprettes nærlekeplasser med minimum bredde på 
10 meter og krav til minimumsareal: 

a. L1 med 300 m2 av tomt B29, lekeplassen skal 

grense til annen veggrunn 
b. L2 med 300 m2 av tomt B42 

c. L3 med 400 m2 av tomt B38 

d. L4 med 525 m2 av tomt B33 

 

4.  Det skal avsettes turveger (Grønnstruktur - friområde) 

med 4 meters bredde fra annen veggrunn og fram til le-

keplassene L2, L3 og L4. Disse lekeplassene skal ha at-

komst fra to kanter.  

     

5.  Lekeplass mellom tomt B56 og B36 omgjøres til en bo-

ligtomt  

   

6. Tomtene deles i fire felt med påskrift  

Felt- A, B, C og D med følgende inndeling og   påskrift: 

 

a.   Felt A omfatter tomtene B1-B8, B28, B29 og B60 som 

endres til A1-A11 

b.   Felt B omfatter tomtene B22-B26, B41-B44, B53 

og B54 som endres til B1-B11 

c.   Felt C omfatter tomtene B17-B21, B37-B40, B50-

B52, B57-B59 som endres til C1-C15 

d.   Felt D omfatter tomtene B10-B16, B30-B36, B46-

49, B55 og B56 som endres til D10-21 

 

7. Avkjørsel inn på samtlige tomter  

         vises med juridisk punkt for avkjørsel  

 

8.   Vegstrekning mellom tomt B5 og B9 tas ut sammen med 

tilliggende gangveg og annen veggrunn.  Arealet vises 

som Grøntstruktur-friområde.  

  

I bestemmelsene: 

1. Det gjøres nødvendige opprettinger som følge av end-

ringene på plankartet  

  

2. Det opprettes en ny rekkefølgebestemmelse under § 3: 

"50 % av tomtene i påbegynt felt (A, B, C, D) skal være 

bebygd med boliger før det gis tillatelse til utbygging av 
boliger i neste felt." 

 

3. Under punkt 6.1 tas følgende setning ut: "Det tillates 

ikke permanent installasjoner i friområdene". I stedet 

tilføyes følgende: "Området kan opparbeides og tilrette-
legges med installasjoner for lek, og som sosial møte-

plass."   

 

4. Punkt 5.2.1 endres til: "Område skal være tilknyttet 
Vognill vannverk og kommunalt avløpsnett. Avløpsnettet 

skal følge normalreglementet for sanitærabonnementer i 

Oppdal kommune." 

 

Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses dermed å 

være i varetatt. 

 

 

BYRÅ 

 

12/69 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Brenden 

Søndre boligområde, 

gnr.19 bnr.1 - 1. gangs 

behandling 

 

Jostein 

Kongsvik 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 legges forslag 

til detaljreguleringsplan for Brenden Søndre boligområde ut 

til offentlig ettersyn og sendes på høring. Dette etter at det er 

gjort følgende endringer på plankartet: 

- Planområde flyttes sørover slik at fulldyrka jord kom-

mer utenfor planområde ihht. markslaggrensene på AR5 
i kartgrunnlaget  

- Området avsatt til grønnstruktur vest i planområdet 

 

Fullført 
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reduseres slik at det kun utgjør en forlengelse av plan-
området i samme bredde som tilgrensende tomte- og 

veiareal 

 

Ved å ta generelle miljøhensyn ved utbygging av Brenden 

Søndre boligområde vil både naturmiljøet og landskapsverdier 

kunne i varetas. Prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8 - 12 

anses ivaretatt. 

 

 

BYRÅ 

 

12/70 

 

Søknad om endring av 

detaljreguleringsplan 

for Klettstølen hytteom-

råde, gnr. 201 bnr. 2 - 

planavklaring 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker tilrår at det kan 

igangsettes planarbeid etter plan- og bygningslovens § 12-8 

med sikte på endring detaljreguleringsplan for Klettstølen 

hytteområde vedtatt i bygningsrådet 05.11.2007 slik det er 

søkt om.  Planen må vise byggegrense på 40 m fra eksisteren-

de bebyggelse, og atkomst til tomta må ikke avskjære friom-

rådet langs atkomstvegen.  Planområdet må utvides slik at 

areal for felles avløpsanlegg og borebrønner blir liggende 

innenfor plangrensa. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/73 

 

Detaljreguleringsplan 

for Stuggulia hyttegrend 

(tidligere Letom hytte-

grend) gnr. 317 bnr. 58 

og 59 - sluttbehandling 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold 

av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for 

Stuggulia hyttegrend (tidligere kalt Letom - Nedre hytte-

grend), gnr. 317 bnr. 58 og 59. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/74 

 

Detaljreguleringsplan 

for del av Gorsetgrenda 

hytteområde, gnr. 295 

bnr. 1 - sluttbehandling 

 

Arild Hoel 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold 

av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for 

del av Gorsetgrenda hytteområde, gnr. 295 bnr. 1 (områdene 

E1 - E 3). 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/75 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Minilldal-

såsen, gnr.196 bnr.4 - 

Sluttbehandling 

 

Jostein 

Kongsvik 

 

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

hold av Plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulerings-

plan for Minilldalsåsen, Gnr.196 Bnr.1, datert 26.1.2012. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/76 

 

Detaljreguleringsplan 

for Skinset-Furunes 

hytte-område, gnr. 177 

bnr. 1 og 4. Sluttbe-

handling 

 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold 

av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for 

Skinset-Furunes. 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/77 

 

Bygging av landbruks-

veg - avlingsveg til 

Bortreet 

 

Arild Hagen 

 

1. Med hjemmel i ”Forskrift om planlegging av veier til 

landbruksformål” fastsatt av Landbruksdepartementet 

den 20. des 1996 med hjemmel av lov av 21. mai 1965 
om skogbruk og skogvern (skogbruksloven) og §3 og 11 

i lov av jord av 12. mai 1995 nr 23 (jordlova), gis Rei-

dun S. Stølen tillatelse til å bygge avlingsvei til Bortreet 
i henhold  til søknad dat 25.08.10. 

 

2. Følgende vilkår gjelder: 

         -    Eier av Stølen gnr. 67 bnr. 1 må være enig i den 

praktiske utførelsen av tiltaket på sin eiendom før arbei-

det kan settes i gang. 

 -    Det må ikke skje gravearbeid i selve elveløpet ut 

over fjerning av større steiner. Likeledes må nedkjøring-

en til elva lages slik at ikke strømmen ved elvebredden 

endres og fører til graving. 

 -    Før arbeidet med tiltaket i og ved elva er ferdig skal 

kommunen kontaktes. 

-    Dersom det under arbeidet med veien skulle dukke 

opp noe som kan være spor etter eldre utnyttelse av ut-

 

Fullført.  

Søker er underrettet om 

vedtaket. 
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marka, skal arbeidet stanses og Sør Trøndelag fylkes-

kommune varsles. 

- Byggingen skal være fullført innen tre år. 

 

 

BYRÅ 

 

12/78 

 

83/29 Klage på avslått 

dispensasjonssøknad - 

Anne og Torstein Tande 

 

Vegard 

Kilde 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, ser at klagen 

har frembrakt momenter som skulle tilsi at vedtaket av 19. 

mars 2012 sak nr 12/37 bør omgjøres. 

 

Bygningsrådet gir i medhold av Plan- og bygningslovens §19-

2 dispensasjon som omsøkt. 

 

Etter en samlet vurdering finner bygningsrådet at fordelen 

med dispensasjonen er klart større enn ulempen. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/79 

 

39/8 Søknad om dispen-

sasjon fra kommunepla-

nens arealdel, og bruks-

endring, Mikael Hoel 

 

Eirin Berge 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker, gir i medhold 

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

planens arealformål, LNF(R) i henhold til søknad. Begrunnel-

sen for dispensasjonen er at omsøkte dispensasjon ikke vil 

tilsidesette hensynet til bestemmelsen, men bidra positivt til 

landbruksvirksomhetene i området.  Samtidig vil eksisterende 

bygningsmasse få en alternativ bruk. Dette anses positivt ut 

fra ressurs- og samfunnshensyn.  

 

Bygningsrådet gir i medhold av plan- og bygningsloven § 20-

1 bokstav d, tillatelse til bruksendring fra landbruksbygning 

til verkstedsbygning i henhold til søknad.  

 

Følgende vilkår gjelder:  

1. Bruksendring skal ikke medføre omdisponering av dyr-

ka mark eller ulemper for tilgrensende jordbruksareal. 

2. Farlig avfall som oppstår i forbindelse med virksomhe-

ten skal håndteres og oppbevares forsvarlig. Det skal 

treffes nødvendige tiltak for å unngå fare for forurens-
ning eller skade på mennesker eller dyr. 

 

3. Aktuell krav gitt i byggeteknisk forskrift (TEK10) gjel-

der for bruksendring av bygning. 

 

Naturmangfoldlovens § 7, jf. §§ 8-12 er vurdert, jf. saksvur-

deringen. Bygningsrådet finner at tiltaket ikke vil medføre 

konsekvenser for naturmangfoldet. 

 

 

Fullført 

 

BYRÅ 

 

12/80 

 

Klage på vedtak - 

søknad om deling av 

eiendommen Eggen 

gnr.178 bnr. 3 -

tilleggsareal til fritidsei-

endom gnr. 178 bnr. 25 

 

Ragnhild 

Eklid 

 

Bygningsrådet kan ikke se at anførslene i klagen datert 

13.03.2012 fra Karl Inge Schølset har         frembrakt nye 

momenter, og opprettholder sitt vedtak i sak 12/52. 

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

Klagen er ikke tatt til følge, og saken oversendes Fylkesman-

nen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført. 

Avventer svar fra FM. 

 

BYRÅ 

 

12/81 

 

Klage på vedtak - 

søknad om dispensasjon 

fra kommuneplanens 

arealdel - deling av 

eiendommen Lo gnr. 47 

bnr. 2 

 

Ragnhild 

Eklid 

 

Bygningsrådet viser til befaring av 21.05.12 og finner å kunne 

ta klagen til følge. 

Tillatelsen gis fordi det omsøkte areal ikke er dyrkbar mark 

og at fordelene er klart større enn ulempene. 

 

Dispensasjon gis etter Plan- og bygningslovens § 19-2 tillatel-

se til deling gis i medhold av Jordlovens § 12 og Plan- og 

bygningslovens § 20-1. 

 

 

Fullført. 
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BYRÅ 

 

12/82 

 

Opprettelse av ny 

festegrunn, Drivstua 

utmåling gnr 60 bnr 1 - 

Bekkelægeret 

 

Gro Aalbu 

 

Bygningsrådet gir med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 

20-1 og Jordlovens § 12, Statskog SF tillatelse til feste av 5,9 

da tomt til bygninger og inngjerda beiteareal, fra Drivstu-

utmålet gnr 60 bnr 1 som vist i kart.  

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.  

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/83 

 

Søknad om deling av 

eiendom gnr. 316 bnr. 

18 - fradeling av eksis-

terende fritidsbolig 

 

Gro Aalbu 

 

Bygningsrådet gir med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 

20-1 og Jordlovens § 12, tillatelse til fradeling av 0,92 da tomt 

til eksisterende fritidsbebyggelse på gnr 316 bnr 18, Nedre 

Fagerhaug, som vist i kart. 

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/84 

 

Søknad om deling av 

eiendom gnr 245 bnr 1 - 

Thyve 

 

Gro Aalbu 

 

Bygningsrådet gir med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 

20-1 og Jordlovens § 12, tillatelse til fradeling av ca 0,26 da 

fra Thyve gnr 245 bnr 1 som tilleggsareal til eiendom Skogli 

gnr 245 bnr 20, som vist i kart. 

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/85 

 

Søknad om konsesjon 

på erverv av eiendom 

gnr 68 bnr 22 - Vam-

mervold 

 

Gro Aalbu 

 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir med hjemmel i 

konsesjonslovens § 2, Svein Henrik Risan konsesjon på 

erverv av eiendommen gnr. 68, bnr. 22. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/86 

 

Søknad om deling av 

eiendommen Aalbu gnr. 

178 bnr. 1- tillleggsareal 

til boligtomt gnr. 187 

bnr. 20 

 

Ragnhild 

Eklid 

 

Bygningsrådet viser til Jordlovens §9 og §12 og gir ikke 

tillatelse til fradeling av 246 m² fulldyrka jord med formål 

tilleggsareal til boligeiendom gnr. 187, bnr. 20. 

 

Avslaget begrunnes med et strengt jordvern der all dyrka og 

dyrkbar jord skal brukes til matproduksjon. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/87 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Høgmo 

nedre - 1. gangs be-

handling 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold 

av plan- og bygningslovens § 12-11, jf. § 12-10 å legge 

forslag til detaljreguleringsplan for Høgmo nedre ut til offent-

lig ettersyn og å sende det på lovbestemt høring. 

 

Før dette kan skje må følgende endringer foretas i regule-

ringsbestemmelsene: 

 

Bestemmelsene under punkt 2.3 Helse, miljø og sikkerhet tas 

ut.  Øvrige bestemmelser gis fortløpende ny nummerering. 

 

Bestemmelse 2.2.1 endres som følger: Det skal sammen med 

byggesøknad godkjennes utomhusplan for ubebygd del av 

tomta,  og i tillegg del av felles friområde G1 tilsvarende min. 

25 m2 pr. boenhet i målestokk 1:500.  Utomhusplanen skal 

vise opparbeiding av uteoppholdsarealer, beplanting, møble-

ring, eventuell terrengmessig behandling, av- og påles-

sing/lagerareal og parkering. 

Bestemmelse 2.4.1 endres som følger: For alle boenheter som 

oppføres i planområdet skal totalt uteoppholdsareal innen 

den enkelte eiendom pr. boenhet utgjøre min. 25 m2 på egen 

eiendom og 25 m2 i felles friområde G1. Uteoppholdsarealer 

er de deler av tomta som er egnet til formålet og som ikke er 

bebygd eller avsatt til kjøring og parkering.  Overbygd del av 

terrasser og takterrasser regnes som oppholdsareal. 

Til bestemmelse 2.5.1 Første setning tas ut. Bestemmelsen 

 

Fullført. 
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tilføyes følgende: I B1 tillates oppført boligbebyggelse i 3 

etasjer med maks. mønehøgde 12 m og maks gesimshøgde 11 

m målt over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

I bestemmelse 2.5.2 endres begrepet byggehøyde til møne-

høgde/gesimshøgde. 

 

Siste setning i bestemmelse 2.6.1 endres til: Mindre bygninger 

på maks. 15 m2 og installasjoner som søppelskur, sykkelstativ 

etc. tillates oppført utenfor byggegrensene.  

 

Ny bestemmelse 2.6.2 tas inn: Kommunen skal ved behand-

ling av byggemelding påse at bebyggelsen får en god form og 

materialbruk, og at bygninger i samme bygningsflukt eller 

gruppe får en harmonisk utforming og fargebruk. 

 

Første setning i bestemmelse 2.7.1 tilføyes: i garasje. 

 

Det må tas inn bestemmelser som viser hvem V1 og V2 samt 

parkeringsplassene P1, P2 og P3 skal være felles for. 

 

Bestemmelse 2.8.1 foreslås erstattet med: Eksisterende av-

kjørsel fra Høgmovegen på gnr. 280/68 skal stenges før 

brukstillatelse til nytt bygg i B2 kan gis. 

 

Ny bestemmelse 2.8.2 tas inn: V2 med tilhørende trafikkarea-

ler kan bygges etappevis.  Dette skal avklares i forbindelse 

med søknad om tiltak.  Opparbeiding og ferdigstilling i sam-

svar med slik avklaring skal være gjennomført før brukstilla-

telser kan gis. 

 

Ny bestemmelse 2.8.3 : Min. 25 m2 uteoppholdsareal pr. 

boenhet skal opparbeides og ferdigstilles i felles friområde 

G1 før brukstillatelse kan gis. 

 

Under bestemmelse 3.1 og 4.1 må kommuneplanens bestem-

melse om min. % BYA tas inn. I 5.1 må 40 % BYA tas inn. 

 

Ny bestemmelse 4.2 tas inn: Etasje på gate plan skal nyttes til 

næringsformål.   

 

Ny bestemmelse 5.2 tas inn: Etasje på gate plan skal nyttes til 

næringsformål.  Dette gjelder bebyggelse med inngangsfasa-

de mot Aunevegen. 

 

På plankartet må følgende endringer foretas: 

Byggegrensene må omslutte byggearealene.  Fortau langs 

Høgmovegen reguleres i minimum 3 m. bredde på hele strek-

ningen innenfor planområdet. 

 

Planforslaget berører ikke "naturmangfold" slik dette er 

definert i naturmangfoldlovens § 3. 

 

 

BYRÅ 

 

12/88 

 

Forslag til detaljregule-

ringsplan for Ekra 

hyttegrend - 1. gangs 

behandling 

 

Guri Conradi 

 

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold 
til plan og bygningslovens § 12-11, jf. § 12-10 å legge forslag 

til detaljreguleringsplan for Ekra hyttegrend ut til offentlig 

ettersyn og å sende det på lovbestemt høring.  Før dette gjøres 
tas etasjeantall ut av reguleringsbestemmelse 1.3.  Til regule-

ringsbestemmelse 4.1 tilføyes følgende: Området tillates ikke 

gjerdet inn". 

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 ansees ivaretatt. 

 

 

Fullført. 

 

BYRÅ 

 

12/89 

 

Kommuneplanens 

 

Arild Hoel 

 

1. Bygningsrådet viser til saksinnledningen og støtter råd-

 

Ikke fullført. 
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arealdel - oppretting av 

tekniske feil i kartet 

mannens vurdering av at det ikke har vært kommunesty-
rets hensikt å endre arealformål i de nevnte tilfellene, 

men at endringene skyldes feil ved den digitale framstil-

lingen av kommuneplanens arealdel. 

 

2. Bygningsrådet ber om de avvikene som er nevnt i saks-

innledningen blir rettet opp. 

 

3. Bygningsrådet samtykker i at rådmannen fortløpende 
retter opp tilsvarende avvik dersom slike skulle bli opp-

daget i forbindelse med enkeltsaksbehandling. Det forut-

settes at kommunestyret ikke har hatt til hensikt å endre 
arealformålet i forbindelse med behandling av kommune-

planens arealdel for 2010 - 2021.  

 

4. Slike opprettinger skal gjøres kjent for bygningsrådet og 

kommunestyret som referater.  Bygningsrådet forutsetter 
at opprettingene dokumenteres i kommuneplanen. 

 

 

BYRÅ 

 

12/90 

 

Bygging av landbruks-

veg - Tandseterveien 

 

Arild Hager 

 

1. Med hjemmel i ”Forskrift om planlegging av veier til 

landbruksformål” fastsatt av Landbruksdepartementet den 

20. des 1996 med hjemmel av lov av 21. mai 1965 om 
skogbruk og skogvern (skogbruksloven) og §3 og 11 i lov 

av jord av 12. mai 1995 nr 23 (jordlova), gis Olaf Solberg 

og Kristin Tande Solberg tillatelse til å bygge Tandseter-
veien i henhold til søknad dat 27.02.2012. 

2. Følgende vilkår gjelder: 

- Før igangsetting skal Oppdal Bygdealmenning ha god-

kjent byggingen. 

- Veien skal følge dagens kjørespor. 

- Byggingen av veien skal skje med minst mulig inngrep i 

terrenget. Masser til oppbygging av veien skal ikke tas 

nær veien, men tilkjøres fra godkjent massetak. De første 

50 meterne fra Orkelsjøveien (unntatt 10 meter i starten) 

og de to fuktige partiene nærmere setra, skal bygges opp 

med tilstrekkelig tilkjørt samfengt masse lagt på fiberduk.  

- Når bygging er igangsatt skal kommunen kontaktes for 

befaring. 

- Byggingen skal være fullført innen tre år. 

- Dersom det under arbeidet med veien skulle dukke opp 

noe som kan være spor etter eldre utnyttelse av utmarka, 

skal arbeidet stanses og Sør Trøndelag fylkeskommune 

varsles. 

- I starten av veien skal det settes opp et godkjent skilt som 

sier at kjøring på veien ikke er tillatt, unntatt kjøring i 

næring. 

3. Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet 

i området og konsekvensene av tiltaket, og ut fra en sam-

let vurdering vil ikke traktorveien påføre naturmiljøet 

større negative følger. Prinsippene i Naturmangfoldslo-
ven §8-12 anses som ivaretatt. 

 

 

Fullført. 

Vedtaket er oversendt 

søker. 

 

 

BYRÅ 

 

12/91 

 

Rune Fjelldal Hammer-

strøm - søknad om 

tillatelse til bruk av 

traktor i forbindelse 

med materialtransport 

 

Arild Hoel 

 

1. I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift om bruk av motor-

kjøretøyer i utmark gis Rune Fjelldal Hammerstrøm tilla-

telse til å benytte traktor for transport av materialer til 
egen hytte med feste nr. 090, og til hytte med feste nr. 

219 tilhørende Ludvik Killingberg. Tillatelsen gjelder 

strekningen Sæterfjellet - Tjønnglupen. 
2. Tillatelsen gjelder 1 tur/retur i tidsrommet 15.07. - 31.08. 

2012, og gis på samme vilkår som Dovrefjell nasjonal-

parkstyre har gitt i sak 092-2012.  
3. Fører av kjøretøyet er Hans Snøve.  

 

 

Fullført. 
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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 kommu-

nens frie inntekter og at styrkingen be-

nyttes på en slik måte at læringsresulta-

tene blir best mulig. 

 

3. Selv om nyankomne minoritetsspråklige 

elevenes rettigheter kan leses inn i den 
allmenne retten til tilpasset undervisning, 

vil Oppdal kommune støtte forslag til 

lovendring slik det fremkommer i hø-
ringsnotatet. Det er viktig å lovfeste og 

formalisere innføringstilbudet til nyan-

komne minoritetsspråklige elever for å 
sikre denne elevgruppens rettigheter mer 

eksplisitt og forpliktende overfor skole-

eier. 

       Oppdal kommune slutter seg derfor til 

forslag om endringer som klargjør at skoleei-

er velger hvordan særskilte innføringstilbud 

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 det-

te synes å være en tydeliggjøring av 
denne elevgruppens rettigheter og sko-

leeiers plikter overfor elevgruppen. 

 

 

Høringsuttalelsen fra 

driftsutvalget er over-

sendt til Kunnskaps-

departementet. 

 

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 Haltdalen 

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 Holtålen, Midtre 

Gauldal, Røros, Rennebu og Oppdal har tatt 

initiativ for å få utsatt nedleggelsen, og at 

saken tas opp til ny behandling som en 

integrert del av saken om samordning av 

spesialisthelsetjenesten i fjellregionen. 

 

 

Ikke fullført. Vedtak om 

framtidig løsning ikke 

foretatt. Av faglige 

hensyn har vi takket nei 

til mulighetsstudie som 

skulle vurdere kommunal 

drift av Haltdalen. Struk-

turelle endringer har 

skjedd mht poliklinikk og 

samarbeid med kommu-

nen. 

 

DRUT 

 

12/4 

 

Fosterhjemsplan for Oppdal 

og Rennebu for 2012-2013 

 

Ivar Bøe 

 

Plan for organisering av fosterhjemsarbeidet 

for barneverntjenesten for Oppdal og Renne-

bu for 2012 og 2013 vedtas med disse tilføy-

elsene: 

5.3 3.avsnitt : Det er viktig med muligheter 

for kursing og økonomisk dekning til dette 

uansett hvilken kommune fosterbarnet kom-

mer fra. 

5.3 siste avsnitt: Det er viktig at fosterforeld-

re i størst mulig grad møter saksbehandlere 

og tilsynsførere de er blitt kjent med. 

 

Fullført 

 

Fosterforeldre som 

Oppdal/Rennebu har 

ansvaret for, har fått 

ønsket kursing 

 

Fast saksbehandler 

praktiseres 
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Driftsutvalget ønsker fortsatt politisk behand-

ling av fosterhjemsplanen. 

 

 

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 inne-

værende 

valgperiode t.o.m. 2015. 

 

Fullført 

 

DRUT 

 

12/6 

 

Høringsuttalelse om NOU 

2012:1 Til barnas beste - ny 

lovgining for barnehagene 

 

Ingeborg Sætrom 

 

Driftsutvalget støtter barnehagestyrernes 

uttalelse. En forutsetning vil være økte 

offentlige overføringer. 

 

 

Fullført. 

Høringsuttalelsen over-

sendt Kunnskapsdepar-

tementet. 

 

DRUT 

 

12/8 

 

Driftsrapporter 2011.  

Oppdal Sentrum Vannverk 

og Oppdal Miljøstasjon 

 

Thorleif Jacobsen 

 

Driftsrapport 2011 for Oppdal Sentrum 

Vannverk tas til etterretning. 

Driftsrapport 2011 for Oppdal Miljøstasjon 

tas til etterretning. 

 

 

Fullført. 

 

DRUT 

 

12/9 

 

Svar på klage på beregning 

av offentlig tilskudd 2012 - 

Grønmyr Barnehage Bren-

nan AS 

 

Johan Jensen 

 

Ved etterkalkulasjon av satsene for 2012, når 

regnskapet for dette året skal avlegges, vil 

Oppdal kommune sørge for at feilberegning-

ene av satsene i pkt. 6, summering av kapi-

talkostnadene, bli rettet opp. 

Klage på forhold utover dette gis ikke med-

hold. Saken oversendes Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 

 

 

Ikke fullført. 

Saken er ikke ferdigbe-

handlet hos fylkesman-

nen. 

 


