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Kommuneregnskapet 

 

Hovedtall 

Ved utgangen av 2. tertial viste regnskapet et negativt 

netto driftsresultat på 14,8 mill. Dette var 2,5 mill sva-

kere enn på samme tidspunkt i fjor. Så langt i året er det 

budsjettert med et negativt driftsresultat på 17,6 mill.  

I forhold til samme tidsrom i fjor økte driftsinntek-

tene med 5,1 mill (1,6 %), mens driftsutgiftene økte 

med 8,5 mill (2,7 %). Så langt i året hadde kommunen 

en netto finansutgift på 11,4 mill mot 9,8 mill i perio-

debudsjettet og 12,3 mill for ett år siden. Avviket i 

forhold til budsjett skyldes periodisering. 

Det var påløpt 22,3 mill i investeringsutgifter ved 

utgangen av 2. tertial, mot 27,7 mill på samme tids-

punkt i fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 344,3 

mill, mot 347,9 mill ved siste årsskifte og 342,2 mill for 

1 år siden. Den samlede beholdningen av likvide midler 

utgjorde 91,4 mill mot 107,0 mill ved årsskiftet og 97,6 

mill for 1 år siden. 

 

 

Særskilte risikoforhold  

 Resultatanslaget for forvaltning av Drivarettigheten 

er allerede nedjustert til 0. Med vedvarende lave 

kraftpriser er det betydelig risiko for et negativ for-

valtningsresultat. 

 På grunn av stagnasjonen i norsk økonomi er det 

stor usikkerhet ved skatteanslaget. 

 

Marginene mellom inntekter og utgifter lå allerede i 

opprinnelig budsjett godt under forsvarlighetsnivået. 

Justeringene etter 1. tertial svekket balansen ytterligere, 

og vi måtte ty til avdragsutsettelser for å finne inndek-

ning. 2. tertial har ikke gitt noen vesentlige endringer av 

den økonomiske situasjonen.  

 Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap i fjor  

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

Driftsinntekter:   

  Brukerbetalinger 9 097 837 8 856 592 9 696 757 

Andre salgs- og leieinntekter 38 514 885 37 314 457 36 756 995 

Overføringer med krav til motytelse 27 996 237 17 171 892 29 139 449 

Rammetilskudd 134 706 405 131 321 410 133 057 566 

Andre statlige overføringer 8 465 581 6 894 100 7 055 552 

Andre overføringer 1 318 231 770 000 1 835 251 

Skatt på inntekt og formue 87 663 502 87 093 930 85 316 660 

Eiendomsskatt 10 628 947 10 650 000 10 447 627 

Sum driftsinntekter 318 391 624 300 072 381 313 305 858 

Driftsutgifter:    

Lønnsutgifter 160 598 892 154 386 143 155 857 901 

Sosiale utgifter 33 964 052 32 624 999 32 163 025 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 46 171 782 43 276 781 45 428 597 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 50 086 601 48 837 364 47 396 330 

Overføringer 35 602 471 33 483 233 36 754 390 

Avskrivninger 0 0 0 

Fordelte utgifter -4 632 326 -4 708 500 -4 332 770 

Sum driftsutgifter 321 791 472 307 900 020 313 267 473 

Brutto driftsresultat -3 399 848 -7 827 638 38 385 

Finansinntekter:    

Renteinntekter og utbytte 5 757 715 5 620 496 5 782 554 

Mottatte avdrag på utlån 136 000 33 332 162 146 

Sum eksterne finansinntekter 5 893 715 5 653 828 5 944 700 

Finansutgifter:    

Renteutgifter og låneomkostninger 6 723 517 6 199 666 7 037 417 

Avdrag på lån 10 549 888 9 182 348 10 150 637 

Utlån 28 942 53 332 1 054 196 

Sum eksterne finansutgifter 17 302 347 15 435 346 18 242 250 

Resultat eksterne finanstransaksjoner -11 408 632 -9 781 518 -12 297 549 

Motpost avskrivninger 0 0 0 

Netto driftsresultat -14 808 480 -17 609 156 -12 259 164 
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Finansforvaltningen 
 

I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav 

risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finans-

resultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mu-

lighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoekspone-

ring. 

 

Låneforvaltningen 

Samlet lånegjeld ved utgangen av tertialet var på 344,3 

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 39,8 % knyttet til den 

korte pengemarkedsrenten, og 60,2 % til fastrentebe-

tingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til 

sammen 85,0 mill. Det største enkeltlånet som er knyt-

tet til fast rente utgjorde 10,0 % av låneporteføljen. Den 

veide gjenstående rentebindingstiden var på 1,80 år. 

I 2. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på 

2,96 % mot 2,98 % i 1. tertial. I budsjettet er det lagt til 

grunn 2,95 %. Ved utgangen av tertialet lå gjennom-

snittsrenten på 2,98 %. 

Det har ikke blitt tatt opp nye lån i tertialet. Ingen av 

de eksisterende lånene har blitt refinansiert. 

 

Likviditetsforvaltningen 

Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertia-

let utgjorde 91,4 mill. Kommunen hadde ingen plasse-

ringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det 

ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til 

disse markedene. 

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2. tertial var 

rundt 100,6 mill, og så langt i året 96,8 mill. Av dette 

utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives på fonde-

ne selv rundt 28 mill. Midler i hovedbanken forrentes 

etter 3 mnd NIBOR med et påslag på 1,3 %, og med 

kvartalsvis kapitalisering. 3 mnd NIBOR lå ved utgang-

en av tertialet på 1,13 %, i tertialet 1,32 %, og for året 

så langt rundt 1,30 %. Dette tilsier en gjennomsnittlig 

innskuddsrente på rundt 2,6 % så langt i året. I budsjet-

tet er det forutsatt 3,0 %. Hovedbankforbindelsen har 

varslet at de vil reforhandle innskuddsmarginen med 

hjemmel i en avtaleklausul om bankens rammebetingel-

ser.

 

 

Kraftforvaltningen 
 

Oppdal kommune disponerer et konsesjonskraftvolum 

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

12 GWh i tilleggskraft i forhold til konsesjonskraftdelen 

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

børsår utgjør rundt 61 GWh. I 2015 selges ca 10 GWh 

til en fastpris på 29,0 øre/KWh, mens resten følger 

spotprisen på elektrisk kraft. 

For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt 

fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2015 er fastsatt 

til 10,60 øre/KWh. Uttakskostnaden for Drivarettighe-

ten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost. En tvist om 

hvordan selvkost skal beregnes er under rettsbehand-

ling. 

 

Kraftprisene 

Den gjennomsnittlige spotprisen for 2. tertial i vårt 

prisområde ble 15,3 øre/KWh, mot 23,9 øre/KWh i 

samme tidsrom i fjor. For Drivarettigheten ble det opp-

nådd en gjennomsnittspris på 17,3 øre/KWh i 2. tertial. 

Så langt i året er det oppnådd en gjennomsnittspris på 

22,9 øre/KWh for rettigheten.  

 

Uttakskostnad for Drivarettigheten  

For uttaket av kraft har det for 2. tertial blitt betalt a-

kontoregninger på 1,58 mill. I følge TrønderEnergi sine 

budsjetterte kostnader for Driva kraftverk vil vi i 2015 

bli belastet med 7,8 mill for uttaket. Av dette utgjør den 

omtvistede grunnrenteskatten 2,8 mill. 

 

Uttaksvolum - Drivarettigheten 

I 2. tertial utgjorde Drivarettigheten 8,8 GWh, mot 8,4 

GWh i 2014 og 5,4 GWh i 2013.  Så langt i året er det 

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

2013. Med en normal nedbørsmengde i resten av året 

kan det neppe forventes et større årsuttak enn 30-35 

GWh.  

 

Samlet forvaltningsresultat 

Nettoresultatet fra kraftforvaltningen ble opprinnelig 

budsjettert med 7,34 mill, - hvorav 4,36 mill var knyttet 

til Drivarettigheten. På grunn av lave kraftpriser og 

uttaksvolum ble sistnevnte nedjustert til 0-resultat i 

årets første budsjettregulering. I 2. tertial har kraftprise-

ne blitt ytterligere svekket. Det er derfor sannsynlig at 

resultatet fra kraftforvaltningen blir enda svakere enn 

sist anslått.
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Sykefravær 
 

 
 

I 2. tertial ble sykefraværet 6,7 %, og for året til og med august ligger vi på 7,5 %. Så langt i året i fjor var fraværet til 

sammenligning 7,2 % og i 2013 6,9 %.  Målsetningen for 2015 er å komme under 6,0 %. På bakgrunn av resultatet så 

langt synes ikke dette å være helt realistisk, men man merker seg den positive utviklingen så langt i året. 

 

 

 

 

 

 

 

Stab og støtte  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonssjef Ingrid Lien

 
 

 

Nøkkeltall for støttetjenesten 

  
2012 2013 2014 

Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 21 495 20 604 21 964 22 722 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 2 446 2 485 906 875 

Fast ansatte  36 29 30 30 

Faste årsverk  26,11 25,47 24 24 

Andre nøkkeltall om enheten: 
    

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

Antall behandlede politiske saker 350 299 321 320 

Databrukere administrasjonsnett 780 750 750 750 

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

Besøk pr mnd på hjemmeside  10 685 11 500 12 000 12 000 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

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

Informasjon 4,8     4,8 

Tilgjengelighet og respons 4,9     4,9 

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

Servicetorget:         

Informasjon og service (bruker)       5,0 

Informasjon og service (inntrykk)       4,6 

De internettbaserte tjenestene (bruker)       4,6 

De internettbaserte tjenestene (inntrykk)       4,6 

Utviklingsenheten:         

Utvikling av kommunesenteret       4,5 

Utvikling av tettsteder/boområder       4,0 

Næringsutvikling       4,5 

Ivaretaking av friluftsområder       4,8 

Leke- og aktivitetsområder       4,6 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Oppetid data  99,90 % 99,00 % 99,90 % 99,90 % 

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

Faglig kvalitet         

Antall avvik ift.  internkontroll 0 2 0 < 3 

Revisjonsberetning Ren Ren   Ren 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 4,8     4,8 

Innhold i arbeidet 5,1     5,1 

Fysiske arbeidsforhold 4,8     4,8 

Samarbeid med kollegaer 5,4     5,4 

Mobbing, diskriminering 5,4     5,5 

Nærmeste leder 5,2     5,2 

Overordnet ledelse 4,8     4,8 

Faglig og personlig utvikling 4,8     4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9     4,9 

Helhetsvurdering 5,1     5,1 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

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

Langtidsfravær 3,1 % 6,9 % 8,8 % 2,4 % 

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

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 0 0 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

Kostnadseffektiv drift         

Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 7,3 % 7,9 %   7,0 % 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

IKT:  


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

 

Medarbeidere 

Nærvær:

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

 

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

 

 

 

 

Støttetjenestens tertialregnskap 

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

  31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015   

100 Sekretariat 1 429 234 1 446 151 16 917 2 121 000 
 

120 Lønns- og personalkontor 1 869 987 2 150 326 280 339 3 270 000 1 

140 Økonomikontor 2 116 950 2 486 205 369 255 3 897 000 2 

150 Servicetorget 1 731 772 1 848 168 116 396 2 973 000 3 

160 Rådmannen 817 604 795 018 -22 586 1 274 000 
 

170 Utvikling 691 598 668 413 -23 185 1 102 000 
 

171 Andre næringsformål 1 002 273 985 333 -16 940 0 
 

172 Innlandsprogrammet 190 860 246 000 55 140 0 
 

173 Regionale utviklingsmidler -362 916 -256 667 106 249 0 4 

180 Fellesutgifter 2 764 260 2 666 764 -97 496 2 749 000 
 

183 Tillitsvalgtordningen 536 938 524 914 -12 024 826 000 
 

184 Hovedvernombud 0 14 586 14 586 23 000 
 

185 EDB-drift 3 074 719 3 034 278 -40 441 3 987 000 
 

 Sum ansvarsområde 15 863 279 16 609 489 746 210 22 222 000 
 

 

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 
 

 
Mottatt refusjon sykelønn, ikke 

innleid vikar 
280 339 

 

2 

Skyldes periodisering. Ikke 

fakturert fra Malvik og Sunndal 

kommuner – skatt og 

arb.g.kontroll, 2 tertial 

 

369 255   

 

3 

 

 

Mottatt refusjon sykelønn, ikke 

innleid vikar 

 

116 396 

 

4 

Ikke utbetalt så mye regionale 

utviklingsmidler som forutsatt, 

kan komme utover høsten 

 

320.000 Mottatt mindre midler fra Fyl-

ket enn budsjettert 

-220.000  

 

Støttetjenestens disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til nye 

engangstiltak 

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

 
 

Leder for plan og forvaltning  

Ane Hoel

 

Nøkkeltall for plan og forvaltning 
  

2012 2013 2014 
Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 56 255 62 216 66 106 61 115 

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

Fast ansatte  24 25 25 21 

Faste årsverk  17,92 18,02 18,25 17,1 

Andre nøkkeltall om enheten: 
    

Driftstilskudd private barnehager 27,6 mill 33,3 mill 32,5 mill 33,9 mill 

Antall behandlede byggesaker 270 265 202 200 

Antall sluttbehandlede plansaker 17 11 16 15 

Antall gjennomførte oppmålingssaker 243 199 164 220 

Antall behandlede saker produksjonstilskudd 465 458 452 450 

Antall behandlede saker vedr. skjøtsel av kultur-

landskap 
240 237 238 240 

Antall bruksutbygginger finansiert over BU-

ordningen 
13 15 12 15 

Alkoholloven - antall saker 65 50 40 40 

Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe 74 50 63 50 

Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe 3 5 5 5 

Søknad om barnehagplass - antall saker 106 
 

116 140 

Antall vaksineringer av personer over 65 år   0 550 
 

    

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet  - helhetsvurdering         

Byggesak - tiltakshaver        > 4,6 

Byggesak - bransje  4,4     > 4,6  

Saksbehandling produksjonstilskudd       > 5,0 

Saksbehandling utslippstillatelser avløpsanlegg       > 5,0 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh § 20-3 og 20-

4 3 uker < 3 uker 1 uke < 3 uker 

Saksbehandlingstid byggesak, 2-trinns behandling 10 uker < 12 uker 4 uker < 12 uker 

Saksbehandlingstid reg.planer 31 uker < 28 uker < 20 uker < 36 uker 

Saksbehandlingstid oppmåling  9 uker < 5 uker < 7 uker < 9 uker 

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

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

Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass 94,6 93,00 % 93,00 % > 94,6% 

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

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

Faglig kvalitet         

Vedtak opphevet av klageorganet PBO 2 2 0 < 5 

Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk 1 2 0 < 2 

Vedtak opphevet av klageorg. Miljø 0 0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Kultur 0 0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Helse 0 0 0 0 

M
ed

a
rb

ei
d

e-

re
 Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 4     > 4,5 

Innhold i arbeidet 4,9     > 4,5 

Fysiske arbeidsforhold 4,7     > 4,5 



  Tertialrapport II 2015 
 

8 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

Samarbeid med kollegaer 5     > 5,0 

Mobbing, diskriminering 4,5     6 

Nærmeste leder 3,9     > 5,0 

Overordnet ledelse 3,2     > 4,5 

Faglig og personlig utvikling 4,6     > 4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass 3,6     > 5,0 

Helhetsvurdering 3,8     > 4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 5,60 % 8,54 % 6,20 % < 1,8 % 

Langtidsfravær 5,00 % 8,19 % 5,80 % < 1,4 % 

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

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 2 3 2 2 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Helse:  

Det har i perioden vært jobbet tett opp til ledere i helse og omsorgsenhetene med oppstart av prosjekt «sporings- 

og varslingsteknologi» i sykehjemmet. Det har vært jobbet med arbeidsgruppe for etablering av kommunalt ø-

hjelpstilbud som skal ha oppstart i september/oktober 2015. Videre er det arbeidet for å øke stillingsstørrelse for 

ansatte i helsesektoren gjennom utvidet omsorgsforum. Prosjektet «sammen om en bedre kommune» er inne i sitt 

siste prosjektår hvor det skal utarbeides en strategisk kompetanseledelsesplan. Dette arbeidet er godt i gang. 

Det har i perioden vært jobbet med Folkehelseplan der alle enheter har deltatt i arbeidsgrupper med kartlegging av 

status og utfordringer samt aktuelle samhandlingsarenaer som har betydning for folkehelsa i kommunen. Oppdal 

har blitt en trafikksikker kommune. Det arbeides med sertifisering inn mot skoler og barnehager i samarbeid med 

Trygg Trafikk. Enheten har arbeidet med koordinering av aktiviteter i «Friluftslivets år».  

Folkehelsekoordinator har deltatt i et fylkeskommunalt prosjekt om Folkehelse i plan i perioden. 

 

Oppvekst: 

I perioden har det vært arbeidet med kommunens system for kvalitetsstyring, - sikring og utvikling i skolen ihht. 

Opplæringsloven § 13.10. Prosjekt grunnleggende ferdigheter i Oppdalsskolen, med fokus på regning og digitale 

ferdigheter er igangsatt på alle de kommunale skolene. Samarbeidspartnere er Matematikksenteret og Ikt-senteret.  

For barnehagemyndigheten har det vært stort fokus på rutiner og saksbehandling i forhold til endring av Forskrift 

for foreldrebetaling i barnehagen. Reglene om rett til redusert foreldrebetaling i barnehage og gratis kjernetid for 

4- og 5 åringer er et tiltak for sosial utjamning og ble innført fra henholdsvis 1.5. og 1.8. 

Prosjektet Kompetanse for Mangfold der Pikhaugen, Høgmo og Bjerkehagen barnehager, Aune barneskole, Ung-

domsskolen og Voksenopplæringa deltar, har også denne perioden hatt samlinger med kompetanseheving og 

veiledning på den enkelte enhet. 

 

Kultur: 

Hovedjobben har vært ferdigstillelse av sak om nye stadnavn i kommunen. Et grundig og omfattende arbeid med 

stort engasjement fra innbyggerne. De fleste fikk medhold i sine innspill. 

 

Landbruk: I perioden er det jobbet mye med prosjekt Fjellandbruk, spesielt i delprosjektene Bonde så klart (re-

kruttering) og med den overbyggende Fjellandbrukskonferansen som arrangeres 19.10. 2015. Det store beitekart-

leggingsprosjektet er ferdigstilt, med vegetasjonskart detaljert for østfjella og temakart innen beite. Parallelt med 

beitekartleggingen har vi også en fokusutstilling på bruk av utmark til beite og sætring på trappene, i samarbeid 

med Oppdal historielag. Denne blir ferdig i oktober.  

Det arbeides med revidering av hovedplan skogsbilveier, ferdigstilles i høst. 

 

Miljø: Til tross for fortsatt en del henvendelse fra misfornøyde hytteeiere angående innføring av den kommunale 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

slamtømmeordningen, er det også mange positive tilbakemeldinger på den nye ordningen. Alle hytteeiere får i 

løpet av barmarksesongen 2015 tømt avløpsanlegget på sin hytte.  

Hytteeiere i fjellområdene innenfor verneområdene har fått behandlet sine søknader om bruk av motorkjøretøyer 

på barmark for en ny 4-årsperiode.  

 

Plan, byggesak og oppmåling: Det har i perioden vært stor aktivitet innen fagområdene plan og oppmåling. For 

byggesak er saksmengden omtrent som i 2014. Saksbehandlingsfristene er overholdt innen alle fagområdene. 

Mottatte tilbakemeldinger viser at brukerne i all hovedsak er fornøyde med de tjenestene som er levert. 

 

Medarbeidere 

Helse: Fagansvarlig helse og omsorg har siden juni vært tilbake i 100 % stilling i sin funksjon som fagansvarlig. 

Kommuneoverlege har sagt opp sin stilling med virkning fra desember 2015. Det må prioriteres rekrutteringsar-

beid knyttet til denne stillingen i samfunnsmedisin. En medarbeider har gjennomført en videreutdanning i prosess 

- og prosjektledelse i lokal samfunnsutvikling i perioden. 

 

Oppvekst: På grunn av sykefravær er Dordi Aalbu for tiden vikar i stillingen som Fagansvarlig Oppvekst. 

 

Kultur: Fortsatt kun 80 % stilling som er besatt. Ikke hatt realitetsvurdering hvordan de resterende 20 % skal 

utnyttes. 

 

Landbruk: Alle stillinger besatt og i full funksjon. 

 

Miljø: Saksbehandler innen ansvarsområdet for sanitært avløp for fritidsbebyggelse har også denne perioden hatt 

mange henvendelser i forhold til den kommunale slamtømmeordningen, men absolutt avtakende. Her er det også 

godt samarbeid med Enhet for tekniske tjenester.  

I løpet av perioden har det vært ny søknadsrunde for bruk av motorkjøretøyer på barmark innenfor verneområde-

ne, noe som medført stort arbeidstrykk for å få ferdigbehandlet søknaden før sommerferien.  

 

Plan, byggesak og oppmåling: Arild Hoel har i perioden 01.04. – 31.08. fungert som fagansvarlig. Sissel Haugan 

har i perioden vært vikar for Eirin Berge.  

 

Økonomi 

Helse: Forvaltning for helsesektoren ansvar 060 viser et underforbruk som skyldes at lønn til fagansvarlig helse 

og omsorg deler av året er ført på 002 da hun også var enhetsleder i en periode. Videre er det ført statstilskudd for 

drift av kommunalt akutt døgntilbud i 2015. Dette tiltaket vil iverksettes for fullt i oktober. 

Legetjeneste ansvar 061 har et overforbruk på 282.000 som delvis skyldes store vikarutgifter som ikke var bud-

sjettert inneværende år. Miljørettet helsevern ansvar 062 har et overforbruk som i hovedsak dekkes inn gjennom 

bundet disposisjonsfond (tilgjengelig skolehelsetjeneste) 

 

Oppvekst: Det ligger an til et overforbruk på kr. 650.000 på kommunalt tilskudd til private barnehager pga. akti-

vitetsvekst utover budsjettering. I tillegg vil det bli et overforbruk på kr. 130.000 i forbindelse med søskenmode-

rasjon og vedtak om redusert foreldrebetaling i private barnehager. 

 

Kultur: Økning i forbruket til aktivitetstilskudd for barn og unge. Beløpet burde dessuten vært kostnadsregulert. 

Kan gjøres ved noe internoverføring. 

 

Landbruk: Regnskapsrapporten viser et overforbruk på kr 231.046 i forhold til periodiseringen. Dette skyldes 

flere prosjekt som finansieres eksternt og som justeres ved årsregnskapet. Hoveddelen er sluttutbetaling til Insti-

tutt for skog og landskap vedr prosjekt beitekartlegging, prosjektet er finansiert – se kommunestyrets sak 13/9. 

 

Miljø: Det har som forventet vært et høgere antall søknader om tillatelser av sanitært utslipp i løpet av vår og 

sommer, og regnskapet for 032 Miljøforvaltning viser gebyrinntekter tilnærmet som budsjettert for perioden.  

 

Plan, byggesak og oppmåling: Regnskapet for 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste pr. 31.08. viser et over-

skudd på kr. 666 461,-. Dette skyldes i hovedsak at sakene som er behandlet genererer høyere gebyrinntekt, da 

gebyrsatsene er avhengig av sakstype. Regnskapet for 041 Kart- og oppmålingstjeneste viser et overskudd på kr. 

432 578,-. Forklaringer på avvikene er gitt i note 4 og 5 nedenfor. 
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Tertialregnskap for PoF 

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

  31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015   

002 Enhetsadministrasjon PUF 623 918 543 151 -80 767 851 000 
 

010 Forvaltning av skole 3 595 585 3 505 181 -90 404 5 873 000 
 

012 Private barnehager 23 359 095 23 034 030 -325 065 34 777 000 1 

013 Grønn omsorg 46 576 61 180 14 604 111 000 
 

014 Den kulturelle skolesekken 90 409 -3 401 -93 810 34 000 
 

015 Forvaltning barnehage 179 878 306 877 126 999 394 000 2 

022 Preparering av turløyper 630 890 571 328 -59 562 100 000 
 

030 Landbruksforvaltning 1 514 278 1 283 232 -231 046 2 025 000 3 

031 Klinisk veterinærvakt -198 087 -208 668 -10 581 23 000 
 

032 Miljøforvaltning 216 031 240 799 24 768 392 000 
 

033 Viltforvaltning 47 100 53 327 6 227 0 
 

034 Friluftsliv 28 528 79 588 51 060 91 000 
 

035 Oppdal naturparksenter 110 533 64 164 -46 369 164 000 
 

040 Byggesaks- og regulerirngstjeneste -537 574 128 887 666 461 432 000 4 

041 Kart- og oppmålingstjeneste -733 502 -300 924 432 578 -631 000 5 

045 Infoland -90 636 -122 004 -31 368 -183 000 
 

050 Ungdom i jobb 200 828 192 000 -8 828 192 000 
 

052 Religiøse formål 0 0 0 200 000 
 

060 Forvaltning for helsesektoren -311 578 484 032 795 610 746 000 6 

061 Legetjeneste 3 999 507 3 717 298 -282 209 5 470 000 7 

062 Miljørettet helsevern 763 355 453 077 -310 278 712 000 8 

070 Brannvern 4 922 790 4 413 818 -508 972 5 981 000 9 

071 Feiervesen 248 250 257 693 9 443 0 
 

080 Kulturadministrasjon 397 109 509 098 111 989 799 000 10 

081 Bygdebok 470 561 398 240 -72 321 632 000 
 

082 Vennskapskommuner 0 5 988 5 988 9 000 
 

083 Bygdemuseet 781 022 759 750 -21 272 1 013 000 
 

084 Kulturvern 5 660 11 328 5 668 20 000 
 

085 Kunst, musikk og sang 77 373 115 656 38 283 157 000 
 

086 Barne- og ungdomsarbeid 11 511 121 428 109 917 166 000 11 

087 Idretts- og fruluftsaktiviteter 302 643 303 992 1 349 520 000 
 

088 Voksenopplæring 23 178 30 000 6 822 45 000 
 

089 Bygdebok sentrum -10 105 0 10 105 0 
 

 
Sum ansvarsområde 40 765 126 41 010 145 245 019 61 115 000  

 

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 

  Økt aktivitet i private barne-

hager 

 

-325.000 Søknad om tilleggsbevilg-

ning 

2 

Statstilskudd til økt språkforstå-

else for minoritetsspråklige barn 

er fordelt, men ikke utbet. 

123.000    

3 

Sluttutbetaling til Institutt for 

skog og landskap i forbindelse 

med prosjekt beitekartlegging. 

 

-231.000   Jfr vedtak i sak 13/9 i 

kommunestyret er tiltaket 

finansiert over PoF sitt 

disposisjonsfond. Avbalan-

seres i forb m årsregnska-

pet. 

4 

Overføring til plankontoret, det 

er overført kr. 131 000,- mer en 

periodisert budsjett viser. Posten 

-131.000 

 

Gebyrinntekter 

 

 

556 000 

 

 

Dersom det ikke blir en 

svikt i antall søknader som 

kommer inn, vil ansvarsom-
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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 

skal gå i balanse ved årsslutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refusjon av fødselspenger 

 

 

 

 

 

 

 

186 000 

rådet gå i pluss ved årsslutt. 

100 000 foreslås overført til 

ansvarsområde 070 110 

sentral IKS for å dekke opp 

underskudd.  

 

Overføres til 040 10201 - 

vikarlønn 

5 

Refusjon fra staten. 

Dette er midler som mottas for å 

være originaldatavert. Faktura 

blir sendt i løpet av høsten. Pos-

ten skal gå i balanse ved årsslutt. 

 

- 120 000 Gebyrinntekter 

 

636 000 Det er forventet fortsatt høy 

aktivitet. Det kan påregnes 

at ansvarsområdet vil gå i 

pluss ved årsslutt. Kr. 

132.000 overføres til ansvar 

061 driftstilskudd for leger. 

6 

Statstilskudd for etablering av 

kommunalt akutt døgntilbud.  

Utgifter til kommunalt akutt 

døgntilbud vil bli benyttet til 

øremerket tiltak. Evt ikke benyt-

tede midler må overføres neste 

års budsjett. 

572.000 Regulativlønn ubenyttet da 

fagansvarlig har fungert som 

enhetsleder og lønnet over 

enhetsadministrasjon 

294.000 

 

 

Regulativlønn foreslås 

regulert til ansvar 062 der 

utgifter til merkantilressurs 

i   10 % stilling ikke er lagt 

inn i budsjett og 061 lege-

vaktgodtgjøring 

7 

  Avvik skyldes utgifter knyt-

tet til vikar for lege i svang-

erskapspermisjon samt for 

lite budsjettert legevakt og 

driftstilskudd 

-282.000 

 

 

 

Avviket på  

kr.282 000 dekkes gjennom 

budsjettregulering. 

 

 

8 

Utgifter knyttet til prosjekt «til-

gjengelig skolehelsetjeneste» 

dekkes over fond – prosjektnr. 

1062 

-220 

000 

Regulativlønn skyldes at 

merkantilressurs på 10 % 

ikke er budsjettert. 

 

-90 000 Kr. 90 000 overføres fra 

060. 

 

9 
Avvik skyldes periodisering. 

Skal gå i balanse ved årsslutt 

-470 000 070 – IKS vedr 110 sentral. 

Her er det budsjettert feil.  
-40.000 

Overfør 100 000 fra 040 for 

å gå i balanse ved årsslutt.  

10 

20 % ubesatt stilling i kulturad-

ministrasjon 

100.000   Engasjere prosjektmedar-

beider til oppstart kultur-

minneplan 

11 

Innvilgede tilskudd som ikke er 

utbetalt ennå 

Færre søknader 

84.000 Færre søknader til generelt 

barne- og ungdomsarbeid  

45 000 Overføring av 45 000 fra 

086 til aktivitetstilskudd 

barn og unge 087 som 

komp. For manglende 

justering tidligere 

 

 

PoF's disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder  

Hanna LauvåsWestman 
 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 
2012 2013 2014 

Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 20 630 21 802 22 559 23 929 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 2 026 3 454 3 725 3 795 

Fast ansatte  40 42 40 40 

Faste årsverk   29 30 33 33 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid 222 207 264 220 

Tjenestemottakere psyk. helse <18 år 16 12 15 15 

Antall brukere i psyk. helse med rusproblem    23 

Brukere av dagtilbud psykisk helse 52 36 32 38 

Antall henvendelser til med. rehab. 442 480 463 462 

Barn med oppfølging med. rehab 40 43 35 45 

Ant. brukere på kort.opphold, m/tilbud fra med.reh.    35 

Antall vedtak om indiv.plan til koordinerende enhet    5 

Flyktninger i integreringsperioden 75 60 53 80 

Flyktninger i introduksjonsprogram 29 30 29 47 

Antall nyfødte 66 74 78 78 

Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret    100 

Antall brukere av frisklivstilbud    50 

Antall meldinger til barnevernstjenesten 65 60 45 50 

Antall barn med hjelpetiltak i barnev.tj 30.06/31.12   47/44 40/ 

Barn med omsorgstiltak i barnevernstjenesten 13 11 11 11 

Tjenestemottakere i pedagog psykologisk- tjeneste 173 176 161 170 

Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT 77 84 80 82 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukerne 4,9     5,0 

Respektfull behandling 5,8     5,9 

Brukermedvirkning 5,4     5,5 

Tilgjengelighet 5,4     5,5 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon og skolehelsetj.     50 % 75 % 

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

Faglig kvalitet         

Andel deltagere etter intro.program har begynt i 

arb.el.utd. 0 % 9 % 0 % 55 % 

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

Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen 

frist 100 % 100 % 100 % 100 % 

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

Andel hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer e.utreise     95 % 90 % 

Andel 3.trinnselever med overvekt, IsoKMI >25 21,25 % 16,00 % 22 % <16 % 

Andel gravide med overvekt, KMI >25 36,47 % 23,00 % for få (NN) <35 %  

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

Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fris-

ten     94 % 100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

e-

re
 Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 4,8     5 

Innhold i arbeidet 5,2     5,5 

Fysiske arbeidsforhold 4,7     4,9 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

Samarbeid med kollegaer 5,4     5,7 

Mobbing, diskriminering 5,5     6 

Nærmeste leder 4,9     5 

Overordnet ledelse 4,3     4,4 

Faglig og personlig utvikling 4,6     4,7 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,2     5,5 

Helhetsvurdering 4,9     5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

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

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

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

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 0 0 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Medisinsk rehabilitering: 

Tilstedeværelse av fysioterapeut i helsestasjon- og skolehelsetjenesten har vært redusert pga. av mangel på 

turnusfysioterapeut i 6 mnd. Tilbudet er likevel delvis prioritert opprettholdt. 

 

Bosetting og integrering av flyktninger: 

Nøkkeltall er oppjustert etter kommunestyrevedtak om økt bosetting av 12 flyktninger i 2015 og 11 flyktninger i 

2016.  

Medarbeidere 

Medarbeidersamtaler er gjennomført i enheten.  

 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: 

Vanskelig å rekruttere kvalifisert personell i jordmortjenesten og i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 

Økonomi Stabil økonomi i denne perioden.  

 

 

Perioderegnskap for helse og familie 

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

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 
  

700 Enhetsadministrasjon Helse og familie 894 335 986 859 92 524 1 540 000 
 

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

710 Psykisk helsevern 2 537 671 2 656 159 118 488 4 361 000 1 

720 Medisinsk rehabilitering 1 125 985 1 040 470 -85 515 1 649 000 
 

722 Administrasjon flyktninger 279 029 288 520 9 491 0 
 

724 Barnevern 5 777 132 5 355 568 -421 564 7 579 000 2 

725 Barnevern Rennebu 360 597 394 512 33 915 0 
 

726 Helsetjenester for barn og unge 3 560 995 4 135 512 574 517 5 177 000 3 

727 Frisklivssentral 188 085 210 664 22 579 279 000 
 

728 Pedagogisk psykologsik rådgivning 1 216 166 1 236 344 20 178 1 944 000 
 

 
Sum ansvarsområde 16 892 843 17 237 940 345 097 23 929 000 
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Prosjektmidler fra fylkesmannen 

til videreutdanning høst 2015 – 

vår 2016.  

Innkjøp av planlagt utstyr er 

utsatt. 

      70.000 

 

 

11.000 

 

Refusjon av sykepenger er 

større enn utgifter til vikarer.  

 

37.000 

 

 

2 

Prosjektet hvor Oppdal kommune 

er koordinator mht. mid-

ler/oppgjør i forbindelse med 

barnevernslederutdanning i Sør-

Trøndelag er avsluttet og ender 

økonomisk i 0 i løpet av 2015. 

- 421.000   Vi har mottatt kr 431.000 

fra KS i september. 

3 

Prosjektmidler fra fylkesmannen 

til videreutdanning høst 2015 – 

vår 2016.  

157.000 Vakanser pga. vanskelig å 

rekruttere spesialutdannet per-

sonell. Refusjon av sykepenger 

er større enn utgifter til vikarer.  

Det er budsjettert mer på hus-

leie enn beregnet pga. renove-

ring. 

319.000 

 

 

 

 

98.000 

 

 

Helse og familie sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Helse og familie 3 791 728 3 791 728 710 000 
 

3 081 728 

 

 

Hjemmetjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Lill Wangberg 
 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 
2012 2013 2014 

Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 35 743 57 417 60 405 63 721 

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

Fast ansatte  103 187 187 181 

Faste årsverk  63,03 114,12 110,1 113,4 

Andre nøkkeltall om enheten: 
    

Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet 61 209 57 081 100 992 116 000 

Antall oppdrag hjemmesykepleien 73 356 74 733 65 000 *0 

Antall timer praktisk bistand/BPA 14 747 16 432 29 225 34 893 

Antall trygghetsalarmer 189 168 147 101 

Antall utløste alarmer 3 696 2 598 1 691 1 118 

Mottakere av omsorgslønn 5 7 8 8 

Antall ressurskrevende brukere 10 12 13 12 

Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig 19 45 68 63 

Antall brukere som mottar avlasting i bolig 8 9 6 6 

Antall brukere som mottar avlasting i private hjem 
 

2 2 1 

Antall brukere som mottar boveileding 
 

5 6 6 

Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud 18 31 34 30 

Antall brukere som har aktivitetskontakt 44 54 56 52 

Antall timer aktiviteskontakt 
 

7 934 7 652 6 840 

Feriepasienter 
 

5 19 15 

Antall brukere som mottar hverdagsrehabiliering 
 

5 18 15 

Antall brukere som mottar  matombringing 
 

85 56 50 

Antall vedtakstimer heldøgnsomsorgsbolig PBO 
 

56 113 17 547 *0 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet hjemmetjenester           

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

Brukermedvirkning 5,1 4,9   5,1 

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

Tilgjengelighet 5,4 5,3   5,4 

Informasjon 5,4 5,3   5,4 

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

Brukertilfredshet personer med utviklingshemming           

Trivsel 5,6 5,3   5,6 

Brukermedvirkning 5,4 4,8   5,4 

Respektfull behandling 4,5 5,1   5 

Tilgjengelighet 5,1     5,1 

Fysisk miljø         

Informasjon 5,3 4,8   5,3 

Personalets kompetanse         

Samordning mot andre tjenester 6       

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Venteliste omsorgsbolig 13 7 10 5 

Venteliste Boas 33 19 16 15 

Faglig kvalitet         

Antall årsverk med høgskoleutdanning 38,46 37,8 41,1 39,81 

Antall årsverk med fagutdanning 48,64 51,29 52,2 53,79 

Antall årsverk ufaglærte 27,02 21,00 20,1 19,38 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e
 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 4,9     5,0 

Innhold i arbeidet 5,2     5,2 

Fysiske arbeidsforhold 4,6     4,6 

Samarbeid med kollegaer 5,4     5,4 

Mobbing, diskriminering 5,4     6,0 

Nærmeste leder 5,1     5,1 

Overordnet ledelse 4,7     4,7 

Faglig og personlig utvikling 4,7     4,7 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,4     5,4 

Helhetsvurdering 5,0     5,0 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 9,0 % 8,1 % 7,3 % 7,0 % 

Langtidsfravær 7,8 % 7,0 % 6.3% 6,0 % 

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

Deltidsstillinger         

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse     62,00 % 70 % 

Antall ansatt med mindre enn 50% 38 48 39 40 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme -0,2 % 1,2 % -0,7 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker         
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

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

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

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

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

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

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

prosedyrer og avviksbehandling er på plass, alle ansatte har fått opplæring, og det skal bidra til å høyne kvalite-

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

kommunen sammen OHS og helse og familie som skal ferdigstilles i høst.                                                                                                                                                  

Dagtilbud for personer med demens er etablert 4 ganger pr uke. 1 oktober utvides tilbudet til 5 g pr. uke Enhe-

ten har hatt en utfordring med godt egnet lokaler i Engv 2, aktivitetstilbudet  flyttes til sokkel i engv.2 så snart 

den er rehabilitert.                                                                                                                          

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

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

velser i hverdagen.                                                                                                                                          

Avlasting: Avlastingstilbudet for unge brukere med særskilte behov i Sildreveien fungerer godt, men en ser at 

behovet avtar fordi brukere flytter til egen omsorgsbolig.                                                                                                                                    

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

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

der bidrar enheten med diabetes sykepleier, fag. sykepleier og hverdagsrehabiliterings koordinator. Gruppa 

arrangerer bl.a helsestasjonsdag for voksne med vaksinering og faglig veiledning.                                                                                          

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

lig samarbeid med fysio/ergo. Enheten har etablert en hverdagsrehabiliterings koordinator, og en ser et økende 

behov for tjenesten. Fått midler fra fylkesmannen slik at stillingsprosenten til koordinator blir økt ut året og 

enheten kan utvide tilbudet.                                                                                                                              

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

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

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

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

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

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

ne får rett bistand til rett tid.                                                                                                     

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

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

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

tjenestetilbud.                                                                                                                                                   

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

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

vi skal yte best mulig tjeneste til brukerne. Det er etablert møter for ansatte med kunnskapsoverføring ad felles 

brukere.                                                                                                                                                                

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

trykk av å trives, noe brukerundersøkelsen viser. Pr. tiden er det mange av beboerne som har store tjenestebehov 

(somatiske lidelser og stor grad av demens) så det er vanskelig å gi forsvarlige tjenester med den ordinære be-

manningen slik at enheten må øke bemanning på dagtid helg.                                                                               

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

Etablert samarbeidsmøte med kreftsykepleier x 1 pr. mnd. Enheten hadde virksomhets tilsyn fra Fylkesmannen : 

”Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen”. Tilsynet 

avdekket to avvik. En ser en økning av søkere på omsorgslønn høy klasse.                                                                                                                             
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Hjemmehjelp: Etablert samarbeid med hverdagsrehabilitering for å ivareta brukernes mestringsevne.                                                                                                     

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

undersøkelsen: - jobbe med bedre brukermedvirkning og informasjon.                                                                   

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

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

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

praktisk bistand /BPA er derfor økt betydelig.* Antall oppdrag hjemmesykepleie går ut pga overgang til arbeids-

lister i Cos Doc. 

Medarbeidere 

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

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

med i prosjektet "saman om en bedre kommune" - kvalitet og kontinuitet i pleie og omsorgstjenesten - . Med 

fokus på heltidskultur, omdømme, fravær og kompetanse. Enheten vil styrke den faglige og personlig utvikling-

en vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner holdninger, læring i hverdagen 

av hverandre, ved å bruke heftet Arbeidsplassen som læringsarena. Det er ulikt fokus i  avdelingene ut ifra be-

hov: refleksjonsgrupper, lær og skap med brukerne, bedre møter og kompetanse ( internundervisning, hospite-

ring). For å heve kompetansen og kvaliteten på tjenesten har alle helsefagarbeidere/assistenter gjennomgått 

medikamentkurs og avlagt eksamen. I år skal dokumentasjon og journalskriving være et fokusområde. Arbeids-

lister i Cos Doc er tatt  i bruk, dette vil sikre at det gis rett tjeneste ift innvilget vedtak. 6 assistenter er under 

utdanning til helsefagarbeidere. 1 er under utdanning til vernepleier.1 er under utdanning til sosio-

nom/barnevern. 1 er under utdanning til spl. 88 stk er påmeldt Demensomsorgens ABC  som startet opp på sept, 

dette vil føre til betydelig kompetanseløft for Oppdal kommune. E mld er innført og dette fører til et bedre sam-

arbeide mellom sykehus og fastlege, som igjen vil øke kvaliteten på tjenesten .                                                                                                                              

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

ten(Oppdal kommune). I løpet av høsten har vi planer om å få til fagdager med aktuelle tema sammen OHS, der 

alle ansatte skal få mulighet til å delta. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres. Enheten gjennomførte en åpen 

medarbeiderundersøkelse i 2013 med svært gode resultater, helhetsvurdering 5,0. Fokusområdene våre etter 

undersøkelsen er organisering av arbeidet og mobbing. Stolthet over egen arbeidsplass er det vi skal vedlikehol-

de.                                                                                                                                              

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

i enheten.  Langtidsfraværet er 6,3% og kortidsfraværet er 1%.                                                               

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

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

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

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

Økonomi 

Enheten har et overforbruk på kr 345.000 som skyldes mer innleie syke/perm vikar enn budsjettert og akutt 

avlasting av to unge brukere med en til en bemanning, en i 8 uker og en i 3 uker  i sommer. 

 

 

 

Tertialregnskap for hjemmetjenestene 

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

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 
  

380 Hjemmesykepleien 9 823 608 9 474 764 -348 844 14 625 000 1 

382 Boveiledn/hjemmehjelp/BPA 8 626 577 8 472 742 -153 835 9 105 000 2 

383 Enhetsadm hjemmetjenester 1 613 695 1 901 135 287 440 2 762 000 3 

384 Bo- og aktivitetssenter 8 977 133 8 938 465 -38 668 13 739 000  

385 Bjerkevegen/avlastning 9 357 239 8 998 491 -358 748 7 521 000 4 

386 Bjerkehagen/Mellomvegen 7 262 819 7 154 564 -108 255 7 025 000 5 

387 Dagaktivisering 3 239 460 3 627 044 387 584 5 686 000 6 

388 Mellomvegen 1 972 661 1 877 956 -94 705 1 884 000 
 

389 Sildrevegen avlastning 830 860 913 470 82 610 1 374 000 
 

 
Sum ansvarsområde 51 704 052 51 358 631 -345 421 63 721 000 
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 
Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 
 

 

 Overforbruk ferie/syke/perm 

vikarer 

-348.000 Begrense innleie 

2 

 

 

 Egeninnleie av vikarer ift BPA 

ordning, da JAG ikke fikk tak i 

vikarer 

Omsorgslønn 

-90.000 

 

 

-63.000 

Refundert vikarkostnader 

ved årets slutt fra JAG 

3 
Periodisering på div driftsutgifter 

Vil jevne seg ut 

150.000 Underforbruk lønn m/sos.kostn 100.000  

 

4 

 

 

 Akutt avlasting 2 brukere en til 

en bemanning i sommer 

Overforbruk syke/permvikarer 

-236.000 

 

-100.000 

Brukere har fått andre 

tjenester. 

Begrense innleie 

5 
 

 

 Overforbruk syke/perm vikar -108.000 Begrense innleie 

6 

Statstilskudd for dagtilbud for 

demente har økt pga økt antall 

åpningsdager. Jevner seg ut til 

årets slutt. 

254.000 

 

Reg lønn, utvidelse av Dagtil-

bud for demente 

130.000 4 g pr uke fra 1.mars og 5 

g pr uke fra 1.oktober. 

 

 

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond 

  

Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 3% 

buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Hjemmetjenesten 3 767 217 3 767 217 1 891 000 330 000 1 546 217 

 

 

 

 

Sykehjemmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Turi Teksum 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2012 2013 2014 
Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 33 740 35 431 38 504 37 988 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 829 1 376 1 656 1 656 

Fast ansatte (ex dialyse, røntgen, lærlinger) 106 106 108 104 

Faste årsverk  (ex dialyse,røntgen, lærlinger) 63,87 63,87 67,53 67,67 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall innleggelser  79 100 128  

Antall utskrivelser  127 117 146  

Antall døgn utskr.klare med betaling 79 75 18 59 

Beleggsprosent 99,93 100,25 96,92  

Antall dialysebehandlinger 490 633 594  

Antall røntgenundersøkelser 143 763 964  

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

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for beboeren   5,7   5,6 

Trivsel    5,8   5,7 

Brukermedvirkning   5,7   5,2 

Respektfull behandling   5,8   5,7 

Tilgjengelighet   5,9   5,8 

Informasjon    5,8   5,8 

Generelt   6,0   5,7 

  Pårørendetilfredshet         

  Resultat for beboeren   4,6   5,0 

  Trivsel    5,0   5,0 

Opplevd 

kvalitet Brukermedvirkning   4,3   5,0 

kvalitet Respektfull behandling   5,2   5,4 

  Tilgjengelighet   4,5   5,0 

  Informasjon    4,6   5,0 

  Generelt   5,1   5,0 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Saksbehandlingstid          >31 dager 

Iverksettingstid       >31 dager 

Antall innkomst- og årssamtaler       120 

Faglig kvalitet i pleie         

Tilsynslege, årsverk 0,4 0,8 0,8 0,8 

Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk 16,93 18,83 19,22 18,75 

Personell m/fagutd. (fast), årsverk 27,03 28,43 28,43 28,33 

Ufaglærte i pleie, årsverk 0,3 0 2,3 1,9 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e
 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 4,7     4,7 

Innhold i arbeidet 5,0     5,0 

Fysiske arbeidsforhold 4,7     4,9 

Samarbeid med kollegaer 5,3     5,3 

Mobbing, diskriminering 5,2     5,3 

Nærmeste leder 5,2     5,2 

Overordnet ledelse 4,7     4,7 

Faglig og personlig utvikling 4,5     4,7 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,2     5,0 

Helhetsvurdering 4,9     5,0 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 9,5 % 10,4 % 8,8 % 7,0 % 

Langtidsfravær 8,3 % 9,1 % 7,3 % 5,5 % 

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

Deltidsstillinger         

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse  0,60 % 0,62 % 0,65 % 70 % 

Antall ansatt med mindre enn 50% 12 11 10 10 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pasient/døgn 1 895 2 065     
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Kapasitet OHS: Det er hittil registrert 59 døgn utskrivningsklare fra sykehus. De største kapasitetsutfordringene 

var i januar/februar og august. 

Røntgen: Satellitt i regi av St.Olav. Nytt røntgenlaboratorium er anskaffet, og normal drift er igjen i gang fra 

medio september. 

Dialyse: Satellitt i regi av St.Olav. For tiden er det 4 faste dialysepasienter fra Oppdal og to nabokommuner, 

samt at det i perioder i tillegg utføres dialyse for ferierende hyttepasienter. Alldeles topp. 

KAD: Kommunalt akutt døgntilbud iverksettes i september -15. Dette innebærer at en seng reserveres til dette 

formålet, og at antall ordinære sykehjemsplasser reduseres med 1. KAD innebærer oppgradering av undersøkel-

ses- og behandlingsutstyr, enda tettere legesamarbeid samt utvidelse av laboratoriet. 

Kvalitet OHS: Det prøves for tiden ut velferdsteknologi i form av GPS-sendere på tre pasienter. Det er ikke 

utprøvd lenge nok til at konklusjon kan trekkes. Dyr på sykehjemmet er et ledd i Livsglede for eldre, og katt og 

kopplam er en del av dette. Siden det er gjort endringer i bemanning skal det i større grad være rom for turer og 

aktivisering, i tillegg til samarbeid med bl.a Oppdal videregående, barnehager, demensforeningen og frivillige 

som bidrar med konserter og aktiviteter av ymse slag. Observasjons- og behandlingsbehovet er fortsatt stort. 

Innkomst- og årssamtaler gjennomføres som planlagt. Informasjon og omdømme er fokusområder, og det er 

etablert egen Facebook-side for Oppdal Helsesenter som i bunn og grunn er ment å gi innblikk i sykehjemshver-

dagen, samt informasjon om aktiviteter og hendelser flere burde få vite om. 

Medarbeidere 

Nærvær/bemanning: OHS har de siste 3 år gått med økonomisk overskudd ved årets slutt. Basert på tidligere 

års erfaringer og utfordringer med bemanning, samt pågående prosjekt ”Sammen om en bedre kommune” og 

”Heltidskultur” er det i samarbeid med tillitsvalgte og ledere gjort endringer i bemanning ved OHS. Alle friske 

midler som er tilført enheten i 2014 er benyttet til stillingsutvidelser for eksisterende personale (med unntak av 

nye stillinger for nattevakter). I tillegg er fra mars 2015 alle ubesatte stillingsandeler i administrasjon pløyd inn i 

sykehjemsavdelingene, disse er også benyttet til stillingsutvidelser. Som følge av dette er det utarbeidet nye 

turnuser på begge sykehjemsavdelingene, med økning av grunnbemanning på dag og kveld som resultat. Det er 

videre ”forskuttert” ressurser fra vikarpott inn i grunnbemanning. Dette skal føre til lavere sykefravær, mindre 

vikarinnleie, større tilfredshet og større stillingsandeler. Gjennomsnittlig stillingsandel ved OHS er økt fra 0,6 til 

0,65 fra 2013 til 2015. Det er for kort utprøvingsperiode til å trekke konklusjon på oppnådd effekt av tiltakene 

ved Tertial 2, men sykefraværet er gått ned fra drøyt 10% til ved Tertial 1 til 8,8% ved Tertial 2, målet er 7%. 

Det rapporteres om god effekt fra avdelingene på økt grunnbemanning, hverdagen oppleves bedre for ansatte. 

Kompetanse: Deltakelse i kvalitetsprogrammet ”Sammen for en bedre kommune” har innenfor tema kompetan-

se ført til at OHS og Hjemmetjenesten sammen har utarbeidet en bok ”Arbeidsplassen som læringsarena”. Den-

ne skisserer 12 metoder for å øke kompetanse på arbeidsplassen. OHS fokuserer på metodene ”Gode øyeblikk” 

og ”Internundervisning”. Det er i tillegg arrangert internundervisning/sertifisering av medisinskteknisk utstyr for 

hhv sykepleiere og helsefagarbeidere. En ansatt er i gang med videreutdanning ”spesialisering i avansert klinisk 

sykepleie”. Dokumentasjon i fagprogram er til enhver tid fokus for kvalitetssikring. ”Demensomsorgens ABC” 

er i gang for 88 ansatte i Hjemmetjenesten og på OHS. Videre oppleves det utfordringer med å rekruttere syke-

pleiere, og vikarbyrå er benyttet for å sikre kompetanse.  

Økonomi 

OHS er ved Tertial 2 kommet i økonomisk balanse etter stort underskudd i Tertial 1. Dette skyldes at egenbeta-

ling er høyere enn budsjettert, tilskudd til videreutdanning, at pårørendeskole og Livsgledesykehjem  ikke er 

benyttet enda, at sykefraværet er på vei nedover og at mellomledere og personale er lojale i forhold til økono-

misk styring (veldig nøye gjennomgang og budsjettregulering i Tertial 1). Det er fortsatt usikkerhetsmomenter 

knyttet til effekt av økt grunnbemanning og bruk av vikarpott i turnus fra mars 2015. Enheten opplever (som 

vanlig) utfordringer ved beregning av arbeidsgiveravgift og KLP, dette er utgifter som OHS tidligere år har sett 

går med overskudd ved årets slutt på tross av røde tall gjennom året. 

Utgifter til utskrivningsklare pasienter fra sykehus er ikke hensyntatt i enhetens budsjettramme, og justeres med 

tilleggsbevilling etter forbruk. 

Dialysen viser underskudd, men dette vil rette seg da utgifter refunderes i sin helhet fra St.Olavs Hospital. 
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Tertialregnskap for sykehjemmet 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015     

372 Syke- og fødehjem 25 790 824 26 027 412 236 588 38 420 000 1 

373 Dialysebehandling 374 182 124 022 -250 160 0 2 

374 Røntgen 3 357 0 -3 357 0 
 

 
Sum ansvarsområde 26 168 363 26 151 434 -16 929 38 420 000 

 
 

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 

Mottatt statstilskudd som er 

øremerket Livsgledesykehjem og 

videreutdanning, iverksettes 

senere i 2015 og i 2016 

Mottatt tilskudd fra nasjonalt 

kompetansesenter som er øre-

merket pårørendeskole, iverkset-

tes senere i 2015 

200.000 

 

 

 

 

50.000 

 

 

 

 

 

2 
Dialyse. Refunderes i sin helhet 

fra St.Olav Hospital. 

-250.000    

 

 

 

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Øyvind Melhus 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2012 2013 2014 
Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 25 449 26 192 26 274 26 162 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 893 990 1 357 1 357 

Fast ansatte  53 52 50 56 

Faste årsverk   47,5 46 44 48,7 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 385 379 368 412 

Kostnad pr elev 69 658 71 719 74 450 75 000 

Antall SFO-barn  105 100 109 

Kostnad pr SFO-elev  47 560 47 250 47 000 

Elever pr lærerårsverk i ordinær undervis-

ning 
16,7 17,4 18,0 18,0 

Elever pr lærerårsverk totalt 12,2 12,3 13,4 13,0 

Andel elever med spesialundervisning 7,5 % 9,1 % 8,1 % 8,0 % 

 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Støtte fra lærerne Ny Ny 4,8 4,5 

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

Støtte hjemmefra Ny Ny 4,6 4,5 

Faglige utfordringer Ny Ny 4,1 4,5 

Vurdering for læring Ny Ny 4,4 4,5 

Innsats Ny Ny   4,5 

Motivasjon 4,3 3,9 4,4 4,5 

Trivsel Ny Ny 4,7 4,5 

Mestring 4,0 4,0 4,1 4,2 

Elevdemokrati og elevmedvirkning 4,2 3,9 4,3 4,2 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Nasjonale prøver regning 5.tr. 1,9 47   50 

Nasjonael prøver lesing 5.tr. 2,2 52   2,1 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,2 49   50 

Kartl. Lesing u.dir 1.trinn. Andel over kritisk grense. 99 % 83 % 94 % 90 % 

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

Kartl. lesing U.dir. 2.trinn .Andel over kritisk grense. 93 % 91 % 87 % 92 % 

Kartl. regning U.dir. 2. trinn .Andel over kritisk grense. 94 % 80 % 67 % 85 % 

Kartl. lesing U.dir. 3.trinn .Andel over kritisk grense. 91 % 85 % 82 % 90 % 

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

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

Kartl. digitale ferdigheter U.dir. 4.trinn         

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 5,0     5.0 

Innhold i arbeidet 5,2     5,0 

Fysiske arbeidsforhold 5,2     5,2 

Samarbeid med kollegaer 5,2     5.0 

Mobbing, diskriminering 5,4     5,5 

Nærmeste leder 5,1     4,9 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

Overordnet ledelse 4,1     4,0 

Faglig og personlig utvikling 4,8     4,7 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,4     5.0 

Helhetsvurdering 5,3     5.0 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

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

Langtidsfravær 7,1 % 4,8 % 3,7 % 4,7 % 

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

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

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere - Høstens utviklingssamtaler er gjennomført. FAU og ledelsen har et godt samarbeid og har jevnlige 

møter utover året. 

Medarbeidere - Sykefraværet er fortsatt lavt, noe vi er godt fornøyd med. 

- Vi har hatt fokus på godt arbeidsmiljø og inkludering av nye medarbeidere fra Vollan. 

Økonomi - Pga. Oppdalsmodellen oppnår vi en økonomisk forutsigbarhet som gjør at det er lettere å planlegge. 

 

 

 

Tertialregnskap for Aune barneskole 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015     

500 Aune barneskole 15 564 525 15 599 777 35 252 24 356 000  

501 SFO Aune 1 122 232 1 209 075 86 843 1 806 000  

 
Sum ansvarsområde 16 686 757 16 808 852 122 095 26 162 000  

 

 

Aune barneskole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

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

skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Beate Lauritzen 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2012 2013 2014 
Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 11 556 10 214 9 961 4 293 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 722 981 1 076 1 076 

Fast ansatte  23 19 18 8 

Faste årsverk   18,05 15,85 15,1 7 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 117 102 91 36 

Antall SFO-barn 10 7 8 9 

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

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

Andel elever med spesialundervisning 6,5 % 7,6 % 9,0 % 12,0 % 

 

 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet Drivdalen           

Støtte fra lærerne Ny   4,4 4,4 

Mobbing 1,2   1,5 0,0 

Støtte hjemmefra Ny   4,0 4,2 

Faglige utfordringer Ny   4,1 4,2 

Vurdering for læring Ny   3,4 4,0 

Innsats Ny     4,0 

Motivasjon 4,3   3,3 4,0 

Trivsel Ny   3,7 4,2 

Mestring 3,8   3,8 4,2 

Elevdemokrati og elevmedvirkning 4,4   3,7 4,0 

Brukertilfredshet Vollan         

Støtte fra lærerne Ny     4,4 

Mobbing 1,4     0,0 

Støtte hjemmefra Ny     4,2 

Faglige utfordringer Ny     4,2 

Vurdering for læring Ny     4,0 

Innsats Ny     4,0 

Motivasjon 4,0     4,0 

Trivsel Ny     4,2 

Mestring 4,1     4,2 

Elevdemokrati og elevmedvirkning 3,8     4,0 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet Drivdalen         

Nasjonal prøve regning 5.tr. 

Unntatt off 

  50 

Nasjonal prøve lesing 5.tr.   2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.   50 

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

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

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

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

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

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

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

Kartlegging engelsk U.dir. 3. tr. , andel over kritisk grense 68 %     100 % 

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

Faglig kvalitet Vollan         

Nasjonal prøve regning 5.tr. 

Unntatt off 

  50 

Nasjonal prøve lesing 5.tr.   2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.   50 

Kartlegging lesing U.dir. 1. tr., andel over krtisk grense 87,5 % 84,0 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense 90 % 88 % 83 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir 3.tr., andel over kritisk grense   89 % 86 % 100 % 

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

Kartlegging regning U.dir. 2. tr., andel over kritisk grense 80 % 88 % 50 % 100 % 

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

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

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

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 4,8     4,8 

Innhold i arbeidet 5,2     5,0 

Fysiske arbeidsforhold 4,3     4,6 

Samarbeid med kollegaer 5,6     5,8 

Mobbing, diskriminering 5,6     6,0 

Nærmeste leder 4,8     5,0 

Overordnet ledelse 3,2     3,8 

Faglig og personlig utvikling 5,0     4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,2     5,1 

Helhetsvurdering 4,9     4,9 

Målt 

kvalitet 

Fravær Drivdalen         

Samlet fravær 6,4 % 8,4 % 20,6 % 6,0 % 

Langtidsfravær 5,0 % 6,9 % 19,8 % 5,0 % 

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

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 2 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme  2,5 % 1,4 % 3,3 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger        0 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr elev Drivdalen 121 506 129 366   110 000 

Kostnad pr elev Vollan 107 484 115 169   90 000 

Kostnad pr SFO-barn Drivdalen 84 334     30 000 

Kostnad pr SFO-barn Vollan       60 000 

 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

 

Brukerundersøkelsen for Drivdalen tatt i januar 2015 viser at elevene føler at de får god støtte fra lærerne sine. 

På flere andre områder er resultatene lavere enn vi ønsker, og vi har fra starten av skoleåret 2015 hatt fokus på 

trivsel, motivasjon og mestring for skole og skolearbeid. Ny elevundersøkelse på senhøsten 2015 vil gi en god 

pekepinn på hvor vi ligger. Undersøkelsen ble gjennomført like før vedtak om skolenedleggelse av Vollan eller 

Drivdalen skulle tas, og det er nærliggende og i samsvar med tilbakemeldinger fra lærere at dette ikke var særlig 
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heldig tidspunkt å gjennomføre denne på.  

Tall fra elevundersøkelse på Vollan er ikke tatt med, da det er usikkerhet rundt tall som ligger i skoleporten og 

om disse hører til Vollan skole eller nye Vollan private skole.  

 

Medarbeidere 

 

 

Medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres høsten 2015 og resultater fra denne vil komme når de er klare. 

Meget høyt sykefravær skyldes at flere langtidssykemeldte ansatte. Dette er det stor endring på fra skolestart i 

august 2015, og det synes sannsynlig at ansatte vil være fullt tilbake innen kort tid.  

 

To ansatte har mindre enn 50% stilling på Drivdalen pr. 1.september. En av stillingene er et vikariat som varer 

fram til jul, den andre gjelder sekretærpost i 20% 

 

Økonomi 
Årsbudsjettet er i balanse. Noe positiv favør som er en sikkerhet i forhold til årsoppgjør.  

 

 

 

Tertialregnskap for Drivdalen og Vollan skole 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015     

510 Vollan skole 3 302 123 3 387 311 85 188 5 243 000 
 

511 SFO Vollan 140 387 146 829 6 442 231 000 
 

520 Drivdalen skole 2 537 781 2 608 318 70 537 4 132 000 
 

521 SFO Drivdalen 59 173 102 488 43 315 161 000 
 

 
Sum ansvarsområde 6 039 464 6 244 946 205 482 9 767 000 

 
 

 

Drivdalen og Vollan skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

30.08.2015 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt 

til nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Drivdalen og Vollan skole 1 076 221 1 076 221 289 000 
 

787 221 

 

 

 

 

Lønset og Midtbygda 

skole 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Kjell Braut 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2012 2013 2014 
Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr)  7 282 7 007 7 348 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 741 767 922 1 000 

Fast ansatte   14 15 15 

Faste årsverk    10,7 12,2 12,0 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall  64 68 70 

Antall SFO-barn  11 8 7 

Elever pr lærerårsverk i ordinær under-

visning 
 8,5/11,1 9,8 9,0 

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

Andel elever med spesialundervisning  17,4/2,4% 8,8 % 8,5 % 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
2. tertial 

2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet          

Støtte fra lærerne Ny 4,5   4,2 

Mobbing 1,3 1,1   1,0 

Støtte hjemmefra Ny     4,0 

Faglige utfordringer Ny 4,1   4,2 

Vurdering for læring Ny     4,3 

Innsats Ny 4,0   4,2 

Motivasjon 4,3     4,3 

Trivsel Ny 4,1   4,5 

Mestring 3,9 4,0   4,1 

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

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Nasjonal prøve regning 5.tr. 

Unntatt off 

  50,0 

Nasjonal prøve lesing 5.tr.   2,1 

Nasjonal prøve engelsk 5. tr.   50,0 

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

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

Kartlegging lesing U.dir. 3. tr, andel over kritisk gr. 90 % 100 % 86 % 100 % 

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

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

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

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

Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr Ny     100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e
 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 4,8     5,0 

Innhold i arbeidet 5,2     5,3 

Fysiske arbeidsforhold 4,7     5,0 

Samarbeid med kollegaer 5,2     5,5 

Mobbing, diskriminering 5,9     6,0 

Nærmeste leder 5,1     5,2 

Overordnet ledelse 2,8     4,0 

Faglig og personlig utvikling 5,0     5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,1     5,3 

Helhetsvurdering 4,9     5,0 

Målt 

kvalitet 

Fravær          

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

Langtidsfravær 1,9 % 0,0 % 8,2 % 3,0 % 

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

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1   1 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme  0,4 %   8,2 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger        0 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr elev  154 480   101 600 135 000 

Kostnad pr SFO-barn  48 534   66 000 40 000 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Flere av brukerundersøkelsene gjennomføres ikke før i høst, derfor ikke noen resultater. På nasjonale kartleg-

gingsprøver viser resultatene at de aller fleste elevene ligger over kritisk grense. De elevene som ligger under 

kritisk grense var allerede i forkant av prøvene oppdaget og tiltak rundt eleven er iverksatt for å sikre progresjon 

videre. 

 

Medarbeidere 

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres senere i høst. Fraværet er høyere enn normalt. Dette skyldes langtids-

fravær på noen få ansatte. Medarbeidersamtaler er gjennomført og de viser at arbeidsmiljøet er bra. 

 

Økonomi 

Vi har nedgang i antall SFO-barn som skyldes midlertidig skoledrift ved Lønset for Midtbygdaelevene. Dette 

fører til at SFO-driften går med underskudd i høst. På grunn av felles lokalisering på Lønset i år brukes det 

mindre ressurser pr elev på grunn av stordriftsfordelen. Men det er behov for en del ekstra ressurser ved flytting-

en av skole, derfor vil dette utjevne seg gjennom året. 

 

 

 

Tertialregnskap for Lønset og Midtbygda skole 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015     

530 Midtbygda skole 2 421 379 2 598 175 176 796 4 064 000 1 

531 SFO Midtbygda 120 088 96 591 -23 497 153 000 
 

540 Lønset skole 1 773 981 1 975 161 201 180 3 048 000 2 

541 SFO Lønset 33 089 69 728 36 639 111 000 
 

 
Sum ansvarsområde 4 348 537 4 739 655 391 118 7 376 000 

 
 

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 

  På grunn av felles lokalisering 

på Lønset i år brukes det mindre 

ressurser pr elev på grunn av 

stordriftsfordelen. Men det er 

behov for en del ekstra ressur-

ser ved flyttingen av skole, 

derfor vil dette utjevne seg 

gjennom året. 

176.000  

2 
  Samme forklaring som over 

 

201.000  

 

 

 

Lønset og Midtbygda skole sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Håvard Melhus 

Nøkkeltall for enheten 

 2012 2013 2014 
Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 24 261 23 700 24 427 24 788 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 2 445 2 393 1 719 1 100 

Fast ansatte  45 48 48 47 

Faste årsverk   37 43 42,5 41,75 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall på ungdomstrinnet 252 272 251 266 

Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne 7 8 6 10 

Elevtall på Voksenopplæringa 30 30 35 28 

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

Elever pr.lærerårsverk inkl. spes.undervisning 

og språkopplæring 
12,5 13,7 12,4 13 

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

 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Støtte fra lærerne Ny 3,9   4,5 

Mobbing 1,2 1,3   1,0 

Støtte hjemmefra Ny 3,5   4,5 

Faglige utfordringer Ny 4,1   4,5 

Vurdering for læring Ny 3,4   4,5 

Motivasjon 3,7 3,6   4,0 

Trivsel Ny 4,1   4,5 

Mestring Ny 4,1   4,2 

Elevdemokrati og elevmedvirkning Ny 3,1   4,0 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

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

Nasjonal prøve regning 8.tr. 3,1 47   50,0 

Nasjonal prøve lesing 8.tr. 3,3 49   3,4 

Nasjonal prøve engelsk 8.tr. 3,2 48   50,0 

Nasjonal prøve regning 9.tr. 3,1 55   54,0 

Nasjonal prøve lesing 9.tr. 3,3 56   3,7 

Andel med direkte overgang til vg skole       98 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 4,9     4,8 

Innhold i arbeidet 5,2     5,0 

Fysiske arbeidsforhold 4,6     4,8 

Samarbeid med kollegaer 5,4     5,2 

Mobbing, diskriminering 5,5     6,0 

Nærmeste leder 4,6     5,0 

Overordnet ledelse 4,2     4,2 

Faglig og personlig utvikling 4,8     5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,3     5,2 

Helhetsvurdering 5,1     4,9 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

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

Langtidsfravær 4,0 % 4,5 % 3,7 % 4,0 % 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

Korttidsfravær 0,9 % 0,6 % 0,8 % 0,9 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 3 2   1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 0,2 % -0,1 % -19,0 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr.elev 92 277 90 026   110 000 

 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Eksamenskarakterer, standpunktkarakterer og grunnskolepoeng for våren 2015 er nå offentliggjort på Skolepor-

ten.udir.no. Det er gode resultater på eksamen i norsk og på muntlig eksamen i de ulike fag. Vi ser imidlertid at 

vi fortsatt må jobbe med matematikk. Her ligger vi litt under landssnittet, men resultatet viser at vi ligger om-

trent på linje eller litt over skoler i samme kommunegruppe. Oppdalsskolen har nå satt i gang et utviklingsarbeid 

i matematikk som gjelder hele opplæringsløpet, dvs. fra 1.-10. trinn. Grunnskolepoengene viser en liten økning, 

men det er viktig å være klar over at valgfag er med i beregningen fra og med i år, det er med på å øke antall 

poeng noe. Vi kan derfor ikke uten videre sammenligne antall grunnskolepoeng med tidligere år. 

 

Elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen gjennomføres senere i høst. Resultatene på Nasjonale prøver 

kommer og senere i høst. 

Medarbeidere 

Vi ser at samlet sykefravær er relativt lavt, 4,5 % t.o.m. 2.tertial, dette er under målet på 4,9 %. Vi har jevnlige 

samtaler med de som er langtidssykemeldt, vi vet derfor at fraværet ikke er jobbrelatert. 

 

Økonomi 

Når det gjelder økonomi ser vi noen utfordringer pga stort behov i forbindelse med spesialundervisning og flere 

minioritetsspråklige elever. Elevtallet økte fra 251 våren 2015 til 266 høsten 2015. Pga større utgifter til lønn 

enn budsjettert vil det bli behov for å søke om bruk av ungdomsskolen sitt disposisjonsfond i 2015. Elevtallsøk-

ningen høsten 2015 vil bli kompensert i budsjettet 2016 

 

Negativt avvik på Voksenopplæringa skyldes at IMDI ikke har betalt ut statstilskuddet til kommunene enda. 

IMDI har gitt beskjed om at dette skyldes omlegging av datasystemet deres. 

 

 

Tertialregnskap for ungdomsskolen 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015     

532 Haugen Gård Leirskole 100 056 97 060 -2 996 190 000 
 

550 Ungdomsskolen 16 030 575 15 037 966 -992 609 23 473 000 1 

551 Voksenopplæring 1 744 927 -262 962 -2 007 889 217 000 2 

552 Grunnskole for voksne 527 521 576 416 48 895 908 000 
 

 
Sum ansvarsområde 18 403 079 15 448 480 -2 954 599 24 788 000 

 
 

 

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 

  Negativt avvik skyldes hoved-

sakelig større utgifter på lønn 

enn budsjettert. Elevtallet økte 

fra 251 våren 2015 til 266 

høsten 2015. Dette krever na-

turlig nok ekstra ressurser. I 

tillegg fikk vi 3 minioritets-

språklige elever ekstra på 

8.trinn som vi ikke visste om da 

-992.000 

 

Søke om bruk av ung-

domsskolen sitt disposi-

sjonsfond 
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vi budsjetterte. Disse kom 

direkte til Norge og kan ikke 

noe norsk. Det fører selvfølge-

lig til at vi må bruke ekstra 

ressurser på norskopplæring.  

 

Elevtallsøkningen høsten 2015 

vil bli kompensert i budsjettet 

2016. Det gjelder og antall 

minioritetsspråklige. 

2 

Negativt avvik skyldes at vi ikke 

har fått statstilskuddet for 2015. 

Dette utbetales vanligvis tidligere 

på året, men er forsinket i år pga 

omlegging av datasystem hos 

IMDI. 

-2000.000 

 

   

 

 

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Ungdomsskolen 1 719 126 1 619 126 737 000 313 000 569 126 
 

 

 

 

 

Kommunale barnehager 

 
 

 

Fungerende enhetsleder  

Ann Kristin Rosset 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2012 2013 2014 
Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 10 963 11 186 11 540 11 464 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 641 529 589 589 

Fast ansatte  29 28 30 29 

Faste årsverk   26,3 25,6 26 24,7 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall barn 103 101 107 101 

Antall plasser omregnet til over 3 år 120 120 120 120 

Antall kommunale barnehager 2 2 2 2 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 49 % 51 % 52 % 55 % 

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning 38 % 35 % 42 % 41 % 

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

Leke- og oppholdsareal pr plass 4,0m² 4,0m² 4,0m² 4,5 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukerne   5,2   5,0 

Trivsel   5,2   4,9 

Brukermedvirkning   4,8   4,6 

Respektfull behandling   5,4   5,1 

Tilgjengelighet   5,6   5,5 

Informasjon   4,6   4,6 

Fysisk miljø   5,0   4,6 

Generell førnøydhet   5,3   5,0 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Kapasitetsutnyttelse 100 % 100 % 100 % 100 % 

Faglig kvalitet         

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

Andel barnehager m/systematiske metoder for kartleg-

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

Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærer-

utdanning   100 % 100 % 100 % 

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

Antall alvorlige skader hos barn   0 0 0 

Antall systematiske samtaler pr.ansatt angående resultat-

områder 4 4 1 4 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet 4,7     4,7 

Innhold i arbeidet 5,2     5,0 

Fysiske arbeidsforhold 4,5     4,5 

Samarbeid med kollegaer 5,3     4,8 

Mobbing, diskriminering 5,0     5,2 

Nærmeste leder 4,9     4,8 

Overordnet ledelse 4,5     4,5 

Faglig og personlig utvikling 4,8     4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,4     5,1 

Helhetsvurdering 5,0     5,1 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 5,1 % 6,8 % 5,4 % ≤ 6,0% 

Langtidsfravær 2,2 % 4,2 % 3,1 %   

Korttidsfravær 2,9 % 2,6 % 2,3 %   

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 2 3 3 1 

Antall  fast ansatt med ufrivillig deltid   2 2 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

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

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr. plass under 3 år 167 214 179 886   164 628 

Kostnad pr. plass over 3 år 81 490 88 193   80 644 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

Barnesamtaler gjennomføres vår og høst. Høstens samtale gjennomføres sept/okt i forkant av foreldresamtalene. 

Kommunale plasser er fylt opp for høsthalvåret (pr. desember 2015). 

August er oppstartsmåned for mange nye barn i barnehagen. Flere ett-åringer kommer inn, og mange av disse 

søker helplass. Det pedagogiske opplegget i oppstarten er å jobbe med å etablere trygge «Vi-grupper». «Fra jeg 

til vi» er et fokusområde kommunale barnehager jobber med hvert år i august. 

 

Kommunale barnehager fortsetter prosjektet Kompetanse for mangfold i høst. Tema for høsten er språk. Så 

lenge prosjektet pågår setter vi ikke fokusområder med tilhørende systematiske samtaler pr ansatt. Resultatet for 

samtaler samsvarer ikke med målet i 2015. I prosjektet har personalet hatt tett samarbeid med foreldregruppen. 

Utfallet av første halvårs jobbing er dokumentert i en halvtårsrapport.   

 

Medarbeidere 

Det skal gjennomføres en fornyet utgave av medarbeiderundersøkelse i løpet av oktober/november. 

Sykefraværet er ved 2. tertial under vårt HMS-mål som er ≤ 6 %. 

Kommunale barnehager har tre faste ansatte med stillinger under 50 %, der to har ufrivillig deltid. Imidlertid har 

de to ansatte utvidede stillinger gjennom vikariat.  Endringer vil skje ved årsskiftet. 

Økonomi 

Oppstarten i august ble uforutsigbar da det kom oppsigelser av plasser i løpet av sommeren. Med en måneds 

oppsigelsestid i kommunale barnehager kan endringene skje raskt. Konsekvensen ble; fra først å måtte sende fra 

seg barn til private barnehager fordi det i kommunale barnehager var fullt, til at vi fikk overskudd av personale 

ved de uforutsette oppsigelsene.  

Avvik i forhold til budsjettramme er redusert fra 1. tertial med 1,4 %. Resterende avvik forklares under. 

 

 

 

Tertialregnskap for de kommunale barnehagene 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015     

560 Pikhaugen barnehage 3 874 150 3 677 750 -196 400 5 932 000 1 

562 Høgmo barnehage 3 520 205 3 569 656 49 451 5 532 000  

 
Sum ansvarsområde 7 394 355 7 247 406 -146 949 11 464 000  

 

 

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 

Refusjon fra annen kommune for 

frikjøp av personalet 

 

Overførte midler fra PoF: 

Barn nedsatt funksjonsevne, høst 

Bedre språkforståelse vår/høst 

 

Lønnsutgifter 20 % budsjettert i 

Høgmo, brukt i Pikhaugen.  I 

januar var det forventet økning i 

barneantall i Høgmo, men mot-

satt skjedde. Plassutvidelser i 

Pikhaugen. 

-24.000 

 

 

 

-64.000 

-40.000 

 

-68.000 

   

 

 

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond kommunale barnehager 588 849 588 849 338 000 
 

250 849 
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Tekniske tjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Thorleif Jacobsen 

 

Nøkkeltall for enheten 

 
2012 2013 2014 

Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 13 667 15 803 17 302 16 279 

Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr 26 521 26 148 28 921 34 280 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 1 534 1 130 1 278 678 

Fast ansatte  34 40 42 42 

Faste årsverk   30,27 35,27 35,87 35,87 

Andre nøkkeltall om enheten: 
    

Antall km veg grusdekke 21 20 20,5 19 

Antall km veg asfaltdekke 51 52 52 54 

Antall parkeringsplasser 210 210 210 210 

Antall veg- og gatelyspunkter 817 817 839 847 

Antall vannforsyningsabonnenter 2 398 2 450 2 460 2 503 

Antall meter vannledning 79 090 77 606 76 601 76 640 

Antall slamtømmeab. private anlegg boliger 865 877 861 828 

Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsbo-

liger    
1823 

Antall avløpsabonnenter 2 542 2 598 2 609 2 660 

Antall meter avløpsledning (spillvann + over-

vann) 
69 980 67 772 67 936 67 996 

Antall avfallsab. bolig/leiligheter 2 615 2 640 2 616 2 680 

Antall avfallsab. fritidsboliger 3 523 3 569 3 604 3 717 

Antall utleieboliger 49 49 50 50 

Antall omsorgsboliger 80 80 100 100 

Klargjort industritomt pr 31/12 4200 m2 4200 m2 
100 000 

m2 

100 000 

m2 

Antall sentrumsnære ledige boligtomter p 21 19 19 12 

Antall ledige boligtomter utenfor sentrum 6 5 8 8 

 

 

 

Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Vann/avløp - resultat for brukeren       >5 

Vann/avløp - tillit og respekt       >5,5 

Vann/avløp - service og tilgjengelighet       >4,6 

Vann/avløp - informasjon       >4,8 

Vann/avløp - generelt       >5,5 

Vann/avløp - snitt totalt       >5,1 

Resultat for bruker vedr. vaktmestertj. 3,9     4,5 

Kvalitet på utført vaktmesterarbeid 4,2     4,6 

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

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

Kvalitet på utført renhold 4,9     5,0 

Service, tillit og respekt fra renholdspers. 5,2     5,0 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Antall timer stengt veg 0   0 0 

Lekkasje vannledninger % 38 %   37 % 35 % 

Antall lekkasjereparasjoner vann 5   2 10 

Antall abonnenttimer uten vann 10   0 15 

Antall meter fornyet vannledning 231   0 500 
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Fokusområde Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2013 2014 
T.o.m. 2. 

tertial 2015 
2015 

Antall ikke tilfredsstillende vannprøver   0   0 0 

Antall kjelleroversvømmelser avløp 0   0 0 

Antall meter fornyet avløpsledning 190   0 500 

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

Gjenvinningsgrad avfall % 85 % 87 % 96 % 85 % 

FDV- kostnader pr. m2 på utleieboliger       290 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet       >5 

Innhold i arbeidet       >5 

Fysiske arbeidsforhold       >5 

Samarbeid med kollegaer       >5 

Mobbing, diskriminering       >5,5 

Nærmeste leder       >5 

Overordnet ledelse       >5 

Faglig og personlig utvikling       >5 

Stolthet over egen arbeidsplass       >5 

Helhetsvurdering       >5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær     11,3 % 5,0 % 

Langtidsfravær     9,8 % 4,0 % 

Korttidsfravær     1,5 % 1,0 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50%     2 2 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme     10,1 %   0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg 60 480 52 174 36 099 47 000 

Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl. 1 473 1 596 208 014 738 

Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt. 942 1 001 378 237 764 

Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. ledning 79 617 88 351 61 187 86 725 
Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3 2 207 2 365 2 365 2 365 

Årsgebyr Slamtømming bolig eks. mva.  inntil 4m3 1 572 1 655 1 655 1 655 

Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. ledning 112 009 118 690 79 175 122 021 
Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3 2 372 2 570 2 570 2 570 

Drift- og vedlh. Avfall, kr. / tonn 2 335 2 475 2 732 2 485 

Årsgebyr avfall bolig eks. mva 2 029 2 134 2 134 2 134 

FDV-kostnader pr. m2 eks. mva:         

Barnehager 547     580 

Skoler 580     615 

Helse og omsorg 500     530 

Trygdeboliger 261     277 

Utleieboliger 290     307 

Øvrige bygg 328     348 
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Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse siden 2012 (Vann og avløp) 2013 (Vaktmester-, renholds og 

eiendomstjenesten).  

Medarbeidere 

Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført på slutten av 2013 

Sykefraværet var på 11,3% i 2. tertial. Sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidsfravær og anses ikke å være 

arbeidsrelatert.    

Sammenslåing av enhetene Kommunalteknikk og Bygg og eiendom til den nye enheten Tekniske tjenester ble 

iverksatt f.o.m. 1.januar 2015. Det er i 1. og 2. tertial arbeidet med ulike prosesser i forbindelse med sammen-

slåingen. Dette arbeidet er ikke fullført. 

Økonomi 

Det er god budsjettdisiplin innenfor den nye enheten. Innenfor sjølkostområdene blir eventuelle over-

skudd/underskudd tilført/tatt av sjølkostfondene.  

Merforbruk festeavgifter skyldes økte festeavgifter og kostnader med voldgiftssak som ikke er budsjettert. 

Årsgebyrene for vann, avløp og avfall ligger under landsgjennomsnittet.  

Slamtømmeordningen er i år utvidet til å omfatte anlegg hos fritidsboliger. Om lag halvparten av disse anleg-

gene er inntatt i ordningen i 2015 og resterende vil bli tilknyttet ordningen i 2016. Evaluering av gjennomført 

tømmesesong ift. omfang og økonomi vil bli lagt til grunn for planlegging av sesongen 2016. 

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

skap. 

 

Tertialregnskap for tekniske tjenester 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015     

610 Kommunale veger 2 089 813 2 149 194 59 381 3 327 000 
 

612 Parkeringsplasser 32 158 103 308 71 150 157 000 
 

613 Veg- og gatelys 272 086 452 686 180 600 643 000 1 

614 Vannverk -577 595 -300 969 276 626 -312 000 2 

616 Slamtømming 2 956 750 3 576 482 619 732 1 466 000 3 

617 Avløp og rensing -383 677 46 975 430 652 -1 872 000 4 

618 Avfallshåndtering 1 798 241 1 816 860 18 619 -413 000  

670 Bygg- og eiendomsadministrasjon 957 878 1 041 702 83 824 1 617 000  

671 Kommunale off. bygg 6 747 657 7 088 320 340 663 12 581 000 5 

672 Industriutleiebygg -2 878 2 496 5 374 17 000  

673 Festeavgifter 1 968 362 1 769 038 -199 324 1 960 000 6 

674 Idrettsanlegg 319 162 188 332 -130 830 352 000 7 

675 Trygdeboliger -1 836 467 -1 730 961 105 506 -2 337 000 8 

676 Utleieboliger -1 147 484 -1 234 672 -87 188 -1 678 000  

677 Driftsoperatører 1 398 959 1 443 891 44 932 1 475 000  

678 Renholdere 1 297 240 1 282 756 -14 484 870 000  

679 Statens hus -1 096 823 -1 189 968 -93 145 -1 683 000  

680 Kantine 197 508 174 682 -22 826 305 000  

 
Sum ansvarsområde 14 990 890 16 680 152 1 689 262 16 475 000 
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 

Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 

Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

Innkjøp av materiell samt drift og 

vedlikehold er noe forskjøvet  i 

forhold til periodisert budsjett. 

 171.000 

 

 

   

2 

  Høyere gebyrinntekter (års- og 

tilkoblingsgebyr) enn periodi-

sert. 

Refusjon sykepenger 

143.000 

 

 

119.000 

 

3 

Tidligere oppstart av tanker enn 

forutsatt medfører tidligere ge-

byrinntekt på slamtømming 

fritidseiendommer i forhold til 

periodisert budsjett. 

534.000    

4 

Innkjøp kjemikalier,  verktøy og 

redskap samt materiell  er noe 

forskjøvet i forhold til periodisert 

budsjett. 

Regning for slamtømming boli-

ger i sentrum er ikke mottatt 

 

225.000 

 

110.000 

Lavere utgifter til strøm enn 

budsjettert 

98.000  

5 

  Energiforbruket var lavere enn 

budsjettert. 

Lavere leieinntekter i forhold til 

budsjett. 

Høyere utgifter til drift og 

vedlikehold i forhold til perio-

disert budsjett. 

667.000 

 

-240.000 

 

-140.000 

 

6 

  Ikke budsjetterte utgifter vold-

giftsrett. 

Økte festeavgifter grunnet 

voldgiftssak. 

Ikke budsjetterte omkostninger 

delingssak gnr. 280, bnr. 92 

(k.sak 15/62) 

-104.000 

 

-51.000 

 

-23.000 

 

7 

  Høyere utgifter til vedlikehold 

anlegg. 

Høyere utgifter til kommunale 

gebyrer (vannforbruk) enn 

budsjettert. 

-84.000 

 

-43.000 

 

8 

  Høyere leieinntekter enn perio-

disert. 

 

-106.000  

 

 

Tekniske tjenester sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond Kommunalteknikk 1 277 926 1 277 926 488 000 600 000 189 926 
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NAV 

Enheten setter måltall og rappor-

terer resultat i NAV-systemet, og 

det er ikke utarbeidet eget måle-

kart for bruk i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2012 2013 2014 
Prognose 

2015 

Budsjettramme (1.000 kr) 5 447 5 287 6 079 6 526 

Disposisjonsfond (1.000 kr) 245 114 0 0 

Fast ansatte  3 3 3 3 

Faste årsverk   2,7 2,5 2,2 2,2 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Prosjekt gjeldsrådgiver sammen 

med Rennebu (årsverk) 
1 0,5 0 0 

Prosjekt rus sammen med Rennebu 

årsverk 
1,5 0 0 0 

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

Faste årsverk fra Rennebu kom 1 1 1 1 

Totalt antall ansatte  15 15 14 14 

 

Fokusområde Kommentarer til resultatene 

Brukere 

NAV Oppdal\Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. På måloppnåelsen brukerperspektivet har 

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

ha fokus på i år 2015 er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledig ungdom, arbeidsledige med 

ledighet over 6 mnd, sykefraværsoppfølging og innvandrere. I tillegg skal vi ha fokus på samarbeidet med lokalt 

næringsliv\markedsarbeid. Arbeidsledigheten er fortsatt stabilt lav men forventes å øke svak utover året og inn i 

år 2016. Antall personer som står utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer er stabilt men noe ned fra 

samme tid i fjor. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp har økt noe fra samme tid i fjor. Økningen på utbetaling 

av økonomisk sosialhjelp er i hovedsak til flyktninger.     

Medarbeidere NAV Oppdal\Rennebu har ikke sykefravær og en god medarbeiderundersøkelse fra høsten år 2014.   

Økonomi 

NAV Oppdal/Rennebu er under budsjett på lønn men har et betydelig merforbruk på utbetaling av økonomisk 

stønad. Merforbruket på utbetaling av økonomisk stønad er til flyktninger med botid under 5 år i Norge, viser til 

forklaring budsjettavvik 2. tertial.  

 

 

Perioderegnskap for NAV 

    Regnskap  Budsjett Budsjettavvik  Årsbudsjett Note 

    31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015     

750 Nav administrasjon 1 299 786 1 281 260 -18 526 1 638 000 
 

752 Sosialkontortjeneste Rennebu 160 332 222 720 62 388 0 
 

754 Andre tiltak 1 529 503 1 530 000 497 1 530 000 
 

755 Kvalifiseringsprogrammet 233 731 200 000 -33 731 300 000 
 

756 Økonomisk sosialhjelp 3 216 222 2 517 999 -698 223 3 077 000 1 

757 Bekjempelse av barnefattigdom -30 523 -66 668 -36 145 0 
 

 
Sum ansvarsområde 6 409 051 5 685 311 -723 740 6 545 000 
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Note 

nr. 

Forklaring på budsjettavviket 

Tiltak for å overholde 

årsbudsjettet 
Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet 

Årsak Beløp Årsak Beløp 

1 

  Økonomisk sosialhjelp. Avviket 

skyldes utbetaling av økono-

misk stønad til flyktninger som 

har bodd i Norge under 5 år. 

Utbetalingen skyldes lav over-

gang til arbeid og utdanning 

etter endt introduksjonspro-

gram. I tillegg har vi flere bru-

kere med foreldrepermisjon fra 

introduksjonsprogrammet som 

fører til utbetaling av økono-

misk stønad i permisjonstiden.  

-698.000 Som tidligere år legges 

det til grunn at vi får 

kompensert utbetaling av 

økonomisk stønad til 

flyktninger med botid 

under 5 år fra Enhet 

Helse- og Familie flykt-

ningetjenesten.  

Flere av flyktningene har 

startet på videregående 

skole høsten år 2015 og 

har rettigheter i Statens 

Lånekasse for utdanning. 

Dette fører til reduserte 

utbetalinger av økono-

misk stønad. 

Vi jobber kontinuerlig 

med flere over i ordinært 

arbeid, utdanning og 

arbeidsrettede tiltak.   

 

 

 

NAV sitt disposisjonsfond 

  
Saldo 

31.12.2014 

Saldo 

31.08.2015 

Av dette 

3% buffer 

Vedtatt dis-

ponert, men 

ikke brukt 

Disponibelt til 

nye en-

gangstiltak 

Disposisjonsfond NAV 0 0 0 0 0 
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organ 

Utvalgs-

saksnr. 

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport 

K.styre 07/110 Rapport: Vurdering av habilitet 

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

handling” tas til etterretning. 

Det utarbeides et eget kapittel om vurdering 

av habilitet i kommunestyrets reglement etter 

at resultatet av høringsnotatet til endringer i 

kommuneloven og forvaltningsloven om 

rolleklarhet mv i kommunesektoren, forelig-

ger. 

Viser til pkt 1.5.3 i høringsnotatet ang. 

”habilitet for ledere og styrerepresentanter 

mv. i offentlig eide selskaper.” 

 

Ikke fullført. 

Hensiktsmessig at arbeidet 

utsettes til etter konstitue-

ring av nytt kommunestyre, 

og ses i sammenheng med 

gjennomgang av bl.a. dele-

geringsreglement. 

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

rørende eiendommen gnr. 294 bnr. 31, 

avslås og eksisterende festekontrakt opp-
rettholdes. 

 

2. Oppdal kommune sin eiendom gnr. 294 

bnr. 71 utlyses for utvikling i det åpne 

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

mannen skal i løpet av første halvår 2008 

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

utvikling av eiendommene gnr. 294 bnr. 

71 og gnr. 294 bnr. 32. 

 

Fullført vedrørende pkt. 1. 

NE orientert om Kommune-

styrets vedtak. Pkt. 1. 

Ikke fullført vedrørende 

vedtak pkt. 2. Avventer 

detaljregulering i området. 

 

K. styre 10/38 Endring av reglement for 

kommunestyret 

Ola Røtvei Kommunestyret oppnevner gruppelederne 

som arbeidsgruppe for å vurdere om de 

spørsmålene/prinsippene som reises i inter-

pellasjonen og ordførerens svar skal innar-

beides i reglementet. Eventuelle endringer 

som fremmes legges fram for behandling i 

kommunestyret. Rådmannen bes utpeke 

sekretær for arbeidsgruppen. 

Ikke fullført. 

Hensiktsmessig at arbeidet 

utsettes til etter konstitue-

ring av nytt kommunestyre, 

og ses i sammenheng med 

gjennomgang av bl.a. dele-

geringsreglement. 

K. styre 11/17 Reguleringsplan for skiløype-

nettet i Oppdal 

Arild Hoel 1. Kommunestyret ber bygningsrådet, det 

faste utvalget for plansaker, om å sørge for 

utarbeiding av reguleringsplaner for skiløy-

penettet i Oppdal i tråd med bestemmelsene i 

kapittel 12 i plan og 

bygningsloven. 

2. Kommunestyret slutter seg til den etappe-

inndelingen som er skissert i saksinnledning-

en, og berom at arbeidet med etappe 1 igang-

settes i løpet av 2011. 

3. Kommunestyret legger til grunn at Plan-

kontoret engasjeres for å bistå med utarbei-

ding av planene, og at dette skjer innenfor 

den økonomiske rammen som er gitt i Oppdal 

kommunes overføring til Plankontoret. 

4. Det utarbeides et nytt løypekart der alle 

merkede skiløyper i Oppdal er inntegnet. 

Ikke fullført 

 

Etappe 1 - Stølen - Fjells-

kolen - Vora er sluttbehand-

let i kommunestyret 

17.09.14. 

 

Etappe 2 – Stølen – Vangs-

lia er oppstartet. 

K.styre 11/129 Finansiering - rettssak om 

Jernbanegjerdet langs Dovre-

Gro Aalbu 1. Staten v. Samferdselsdepartementet har 

anket dom i Frostating lagmannsrett vedr. 

Ikke fullført. 
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banen 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. 

 

Saken gikk i Høyesterett 

13.-14. mars 2012. Høyeste-

retts dom falt 22.06.2012 

der 1.Staten v. Jernbanever-

ket frifinnes og slipper 

gjerdeplikt. 2. Partene bærer 

sine saksomkostninger selv. 

Det har vært møte i Oslo 

med advokatene, bondelaget 

og USS i oktober for å 

klarlegge konsekvensene av 

dommen, uten at konklusjon 

er fastsatt. Tiltaket er finan-

siert for 2011, vi har ikke 

fått regning for 2012. 

Fremdeles ikke fått sluttreg-

ning. 

 

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

budskonkurranse 

Per Olav Lyng-

stad 

Prosjektet Boas II gjennomføres som plan-

lagt, men med en total kostnadsramme på kr 

66.250.000. 

Økningen i kostnadsramme på kroner 

20.950.000,- innarbeides i 2013-budsjettet, 

og finansieres på følgende måte: 

Momskompensasjon 4.984.000 

Offentlige tilskudd 3.613.000 

Bruk av Kapitalfondet 4.353.000 

Eksternt lån 8.000.000 

 

Ikke fullført. 1-årsbefaring 

gjennomført. Oppfølging 

pågår. 

 

K.styre 13/9 Prosjekt beitekartlegging i 

Oppdal - 2013-2015 

Gro Aalbu Oppdal kommunestyre vedtar oppstart av 

prosjekt beitekartlegging i Oppdal, jfr. tidli-

gere vedtatt tiltaksdel i Beiteplan for Oppdal 

2009-2012. Avtale om oppdrag mellom 

Norsk Institutt for Skog og landskap og 

Oppdal kommune godkjennes. Oppdraget 

finansieres ved bruk av skjønnsmidler kr. 

400.000,- og uttak av Plan og forvaltning sitt 

disposisjonsfond med kr. 276.300,- pr. år i 

2014 og 2015. Disposisjonsfondet er pr. 

01.01.13 på kr 3.664.128,82. 

 

Kartleggingen er fullført pr. 

medio august 2014. Kart og 

rapporter kom i mai 2015. 

Prosjektet presenteres under 

Fjellandbrukskonferansen 

19.10.15. 

 

 

K.styre 13/105 Vedtak om ekspropriasjon og 

søknad om forhåndstiltredelse 

Dag H. Gorseth Oppdal kommune vedtar ekspropriasjon av 

del av eiendommen gnr. 271 bnr. 5 i medhold 

av plan- og bygningsloven §16-2.  Oppdal 

kommune søker Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag om forhåndstiltredelse på aktuelt 

areal på gnr. 271 bnr. 5. 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan - og 

bygningslovens §15 og forvaltningslovens 

§28. En eventuell klage må framsettes skrift-

lig og sendes Oppdal kommune innen tre 

Pågående. Overskjønn 

berammet til november 

2015. Forhåndstiltredelse 

gitt. 
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uker etter at melding om vedtaket er mottatt. 

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

nisering og fremdrift 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret vedtar foreslått prosjektor-

ganisering for prosjektet Midtbygda skole 

2015. 

Vedtatt investeringsramme for prosjektet 

overholdes. 

Fullført. Ref 14/80. 

K.styre 14/18 Selskapskontroll i Vekst 

Oppdal AS – rapport 

Torill Bakken Rapporten ”Selskapskontroll i Vekst Oppdal 

AS” tas til etterretning. 

Oppdal kommune bes følge revisors anbefa-

linger og: 

Oppdal AS for å kunne gjøre nytte av selska-

pets potensial til å utføre tjenester for kom-

munen samtidig som selskapets drift styrkes 

gi en presentasjon av selskapet og dets virk-

somhet 

medlemmer i fristilte selskaper får nødvendig 

opplæring 

 

Ikke fullført. Kommunesty-

rebehandling vil skje i mai 

2015. 

K.styre 14/21 Gjevillvassvegen – Jordskifte-

sak 

Dag H. Gorseth Oppdal kommunestyre vedtar at Oppdal 

kommune som grunneier skal være aktiv i 

jordskiftesak 1600-2013-0053 Gjevilvassvei-

ene. Oppdal kommune som grunneier skal 

jobbe for at Gjevilvassveiene får en bruk som 

i dag. 

Rådmann gis fullmakt til å møte og forhandle 

i saksforberedende møte den 12.3.2014 sak 

1600-2013-0053 Gjevilvassveiene, og i 

senere rettsmøter så lenge saken varer. Full-

makt utstedes av ordfører. 

Pågående 

K.styre 14/22 Ekspropriasjon og forhåndstil-

tredelse vedrørende del av 

eiendommen gnr. 271 bnr. 5 til 

utvidelse av gravplass Oppdal 

kirke – klagebehandling 

Dag H. Gorseth Det har ikke fremkommet nye opplysinger i 

klagen som gir grunnlag for å omgjøre vedtak 

i Oppdal kommunestyre sak 13/105 den 

11.12.2013  

Saken oversendes til fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 

Pågående 

K.styre  14/42 Drivdalen skole 2015 – Anbud 

og fremdrift 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret vedtar at anbudskonkurran-

sen avlyses. Det er vesentlig å se de økono-

miske utfordringene i et helhetlig perspektiv. 

Derfor utsettes ny utlysning til etter behand-

lingen av Handlingsplanen 18. juni 14. 

Fullført. Ref 15/50 

K.styre 14/47 Midtbygda skole 2015 – 

Anbud og fremdrift 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret vedtar at anbudskonkurran-

sen avlyses. Det er vesentlig å se de økono-

miske utfordringene i et helhetlig perspektiv. 

Derfor utsettes ny utlysning til etter behand-

lingen av Handlingsplanen 18. juni 14. 

Fullført. Ref 14/80. 
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K.styre 14/51 Genralforsamling i Oppdal 

Everk AS 

Leidulf Skarbø Kommunestyret viser til innkallingen til 

generalforsamlingen i Oppdal Everk AS, og 

gir ordføreren fullmakt til å 

t-

ningen, herunder utdeling av utbytte. 

m-

mer 

 

tråd med vedtak i k-sak 14/43 

 

lding 

om organisering 

Kommunestyret fastsetter at grunnlaget for 

fortsatt kommunalt eierskap til Oppdal Everk 

skal utredes av et utvalg. Nærmere beskrivel-

se av mandatet med føringer fra Reitenutval-

get og sammensetning avarbeidsgruppa 

legges fram som egen sak etter at igangsatt 

selskapskontroll er gjennomført. 

Fullført  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullført. Se sak 15/57 

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

ta ut stevning mot TrønderEnergi Kraft AS 

knyttet til tvisten om praktiseringsavtale for 

Drivarettigheten. Advokat Ulf Larsen skal 

benyttes som prosessfullmektig. 

Fullført. Kommunen tapte i 

Tingretten. Ankespørsmålet 

ble behandlet av kommune-

styret i k-sak 15/47. 

K.styre 14/80 Midtbygda skole 2015 – 

Anbud etter ny utlysning 

Per Olav Lyng-

stad 

Kommunestyret ønsker å holde den planlagte 

fremdriften for Midtbygda skole, og øker 

investeringsrammen fra 37 til 47,1 mill. kr. 

Rådmannen bes om å legge inn fullfinansie-

ring av prosjektet gjennom økt låneopptak og 

momskompensasjon i budsjettforslaget for 

2015. 

Kommunestyret ser at økte rente- og av-

dragsutgifter vil forrykke den økonomiske 

balansen fra 2016 av, noe som må dekkes inn 

under neste økonomiplanrullering. Kommu-

nestyrets prioritering av eldreomsorgen i 

økonomiplanen 2015-18 står fast, og inndek-

kingen bør søkes løst innenfor skolesektorens 

samlede rammer. 

Ikke fullført. Byggeprosjekt 

i gang. 

K.styre 14/83 Ferdigstilllelse veg/gatelys – 

kommunale boligområder 

Thorleif Jacob-

sen 

Kommunestyret vedtar at interne veger i 

Bjørkmoen III og Brennhaug-Mjøen I ferdig-

stilles med asfaltdekke i 2015. 

Gatelys langs fellesavkjørsel/gang- og syk-

kelveg mellom Bjørkmoen I og Høgmovegen 

anlegges i 2015. 

Kostnader med asfalteringen, henholdsvis kr. 

1.425.000,- for Bjørkmoen III og kr. 

431.000,- for Brennhaug-Mjøen, samt gatelys 

mellom Bjørkmoen I og Høgmovegen for kr. 

85.000,-, dekkes inn med lån av kapitalfon-

Fullført. 
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det. Midlene tilbakeføres fondet ved salg av 

tomtegrunn. 

K.styre 14/103 Reguleringsplan for gang- og 

sykkelveg langs Rv70 på 

strekningen Brudalen - Festa 

Ola Røtvei Kommunestyret ber i medhold av bestem-

melsene i kapittel 12 i Plan- og bygningslo-

ven, at bygningsrådet sørger for utarbeidelse 

og behandling av forslag til Reguleringsplan 

for gang- og sykkelveg langs Rv70 på strek-

ningen Brudalen - Festa. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å 

sikre plangrunnlag for å komme i posisjon for 

statlig prioritering. 

Ikke fullført. Arbeidet er 

igangsatt. 

K.styre 14/104 Gjevilvassvegen – resultat av 

Jordskiftesak ved Sør-

Trøndelag Jordskifterett 

Dag Hopland 

Gorseth 

1. Oppdal kommunestyre vedtar å anke 

jordskiftesak saksnr. 1600-2013-0053 

Gjevilvassveiene. Det skal ankes over «kom-

petansespørsmålet». Rådmann gis fullmakt til 

å engasjere kommuneadvokat John J. Stam-

næs til å iverksette anke og til å føre saken 

for Oppdal kommune så lenge den varer. 

Dersom kommunen, etter ankefristen er gått 

ut, blir stående isolert, skal kommunestyret i 

egen sak beslutte om anken skal trekkes. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge 

en sak der det gjøres rede for muligheten til å 

regulere, utarbeide og behandle regulerings-

plan for å avklare offentlig råderett over del 

av Gjevilvassvegene til friluftsfor-

mål/skiløype. 

3. Oppdal kommune legger til grunn at 

juridisk bistand til grunneiere som slutter seg 

til vår anke, dekkes av kommunens advokat. 

Ved eventuell krav om dekning av motpar-

tens saksomkostninger ber kommunestyret 

om at grunneierne søker å få Gjevilvassvegen 

SA til å dekke sin andel. 

Dersom Gjevilvassvegen SA ikke gir full 

dekning av de enkelte grunneiernes kostnads-

andel kan grunneierne søke kommunen om å 

dekke resterende kostnadsandel. 

4. Rådmann vil komme tilbake til bevilg-

ningsspørsmålet for prosesskostnadene og 

eventuelt juridisk bistand til utredning av 

reguleringsspørsmålet i budsjettregulering i 

2015. 

Pågående 

K.styre 15/1 Kommunereformen - retnings-

valg for Oppdal kommune 

Leidulf Skarbø 1. 

I den videre prosessen med kommunerefor-

men skal Oppdal gå videre med fire upriori-

terte alternativ som skal konsekvensutredes:  

 

a) Oppdal - Rennebu 

b) Oppdal - Rennebu – Midtre Gauldal 
c) Oppdal – Sunndal 

d) Oppdal fortsetter som egen kommune    

 

 

Ikke fullført. 
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2. 

Konsekvensutredningen skal bestå av følgen-

de delutredninger: 

a) Alternativvurdering i forhold til eks-
pertutvalgets kriterier for god kommu-

nestruktur 
b) Rapport fra opinionsundersøkelse 

c) Effektiviseringspotensial for kommu-

neøkonomi og tjenesteyting 
d) Attraktivitet og potensial for å utvikle 

regionsenteret Oppdal 

e) Effektiviserings- og organiseringsmu-
ligheter i forhold til statlige, fylkes-

kommunale og interkommunale tjenes-

ter, slik som videregående opplæring, 

politi og vaktdistriktsorganisering, hel-

setilbud og legevaktorganisering med 

mer. 

 

3. 

Kommunestyret vil foreta det endelige valget 

mellom alternativene før sommeren 2016, og 

legger opp til at prosessen frem til beslut-

ningen skal følge prosjektplanen av 

02.01.2015. Ved behov gis formannskapet 

fullmakt til å foreta mindre vesentlige end-

ringer av prosjektplanen. 

 

K.styre 15/2 Nedlegging av enten Drivdalen 

eller Vollan skole 

Leidulf Skarbø 1. I valget mellom nedlegging av enten 

Drivdalen eller Vollan skole forholder 

kommunestyret seg til de 5 alternative-
ne i beslutningsgrunnlaget som har vært 

ute på høring. Etter en totalvurdering 

har kommunestyret kommet frem til at 
Vollan skole skal legges ned.  Eventuel-

le justeringer av kretsgrensene avklares 

i forbindelse med egen sak, jfr. pkt 3.  
Drivdalen skole skal påkostes på en slik 

måte at kravene fra miljørettet helse-

vern imøtekommes, jfr. beskrivelsene i 
beslutningsgrunnlagets s. 17 og 18.  

Rådmannen bes om å legge frem en sak 

for kommunestyret slik at investe-
ringsmidler kan bli bevilget og tiltakene 

kan bli igangsatt i år. 
2. Nedleggingen skal iverksettes ved 

utløpet av skoleåret 2014/2015.  Kom-

munestyret legger til grunn at nedbe-

manning skal skje i form av naturlig 

avgang, og i det første skoleåret etter 

nedleggingen skal ikke budsjettgevins-
ten tas ut. Deretter tas gevinsten ut i 

tråd med kalkylene i beslutningsgrunn-

lagets  s. 24. 
3. Kommunestyret vil ha en vurdering av 

å forskriftsfeste skolekretsgrensene, og 

ber rådmannen om å legge frem et for-
slag for driftsutvalget.  Driftsutvalget 

bes deretter om å legge sin innstilling ut 

på høring. Saken skal sluttbehandles av 
kommunestyret i løpet av 2. halvår 

2015. 

 

Fullført. Vollan skole er 

nedlagt fra skoleåret 

2015/16 av. Bevilgning til 

Drivdalen skole er behandlet 

i k-sak 15/50. 

 

 

 

 

 

Fullført. 

 

 

 

Ikke fullført. 

K.styre 15/10 Mindre endring av regule-

ringsplan for Torvesgjelan 

Hytteområde - sluttbehandling 

Arild Hoel Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 mindre endring av 

reguleringsplan for Torvesgjelan hytteområ-

de. Vedtaket gjelder plankart datert 

04.11.14., og bestemmelser revidert i henhold 

Fullført. Fylkesmannen har 

stadfestet kommunens 

vedtak. 
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til bygningsrådets vedtak i sak 14/91. 

K.styre 15/18 Avklaring vedrørende salg av 

skoleanlegget på Vollan 

Dag H. Gorseth Oppdal kommune vedtar å legge Vollan 

skole, samt tilhørende lærerbolig,  ut for salg, 

med deling av eiendommen gnr. 97 bnr.  2 

som definert i saksutredningen, samt i kart 

vedlegg 3, til denne saken. Åpent salg gjen-

nomføres av rådmannen som definert i 

saksutredningen. 

Kommunen ber Rådmannen sørge for at det 

inngås avtale mellom ny eier og Vollan krets 

om bruk av skolebygningen, p-plasser, 

baneanlegg mv. på samme vilkår som i dag, 

før kontrakt mellom eier og Oppdal kommu-

ne undertegnes. Vilkår om en slik avtale tas 

inn som en forutsetning i salget av skolebyg-

ningen. 

Utstyr, inventar og løsøre som kommunen 

ikke har bruk for i sin videre drift og som 

ikke tilhører Vollan krets, følger salget. 

For eiendommen som selges legges til grunn 

en bruk som til enhver tid er i trå med gjel-

dende kommuneplan. 

Resultat av budrunde og fremforhandlet 

kjøpekontrakt med kjøper, legges frem for 

formannskapet til endelig godkjennelse. Det 

er høyest bud som får tilbud på kjøp av 

eiendommen, forutsatt at øvrige vil-

kår/bestemmelser redegjort i saksutredningen 

er oppfylt. 

Fullført 

K.styre 15/19 Søknad om ekspropriasjon iht. 

Plan- og bygningslovens § 16-

2 

Dag H. Gorseth 1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 

16-2, jfr. Reguleringsplan for Aunevang 

stadfestet av Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag den 10.07.2014, vedtar Opp-

dal kommune å ekspropriere ca 144 m2 

regulert til veg/annen veggrunn-
grøntareal/annet uteoppholdsareal fra 

gnr. 284 bnr. 27, jfr. kartskisse datert 

22.01.2015. 
2. Oppdal kommune søker Fylkesmannen 

i Sør–Trøndelag om tiltredelse av grunn 

og rettigheter før skjønnet er avholdt. 
3. Det er en forutsetning at Aunevang AS 

skal dekke alle kostnader som følge av 

ekspropriasjonsaken så lenge den varer. 
Dvs. at ekspropriasjonen ikke vil med-

føre økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Forslag til avtale mellom 
Oppdal kommune og Aunevang AS 

vedrørende økonomiske klargjøringer 

datert 17.2.2015 følger som vedlegg 8. 
Det er en forutsetning for vedtak at ut-

bygger Aunevang AS undertegner den 

vedlagte avtalen. Etter at Aunevang AS 
har undertegnet avtalen skal avtalen 

undertegnes av Oppdal kommune ved 

ordfører.  
4. Vedtaket kan påklages til Fylkesman-

nen i Sør-Trøndelag innen tre uker fra 

vedtaket er mottatt. 

 

Pågående. Skjønnsbe-

gjøæring er tatt ut og for-

håndstiltredelse er gitt 

Aunevang AS  
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K.styre 15/30 Søknad om ekspropriasjon iht. 

Plan- og bygningslovens §16-2 

- presisering av vedtak 

Dag H. Gorseth Saksdokumenter forelå som nevnt saksinn-

ledningen, samt direkte henvisning til k-sak 

15/19 datert 05.03.2015, jfr. vedlegg 1 til 

denne sak : 

1. 

I medhold av Plan- og bygningsloven §16-2, 

jfr. reguleringsplan for Aunevang stadfestet 

av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den 

10.07.2014, vedtar Oppdal kommune å 

ekspropriere ca 144 m2 regulert til veg/annen 

veggrunn – grøntareal/annet uteoppholdsareal 

fra gnr. 284,   bnr. 27. 

2. 

Oppdal kommune søker Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag om tiltredelse av grunn og rettig-

heter før skjønnet er avholdt. 

3. 

Det er en forutsetning at Aunevang AS skal 

dekke alle kostnader som følge av eks-

propriasjonssaken så lenge den varer. Dvs. at 

ekspropriasjonen ikke vil medføre økono-

miske konsekvenser for kommunen. Forslag 

til avtale mellom Oppdal kommune og 

Aunevang AS vedrørende økonomiske 

klargjøringer datert 17.2.2015 følger som 

vedlegg 8 til k-sak 15/19. Det er en forutset-

ning for vedtak at utbygger Aunevang AS 

undertegner den vedlagte avtalen. Etter at 

Aunevang AS har undertegnet avtalen skal 

avtalen undertegnes av Oppdal kommune ved 

ordfører. 

4. 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag innen tre uker fra vedtaket er 

mottatt. 

Pågående. Skjønnsbe-

gjøæring er tatt ut og for-

håndstiltredelse er gitt 

Aunevang AS 

K.styre 15/33 Mindre endring av regule-

ringsplan for Torvesgjelan 

hytteområde - klagebehandling 

Arild Hoel Kommunestyret kan ikke se at klage datert 

17.02.15. fra Torvesgjelan Hytteeierforening 

inneholder opplysninger eller momenter som 

var ukjent for kommunestyret ved behandling 

av sak 15/10. Kommunestyret finner ikke 

klagen begrunnet, jfr. fvl § 33, andre ledd, og 

opprettholder sitt vedtak i saken.  

Klagen er behandlet i medhold av forvalt-

ningslovens regler, jfr. plan- og bygningslo-

vens § 1-9.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Fullført. Fylkesmannen har 

stadfestet kommunens 

vedtak. 

K.styre 15/35 Ombygging i forbindelse med 

sammenslåing av enheter 

Eirik Kvål Kostnad for nødvendig ombygging, oppus-

sing samt innkjøp av utstyr er kalkulert til 

inntil 600 000 kr inkl. mva. Dette finansieres 

slik: 

600.000 kr med bruk av Tekniske tjenesters 

disposisjonsfond. Fondets saldo pr 

31.12.2014 var på kr 1 249 035,-. 

Ikke fullført. Arbeidene er 

igangsatt. 
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K.styre 15/36 Overdragelse av Lenes Danse-

senter til Oppdal kulturhus KF 

Inge Lauritzen Kommunestyret godkjenner at Oppdal kul-

turhus KF overtar Lenes Dansesenter fra 

01.juni 2015 på de vilkår som beskrevet i 

saken. 

Ikke fullført 

K.styre 15/37 Årsregnskap og årsmelding for 

2014 

Leidulf Skarbø 1. Årsregnskapet for 2014 godkjennes som 

fremlagt. 

 

2. Årsmeldingen og årsrapporten for 2014 tas 

til orientering. 

 

3. Tilskuddssatsene for private barnehager 

for 2014 etterjusteres til følgende: 

 

Tabell 

 

4. På grunn av forsinket fremdrift i forhold til 

budsjetterte investeringsutgifter i 2014 

bevilges  det følgende investeringsmidler 

over årets budsjett: 

 

Tabell 

Fullført 

K.styre 15/38 Årsregnskap og årsmelding 

2014 for Oppdal kulturhus KF 

Leidulf Skarbø Kommunestyret godkjenner årsregnskap og 

årsberetning for 2014 for Oppdal kulturhus 

KF slik det er fremlagt. 

Kommunestyret legger til grunn at foretaket 

dekker inn det regnskapsmessige merforbru-

ket på kr 57.211 og det udekkede beløpet i 

investeringsdelen på kr 45.117 i 2015-

regnskapet. 

Fullført 

K.styre 15/39 Årsregnskap og årsmelding 

2014 for Oppdal distriktsmedi-

sinske senter KF 

Leidulf Skarbø Kommunestyret godkjenner årsregnskap og 

årsberetning 2014 for Oppdal distriktsmedi-

sinske senter KF slik det er fremlagt. Kom-

munestyret legger til grunn at foretaket 

dekker inn det regnskapsmessige merforbru-

ket på kr 43.527,- og det udekkede beløpet i 

investeringsdelen på kr 3,- i 2015-regnskapet. 

Fullført 

K.styre 15/40 Selskapskontroll Oppdal Everk 

AS 

Torill Bakken Forvaltningsrevisjonsrapporten” Forvalt-

ningsrevisjon i selskapet Oppdal Everk AS” 

tas til etterretning. 

l Everk 

AS gjennomgår gjeldende eierskapsmelding 

og vurderer hvilke krav det er realistisk å 

kunne oppfylle. 

for kommunestyret. 

r-

mere kommunestyret om følgende spørsmål: 

 Selskapets driftssituasjon og mu-
ligheter til å kunne oppfylle krav i eiers-

kapsmeldingen. 

 Styrets vurderinger med bakgrunn 
i Reitenutvalgets rapport. 

 Driftssituasjonen i Vitnett AS og 
hva selskapet tilfører innbyggerne 

i Oppdal knyttet til   leveranser av 
bredbånd. 

Ikke fullført. Arbeidet vil bli 

samkkjørt i forhold til 

vedtak i k-sak15/57 
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Ordføreren bes om å rapportere til kontroll-

utvalget om iverksatte tiltak innen 31.12.15. 

 

K.styre 

 

15/41 

 

Rullering av kommuneplanens 

arealdel 2014-2025.Avklaring 

av innsigelser fra fylkesman-

nen i Sør-Trøndelag 

 

Jan Kåre Husa 

 

Kommunestyret tar til etterretning at fylkes-

mannen i Sør-Trøndelag trekker sin innsigel-

se til område B4 – Bjørkegrenda i kommune-

planens arealdel 2014-2025. 

 

Kommunestyret vedtar følgende tillegg til 

pkt. 2.5 i bestemmelsene: 

«I forbindelse med detaljreguleringen av 

området skal formålsområdet og nødvendig 

tilstøtende areal utredes med hensyn til 

konsekvenser for naturmangfold og støy av 

de foreslåtte tiltakene i området. En slik 

vurdering av konsekvensene kan medføre at 

hele området må tas ut som byggeområde i 

kommuneplanen.» 

 

Innsigelser fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

faller med dette bort.  

 

Kommuneplanens arealdel for Oppdal 2014-

2025 er etter dette i sin helhet vedtatt med 

rettsvirkning, jfr. kommunestyrets vedtak i 

sak 15/16. 

 

Fullført 

K.styre 15/42 Bosetting av flyktninger med 

bakgrunn i dagens flyktning-

krise 

Hanna L. West-

man 

1. Viser til brev fra Barne,- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet der Oppdal kom-

mune blir bedt om å bosette kvoteflyktninger 

fra Syria.  Oppdal kommune har som inten-

sjon å imøtekomme anmodningen. 

2. I forbindelse med bosettingen er kommu-

nen avhengig av ledig kapasitet i det private 

boligmarked.  Derfor må det straks iverkset-

tes et arbeid med å kartlegge ledige boliger 

som kan benyttes i forbindelse med boset-

tingen. 

Delvis fullført. Anmodning-

en fra IMDi kom i brev av 

21.08.15 Oppdal kommune 

svarer innen fristen 30.09.15 

at vi tar imot 12 ekstra 

flyktninger i 2015 og 11 

ekstra flyktninger i 2016. 

Ikke utført. Arbeidet er 

igangsatt. 

K.styre 15/43 Styreutnevnelser i aksjeselskap 

og kommunale foretak 

Ola Røtvei 1. Oppdal Kulturhus KF 

 

Tor Snøve  (1 år)  

Gerd-Mette Drabløs (1 år)  

Ingrid Grøtte Johansson – styremedlem  (2 

år) 

Sivert Vindal – styremedlem  (2 år) 

  

Olav Hoel, ansatterepresentant (velges ikke 

av kommunestyret) 

 

Varamedlemmer: 

Arnt Gulaker   (1 år) 

Ingrid Mellem  (1 år)  

Gunnar Myhre  (1 år)  

 

Marianne Løkkheim, vararepr. for ansatte-

representanten (velges ikke av kommunesty-

ret) 

 

Tor Snøve, styreleder, 1 år  og Gerd-Mette 

Drabløs, nestleder,  1 år. 

2. Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF 

Fullført 
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Ola Røtvei  (2 år) 

Einar Skarsheim (1 år) 

Ingvill Dalseg (1 år) 

Bjørn Rogstad (1 år) 

Nina Mjøen (2 år) 

 

Ola Røtvei, leder (1 år).  Einar Skarsheim,  

nestleder  (1 år). 

3. Plankontoret for Oppdal og Rennebu 

 

Ola T. Lånke, leder 

Ola Røtvei, nestleder 

Ingrid Grøtte Johansson 

Ola Heggem 

 

Styret består av ordførerne i deltagerkommu-

nene og ett medlem som oppnevnes av 

deltager -kommunene i fellesskap. Rindal 

kommune er ny deltagerkommune, og ordfø-

reren i Rindal er styremedlem.  Styret velges 

for 4 år og følger kommunevalgperioden. 

Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. 

Ordførerne deler på styreleder- og nestleder-

vervene. 

Ordføreren i Oppdal er styreleder i 2012 og 

2013. Ordføreren i Rennebu er styreleder i 

2014 og 

2015.  Styret er konstituert. 

Ble ikke behandlet. 

4. Nordmøre Interkommunale Renovasjon 

(NIR) IKS 

 

Er oppnevnt av kommunestyret for valgpe-

rioden. 

Ble ikke behandlet. 

5. Revisjon Fjell IKS 

 

Er oppnevnt av kommunestyret for valgpe-

rioden. 

Ble ikke behandlet. 

6. Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Er valgt for denne valgperioden. 

Ble ikke behandlet. 

7. Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 

 

Er valgt for denne valgperioden. 

Ble ikke behandlet. 

8. Oppdal Everk AS 

 

Olav Bjørndal (2 år) 

Johan Jensen  (1 år) 

Cecilie Nitter (1 år)   

Marit Vognild Grøtte (2 år) 

Petter Bye  (2 år) 

 

Olav Bjørndal, styreleder  (1 år). 

9. Vekst Oppdal AS 

 

Harald Sundseth (1 år) 

Arnt Gulaker  ( 2 år) 

Ingrid Kjeldsberg (1 år) 

Ingvill Dalseg (1 år) 
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Sivert Sæther (ansatterepresentant) 

 

Harald Sundseth, styreleder  (1 år). 

10. Oppdal Næringshus AS og Oppdal Skyss-

stasjon AS 

 

Ordføreren orienterte om at berammet eks-

traordinær generalforsamling 08.05.15 blir 

utsatt. Nye vedtekter for Oppdal Næringshus 

AS legges fram for kommunestyret. 

DELEIDE AKSJESELSKAP 

11. TrønderEnergi AS 

Oppdal kommune har ingen medlemmer i 

styret, og bedriftsforsamlingen er lagt ned i 

2015. 

Ble ikke behandlet. 

12. Snøhetta Utvikling AS 

Ordfører Bengt Fasteraune, leder (Dovre 

kommune) 

Egil Eide (Folldal kommune) 

Ordfører Ola Røtvei (Oppdal kommune) 

 

Selskapet er under avvikling. 

Ble ikke behandlet. 

13. Rosenvik AS 

 

Odd Gorseth er styremedlem, og har igjen 1 

år av funksjonstiden. 

14. Mediehuset OPP AS 

 

Formannskapet ber om at rådmannen iverk-

setter prosessen for salg av aksjene i medie-

huset OPP AS. 

15. Kommunekraft AS 

 

Oppdal kommune har ingen representanter i 

styret. 

Ble ikke behandlet. 

16. Trøndelag Reiseliv AS 

 

Oppdal kommune har ingen representanter i 

styret. 

Ble ikke behandlet. 

17. Norsk Bane AS 

 

Oppdal kommune har ingen representanter i 

styret. 

Ble ikke behandlet. 

18. Midtnorsk Fly og Luftsportsenter AS 

 

Hallvard Fjeldsetnes er Oppdal kommunes 

representant i styret. 

Ble ikke behandlet. 

K.styre 15/44 Søknad om ekspropriasjon iht. 

Plan- og bygningslovens § 16-

2 – klage 

Dag H. Gorseth Kommunestyret viser til klage av 24.03.2015 

med tilleggsmerknader gitt ved brev av 

06.05.2015. 

Kommunestyret kan ikke se at det fremkom-

mer opplysninger i klagen som gir grunnlag 

for å endre vedtak i K-sak 15/30 i Kommune-

styrets møte den 15.04.2015. Kommunestyret 

opprettholder sitt vedtak i K-sak 15/30 av 

Pågående. Skjønnsbe-

gjøæring er tatt ut og for-

håndstiltredelse er gitt 

Aunevang AS 
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15.4.2015. 

Saken sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

for endelig avgjørelse. 

K.styre 15/45 Regulering husleie/endring 

bostøtteordning 

Eirik Kvål Leietaker søker selv om bostøtte og bostøtten 

blir da utbetalt til denne. Dersom kommunen 

bistår med å søke, skal bostøtten også da 

utbetales til leietaker. Leietaker skal uansett 

betale husleien i sin helhet til kommunen. 

Indeksregulering av husleien skal skje 12 

måneder etter inngåelse av leieforholdet 

uavhengig av når på året leieforholdet blir 

inngått. 

Fullført 

K.styre 15/46 Søknad om alminnelig skjen-

kebevilling i Bjerkeløkkja 

Frøydis Lind-

strøm 

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmid-

delpolitisk handlingsplan for Oppdal kom-

mune 2011-2016 innvilges søknaden fra 

Bjerkeløkkja AS om alminnelig skjenkebe-

villing i gruppe 1, 2 og 3 i Restaurant Stallen, 

inngang/møterom og 3 møterom i 2. etg samt 

i stor møtesal. 

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et 

tilfredsstillende system for internkontroll 

etter alkoholloven. 

3. Skjenking for alkohol i gruppe 1 og 2 

fastsettes til mellom kl.06.00-03.00 hver dag 

gjennom hele året. Skjenking for alkohol i 

gruppe 3 fastsettes til kl. 13.00-02.00 hver 

dag gjennom hele året. 

4. Som skjenkestyrer godkjennes Line Mere-

the Viggen og som stedfortreder godkjennes 

Tone Grøtte. 

5. Bevillingen gjelder for perioden 

20.05.2015-30.06.2016. 

6. Bevillingshaver pålegges ved årsskifte å 

levere revisorbekreftede opplysninger til 

bevillingsmyndigheten for alkoholomsetning 

for året som gikk som grunnlag for beregning 

av skjenkebevillingsgebyr for neste år. 

Fullført 

K.styre 15/47 Tingrettsdom – ankespørsmål Leidulf Skarbø Kommunestyret viser til dom i Sør-Trøndelag 

tingrett av 05.05.2015, og vedtar at dommen 

skal ankes til Frostating lagmannsrett. 

Ikke fullført. Rettssaken er 

berammet til 3. november.  

K.styre 15/48 Områdereguleringsplan for 

Oppdal sentrum. Klager på 

vedtak 

Jan Kåre Husa Kommunestyret viser til prosessen med 

Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum 

og finner ikke at innkomne innspill/klager 

imøtekommes. Kommunestyret fastholder 

godkjenningsvedtak av Områderegulerings-

plan for Oppdal sentrum 05.03.2015 og 

15.04.2015, sak nr. 15/17 og 15/29.  

Klager er behandlet i medhold av forvalt-

ningslovens regler, jfr. plan- og bygningslo-

vens § 1-9.  

Fullført 
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Saken oversendes fylkesmannen i Sør-

Trøndelag for klagebehandling og endelig 

avgjørelse. 

K.styre 15/49 Oppdal sentrum. Opparbeidel-

se av arealer etter flytting av 

E6 

Jan Kåre Husa Kommunestyret ber rådmannen forhandle 

med Statens vegvesen om opparbeidelse av 

kommunale trafikkarealer i området Nyvegen 

– Rv70 i kontraktsamarbeid med Statens 

vegvesen, med tanke på gjennomføring 

innenfor gjeldende budsjettramme høsten 

2015. Rådmannen gis fullmakt til å inngå 

avtale med Statens vegvesen. 

Kommunestyret ber rådmannen innhente 

anbud på prosjektering av opparbeidelse for 

området Rv70 – Skifer hotel. Prosjektet 

framlegges for kommunestyret for eventuell 

godkjenning vinteren 2016. 

Ikke fullført, forhandlinger 

med vegvesenet pågår. 

 

 

 

Ikke fullført 

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

stad 

Kommunestyret bevilger 3,9 mill til påkost-

ning av Drivdalen skole. Bevilgningen 

erstatter tidligere bevilgede midler til totalre-

novering. Investeringen finansieres med 3,15 

 mill i eksterne lånemidler og 0,75 mill i 

momskompensasjon.  

Ikke fullført. Byggearbeider 

i gangsatt. 

K.styre 15/51 Oppheving av vedtekter for 

Oppdalsmuseet 

Inge Lauritzen Oppdalsmuseet sine vedtekter oppheves med 

virkning fra vedtak i kommunestyret. 

 

K.styre 15/52 Revisjon av vedtekter for 

Oppdal kulturhus KF 

Inge Lauritzen 1. §3, pkt 1, første ledd; Ordet museum 

tilføyes i oppramsingen slik at vi får; 

«Foretakets formål er å ivareta de an-
svar- og tjenesteområder som ligger i 

kulturhuset. I dette ligger tjenester som 
storsal, kino, flerbrukssal, kunstgalleri, 

bibliotek, badeanlegg, musikk- og kul-

turskole, fritidsklubb, museum og andre 
funksjoner som kommunestyret vedtar å 

tilligge foretaket.»  

 

2. I §3 pkt 8 endres fra «Foretaket har 

ansvar for å gjennomføre forsvarlig 

drift og vedlikehold av bygningsmassen 
og uteområder som tilligger foretaket. 

Foretaket skal ivareta kunst, utsmyk-

king og den arkitektoniske ideen i kul-
turhuset, uten å forringe dette med re-

klame eller skjemmende utstillinger. 

Reklame og kommersiell utstilling er 
kun tillatt ved utleie til messearrange-

ment og lignende.» ved at siste setning 

strykes til «Foretaket har ansvar for å 
gjennomføre forsvarlig drift og vedli-

kehold av bygningsmassen og uteområ-

der som tilligger foretaket. Foretaket 
skal ivareta kunst, utsmykking og den 

arkitektoniske ideen i kulturhuset, uten 

å forringe dette med reklame eller 
skjemmende utstillinger.»  

 

3. § 4, pkt 2 endres fra «Styret sammen-

settes av minst en politiker fra kommu-

nestyret og minst tre frittstående repre-
sentanter. En representant med person-

lig vararepresentant, velges av og blant 

de ansatte i foretaket» til « Styret sam-
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mensettes av minst en politiker fra 

kommunestyret og inntil tre frittstående 
representanter. En representant med 

personlig vararepresentant, velges av og 

blant de ansatte i foretaket.» 

 

4. I §7 pkt 5, tredje ledd endres fra «Den 
daglige ledelse omfatter ikke saker som 

etter foretakets forhold er av uvanlig art 

eller av stor betydning. Slike saker kan 
daglig leder bare avgjøre om styret i det 

enkelte tilfelle har gitt daglig leder 

myndighet til det eller styrets beslut-
ning ikke kan avventes uten vesentlig 

ulempe for foretaket eller for Oppdal 

kommune som helhet. Styret skal i så 
tilfelle snarest mulig underrettes om sa-

ken.» til «Den daglige ledelse omfatter 

ikke saker som etter foretakets forhold 
er av uvanlig art eller av stor betydning. 

Slike saker kan daglig leder bare avgjø-

re om styret i det enkelte tilfelle har gitt 
daglig leder myndighet til det eller sty-

rets beslutning ikke kan avventes uten 

vesentlig ulempe for foretaket eller for 
Oppdal kommune som helhet. Styrets 

leder skal likevel alltid konsulteres og 

styret skal snarest mulig underrettes om 
saken.»  

 

5. Museets vedtekter prf 6 tilføyes kultur-

husforetakets vedtekter som nytt punkt 

5 under prf. 5 Styrets myndighet. 

 

6. Museets tidligere vedtekt nr 1. innar-

beides i kulturhusets vedtekter, under 
§3 som et nytt punkt 9. 

Museets tidligere vedtekt nr. 2 og 5 omarbei-

des, og tas inn under kulturhusets vedtekter, 

§3, punkt 8. 

Styret i Oppdal kulturhus KF, sender de nye 

vedtektene tilbake til kommunestyret for 

endelig godkjenning.  

K.styre 15/53 Søknad om skjenkebevilling i 

Bakeri Sprø 

Frøydis Lind-

strøm 

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

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oppdal 

kommune 2012-2016 innvilges søknaden fra 

BACO as om alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 inne på areal mer-

ket «Kafè og Utvidet serveringsareal» og ute 

- på avgrenset og merket område gjennom 

hele året i Bakeriet Sprø. 

1. Bevillingshaver må kunne dokumente-

re et tilfredsstillende system for internkon-
troll etter  alkoholloven. 

2. Skjenketidene for alkohol i gruppe 1 

og 2 fastsettes til kl.09.00-03.00. Skjenketi-
den for alkohol i gruppe 3 fastsettes til 

kl.13.00-02.00. 

3. Som skjenkestyrer godkjennes Gina 
Schønheyder og som stedfortreder godkjen-

nes Jon Erik Schønheyder. 

4. Det stilles vilkår om at lokalet for 
skjenking i henhold til fremlagt plantegning 

markeres tilstrekkelig som et avgrenset 

Fullført 
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område for skjenking både inne og ute. 

5. Bevillingen gjelder for inneværende 
bevillingsperiode med virkning fra 

17.06.2015 til  30.06.2016. 

6. Bevillingshaver pålegges ved hvert 
årsskifte å levere revisorbekreftede opplys-

ninger til bevillingsmyndigheten om alkohol-

omsetning i året som gikk som grunnlag for 
kommunens beregning av skjenkebevillings-

gebyr for neste år. 

K.styre 15/54 Søknad om salgsbevilling ved 

Oppdal Smak & Behag 

Frøydis Lind-

strøm 

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

samt Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 

Oppdal kommune 2012-2016 innvilges 

søknaden fra Oppdalsmat as om bevilling til 

salg av alkohol i gruppe 1 ved Oppdal Smak 

& Behag. 

1. Bevillingshaver må kunne dokumente-

re et tilfredsstillende system for in-
ternkontroll etter alkoholloven. 

2. Salgstidene fastsettes til mellom 
kl.09.00 – 18.00 mandag til fredag og 

dag før søn- og helligdag. 

3. Hanne Munkvold godkjennes som 
salgsstyrer og Paul Joar Haaker som 

stedfortreder. 

4. Bevillingen gjelder for perioden 
17.06.2015 til 30.06.2016 (inneværen-

de bevillingsperiode) 

5. Bevillingshaver pålegges ved hvert 
årsskifte å levere revisorbekreftede 

opplysninger til bevillingsmyndighe-

ten om alkoholomsetningen i året som 
har gått. Dette som grunnlag for be-

regning av salgsgebyr for neste år. 

Fullført 

K.styre 15/55 Endring av selskapsavtalen – 

IKA Trøndelag IKS 

Gerd S. Måren Selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv 

Trøndelag IKS godkjennes som framlagt, 

m.v.f. 01.01.2016.   

Kommunestyret tar til etterretning at Trond-

heim kommune melder seg ut av Interkom-

munalt arkiv Trøndelag IKS fra samme dato. 

Fullført 

K.styre 15/56 Generalforsamling i Opdpal 

Everk AS 

Leidulf Skarbø Kommunestyret viser til innkallingen til 

generalforsamlingen i Oppdal Everk As, og 

gir ordføreren fullmakt til å 

 Godkjenne årsregnskapet og års-

beretningen 

 Fastsette godtgjørelse til styrets 

medlemmer 

 Godkjenne revisors godtgjørelse 

 Velge styremedlemmer og styre-
formann i tråd med vedtak i k-sak 

15/43 

 Gjenvelge revisor 

 

Samtidig bes ordføreren gjøre styret i Everket 

oppmerksom på at utbyttedyktigheten er 

langt under forventet i Eierskapsmeldinga, og 

ber styret påse at framtidige investeringer 

finansieres med tanke på å oppnå målene i 

Eierskapsmeldinga. 

Som nytt styremedlem i Oppdal Everk AS  i 

stedet for Marit Vognild Grøtte velges Mette 

Fullført 
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Flotten. 

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

som skal komme med en anbefaling om 

fremtidig eierskap til virksomheten som 

ivaretas av Oppdal Everk AS. Kommunesty-

ret finner det riktig at styret i selskapet gis 

mulighet til å  legge fram sin anbefaling om 

organisering til arbeidsgruppa med utgangs-

punkt i vedtatte forskriftsendring og lovend-

ring som er bebudet høsten 2015.  

 

Arbeidsgruppa gis følgende mandat: 

 Foreslå en ny eierskapsmodell for 

Oppdal Everk AS sin virksomhet. 

 Klargjøre hvilken del av virksom-

heten kommunen ser det som 
formålstjenlig å være eier av.    

 

Rådmannen utpeker sekretær for arbeids-

gruppa. Kommunestyret oppnevner selv 

medlemmene. 

 

Det forventes at arbeidet blir sluttført i løpet 

av 1. kvartal 2016. 

 

Medlemmer i arbeidsgruppa: 

 

Kirsti Welander 

Heidi Pawlik Carlson 

Tor Snøve 

Stein Lauritzen 

Sigmund Fostad 

Ikke fullført 

K.styre 15/58 Tertialrapport I 2015 Leidulf Skarbø Kommunestyret tar tertialrapport I 2015 til 

orientering. 

Fullført 

K.styre 15/59 Budsjettregulering I 2015 Leidulf Skarbø Driftsbudsjettet for 2015 reguleres på følgen-

de måte: 

Tabell 

Fullført 

K.styre 15/60 Handlingsplan for 2016-2019 Leidulf Skarbø Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget 

fra rådmannen som handlingsplan for 2016-

2019, med følgende endringer: 

Tabell 

1. Fysisk aktivitet i skolen 

Vi er opptatt av at aktivitet i skolen skal 

fremme folkehelsen hos unge, og vi vil 

arbeide for:  

-at skolene i Oppdal kan inngå og delta i 

prosjekter med økt fysisk aktivitet i skolen.  

-at skolene i Oppdal blir motivert for nye 

ideer som kombinerer faglige ferdigheter 

med fysisk aktivitet på barnetrinnet. 

 

2. Entreprenørskap  

Entreprenørskap bør gjenspeiles i mange fag 

og aktiviteter i skolen. Oppdal kommune bør 

oppmuntre til bruk av Ungt Entreprenørs-

kaps-tilbudet. Formålet er å gi barn og ung-

dom mer kunnskap om eget lokalsamfunn og 

næringsliv og samtidig stimulere til bruk av 

Ikke fullført. Vedtaket blir 

fulgt opp i rådmannens 

budsjettforslag for 2016. 
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relevante arbeidsmetoder og økt mestring.  

3. Økt satsning på kollektivtrafikk er helt 

nødvendig for å spare miljøet og avlaste 

veiene for biltrafikk og gjøre pendling enkle-

re, det ønskes at Oppdal kommune er en aktiv 

pådriver i så henseende.  

4. Det vises til at Oppdal videregående skole 

vurderer å bygge egen gymsal, og fotball-

gruppa i Oppdal har arbeidet med konkrete 

planer om en flerbrukshall.  

For å kunne legge til rette for at flere kan 

delta i organisert idrett, trengs det mer kapa-

sitet i idrettshall/gymsal etter skoletid og i 

helgene. I tillegg har både Aune skole, Opp-

dal ungdomsskole og Oppdal videregående 

skole behov for mer tid i idrettshall i skoleti-

den enn det som er mulig å få til i dag.  

Kommunestyret ser det som viktig at Oppdal 

kommune samarbeider med fylkeskommunen 

og fotballgruppa i Oppdal/Idrettsrådet for om 

mulig å utarbeide felles plan for en ny id-

rettshall/flerbrukshall i tilknytning til idretts-

anlegget/skolene i sentrum. 

5. Tillegg:  «Fokusområder og tiltak i planpe-

rioden» (side 6 ) 

Nytt punkt under «Attraktiv for besøk-tiltak»; 

Bidra til gjennomføring av fase 3 i Master-

plan 

6. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide 

og sende søknad til samhandlingsdirektør Tor 

Åm ved St. Olav i Trondheim, hvor Oppdal 

kommune søker om å få bli et av pilotpro-

sjektene ved utprøving av det virtuelle under-

søkelsesrommet.  Søknaden sendes snarest, 

og innen medio juli 2015. 

7. Under rådmannens forslag side 5, næ-

ringsutvikling : 

Formannskapet som tiltaksnemnd skal ha 

dialogmøter med Nasjonalparken Nærings-

hage og Næringsforeninga for sammen å 

styrke næringsutviklinga. 

8. Oppdal kommune går i dialog med AtB og 

NSB om muligheter for felles reisekort ved 

AtB og NSB sine avganger til og fra Oppdal. 

9. Nulltoleranse mot mobbing 

Rapporter viser at vi ikke har høy forekomst 

av mobbing, men vedtaket i kommunestyret 

er nulltoleranse, et mål vi ennå ikke opp-

når. Kommunestyret ønsker at det gode 

arbeidet som i dag gjøres i Oppdalsskolen 

blir evaluert og eventuelle nye tiltak, for å nå 
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vårt mål, blir igangsatt. 

10. Kommunestyret registrer behovet for 

reinvestering for flere idrettsanlegg. 

Det legges til grunn at prioritering av midler 

til idrettsanlegg må skje samlet og i samråd 

med Idrettsrådet. Reinvestering av anlegg må 

være et tema  når delplan idrett legges fram. 

Kommunestyret avventer en eventuell hen-

vendelse fra Kulturdepartementet slik friid-

rettsforbundet har varslet når det gjelder 

behovet for reinvestering av dek-

ket/løpebanene på friidrettsbanen. 

K.styre 15/61 Nyanlegg Stakksenget Vann 

og avløp – vurdering av an-

leggsbidrag i utbyggingsavtale 

Thorleif Jacob-

sen 

1. Kommunestyret vedtar å fremskynde for 

2015 kr 500.000,- til prosjektering av va-

anlegg, samt starte opp nødvendig erverv av 

ledningsrettigheter for strekningen Halset-

løkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4.  

Beløpet dekkes inn gjennom låneopptak og 

belastes område 614 og 617, med 50% på 

hvert. 

2. VA anlegget Halsetløkka – Stakksenget, 

jfr. vedlegg 4 søkes ferdigstilt i 2016 i tråd 

med vedtatt handlingsplan og utføres i sin 

helhet av Oppdal kommune.  Nedre Kinnpi-

ken hytteområde belastes med en forholds-

messig andel på kr 1.536.000,- av kostnads-

rammen på 5.120.000,-. 

Den forholdsmessige andelen kr 1.536.000,- 

skal innbetales fra Kinnpiken Utvikling AS 

til Oppdal kommune, slik:  Kr 768.000,- 

betales til Oppdal kommune ved dato for 

Oppdal kommune sin kontrakt med valgt 

entreprenør for VA anlegget fra Halsetløkka 

til Stakksenget. Resterende kr 768.000,- 

betales til Oppdal kommune pr. den ferdig-

stillelsesdato som Oppdal kommune har 

avtalt med entreprønør på VA anlegget fra 

Halsetløkka til Stakksenget. 

3. Kommunens andel av prosjektet kr 

3.584.000,- finansieres med låneopptak.  

Låneopptaket vil bli belastet selvkostområ-

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

vil bli tatt inn i gebyrgrunnlaget for kommu-

nens abonnenter. 

Kommunens etablering av VA anlegg fra 

Halsetløkka – Stakksenget, jfr. vedlegg 4, 

forutsetter at det inngås enighet mellom 

Oppdal kommune og Kinnpiken Utvikling 

AS om en avtale/utbyggingsavtale for områ-

det som omfattes av detaljreguleringsplan for 

Nedre Kinnpiken hytteområde.  Rådmann bes 

igangsette forhandlinger om utbyggingsavtale 

som legges frem for kommunestyret til 

endelig godkjenning. 

Ikke fullført. Forslag til 

utbyggingsavtale er  over-

sendt Kinnpiken utvikling 

AS. 
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K.styre 15/62 Søknad om kjøp av kommunal 

eiendom 

Dag H. Gorseth Kommunestyret vedtar at tomta skal skilles 

med eget bruksnummer, og beholdes for 

bortfeste også for framtida. 

Ikke fullført 
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F.skap 10/06 Søknad om justering av feste-

grense for gnr. 293 bnr. 3 fnr. 5 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at Oppdal kommune 

sin festekontrakt med Arvid Sveen for gnr. 

293 bnr. 3 fnr. 5 reduseres med areal som vist 

på vedlegg 6 med rød skravur. Festeavgiften 

reduseres tilsvarende 

Festearealets arealreduksjon. Alle omkost-

ninger som følge av grensejusteringen bekos-

tes av Arvid 

Sveen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå 

nødvendig avtale med Arvid Sveen. Slik 

avtale undertegnes av Oppdal kommune 

v/ordfører. 

 

Ikke fullført. Avventer 

tilbakemelding fra grunneier 

om grensejusteringen øns-

kes gjennomført. 

F.skap 10/11 Sletting av feste på gnr.293 

bnr.3 fnr.1 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at festekontrakt for 

gnr. 293 bnr. 3 fnr. 1 skal slettes, samt at 

eiendommen gnr. 

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

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

Rådmann gis fullmakt til å utarbeide nødven-

dig erklæring om sletting, som undertegnes 

av ordfører. 

 

Ikke fullført 

F.skap 10/47 

 

Søknad om vegrett/erverv av 

kommunal grunn 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at Anders Hoel kan gis 

vederlagsfri vegrett over kommunens eien-

dom basert på de skisser som fremgår av 

Hoel sin søknad, vedlegg 2. Det settes som 

forutsetning at atkomst over kommunens 

eiendom gnr. 294 bnr. 32 avklares gjennom 

behandling av detaljreguleringsplan for Øvre 

Sandbekkhaug, før formell vegrettsavtale kan 

inngås. Dersom vegtrase avviker vesentlig 

etter at endelig vedtatt detaljreguleringsplan 

foreligger må ny søknad fra Hoel legges frem 

for Formannskapet til behandling. Det settes 

som vilkår i en vegrettsavtale 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 

detaljregulering iht. vedta-

ket. 

F.skap 12/13 Søknad om kjøp av boligtom-

ter 

Dag H. Gorseth Formannskapet ber rådmannen om å gjen-

nomføre taksering av eiendommene Dovre-

vegen og Lerkevegen, jfr. som vist på ved-

legg 1-3. Etter at takst er gjennomført og 

foreligger hos Oppdal kommune, skal råd-

mann igangsette forhandlinger om opsjonsav-

tale med Oppdal Bygg AS for arealene. 

Fremforhandlet opsjonsavtale undertegnet av 

Oppdal Bygg AS legges frem for formann-

skapet til godkjenning. 

 

Ikke fullført. Takst over-

sendt utbygger. Avventer 

tilbakemelding 

F.skap 12/18 Utvikling av kommunal grunn 

del av gnr.271 bnr.8 

Dag H. Gorseth 1. Formannskapet ber rådmannen om å 

gjennomføre taksering av eiendommen 

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

av to uavhengige takstmenn med nødven-

dige kvalifikasjoner. 

2. Etter at takst er gjennomført og foreligger 

hos Oppdal kommune, innledes forhand-

linger med Oppdal Turistutvikling AS om 

Ikke fullført. Opsjonsavtale 

undertegnet av utbygger. 

Avtale skal behandles i 

formannskapet høst 2015 

http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13965
http://oppephorte01/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13965
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opsjon på eiendommen del av gnr. 271 

bnr. 8. I opsjonsavtalen skal takstresultatet 

legges til grunn som pris på eiendommen. 

Fremforhandlet opsjonsavtale med Oppdal 

Turistutvikling AS legges fram for for-

mannskapet til endelig godkjenning. 

3. Det forutsettes at de kostnader som er 

forbundet med kommunens juridiske og 

tekniske bistand, samt alle kostnader med 

selve eiendomstransaksjonen skal dekkes 

gjennom opsjonsavtalen/tomtesalget. 

 

F.skap 13/7 Utvikling av kommunal grunn 

del av gnr. 271 bnr. 8 

 

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

F.skap 15/8 Resultat av skjønn Oppdal 

Kirke – vurdering av anke 

Dag H. Gorseth Oppdal Formannskap vedtar at det skal 

begjæres overskjønn i sak 14-125047SKJ-

STRO. 

Pågående. Overskjønn 

berammet til november 

2015 

F.skap 15/10 Legatregnskap for 2014 Leidulf Skarbø Som legatstyre for Marit Stølens legat, Ole 

og Elisabeth Mellems legat og Oppdal kom-

munes sosiallegat fastsetter formannskapet 

årsmelding, årsregnskap og balanse for 2014 

som vist i vedleggene. 

Fullført 

F.skap 15/11 Økonomisk støtte til oppryd-

ding etter snøskred ved Stor-

hornet 

Jan Kåre Husa Formannskapet bevilger inntil kr. 100 000,- 

som økonomisk ramme for opprydding etter 

snøskred ved Storhornet for å sikre vannkva-

liteten i Svorunda vannverk. Midlertidig 

finansiering ved bruk av formannskapets 

tilleggsbevilgningsreserve (1.417.240). 

Formannskapet vil anmode kommunestyret 

om å godkjenne endelig finansiering i fbm. 

budsjettregulering 2015. 

Fullført 

F.skap 15/12 Søknad om støtte til Ramaskrik 

filmfestival 2015 

Ola Røtvei Formannskapet støtter søknaden fra Ramas-

krikfestivalen 2015 med kr 40 000 kr som 

omsøkt. Dersom man etter 5 års drift vil 

fortsette å drive festivalen, forventes det at 

tilbudet planlegges gjennomført som en del 

av tilbudet til kinoen og finansieres uten 

ekstrabevilgning fra kommunen. Beløpet 

dekkes over formannskapets tilleggsbevilg-

ningskonto. 

Fullført 

F.skap 15/13 Utestående fordringer pr 

31.03.2015 

Anne Nygård Formannskapet tar oppgaven til etterretning. 

 

Fullført 

F.skap 15/15 Kommunereformen – opplegg 

for innbyggerundersøkelse 

Leidulf Skarbø Formannskapet viser til den vedtatte pro-

sjektplanen for kommunereformen, hvor det 

er bestemt at det skal gjennomføres en inn-

byggerundersøkelse før sommeren. 

Formannskapet gir sin tilslutning til at Opp-

dal skal benytte det opplegget som kommu-

nal- og moderniseringsdepartementet har 

utarbeidet, og at en av de leverandørene som 

departementet inngår rammeavtale med skal 

engasjeres. 

Undersøkelsen skal gjennomføres i tråd med 

beskrivelsene i saksframlegget. Rådmannen 

gis fullmakt til å foreta mindre vesentlige 

endringer dersom dette blir anbefalt av 

leverandøren. 

Fullført. Undersøkelsen er 

gjennomført i tråd med 

formannskapets vedtak. 

Resultatet legges frem for 

formannskapet i september. 

F.skap 15/19 Vollan skole Dag H. Gorseth Formannskapet forkaster begge de innkomne 

budene da de anses som uakseptable. 

 

Fullført 
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Formannskapet legger til grunn at budrunden 

har indikert eiendommens markedsverdi etter 

prosedyrereglene i EØS-bestemmelsene.  Så 

lenge kontraktsverdien ved et direktesalg 

ikke ligger vesentlig under høyeste bud i 

budrunden, anses det derfor som forsvarlig å 

gå i forhandling med en enkelt aktør. 

 

Formannskapet ber rådmannen om å gå i 

direkteforhandling med Tågvollan skole om 

salg av eiendommen slik den er definert i k-

sak 15/18.  Formannskapet presiserer at 

forutsetningen om at salget ikke skal omfatte 

utstyr, inventar og løsøre som kommunen har 

bruk for eller som tilhører Vollan krets står 

ved lag.  Det legges også til grunn at kostna-

dene med riving av fjøset ikke skal belastes 

kommunen. 

 

Formannskapet ber rådmannen om å påse at 

det inngås en avtale mellom Tågvollan skole 

og Vollan krets om bruk av skolebygningen, 

p-plasser, baneanlegg m.v. på samme vilkår 

som i dag før salgskontrakt undertegnes. 

 

Resultat av fremforhandlet kjøpekontrakt 

med Tågvollan skole, - herunder avtale 

mellom Tågvollan skole og Vollan krets, - 

legges fram for formannskapet for endelig 

godkjenning.   

F.skap 15/20 Salg av Vollan skole Dag H. Gorseth 1. Formannskapet  godkjenner kjøpe-
kontrakt mellom Oppdal kommune og 

Tågvollan skole, datert 22.05.2015 og 

undertegnet av Tågvollan skole den 
22.05.2015. Kjøpekontrakt datert 

22.05.2015 undertegnes av ordfører. 

2. Formannskapet  godkjenner avtale 
mellom Tågvollan skole, Vollan krets 

og Oppdal kommune datert 18.05.2015, 

undertegnet av Vollan krets og Tågvol-
lan skole henholdsvis den 21.5.2015 og 

22.05.2015. Avtale datert 18.05.2015 

undertegnes av ordfører. 
3. Formannskapet godkjenner at Vollan 

krets får overta biblioteket til felles 

bruk for kretsen og Tågvollan skole.  
Dersom skoledriften opphører og kret-

sen ikke ønsker å forvalte boksamling-

en, tilfaller  samlingen kommunen. 

Fullført 

F.skap 15/24 Kommunereformen – delut-

redning 1 for Oppdal kommu-

ne 

Leidulf Skarbø Formannskapet tar delutredning 1 om kom-

munereformen til etterretning. 

 

Fullført. 

F.skap 15/25 Vedrørende festeavtale Vangs-

tunet A – søknad om fristfor-

lengelse 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at gnr. 271 bnr. 96 fnr. 

1 kan utvikles til fritidshus/hytte. Det settes 

som vilkår at innholdet i kommunens feste-

kontrakt av 2.5.1995 gjelder også for denne 

festetomta. Det settes også som vilkår at 

utbygging skjer i tråd med enhver tid gjel-

dende kommunale planer i området og i 

henhold til Plan- og bygningslovens bestem-

melser. Det forutsettes at utbygging igangset-

tes innen 31.12.2019 og at tomta skal være 

ferdig utbygd senest 4 år fra 31.12.2019. 

Fullført 

F.skap 15/26 Søknad om innløsning av 

festeforhold gnr. 204 bnr. 45 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at Duås, fester av gnr. 

204 bnr. 45 fnr. 1, får innløst sin festetomt 

Pågående. Kontrakt under-

tegnet 
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fnr. 1 for kr 149.004,88. Rådmann gis fullmakt til å 

inngå nødvendige avtaler vedrørende innløs-

ningen. 

F.skap 15/27 Søknad om kjøp av tilleggs-

areal 

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at eier av gnr.49, 

bnr.9,  Ingrid og Marius Sandstad får kjøpe 

tilleggsareal fra Oppdal kommune sin eien-

dom gnr.49, bnr. 19,  som det søkes om, 

forutsatt at deling blir godkjent. 

Pågående. Avventer tilba-

kemelding fra Sandstad 

F.skap 15/28 Oppgradering av kommunale 

veger. Omprioritering av 

midler 

Aleksander Husa 1. Formannskapet godkjenner å 

omprioritere midler for prosjektnr. 6204 
”Oppgradering av kommunale veger” 

med å øke bevilgningen til asfaltering 

av Bjørklia/Gml. Kongeveg fra kr. 
400.000,- til kr. 650.000,-  

 

2. Økningen i rammene på kr. 250.000,- 

til asfaltering av Bjørklia/Gml. Konge-

veg, finansieres ved å redusere rammen 
for reasfaltering med kr. 250.000,-, fra 

kr. 900.000,- til kr. 650.000,- 

Ikke fullført. Ved en misfor-

ståelse var det ikke inntatt 

mva i tilbudet fra entrepre-

nør. Resterende strekning 

foreslås utsatt til 2016 for å 

ikke overskride rammen for 

asfaltering. 

F.skap 15/29 Oppdal:365 – søknad om støtte Ola Røtvei Formannskapet bevilger kr 10 000,- i støtte 

til Oppdal:365.  Beløpet dekkes over for-

mannskapets tilleggsbevilgningskonto. 

Fullført 

F.skap 15/30 Søknad om midler til å opp-

rettholde lokalt studiesenter 

Ola Røtvei Formannskapet bevilger kr 60 000,- i støtte 

til lokalt studiesenter, Oppdal Ressurs.   

Beløpet dekkes over formannskapets til-

leggsbevilgningskonto. 

Fullført 

F.skap 15/31 Svar på søknad om økonomisk 

tilskudd til Enern Oppdal 

Ola Røtvei Formannskapet bevilger kr 40 000,- i støtte 

til Enern Oppdal.  Beløpet dekkes over 

formannskapets tilleggsbevilgningskonto. 

Fullført 

F.skap 15/32 Søknad om økonomisk støtte 

til gjennomføring av «Pile-

grimsdager Dovre-Oppdal 

2015». Søker: Pilegrimsutval-

get i Oppdal 

Ola Røtvei Formannskapet bevilger kr 10 000,- i støtte 

til gjennomføring av «Pilegrimsdager Dovre 

– Oppdal 2015».  Beløpet dekkes over for-

mannskapets tilleggsbevilgningskonto. 

 

Fullført 
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BYRÅ 13/9 Tilsyn med campingplasser/ 

utarbeiding av lokal forskrift 

for spikertelt 

Stine Mari 

Måren Elverhøi 

Bygningsrådet gir administrasjonen i oppgave 

å invitere campingplasseierne / -driverne til et 

samarbeid for å medvirke til utformingen av 

en forskrift som stiller krav til avstand mel-

lom campingenheter bestående av campings-

vogn, bobil eller telt og lignende med tilhø-

rende fortelt, terasser, levegger m.v., samt 

utformingen av disse i Oppdal kommune. 

Det skal legges vekt på at fagmyndighetene 

innen brann/redning og byggesak samarbeider 

tett med næringen for å sikre at dette arbeidet 

gjennomføres på en god måte. 

 

Ikke fullført. Arbeidet har 

stått stille lenge, men vi vil 

starte arbeidet med dette i 

løpet av det kommende året. 

 

 

BYRÅ 13/131 165/10 Manglende konsesjon, 

frist for overdragelse - Bjørn 

Olav Røv 

Eirin Berge Med hjemmel i konsesjonsloven § 18 fastset-

tes en frist på 3 måneder til å sørge for at 

overdragelsen av eiendom gnr. 165 bnr 10 i 

Oppdal kommune blir omgjort eller at eien-

dommen blir overdratt til noen som kan få 

konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

En gjør oppmerksom på at dersom fristen 

oversittes, kan fylkesmannen uten nærmere 

varsel la eiendommen selge etter reglene om 

tvangssalg så langt de passer, jf. konsesjons-

loven § 19. 

 

Ikke fullført.  

BYRÅ 14/16 154/62 Søknad om konsesjon 

på ubebygd tomt - Kjersti 

Tusvik 

Eirin Berge Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonsloven § 2, jf. § 11 

Kjersti Tusvik konsesjon på eiendommen gnr. 

154, bnr. 62. Konsesjonen er tidsbegrenset og 

gjelder frem til 31.12.2014. 

Konsesjon på eiendommen innebærer i reali-

teten en utvidet byggefrist. Vilkår for konse-

sjonen er at eiendommen må bebygges innen 

gitt frist, eller om dette ikke lar seg gjøre, 

videreselges innen samme frist. Ytterligere 

utsettelse av byggefrist kan ikke påregnes. 

 

Pågår – igangsettingstillatel-

se gitt. 

BYRÅ 14/31 Forslag til detaljregulerings-

plan for Gravaunsetet hytte-

område, gnr 167 bnr 1 - slutt-

behandling 

Arild Hoel Med hjemmel i plan - og bygningslovens § 

12-12 godkjenner bygningsrådet Forslag til 

detaljreguleringsplan for Gravaunsetet hytte-

område, gnr 167 bnr 1, med følgende end-

ringer av det planforslaget som ble vedtatt og 

lagt ut på høring av bygningsrådet 

07.10.2013, sak 13/92 :  

 

I planbestemmelsene: 

* Nytt punkt 1.5: Før byggestart må felles 

avkjørsel fra Fv 511 utbedres og avgrenses 

i hht standarder for avkjørsel fra offentlig 

veg. Avkjørselen må lede inn på fylkesve-

gen i 90 graders vinkel. 

 

På plankartet: 

* Beliggenheten av tomt F4 justeres mot 

nord slik at den unngår å komme i konflikt 

med den gamle ferdselsåra gjennom plan-

området. Skiløypetraséen legges tilbake 

langs den gamle ferdselsåra slik den var 

plassert i det opprinnelige planforslaget 

 

Ikke fullført 

Avventer godkjenning av 

forslag til utbedring av 

avkjørsel fra Fv 511 
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Forholdet til NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt, 

jfr 

sak 13/92. 

 

BYRÅ 15/18 250/23 – Ny vurdering av 

vedtak i Bygningsrådet vedrø-

rende pålegg om retting og 

vedtak om tvangsmulkt 

Svein Erik 

Morseth 

Bygningsrådet opprettholder tidligere vedtak, 

utvalgssaksnr. 13/103, om pålegg etter Plan- 

og bygningsloven § 32-3 om å bringe forhol-

dene på eiendommen gnr. 250 bnr. 23 i sam-

svar med plan- og bygningslovgivningen. 

Vedtaket begrunnes med at det etter vedtak i 

Bygningsrådet 07.10.2013 ikke er framkom-

met nye opplysninger i saken som tilsier at 

tidligere vedtak kan endres. Det er fortsatt 

ikke er innkommet fullstendig byggesøknad 

og det er ikke gitt byggetillatelse på utførte 

tiltak på eiendommen. Kommunen har ikke 

anledning til å gi fritak fra søknadsplikten på 

tiltak av slik en karakter. Det settes som vilkår 

at tiltaket må tilfredsstille alle minstekrav i 

forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK-

10) før ferdigattest kan gis. Vilkåret begrun-

nes med ikke er framkommet opplysninger i 

saken som tilsier at minstekrava kan fravikes. 

Ved ettergodkjenning av ulovlige oppsatte 

bygg, legges kravene i TEK-10 på tidspunkt 

fullstendig søknad foreligger til grunn. Alle 

områder må være dekket med ansvarsretter. 

Eventuelle områder hvor ansvarsrett ikke lar 

seg oppdrive, kan løses med uavhengig 

kontroll. Foretak som skal gjennomføre 

uavhengig kontroll må ha sentral godkjenning 

for området eller kan fremlegge en tilsvarende 

dokumentasjon som kreves ved en søknad om 

sentral godkjenning.Det settes som krav at 

ansvarlig søker må ha sentral godkjenning, 

dette for å sikre at ansvarlig søker innehar god 

kunnskap om bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningslovgivningen, 

søknad om ettergodkjenning med uavhengig 

kontroll er kompleks, sørge for at søknaden er 

fullstendig og sikre ivaretakelse av tiltaksha-

ver og bestemmelser i plan- og bygningslov-

givningen på best mulig måte. 

Pålegg om fullstendig søknad skal være 

gjennomført innen 20.04.2015 klokken 24:00. 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 32-

5 vil pålegget bli oppfulgt med tvangsmulkt 

på kr. 500,- pr. døgn. Tvangsmulkt løper fra 

21.04.2015 klokken 08:00.Tvangsmulkt kan 

få samme virkning som rettskraftig dom jf. 

Plan- og bygningsloven §§ 32-6 og 32-7. 

Pålegg kan etter Plan- og bygningsloven § 32-

3, 4. ledd, tinglyses som heftelse på eien-

dommen dersom tiltaket ikke bringes i orden. 

For begrunnelse for vedtak om pålegg og 

tvangsmulkt vises det til vurderingen ovenfor. 

Fullført. Ferdigattest ikke 

gitt 

BYRÅ 15/19 Endring av detaljregulerings-

plan for Klettstølen hytteom-

råde – 1.gangs behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

endring av reguleringsplan for Klettstølen 

hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket 

gjelder plankart datert 20.12.14. og bestem-

melser datert 30.12.14.Før dette gjøres må 

Fullført. 
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følgende endringer foretas på plankartet: 

- Tomt 16 tas ut av planforslaget. 

- Avgrensning av planområdet må følge 

avgrensningen i gjeldende plan. 

- Avkjørsel til tomtene 10, 11 og 13 vises med 

punktsymbol. 

Reguleringsbestemmelsene endres slik: 

I pkt. 1.1. må det tilføyes et nytt kulepunkt 

med følgende ordlyd: Område for energian-

legg 

Bygningenes maksimale høyde må framgå av 

pkt. 2.2. Følgende formulering må tas inn: 

Maks. mønehøyde er 7 meter over gjennom-

snittlig ferdig planert terreng. 

Siste setning i pkt. 4.1. endres til: 

Adkomst til tomter kan legges over disse 

områdene der dette er vist med punktsymbol 

for avkjørsel.Det tilføyes en ny § 5 med 

følgende formulering: 

§ 5 ENERGIANLEGG 

5.1. Energianlegg 

I dette området skal det oppføres byg-

ninger/installasjoner som er nødvendige for 

områdets strømforsyning. 

Nåværende pkt. 5.2. i planforslaget tas ut. 

§ 5 nummereres § 6, med pkt. 6.1. (som 

nåværende pkt. 5.1.) og nytt pkt. 6.2., som gis 

følgende ordlyd: 

For alle hyttene i planområdet som har innlagt 

vann er det påkoblingsplikt til felles anlegg 

for vannforsyning og avløp ved Vardammen. 

Bygningsrådet anser at prinsippene i natur-

mangfoldloven, §§ 8 – 12, er ivaretatt. 

BYRÅ 15/27 Forslag til detaljregulerings-

plan for Heggvollan masseut-

tak – 1.gangs behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Heggvollan masseut-

tak på lovbestemt høring, og å legge planfor-

slaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjel-

der korrigert plankart datert 12.02.15., og 

reguleringsbestemmelser datert 12.02.15. 

Kunnskapsgrunnlaget og påvirkningene på 

naturmangfoldet i planområder og omkring-

liggende områder er tilstrekkelig kjent, og 

omdisponeringen kan skje uten at dette med-

fører negative konsekvenser på naturmiljøet 

og Driva. Det nye arealet vil inngå i et større 

landbruksområde som igjen vil være en del av 

kulturlandskapet. Forholdene etter NML §§ 8-

12 ansees dermed å være ivaretatt. 

Ikke fullført. Høringsfrist er 

satt til 05.06.15. Det ble 

mottatt innsigelse fra Sta-

tens vegvesen. Denne er nå 

avklart, og saken kommer til 

behandling i bygningsrådet 

16.10. 

BYRÅ 15/28 Detaljreguleringsplan for 

Solly hytteområde – sluttbe-

handling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan 

for Solly hytteområde. Vedtaket gjelder 

reguleringsbestemmelser sist revidert 

27.01.15. slik de foreligger, og plankart datert 

13.01.15., med følgende endringer: Plangren-

sen på eiendommen gnr/bnr 295/7 flyttes slik 

at den kommer 10 meter nord for vedskjulet 

på denne eiendommen. 

Fullført. 

BYRÅ 15/29 Endring av del av regulerings-

plan for Rauhovden sone 5 – 

sluttbehandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-12 endring av del av 

reguleringsplan for Rauhovden sone 5. Ved-

taket gjelder plankart og VA-plankart datert 

17.09.14., og bestemmelser sist revidert 

Fullført. 
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27.01.15. 

BYRÅ 15/30 TrønderEnergi Kraft AS – 

søknad om midlertidig fravik 

fra manøveringsreglementet 

om fylling av Gjevilvatnet – 

uttale fra Oppdal kommune 

Arild Hoel Oppdal kommune ser svært positivt på at 

TrønderEnergi Kraft AS tar sikte på å gjen-

nomføre sikringsarbeider i strandsonen flere 

steder ved Gjevilvatnet i 2015. Selv om slike 

tiltak burde vært utført på et tidligere tids-

punkt slik at skadevirkningene ikke hadde 

blitt så store, antar kommunen at disse tiltake-

ne på sikt vil gi positive følger både for miljø- 

og landbruksinteressene. Oppdal kommune 

går inn for at TrønderEnergi Kraft AS på 

nærmere betingelser bør gis anledning til å 

tappe slik at Gjevilvatnet ikke får en magasin-

fylling over kote 654 før 15.06.15, slik det er 

søkt om. Dersom fyllingsgraden på grunn av 

slik tapping ikke blir tilstrekkelig for normal 

sjøsetting og bruk av turistbåten Trollheimen 

II pr. 01.07.2015, må det settes som betingel-

se at TrønderEnergi sørger for tekniske løs-

ninger slik at båten kan sjøsettes, samt at 

flytebrygger utlegges for risikofri ilandstig-

ning ved de faste stoppestedene på dette 

tidspunktet. I motsatt fall må TrønderEnergi 

dekke de tap som oppstår ved at båten ikke 

kan sjøsettes 01.07.2015. 

Fullført. 

BYRÅ 15/31 356/1 – søknad om dispensa-

sjon fra kommuneplanens 

arealdel for nedleggelse av 

parkeringsplass og bygging av 

to nye parkeringsplasser – 

Oppdal Bygdealmenning 

Svein Erik 

Morseth 

Oppdal kommune gir i medhold av Plan- og 

bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for opparbeidelse 

av en parkeringsplass ved Veslvonlægret og 

en parkeringsplass ved Ytre Veslvonskardet 

slik som omsøkt. Dispensasjonen begrunnes 

med at disse parkeringsplassene skal erstatte 

eksisterende parkeringsplass der kjøresporene 

til Elgsjøen tar av fra bilveien til Veslvonlæ-

gret. Villreintrekket over veien på strekningen 

Ryin/Ytre Veslvonskardet - Veslvonlægeret 

blir bedret. Fordelene med tiltaket er langt 

større enn ulempene. Naturmangfoldloven § 

7, jf. §§ 8-12, er vurdert og tiltaket er vurdert 

å ikke komme i konflikt med disse. Det gis 

videre i medhold av Plan- og bygningsloven § 

21-4, jf. § 20-2 tillatelse til opparbeidelse av 

to parkeringsplasser som omsøkt. Det settes 

som vilkår at eksisterende parkeringsplass 

fysisk stenges for bruk når nye parkerings-

plasser er bygd.Tiltaket kan forestås av til-

takshaver. 

Fullført 

BYRÅ 15/32 Søknad om deling av eien-

dommen Torshaug gnr. 258 

bnr. 6 i Oppdal 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet imøtekommer delvis søknaden, 

og gir med hjemmel i Jordlovens § 9 tillatelse 

til omdisponering av ca 1 dekar fulldyrka 

jord. Videre gis det med hjemmel i Plan- og 

bygningsloven § 20-1 bokstav m, og Jordlo-

vens § 12, tillatelse til fradeling av 7, 7 daa fra 

eiendommen Torshaug gnr. 258, bnr. 6 til 

boligformål. Arealet går fram av vedlagt kart 

datert 26.03.2015.Tillatelsen begrunnes med 

at omsøkte deling bidrar til driftsmessige gode 

løsninger for to andre aktive landbrukseien-

dommer og vil øke mulighetene for å sikre 

disse robuste og bærekraftige 

driftsenheter. Prinsippene i NML §§ 8-12 

anses ivaretatt. Det settes som vilkår for 

fradelingen at resten av jord- og skogbruks-

Fullført. 
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arealet på eiendommen selges til naboeien-

dommer i aktiv drift. 

BYRÅ 15/33 Søknad om konsesjon – 

Ørnkjellen gnr 232 bnr 2 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i Konse-

sjonslovens § 2 og 9, Bjarne Magne Grindvoll 

konsesjon på erverv av eiendommen Ørnkjel-

len gnr 232 bnr 2.Vedtaket begrunnes med at 

rasjonell drift av de to landbrukseiendomme-

ne søker innehar er gjennomførbar pga korte 

avstander, og at bosetting er i varetatt gjen-

nom avtale om kår på omsøkte eien-

dom.Vedtaket innebærer at søker ikke behø-

ver å ta omsøkte eiendom i bruk til sin reelle 

bolig. 

Fullført. 

BYRÅ 15/34 Søknad om konsesjon på 

Utigard Klett gnr. 198 bnr. 5 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9, 

Gunnhild Wennevold og Terje Svisdal konse-

sjon på erverv av eiendommen Utigard Klett 

gnr. 198, bnr. 5 i tråd med vedlagt kjøpe-

kontrakt. Det arealet på grunneiendommen 

som er regulert til fritidsformål, og søkt 

fradelt inngår ikke i ervervet.Ervervet sikrer 

bosetting og fortsatt drift på landbrukseien-

dommen, samtidig som konsesjonslovens 

regler vedr. skikkethet, kulturlandskap og 

driftsmessige gode løsninger er ivaretatt.Det 

settes som vilkår at søkerne tilflytter eien-

dommen innen 1 år fra dato for tinglyst 

skjøte, og bruker den som sin reelle bolig i 

minst 5 år. 

Fullført. 

BYRÅ 15/35 Søknad om fritak fra drive-

plikt på jordbruksarealene, 

gnr. 143 bnr. 1 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet i Oppdal kommune gir i med-

hold av jordlovens § 8 a Gudrun Nyhus 

Horvli varig fritak fra driveplikten på eien-

dommen Nyhus gnr. 143, bnr. 1 i Oppdal.Det 

settes som vilkår for fritaket at Nyhussetra 

fortsatt beites med sau, og at eierne holder 

kulturlandskapet på Nyhus i hevd ved rydding 

rundt tunet for å hindre ytterligere gjengro-

ing.Vedtaket begrunnes med at arealene har 

en beskjeden avkastning, vanskelig arronde-

ring, og at det ikke er etterspørsel etter til-

leggsjord i området. 

Fullført. 

BYRÅ 15/36 356/1/F49-Søknad om dispen-

sasjon fra kommuneplanens 

arealdel for oppføring av 

tilbygg til eksisterende hytte 

ved Orkelsjøen-Ingrid og Kjell 

Jørstad Braut 

Svein Erik 

Morseth 

Oppdal kommune gir i medhold av Plan- og 

bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra pkt. 

4.2 i bestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel for oppføring av tilbygg på 23 m2 til 

eksisterende hytte på gnr. 356 bnr. 1 festenr. 

49 slik som omsøkt. Dispensasjonen begrun-

nes med at antall sengeplasser forblir uendret, 

bruken av hytta blir den samme og tiltaket vil 

ha ubetydelig innvirkning på villreinen. 

Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesent-

lig tilsidesatt ved at dispensasjon gis. Tiltakets 

størrelse er beskjedent og godt innenfor pkt. 

3.3 i retningslinjene for kommuneplanens 

arealdel. 

 

Oppdal kommune gir i medhold av Plan- og 

bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra be-

stemmelsene pkt. 1.6.1 kommuneplanens 

arealdel for oppføring av tilbygg nærmere 

Orkelsjøen enn 50 meter. Dispensasjonen 

begrunnes med at tilbygget ikke kommer 

nærmere Orkelsjøen enn eksisterende hytte og 

Fullført 
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vil ikke virke privatiserende av strandsonen 

eller ha negativ virkning av natur- og kultur-

miljøet, friluftsliv, landskap eller andre inter-

esser. 

 

Det settes som vilkår at antall sengeplasser 

ikke kan endres. Vilkåret begrunnes med at 

bruken ikke endres nevneverdig og får ingen 

negativ påvirkning på villreinen av betydning. 

 

Det settes som vilkår at all materialtransport 

og byggeaktivitet skal foregå i perioden 

Orkelsjøveien er åpen for alminnelig trafikk. 

Vilkåret begrunnes med at villreinen er mind-

re sårbar i denne perioden. 

 

Naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8-12 er vur-

dert, og tiltaket er vurdert til å ikke komme i 

konflikt med disse. 

 

Det gis tillatelse i medhold av Plan- og byg-

ningsloven § 21-4, jf. § 20-2, tillatelse til 

oppføring av tilbygg til eksisterende hytte 

som omsøkt. 

 

Tiltaket kan forestås av tiltakshaver. 

 

Saken er behandlet i henhold til forskrift om 

tekniske krav til byggverk (TEK-10). 

BYRÅ 15/37 356/1/21-Søknad om tilbygg 

til hytte i Tjønnglupen-Erlend 

Sæterbø Hassel 

Arild Hoel I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 

gis Erlend Sæterbø Hassel dispensasjon fra 

LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for 

å kunne oppføre tilbygg til hytte med 

gnr/bnr/fnr 356/1/21 i tråd med pkt. 1 i vedtak 

i sak 22/2015 i Dovrefjell nasjonalparkstyre. 

Dispensasjonen begrunnes med at et tilbygg 

av denne størrelsen ikke vil medføre endret 

funksjon eller bruk av hytta som vil kunne 

påvirke villreinen i området.  

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 

gis tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte 

med gnr/bnr/fnr 356/1/21. Tilbyggets indre 

mål skal maksimalt være 1,5 x 1,8 meter. Før 

tiltaket iverksettes skal det sendes inn revider-

te tegninger som viser tilbygget i denne 

størrelsen. Tiltakshaver kan etter dette selv 

forestå tiltaket.  

 

Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt 

ved at tilbyggets størrelse er redusert slik at 

det ikke bidrar til å endre hyttas funksjon og 

bruk.  

Fullført. 

BYRÅ 15/38 Søknad om deling av eien-

dommen Fossem, gnr. 

76,bnr.2 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet imøtekommer søknaden, og gir 

med hjemmel i Jordlovens § 9 tillatelse til 

omdisponering av ca 0,1 dekar fulldyrka jord. 

Videre gis det med hjemmel i Jordlovens § 

12, jfr. Plan- og bygningslovens § 20-1, 

bokstav m, tillatelse til fradeling av ca 2 dekar 

fra eiendommen Fossem gnr. 76, bnr. 2, som 

vist på kart datert 26.03.2015 med formål 

tomt til eksisterende bolig. 

 

Fullført. 
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Tillatelsen begrunnes med at omsøkte deling 

bidrar til en driftsmessig god løsning og 

ivaretar bosettingshensynet. Tiltaket er i tråd 

med målet om å sikre robuste og bærekraftige 

driftsenheter.  

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 vurderes ivaretatt. 

 

Det settes som vilkår for fradelingen at resten 

av arealet på gnr. 76, bnr. 2 sammenføyes 

med grunneiendommen Skorem gnr. 74, bnr. 

1. 

BYRÅ 15/39 Bygging av landbruksveg – 

Hallvard Storli,gnr. 155 bnr. 1 

Arild Hagen Bygningsrådet imøtekommer søknaden, og gir 

med hjemmel i Jordlovens § 9 tillatelse til 

omdisponering av ca 0,1 dekar fulldyrka jord. 

Videre gis det med hjemmel i Jordlovens § 

12, jfr. Plan- og bygningslovens § 20-1, 

bokstav m, tillatelse til fradeling av ca 2 dekar 

fra eiendommen Fossem gnr. 76, bnr. 2, som 

vist på kart datert 26.03.2015 med formål 

tomt til eksisterende bolig. 

 

Tillatelsen begrunnes med at omsøkte deling 

bidrar til en driftsmessig god løsning og 

ivaretar bosettingshensynet. Tiltaket er i tråd 

med målet om å sikre robuste og bærekraftige 

driftsenheter.  

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 vurderes ivaretatt. 

 

Det settes som vilkår for fradelingen at resten 

av arealet på gnr. 76, bnr. 2 sammenføyes 

med grunneiendommen Skorem gnr. 74, bnr. 

1. 

Fullført. 

BYRÅ 15/40 Søknad om transport langs 

kjørespor på strekningen 

Grønnbakken-Gåvålisætra i 

forbindelse med vitenskapelig 

arbeid.Søker:Norsk institutt 

for naturforskning 

Eli Grete Nisja Oppdal kommune gir Norsk institutt for 

naturforskning v/seniorforsker John Atle 

Kolås dispensasjon etter § 6 i Forskrift om 

bruk av motorkjøretøyer i utmarks og på 

islagte vassdrag til bruk av egen bil for 

transport av utstyr til vitenskapeligbruk.  

 

For tillatelsen gjelder følgende vilkår satt etter 

§ 7 i nevnte forskrift: 

 Kjøring skal foregå langs kjøresporet på 

strekningen Grønnbakken – Gåvålisætra 

når det er tørre værforhold for å unngå 
unødige terrengskader.   

 Det gis inntil 6 turer tur/retur for perio-

den 20. mai til 20.august 2015. 

 Det oppfordres til at kjøring foregår i 

tidsrommet kl. 7.00 – 22.00 hverdager, 
og at kjøring på lørdager og søndager 

unngås.   

 Det skal føres kjørebok for transporten 
slik vernemyndigheten ber om.  

 

Gjennom de vilkår som er gitt for å begrense 

motorferdselen i tid og omfang, er hensynet til 

både naturmiljø og friluftsliv i varetatt, og 

prinsippene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-

12 er oppfylt. 

Fullført. 

BYRÅ 15/41 Handlingsplan for 2016-2019-

uttalelse fra bygningsrådet 

Leidulf Skarbø Saken fremmes uten særskilt tilråding. Fullført 

BYRÅ 15/42 356/1/80-Søknad om dispen- Svein Erik Oppdal kommune gir i medhold av Plan- og Fullført 
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sasjon fra kommuneplanens 

arealdel for oppføring av 

tilbygg til eksisterende hytte 

ved Orkelsjøen-Kjetil Nyvold 

Morseth bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra pkt. 

4.2 i bestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel for oppføring av tilbygg på 17,5 m2 

til eksisterende hytte på gnr. 356 bnr. 1 fes-

tenr. 80 slik som omsøkt. Dispensasjonen 

begrunnes med at antall sengeplasser forblir 

uendret, bruken av hytta blir den samme og 

tiltaket vil ha ubetydelig innvirkning på 

villreinen. Hensynet bak bestemmelsene blir 

ikke vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon 

gis. Tiltakets størrelse er beskjedent og godt 

innenfor pkt. 3.3 i retningslinjene for kommu-

neplanens arealdel. 

 

Det settes som vilkår at antall sengeplasser 

ikke kan endres. Vilkåret begrunnes med at 

bruken ikke endres nevneverdig og får ingen 

negativ påvirkning på villreinen av betydning. 

 

Det settes som vilkår at all materialtransport 

og byggeaktivitet skal foregå i perioden 

Orkelsjøveien er åpen for alminnelig trafikk. 

Vilkåret begrunnes med at villreinen er mind-

re sårbar i denne perioden. 

 

Naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8-12 er vur-

dert, og tiltaket er vurdert til å ikke komme i 

konflikt med disse. 

 

Det gis tillatelse i medhold av Plan- og byg-

ningsloven § 21-4, jf. § 20-2, tillatelse til 

oppføring av tilbygg til eksisterende hytte 

som omsøkt. 

 

Tiltaket kan forestås av tiltakshaver. 

 

Saken er behandlet i henhold til forskrift om 

tekniske krav til byggverk (TEK-10). 

BYRÅ 15/43 Søknad om fradeling av 

eldhus med tomt fra eien-

dommen Vangshaug,gnr 271 

bnr 7.Søker:Olav Brattbekk 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i Jordlovens 

§ 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1 

bokstav m, tillatelse til fradeling av ca 650 m2 

bebygd areal fra Vangshaug gård gnr 271 bnr 

7. Formålet med fradelingen er tomt til fri-

tidsbebyggelse.  

 

Bygningsrådet gir med hjemmel i Plan og 

bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

arealformål LNFR i Kommuneplan for Opp-

dal 2014-2025 til fradeling av tomt med 

fritidsformål. Begrunnelsen for dispensasjo-

nen er nærhet til dalstasjonen Vangslia og 

ønsket utvikling i området.  

 

Bygningsrådet gir samtidig med hjemmel i 

Jordlovens § 9, tillatelse til omdisponering av 

ca 500 m2 dyrka jord til formål tomt for 

fritidsbebyggelse. 

 

Deling og dispensasjon anses å være forsvar-

lig ut fra driftsenhetens avkastning, driftsmes-

sige forhold og arrondering. 

Tiltaket er vurdert etter Naturmangfoldloven 

§§ 8-12. 

Fullført. 
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BYRÅ 15/44 Søknad om deling av eien-

dommen Dørum gnr. 202 bnr. 

1 i Oppdal 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet imøtekommer søknaden, og gir 

med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og 

bygningsloven § 20-1 bokstav m, tillatelse til 

fradeling av tunet med et areal på ca 10 da og 

setra med et areal på ca 554 da fra eiendom-

men Utesto Dørum  gnr. 202, bnr. 1 til land-

bruksformål. Arealet går fram av vedlagt kart 

datert 21.04.2015. 

  

Tillatelsen begrunnes med at omsøkte deling 

bidrar til en driftsmessig god løsning for 

mottakereiendommen av setra, som er en 

landbrukseiendom i aktiv drift, og at det 

styrker bosettingshensynet i Midtbygda krets.  

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

Det settes som vilkår for fradelingen at setra 

sammenføyes med gnr. 212, bnr. 1, og at 

resten av jord- og skogbruksarealet på grunn-

eiendommen gnr. 202, bnr. 1 sammenføyes 

med gnr. 211, bnr. 2. 

Fullført. 

BYRÅ 15/45 Søknad om deling av land-

brukseiendom Vindal gnr 162 

bnr 1 –Lønset vannverk 

Ragnhild Eklid I medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven 

gis det dispensasjon fra reguleringsplan for 

Stølålia  hytteområde, vedtatt av kommune-

styret i Oppdal 5.6.1986, sak 60/86. Dispensa-

sjonen gjelder for endring av gjeldende plan i 

forbindelse med fradeling av inntil 100 m² til 

tomt for renseanlegget til Lønset vannverk. 

Arealformålet kan ikke endres gjennom denne 

behandlingen.  

 

Oppdal kommune gir med hjemmel i Jordlo-

vens § 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1 

bokstav m, tillatelse til fradeling av ca 100 m2 

tomt til Lønset Vannverk fra eiendommen 

Utigard Vindal gnr 162 bnr 1. Delingen anses 

å være forsvarlig ut fra driftsmessige forhold.  

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

Fullført. 

BYRÅ 15/46 Søknad om konsesjon for 

erverv av eiendommen Nor-

digard gnr 45 bnr 28. Sø-

ker:Yngvild Wathne Sæther 

og Kyrre Riise 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i Konse-

sjonslovens § 2 og 9, Yngvild Wathne Sæther 

og Kyrre Riise  konsesjon på erverv av eien-

dommen Nordigard, opprinnelig deler av gnr 

45 bnr 2, nå nytt gnr 45 bnr 28. 

 

Vedtaket begrunnes med at kriteriene etter 

konsesjonslovens § 9 om landbrukseiendom 

er oppfylt og ervervet ivaretar bosetting og en 

helhetlig forvaltning av ressurser og kultur-

landskap. 

Fullført. 

BYRÅ 15/47 Søknad om fritak fra drive-

plikt på jordbruksarealene, 

gnr.61 bnr. 1 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet i Oppdal kommune gir i med-

hold av jordlovens § 8 a Jon Ørstad Nestavoll 

varig fritak fra driveplikten på eiendommen 

Nestavoll gnr. 61, bnr. 1 i Oppdal.  

Det settes som vilkår for fritaket at arealene 

legges ut for leie på nettsidene til Oppdal 

landbruksrådgivning, og at de leies ut dersom 

noen er interessert i å bruke arealene som 

tilleggsjord. Videre at eier fortsetter å holde 

kulturlandskapet på Nestavoll i hevd ved 

rydding og beiting på innmarka for å hindre 

gjengroing. 

Fullført. 
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Vedtaket begrunnes med at arealene har en 

beskjeden avkastning, og at det ikke er etter-

spørsel etter tilleggsjord i området.  

BYRÅ 15/48 Søknader om barmarktrans-

port til buer,hytter og setrer 

innenfor verneområder på 

Dovrefjell 

Eli Grete Nisja Oppdal kommune gir følgende søkere:  

 Gudbrand Sukke-Gulaker 

 Hans Olav Sæther 

 Stein Morten Forbregd og John Duås 

 Ingeborg Myrbekk 

 Sverre Storli 

 Svein Storli 

 Jan Løkken 

 Peder Hammerbekk 

 Hans Gunder Myren 

 Kjell Stensheim 

 Trond Tronsgård 

 Sturla Sæther 

 Johan Furunes 

 Odd Fiske 

 Gisle Hoel 

 Rune Hammerstrøm 

 Trond Sigurd Brendryen, Dalholen 

 

dispensasjon etter § 6 i «Forskrift om bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vass-

drag» til bruk av eget kjøretøy (bil eller 

traktorer med hengere) under forutsetning av 

at det foreligger tillatelse om barmarktrans-

port etter verneforskriften innenfor verneom-

rådene på Dovrefjell 

 

For alle tillatelser settes det vilkår etter § 7 i 

samme forskrift, samt de vilkår som verne-

myndigheten har satt: 

 Det oppfordres til å begrense kjøring på 

helg og særlig søndager så mye som mu-

lig, og så langt som mulig å begrense 

kjøring etter 20.august. 

 Kjøretillatelsen må medbringes under 

kjøring. 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å be-

grense motorferdselen i tid og omfang, er 

hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i 

varetatt, og prinsippene etter Naturmangfold-

lovens §§ 8-12 er oppfylt. 

Fullført. 

BYRÅ 15/49 Endring av detaljregulerings-

plan for Klettstølen hytteom-

råde-ny 1.gangs behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12 – 10 å sende Forslag til 

endring av reguleringsplan for Klettstølen 

hytteområde på lovbestemt høring, og å legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn.  

 

Før dette gjøres må plankart datert 27.04.15. 

endres slik at det på tomt 16 vises en bygge-

grense på 10 meter mot dyrkamarka nord for 

tomta.  

 

Videre må det i bestemmelser datert 28.04.15. 

tilføyes følgende nytt pkt. 6.3. 

 

6.3. Landbruk 

1. Landbruksavkjørsel i vestre del av planom-

rådet skal være opparbeidet før det gis bygge-

tillatelse på tomt 16. 

 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 

Ikke fullført. Sluttbehand-

ling høsten 2015. 
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anses ivaretatt, jfr. sak 15/19 i bygningsrådet.  

BYRÅ 15/50 Reguleringsplan for Langber-

ga hytteområde – 1.gangs 

behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Langberga hytteom-

råde på lovbestemt høring, og å legge planfor-

slaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjel-

der plankart datert 12.05.15., VA-plankart 

datert 15.05.15. og reguleringsbestemmelser 

revidert 14.03.15.  

 

Før dette gjøres må planen endres slik: 

 

På plankartet: 

 

- Tomtene 12, 31, 32, 68, 69 og 70 tas ut 

av planen. Arealene vises med formål 

LNFR.  
- Adkomst til den enkelte tomt vises med 

pilsymbol.  

 

I bestemmelsene: 

 

Under pkt. 2 tas følgende nye rekkefølgebe-

stemmelser inn: 

 

Før utbygging av planområdet kan skje, må 

det inngås skriftlige avtaler med berørte 

grunneiere/veglag som sikrer rett til å benytte 

planlagt adkomst til området. 

 

Så snart hovedadkomsten til den øvre delen 

av planområdet er etablert, skal vegen skiltes 

med «Kryssende skiløype». Tilsvarende skal 

skiløypa skiltes med «Kryssende veg». Krysset 

mellom vegen og turløypa skal utformes på en 

slik måte at det er enkelt å krysse både som-

mer og vinter. 

 

Før utbygging av planområdet kan skje, må 

det foreligge skriftlig dokumentasjon fra 

anleggseier på at anlegget ved Vardammen, 

inkludert ledningsnett, har tilstrekkelig kapa-

sitet til å dekke alle tomtene i planområdet. 

 

Pkt. 7.1. i bestemmelsene får følgende ordlyd 

(presisering i kursiv): 

 

For alle tomtene i planområdet er det påkob-

lingsplikt til felles anlegg for vannforsyning 

og avløp ved Vardammen. 

 

Dato for revisjon påføres både bestemmelser 

og plankart. 

 

Bygningsrådet mener at man ved å ta ut 6 

tomter med tanke på å sikre en ferdselskorri-

dor, også vil ivareta hensynet naturmiljøet på 

en bedre måte enn det opprinnelige planfor-

slaget. Den samlede belastningen på naturmil-

jøet, og da spesielt viltet, vurderes å være 

såpass redusert at utbygging kan finne sted. 

Med bakgrunn i dette mener bygningsrådet at 

naturmangfoldet er vurdert og ivaretatt på en 

tilstrekkelig måte, og at utbygging i tråd med 

Ikke fullført. Sluttbehand-

ling høsten 2015. 
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planforslaget ikke vil påføre økosystemet 

større belastninger enn det som må forventes 

ved slike utbygginger. Prinsippene i §§ 8 – 12 

i naturmangfoldloven anses med dette ivare-

tatt.  

BYRÅ 15/51 Detaljreguleringsplan for 

Stølen park hytteområde – 

1.gangs behandling 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Stølen Park hytteom-

råde på lovbestemt høring, og å legge planfor-

slaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjel-

der plankart og bestemmelser datert 30.05.15., 

og VA-plankart datert 12.02.15. 

 

Før dette gjøres må plankart og VA-plankart i 

PDF-format rettes opp slik at areal for energi-

anlegg (trafokiosk) vises med korrekt farge. 

 

Punktene 1.1. og 2.2. i planbestemmelsene gis 

følgende tilføyelse: 

 

Tilsåing og beplantning skal ikke føre til at 

det innføres fremmede arter i planområdet. 

 

Bygningsrådet viser til saksinnledningen, og 

kan ikke se at etablering av fritidsbebyggelse i 

tråd med planforslaget er av betydning for 

naturmangfoldet slik det er definert i natur-

mangfoldlovens § 3, bokstav i. Beslutningen 

berører ikke naturmangfold, og faller dermed 

utenfor virkeområdet til lovens § 7.  

Ikke fullført. Sluttbehand-

ling høsten 2015. 

BYRÅ 15/52 255/1 – Søknad om flytting av 

naust – Merete Tollin 

Svein Erik 

Morseth 

Oppdal kommune gir med hjemmel i Plan- og 

bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra kom-

muneplanens arealdel og byggegrense mot 

innsjø for flytting av eksisterende naust på 

gnr. 255 bnr. 7 ca. 170 meter østover til gnr. 

255 bnr. 1. Dispensasjonen begrunnes med at 

det ikke blir endring i antall naust og at det er 

flytting av eksisterende naust innenfor samme 

område. Hensynet bak bestemmelsene blir 

ikke vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon 

gis. Tiltaket vil ikke gi inntrykk av privatise-

ring av strandlinjen og vil ikke være til hinder 

for allmenne ferdselen langs Gjevilvatnet eller 

ha negativ påvirkning på naturmiljø og land-

skapet. Naustet vil bli plassert på samme 

eiendom som brukerne av naustet og fordele-

ne med dispensasjonen blir dermed større enn 

ulempene. 

 

Naustet kan ikke plasseres nærmere strandlin-

jen enn 5 meter fra høyeste regulerte vann-

stand for Gjevilvatnet. Dette vilkåret settes for 

å sikre fri ferdsel langs strandlinjen mellom 

naustet og vannkanten. 

 

Naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8 – 12 er 

vurdert, og tiltaket er vurdert til ikke å komme 

i konflikt med disse. 

 

Det gis tillatelse med hjemmel i Plan- og 

bygningsloven § 21-4, jf. 20-2, tillatelse til 

flytting av naustet slik det er søkt om. Tiltaket 

kan forstås av tiltakshaver. Saken er behandlet 

Fullført 
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i henhold til Forskrift om tekniske krav til 

byggverk (TEK-10). 

BYRÅ 15/53 255/7 – Søknad om flytting av 

naust – Gro R. Borge og 

Øystein Skei 

Svein Erik 

Morseth 

Oppdal kommune gir med hjemmel i Plan- og 

bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra kom-

muneplanens arealdel og byggegrense mot 

innsjø for flytting av eksisterende naust, 

bygningsnr. 183768131, på gnr. 255 bnr. 7 ca. 

50 meter østover på samme eiendom. Dispen-

sasjonen begrunnes med at det ikke blir 

endring i antall naust og at det er flytting av 

eksisterende naust innenfor et begrenset 

område på samme eiendom. Hensynet bak 

bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt 

ved at dispensasjon gis. Tiltaket vil ikke gi 

inntrykk av privatisering av strandlinjen og vil 

ikke være til hinder for allmenne ferdselen 

langs Gjevilvatnet eller ha negativ påvirkning 

på naturmiljø og landskapet. Naustet blir 

flyttet til et byggested som er bedre egnet for 

naust på grunn av utført erosjonssikring og 

fordelene med dispensasjonen er dermed 

større enn ulempene. 

 

Naustet kan ikke plasseres nærmere strandlin-

jen enn 5 meter fra høyeste regulerte vann-

stand for Gjevilvatnet. Dette vilkåret settes for 

å sikre fri ferdsel langs strandlinjen mellom 

naustet og vannkanten. 

 

Naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8 – 12 er 

vurdert, og tiltaket er vurdert til ikke å komme 

i konflikt med disse. 

 

Det gis tillatelse med hjemmel i Plan- og 

bygningsloven § 21-4, jf. 20-2, tillatelse til 

flytting av naustet slik det er søkt om. Tiltaket 

kan forstås av tiltakshaver. Saken er behandlet 

i henhold til Forskrift om tekniske krav til 

byggverk (TEK-10). 

Fullført 

BYRÅ 15/54 Søknad om fradeling av tomt 

til Vollan skole fra eiendom 

Mælesvollan gnr 97 bnr 2 

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i Plan og 

bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

arealformål LNFR til  formål Offentlig og 

privat tjenesteyting for 1000 m2 tomteareal for 

lærerbolig på eiendom gnr 97 bnr 2. Dispen-

sasjonen begrunnes med uendret bruk av 

bygningen til skole/boligformål siden 1861. 

Arealet gis samme arealformål som arealet for 

skolebygningen. 

 

Bygningsrådet gir med hjemmel i Plan og 

bygningslovens § 20-1 bokstav m tillatelse til 

fradeling av 4300 m2 bebygd areal fra eien-

dom gnr 97 bnr 2 til formål Offentlig og 

privat tjenesteyting, jfr kart datert 20.02.15. 

 

Det stilles som vilkår at de to teigene fradeles 

samlet og gis samme gnr/bnr. 

 

Deling og dispensasjon anses å være forsvar-

lig ut fra driftsenhetens avkastning, driftsmes-

sige forhold og arrondering. 

 

Prinsippene i NML § 8-12 anses ivaretatt. 

Fullført.  
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Bygningsrådet gir slik innstilling til Fylkes-

mannen i Sør-Trøndelag: 

Med hjemmel i Jordloven § 12 gis tillatelse til 

fradeling av 1000 m2 bebygd areal fra eien-

dom gnr 97 bnr 2, som tomt til eksisterende 

skolebygning/lærerbolig. Fradelingen begrun-

nes med uendret bruk av bygningsmassen 

siden 1861, og at delingen anses å være 

forsvarlig ut fra driftsenhetens avkastning, 

driftsmessige forhold og arrondering. 

BYRÅ 15/55 Søknad om fradeling av 

festetomt fra landbrukseien-

dom Trøen gnr 243 bnr 1 

Gro Aalbu Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Plan- og 

bygningslovens § 20-1 bokstav m, gis tillatel-

se til fradeling av ca 1,2 da annet areal fra 

eiendommen Trøen gnr 243 bnr 1 som tomt til 

eksisterende fritidsbolig med festenr. 4. 

 

Vedtaket begrunnes med at omsøkte deling er 

i samsvar med godkjent bebyggelsesplan for 

området, og formålet er i samsvar med kom-

muneplanens arealdel. 

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

Fullført. 

BYRÅ 15/56 Søknad om deling av eien-

dommen Isbrekka gnr. 56 bnr. 

4 i Oppdal 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet imøtekommer søknaden, og gir 

med hjemmel i Jordlovens § 12 tillatelse til 

fradeling av grunneiendommen Langteigen 

gnr. 69, bnr. 12 fra driftsenheten Isbrekka gnr. 

56, bnr. 4. Videre gis med hjemmel i Jorlo-

vens § 12 og Plan- og bygningsloven § 20-1 

bokstav m, tillatelse til fradeling av tunet med 

tilhørende teig vest for E6 med et areal på ca 

96 da fra eiendommen Isbrekka  gnr. 56, bnr. 

4 til landbruksformål.  

 

Tillatelsen begrunnes med at salg av jord og 

skog bidrar til en driftsmessig god løsning for 

mottakereiendommene, som er landbruksei-

endommer i aktiv drift, og gir en rasjonalise-

ringsgevinst for skogbruket i Oppdal. 

  

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt. 

 

Det settes som vilkår for fradelingen at rest-

arealet på Isbrekka, ca 134 daa, sammenføyes 

med  naboeiendommen Nerlia gnr. 52, bnr. 9. 

Videre settes det som vilkår at Langteigen 

gnr. 69, bnr. 12 overdras til eieren av en av 

naboteigene, og sammenføyes med denne.   

Fullført. 

BYRÅ 15/57 Søknad om deling av eien-

dommen Gammelgården gnr. 

269 bnr. 2 i Oppdal 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet imøtekommer søknaden og 

samtykker med hjemmel i Jordlovens § 9 

tillatelse til omdisponering av ca 0,1 dekar 

fulldyrka jord. Videre gis det i medhold av 

plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel, og med hjem-

mel i Jordlovens § 12, jfr. Plan- og bygnings-

lovens § 20-1, bokstav m, tillatelse til frade-

ling av ca 2,1 dekar fra eiendommen Gam-

melgården gnr. 269, bnr. 2 med formål tomt 

til eksisterende bolig. 

 

Tillatelsen begrunnes med at omsøkte deling 

bidrar til en driftsmessig god løsning og 

Fullført. 
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ivaretar bosettingshensynet. Tiltaket er i tråd 

med målet om å sikre robuste og bærekraftige 

driftsenheter.  

 

Prinsippene i NML §§ 8-12 vurderes ivaretatt. 

 

Det settes som vilkår for fradelingen at resten 

av arealet på gnr. 269, bnr. 2 sammenføyes 

med grunneiendommen Nyheim gnr. 259, bnr. 

3. 

BYRÅ 15/58 Søknad om deling av land-

brukseiendom gnr 188 bnr 1 – 

Utestuen Aalbu. Søker: Gisle 

Hoel 

Gro Aalbu Bygningsrådet imøtekommer søknaden delvis 

og gir med hjemmel i Jordlovens § 12 og 

Plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m. 

tillatelse til fradeling av ca 150 m2 

vei/parkering fra Utestuen Aalbu gnr 188 bnr 

1 som tilleggsareal vest for fritidstomt gnr 

188 bnr 52.   

 

Bygningsrådet gir samtidig dispensasjon etter 

Plan- og bygningslovens § 19-2 fra regule-

ringsplan Vardammen Hytter for endring av 

arealformål for ca 150 m2 vei og parkering fra 

landbruksformål til byggeområde fritid. 

 

Bygningsrådet avslår med hjemmel i Plan og 

bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 bokstav m. 

fradeling av tilleggsareal på ca 166 m2 sør for 

eksisterende fritidstomt. Avslaget begrunnes 

med at delingen ikke løser søknadens behov 

for areal til anneks innen gjeldende regule-

ringsplan sine bestemmelser og plankart.  

 

Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 7-12 

anses ivaretatt. 

 

Det settes som vilkår at fradelt areal på 150 

m2 fra 188/1 sammenføyes med eiendom 

188/52. 

Fullført.  

BYRÅ 15/59 Søknad om forlengelse – 

tillatelse til grusuttak gnr 78 

bnr 1 

Gro Aalbu Grunneier Rune Fossum på gnr 78 bnr 1 og 

utøvende entreprenør Oppdal Betong as gis 

forlenget tillatelse etter Jordloven § 9 til 

omdisponering av skogsmark for grusuttak på 

Moasletta. Tillatelsen forlenges til 01.06.2017 

med samme vilkår gitt i sak 98/64: 

- Arealet må være tilbakeført til ordinær 

skogproduksjon innen denne fristen. 
Dette innebærer at humusholdig masse 

må tilbakelegges og det må tilplantes 

med skogplanter. 
- Dersom arealene ønskes oppdyrket må 

tillatelse til dette søkes om på vanlig 
måte. 

Fullført.  

BYRÅ 15/60 Søknad om konsesjon for 

eiendommen Trånnåbakken 

gnr. 238 bnr. 1 i Oppdal 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir 

med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9, 

Rune Gundersen og Eva Marie Spilleth 

konsesjon på erverv av eiendommen Trånn-

åbakken gnr. 238, bnr. 1. 

 

Ervervet sikrer bosetting og fortsatt drift på 

landbrukseiendommen, samtidig som konse-

sjonslovens regler vedr. prisvurdering og 

driftsmessige gode løsninger er ivaretatt. 

 

Det settes som vilkår at søkerne tilflytter 

Fullført. 
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eiendommen innen 1 år fra dato for tinglyst 

skjøte, og bruker den som sin reelle bolig i 

minst 5 år. 

BYRÅ 15/61 Søknad om konsesjon gnr. 210 

bnr. 57 – Toril Fløystad 

Dørum 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens § 2, Toril Fløystad Dørum konsesjon 

på erverv av eiendommen gnr 210, bnr 57. 

 

Det stilles som vilkår at teigene sammenføyes 

med Dørums gård, gnr 212 bnr 1. 

Fullført. 

BYRÅ 15/62 Søknad om konsesjon gnr. 210 

bnr. 56 – Rolf Morten Dørum 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens § 2, Rolf Morten Dørum konsesjon på 

erverv av eiendommen gnr 210, bnr 56. 

 

Det stilles som vilkår at teigene sammenføyes 

med Dørums gård, gnr 209 bnr 1. 

Fullført. 

BYRÅ 15/63 Søknad om konsesjon, gnr. 

210 bnr 59, Albert Bakk 

Jenny Kristin 

Heggvold 

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjons-

lovens § 2, Albert Bakk konsesjon på erverv 

av eiendommen gnr 210, bnr 59. 

 

Det stilles som vilkår at teigene sammenføyes 

med Bakks gård, gnr 205 bnr 2.  

Fullført. 

BYRÅ 15/64 Uttalelse om konsesjonstakst Gro Aalbu Vedtaket er unntatt offentlighet Påklaget. 

BYRÅ 15/65 Nye vegnavn i Oppdal kom-

mune 

Anne Kristin 

Loeng 

I hht lov om eigedomsregistrering (matrikkel-

loven) m/forskrift og lov om stadnavn, gjøres 

slikt vedatk om nye vegnavn i Oppdal kom-

mune: 

(tabellen over vegnavn er ikke gjengitt) 

 

Fullført 

BYRÅ 15/66 280/8 – Avvisning av Klage 

på rammetillatelse – Aune-

vang 

Vegard Kilde Klage på rammetillatelse for Aunevang AS 

avvises i medhold av plan og bygningslovens 

§ 1-9  

Vedtaket om avvisning kan påklages i med-

hold av forvaltningslovens § 28. 

Fullført 

BYRÅ 15/67 288/1/F15 – Pålegg om retting 

og vedtak tvangsmulkt 

Svein Erik 

Morseth 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 32-

3 pålegges hjemmelshaver av eiendommen 

gnr. 288 bnr. 1 festenr. 15 å bringe oppførte 

veranda i samsvar med byggetillatelse gitt 

17.09.2014, vedtaknr. 14/247. 

 

Pålegget skal være gjennomført innen 21. 

september 2015 klokken 24:00. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 32-

5 vil pålegget bli fulgt opp med tvangsmulkt 

på kr. 500,- pr. døgn. 

 

Tvangsmulkt løper fra 22. september 2015 

klokken 08:00. 

 

Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. 

Tvangsfullbyrdelseslova § 7-2 d).  

 
Pålegg kan etter Plan- og bygningsloven § 32-

3, 4. ledd, tinglyses som heftelse på eien-

dommen dersom tiltaket ikke bringes i orden. 

 

For begrunnelse for vedtak om pålegg og 

tvangsmulkt vises det til vurderingen ovenfor. 

Følges opp 

BYRÅ 15/68 Mindre endring av regule-

ringsplan for del av eiendom-

men Sliper, gnr 147 bnr 1 – 

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

mindre endring av reguleringsplanen for del 

Ikke fullført. Sluttbehand-

ling høsten 2015. 
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1.gangs behandling av eiendommen Sliper, gnr 147 bnr 1, på 

lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut 

til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart 

datert 19.06.15. og bestemmelser godkjent av 

kommunestyret i Oppdal 25.02.88., sak 88/3.  

 

Før høring og utlegging til offentlig ettersyn 

må følgende endringer i plankartet gjøres: 

 Eksisterende nummereringen av feste-

tomtene og parkeringsarealene overføres 
til nytt plankart 

 Adkomsten vises kun fram til festetomt 

nr. 9, og den delen som går på oversiden 
og forbi denne tomta må tas ut.  

 

Videre må bestemmelsene endres ved at det 

tas inn et nytt pkt. 2.1. C med følgende ord-

lyd: 

 Før det kan legges inn vann i hyttene i 

planområdet, må det foreligge godkjent 

utslippstillatelse. 

BYRÅ 15/69 Bygging av landbruksvei – 

Fagermyrveien, gnr 56 bnr 11 

Arild Hagen 1. Med hjemmel i ”Forskrift om planleg-

ging av veier til landbruksformål” fast-
satt av Landbruksdepartementet den 20. 

des 1996 § 3-3 gis Anne Line Killing-

tveit og Jan Erik Havdal tillatelse til å 
bygge Fagermyrveien i henhold til søk-

nad dat 22.06.2015. 

 

2. I medhold av forskriften §§ 3-4 stilles 

følgende vilkår: 

 

- Det må sikres tinglyst adkomst 

over Skogtun Grendahus sin ei-

endom. 
- Dagens adkomst inn på E6 må 

stenges for allmenn ferdsel. 

- Byggingen  må være fullført in-
nen 3 år. 

 

3. Bygging av veien vil ikke føre til nega-

tive konsekvenser for naturmangfoldet i 

området. Prinsippene i Naturmangfold-
loven §§8 – 12 kommer ikke til anven-

delse. 

 

4. 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 fyl-
keskommune varsles. 

 

5. Når veien er bygd skal kommunen 

kontaktes (forskriftenes §3-5) for å god-
kjenne veien  -  herunder den miljømes-

sige utformingen. 

Fullført. 

BYRÅ 15/70 Søknad om bruk av ATV i 

forbindelse med opprydding 

langs den gamle kjerreveien i 

Åmotsdalen.Søker: Tronda-

Hammerbekken grunneierlag 

Eli Grete Nisja Oppdal kommune gir Tronda-Hammerbekken 

grunneierlag v/Egil Dalslåen dispensasjon 

etter § 6 i «Forskrift om bruk av motorkjøret-

øyer i utmarks og på islagte vassdrag» til bruk 

av 6-hjuls ATV med tilhenger for opprydding 

av paller og rør som ligger langs den gamle 

kjerreveien i Åmotsdalen 

 

For tillatelsen settes følgende vilkår etter § 7 i 

samme forskrift: 

 Den gamle kjerreveien skal følges, og 

kjøring i terrenget skal unngås så langt 
som mulig. 

Fullført. 
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 Det kan kjøres inntil 8 turer/returer for 
barmarksesongen 2015 dvs. inntil det 

blir snødekt mark. 

 Kjøringen skal gjennomføres når kjerre-
veien er tørr for å unngå kjøreskader. 

Kjøring når det er bløtt skal ikke finne 

sted. 

 Kjøringen bør så langt det lar seg gjøre 

foregå på hverdager, og særlig søndager 
bør unngås av hensynet til utøvelsen av 

friluftsliv. 

 Kjøretillatelsen må medbringes under 
kjøring. 

  

Samtidig gjelder også de vilkår som settes i 

tillatelsen fra vernemyndigheten. 

 

Det må avtales nærmere med både vernemyn-

dighet og kommunen før utbedrende tiltak på 

våte partier på den gamle kjerreveien i 

Åmotsdalen kan gjennomføres.  

 

Gjennom de vilkår som her er gitt for å be-

grense negativ påvirkning av motorferdselen, 

er hensynet til både naturmiljø og friluftsliv i 

Åmotsdalen ivaretatt, og prinsippene etter 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt. 

BYRÅ 15/71 199/27 – Dispensasjon fra 

LNFR formålet, Bygging av 

veg – Elin Agersborg 

Vegard Kil-

de/Jenny Kristin 

Heggvold 

I medhold av Pbl. § 19-2, jf Pbl. §19-1, gis det 

dispensasjon fra LNFR formålet til vegformål 

for dagens kjørespor til eiendom 271/173 og 

videre til eiendom 199/27. Adkomstvegen er 

vist på situasjonskart journalført av Oppdal 

kommune 8.6.2015.  

 

Følgende vilkår settes til vedtaket: 

 Eksisterende parkeringsplass a ca. 55 m2 

tilbakeføres til fullverdig beitemark.  

 Adkomstvegen skal legges skånsomt inn 

i terrenget. 

 Adkomstvegen skal ikke gjerdes inn. 

 

Ut ifra vurderingen i saken begrunnes dispen-

sasjonen med at størrelsen beiteareal som 

fjernes er relativt lite, Vegen er plassert slik at 

minst mulig landbruksareal fjernes, og arealet 

forblir sammenhengende som i dag. I tillegg 

reduseres framtidig konfliktnivå mellom 

landbruk og fritidsbrukere. På bakgrunn av 

dette anses fordelene som klart større enn 

ulempene. Verken formålsparagrafen til Plan 

og bygningsloven, eller formålet bak LNFR 

bestemmelsen det dispenseres fra blir vesent-

lig tilsidesatt (Pbl § 19-2). 

 

I medhold av Pbl § 21-4, jf Pbl §§ 20-1 og 20-

3, godkjennes veg av en samlet lengde på ca. 

85 m på eiendom 271/3. Vegtrasse er vist 

situasjonsplan av 8.6.2015, og går fra seter-

veien og til eiendommene 199/27 og 271/173. 

 

I medhold av Jordloven §9 gis tillatelse til 

omdisponering av ca 250 m2 innmarksbeite og 

dyrkbar jord til vegformål. 

 

Prinsippene i Naturmangfoldsloven §§ 8-12 er 

vurdert, og ikke kommet til anvendelse. 

Fullført 
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Ansvarsrett for PRO/UTF av tiltaket gis 

Tradisjonsmur AS (Pbl § 9-1).  
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DRUT 14/13 Søknad om å utprøve vars-

lings- og lokaliseringstekno-

logi i omsorgssektoren i 

Oppdal 

Frøydis Lind-

strøm 

Driftsutvalget gir sin tilslutning til prosjektet 

som beskrevet. Enhetsleder ved sykehjem og 

hjemmetjenesten legger frem en prosjekteva-

luering til driftsutvalget etter endt prosjektpe-

riode. 

Fullføres – er under utprø-

ving 

DRUT 14/16 Strategiplan for folkehelse i 

Oppdal kommune 

Vigdis L. Thun 1. Formål med planen: 

Folkehelsearbeidet i Oppdal kommune skal 

fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å 

forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 

eller lidelse. Folkehelsearbeidet skal bygge på 

fem grunnleggende prinsipp: 

 

 

 

- var - prinsippet 

 

Disse fem grunnleggende prinsippene skal 

gjenspeile seg i strategivalg og i hvordan vi 

arbeider for: 

- og nærmiljøer 

ring og gode levevaner i småbarns- og 

skolealder 

 

 

2. Mandatet: 

Prosjektgruppa skal legge opp til bred med-

virkning med utviklende prosesser som skal 

skape engasjement og utvikling i folkehelse-

arbeidet, slik at det danner et godt grunnlag 

for utarbeidelse av strategiplanen for folke-

helse i Oppdal. 

3. Det blir satt ned ei prosjektgruppe med 

følgende medlemmer: 

 

l-

se/Enhetsleder plan og forvaltning 

l-

teknikk 

bygge sak 

 

 

 Ingeborg Sætrom, Barnehagekoordinator 

 Vigdis L Thun, Folkehelsekoordinator 

Folkehelsekoordinator er sekretær og leder 

arbeidet i samarbeid med organisasjonssjef. 

4. Strategiplanen for folkehelse ferdigstilles 

og godkjennes i kommunestyret november 

2015 

Driftsutvalget ber prosjektgruppa om å vurde-

re å trekke inn representanter for frivillige lag 

Ikke fullført 
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og foreninger i prosjektgruppa og/eller ar-

beidsgruppene. 

DRUT 15/2 Årsrapport 2014, pulje 2 i 

utviklingsprogrammet 

«Saman om ein betre kom-

mune» til Kommunal- og 

moderniseringsdepartemen-

tet 

Ingrid Lien Driftsutvalget tar årsrapporteringen til Kom-

munal- og moderniseringsdepartementet 

tiletterretning. 

Fullført 

DRUT 15/3 Revidering av smittevern-

plan for Oppdal kommune 

Vigdis L. Thun Driftsutvalget tar planen til etterretning. Fullført 

DRUT 15/4 Anskaffelse av nye trygg-

hetsalarmer 

Lill Wangberg Driftsutvalget godkjenner start for anbudspro-

sessen. 

Intensjonen med anskaffelse av nytt trygghet-

salarm system er at det skal være etter selv-

kostprinsippet. Dette vil føre til en økt kost-

nad for bruker som regnestykket over viser. 

 

Ikke fullført 

DRUT 15/5 Handlingsplan for 2016-

2019 – uttalelse fra driftsut-

valget 

Leidulf Skarbø Saken fremmes uten særskilt tilråding. Fullført 

DRUT 15/6 Godkjenning Pedagogisk 

utviklingsplan for Oppdals-

skolen 

Dordi Aalbu Driftsutvalget godkjenner Pedagogisk utvik-

lingsplan for Oppdalsskolen 2015 -19 

 

Fullført 

 


