OPPDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Behandlet av

Kommunestyret
Møtet ble kunngjort i OPP 28.04.2022 og på kommunens hjemmeside
Møtested:

Møtedato:

Klokkeslett:

Kommunestyresalen Rådhuset

05.05.2022

09:30 – 16:00

Antall fremmøtte

25

Forfall meldt fra følgende:

Varamedlemmer som møtte:

Ola Husa Risan
Rune Morten Myrhaug

Håvard Kletthammer
Torbjørn Gunnes Mikkelsen

Diverse merknader

Mari Rui Heiniger fikk permisjon fra møtet i tidsperioden kl. 10.15 til 11.00. Heiniger deltok ikke i
behandling av sak 22/31, 22/32, 22/33 og 22/34.
Fra administrasjonen møtte:
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen, controller Richard Sandnes, utviklingsleder Jan Kåre Husa,
enhetsleder Ane Hoel, rådgiver Frøydis Lindstrøm, avd.leder Vidar Sundseth og sekretær Lillian
Kleffelgård

Div.info / godkjenning
Åpen halvtime:

Marianne Rolvsjord stilte spørsmål om skiløype på Gjevilvatnet påsken 2022. Besvart av ordfører.

Spørsmål:





FO 22/9 - Nullvisjon for søppel på avveie. Besvart av kommunedirektør.
FO 22/10 – Gjenvinningsmyten. Besvart av kommunedirektør.
FO 22/11 - Legesituasjonen i Oppdal. Besvart av kommunedirektør.

Interpellasjoner:





FO 22/12 – Legedekning. Besvart av ordfører.
Ingvild Vikan ba kommunestyret vurdere hennes habilitet i saken. Vikan ble enstemmig funnet
inhabil.
Vedtak: Kommunestyret ber enstemmig om at kommunedirektøren utreder saken for videre
behandling.
FO 22/13 - Gratis kjernetid i SFO.
Vedtak: Kommunestyret ber enstemmig om at kommunedirektøren utreder saken for videre
behandling.
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Flyktningsituasjonen – status v/ enhetsleder Torhild Rogstad
Strategi for verdibevarende eiendomsforvaltning v/ fung. enhetsleder Anders Nordmo

Geir Arild Espnes
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FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER
FO 22/9

Spørsmål fra SV v/ Ingvild Vikan - nullvisjon for søppel på
avveie

FO 22/10

Spørsmål fra SP v/ Odd Arne Hoel - gjenvinningsmyten

FO 22/11

Spørsmål fra Venstre v/ Elisabeth Hals - legesituasjonen i
Oppdal

FO 22/12

Interpellasjon fra AP v/ Tor Snøve - legedekning

FO 22/13

Interpellasjon fra Høyre v/ Ingvill Dalseg - gratis kjernetid i
SFO

Svar på spørsmål om søppel på avveie (FO 22/9)
Det refereres til «Like fint som før», og her er det et godt poeng: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre
litt.
Spørsmål 1 - Hva kan kommunen gjøre for å redusere søppel på avveie i Oppdalsnatur?
Oppdal kommune kan bli med på allerede eksisterende aksjoner og kampanjer, men det kreves at
noen får oppgaven med å engasjere seg i dette, og hvis det er behov for finansiering må dette
bevilges, da slike aksjoner/kampanjer ikke kan finansieres via avfallsgebyret. Det finnes noen unntak
som både Oppdal kommune i sin tid ble med på, og som ReMidt har vært med på. Tenker da på
ryddeaksjoner som «Hold Midt-Norge rent». Grunnen til at aksjoner som «Hold Midt-Norge rent» har
blitt prioritert er at dette finansieres av statlige midler (ikke alle år det bevilges midler).
Ansvar for avfallshåndtering er noe komplisert, da det er laget etter et prinsipp om at forurenser skal
betale.
Det fins regelverk som definerer hva en kommune har plikt til å følge opp i forbindelse med
avfallshåndtering/forsøpling. Kommunen skal sørge for at utfartssteder, offentlige plasser og
kommunale institusjoner, kommunale idrettsarenaer osv. skal ha tilstrekkelige avfallsløsninger. Dette
kan derimot ikke belastes av avfallsgebyret, da det er strengt regulert hva avfallsgebyret skal benyttes
til (selvkost).
Oppdal kommune har en del avfallsbeholdere i sentrum. Ellers er det bedrifter osv. som har ansvar for
avfall som oppstår på deres arealer. Som huseier har man også ansvar for sitt eget avfall, men dette
finansieres gjennom å betale avfallsgebyr, og ReMidt er tjenesteleverandør.
I tillegg er det en type avfall som er litt krevende å fordele ansvar for, og det er «herreløst avfall». Dette
kan i utgangspunktet ikke finansieres med selvkostmidlene som kommer inn via avfallsgebyret, men
tradisjonelt har ikke avfallsmottaket krevd betaling om noen har ryddet avfall i naturen og levert
herreløst avfall på miljøstasjonen. I følge Miljødirektoratets veileder for beregning av kommunale
avfallsgebyr (M-258), så skal kostnader med denne typen avfall dekkes som en ordinær post i det
kommunale budsjettet. Det vil si det må bevilges midler i budsjett for at kommunen skal ha mulighet til
å gjøre noe (på lovlig vis) med denne typen avfall.
Det kan nevnes at Oppdal kommune er i ferd med å ta kontakt med ReMidt angående avfall som båser
utover rundt returpunkt. Oppdal kommune eier grunnen til noen av returpunktene, og som grunneier er
det ønskelig at grunnen (og nærliggende områder) ikke forurenses med avfall. Tradisjonelt har det
vært utfordrende å plukke opp avfall fra returpunkt om vinteren, derfor har det blitt gjennomført en
omfattende opprydding etter at snøen har smeltet. Tanken har vært at senest til 17. mai, skal
returpunkt og nærliggende områder være ryddet for avfall som ikke har havnet i containerne, samt
kontinuerlig rydding etter beste evne resten av året. Oppdal kommune har fått bekreftelse på at
opprydding på og rundt returpunkt etter vinteren så å si er ferdig for i år, men at noe må avventes til
resten av snøen smelter.
Et konkret tiltak som gjennomføres er at kommunen bidrar med midler til Sentrumsprosjektet. Via
Sentrumsprosjektet gjennomføres bl.a. rydding i sentrum.
Ellers kan det nevnes at det er et bra miljøfokus i barnehage og skole (eget pkt. i klima- og energiplan).
Det er rett som det er at kommunen blir kontaktet av elever/lærere i forbindelse med avfallshåndtering.
Oppdal kommune har tidligere hatt omvisninger på miljøstasjonen, som nå videreføres av ReMidt.
Nylig sendte elever brev til ordføreren med ønske om utvidet kildesortering på skolene. Det er også
tradisjon for å delta på ryddeaksjoner.
Det er også eksempler på samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Som sagt er det begrenset
med fysiske tiltak kommunen kan bidra med uten at det bevilges midler, men kommunen har
bidratt/vært med i møter hvor bl.a. ryddeaksjoner og informasjon om avfallshåndtering har vært tema.

Både landbruket og byggenæringen har vist interesse for å ta tak i forsøplings- og
avfallshåndteringsproblematikk, som har resultert i aksjonsdager og formidling av informasjon.
En annen måte Oppdal kommune kan bidra, er gjennom innkjøp. Oppdal kommune er en betydelig
bestiller av varer og tjenester, og har en viss påvirkningsmulighet ved måten konkurranser skrives. Det
blir også mer vanlig å stille miljøkrav som for eksempel at bedrifter skal ha en form for
sertifiseringsordning innen avfallshåndtering, hvor det kan dokumenteres hva som gjøres med avfallet.
Særlig på byggeprosjekter kan det stilles krav til hvordan avfallshåndtering skal foregå, og som
byggherre har man en mulighet/plikt til å følge opp at ting blir gjort på en forskriftsmessig måte.
Oppdal kommune er en aktør som har mulighet til å nå ut til mange. Det vil derfor være mulig å bidra
med bl.a. informasjon, holdningsskapende arbeid og eventuelt kampanjer. Per i dag er det ikke vedtatt
noen konkrete prosjekt på dette (ut over lovpålagte oppgaver), men det ligger et potensiale der hvis det
vedtas politisk at dette er noe Oppdal kommune skal prioritere.

Spørsmål 2 - Følger kommunen opp forskrifter og tilsyn med tanke på næringslivets håndtering av
avfall i Oppdal?
Det utføres tilsyn med bl.a. fokus på avfallshåndtering hos næringsbedrifter. På tilsynene må det
dokumenters hva som gjøres med avfall, slik at det kan bevises at avfall blir håndtert på
forskriftsmessig måte. Det er ikke kapasitet til å følge opp alle bedrifter, så kun et begrenset antall
bedrifter velges ut hvert år. Det kan også forekomme tilsyn etter tilbakemeldinger/observasjoner fra
publikum som kommer med bekymringsmeldinger.
I tillegg er det ved større byggeprosjekter dokumentasjonsplikt i forbindelse med byggesak, som går på
avfallshåndtering.
Det kan også nevnes at myndighetsoppfølgingen er delt etter hvilken type bedrift det er snakk om. En
del bedrifter i Oppdal følges opp av Statsforvalteren. Det har hendt Oppdal kommune har hatt dialog
med enkelte av bedriftene som Statsforvalteren har ansvar for å følge opp, men muligheten til å
komme med pålegg er begrenset da Oppdal kommune har meget begrenset myndighet i slike tilfeller.

Svar på spørsmål om gjenvinnigsmyten (FO 22/10)
Det må presiseres at NRK-dokumentaren Gjenvinningsmyten som ble vist på TV 25.04 fokuserer på
plastgjenvinning på verdensbasis. Norge har stort fokus på miljø, og har derfor innført regelverk som
følger opp at avfall til gjenvinning ikke havner på avveie. I Norge har vi en dokumentasjonsplikt (krav
om sporbarhet), som gjør at man bare kan levere avfall til anlegg som kan dokumentere hvordan
avfallet behandles. Det meste av plastemballasjen som samles inn i Norge (inkl. plastemballasjen fra
ReMidt) går til behandlingsanlegg i Tyskland som kan dokumentere hvor mye som blir gjenvunnet.
Av plastemballasjen som ReMidt samler inn, bekrefter ReMidt at om lag 2/3 materialgjenvinnes, den
resterende tredjedelen energigjenvinnes i forbrenningsovner på lik linje med restavfallet. Ikke alt som
samles inn som plastemballasje lar seg gjenvinne til ny plast (for tilgriset, eller ikke gjenvinnbar plast).
ReMidt sier også at av 60% av plasten som sendes på markedet i Norge havner i restavfallet. Dette er
ikke gunstig i og med at plast er den andelen av restavfallet som forurenser mest. Så det er fremdeles
et stort potensial til å sortere ut mer plast.
For mer utfyllende informasjon kan man lese på nettsidene til Grønt Punkt. Nedenfor ligger det to
lenker som besvarer spørsmålet mer utfyllende:
https://www.grontpunkt.no/nyhet/er-plastgjenvinning-bare-en-myte/
https://www.grontpunkt.no/nyhet/hvor-ender-plastemballasjen-du-sorterer/

Svar på spørsmål om legesituasjonen i Oppdal (FO 22/11)
1. Har Oppdal Kommune en plan for å løse vikarkrisen i sommer? Hvilke tiltak er allerede
iverksatt? Hva er planen videre?
Oppdal kommune har annonsert 2 perioder på hjemmeside, aviser og digitalt på flere facebook sider.
Siste utlysning hadde søknadsfrist 1. mai. Vi har benyttet 2 ekstra rekrutteringsbyråer for leger i
utlysningsperioden i tillegg til de tradisjonelle aviser og legejobber.no.
Det arbeides med vikarbyrå for rekruttering, både av legevikarer og hjelpepersonell på legevakt. Vi har
hittil vært i dialog med 5 leger som pr tiden ikke har søkt stilling. Det er etablert kontakt med NAV sin
rekrutteringsmedarbeider som arbeider aktivt med rekrutteringsforsøk for hjelpepersonell. Vi har vært i
kontakt med 2 legestudenter og 2 andre helsepersonell som kan være aktuelle somhjelpepersonell i
sommer – dette er pr i dag ikke avklart. Legene ønsker fortrinnsvis sykepleier, men dette viser seg å
kunne bli vanskelig å rekruttere.
Hjelpepersonell på legevakt i sommer er tenkt å gjennomføre i samarbeid med Oppdal helsesenter slik
at det er mulig å sambruke personell. Tiltaket vil kreve 4 hele stillinger i perioden for å dekke
ettermiddag, kveld og natt.
2. Har Oppdal Kommune en plan for å få på plass en lege i den ledige hjemmelen utover det å
lyse ut stillingen på nytt og på nytt?
Stillingen lyses ut samt forsøkes rekruttert gjennom vikarbyrå.
3. Har Oppdal Kommune vurdert å øke kommuneoverlegen sin stilling? Kommer dette eventuelt
som et forslag i handlingsplanen?
Ja, dette spilles inn som forslag til handlingsplanen
4. Hvordan fungerer avvikssystemet for legene når de betjener de kommunale ansvarsområdene
som f. eks legevakt? Hvor og på hvilken måte skal avvik registreres? Hvem mottar avvikene?
Hvem behandler dem? Hvem har gitt legene tilgang på og opplæring i systemet? Hvor mange
avvik er det registrert de siste 2 årene?
Oppdal kommune og leger med fastlegeavtale har en inngått avtale fra 2017. Formålet med avtalen
var ved avtaleinngåelse: Det er pr des 2017 ikke besluttet å legge legevakt til andre lokaler enn der
legene har sin praksis. I påvente av annen ordning er det mest formålstjenlig at legene selv i størst
mulig grad organiserer legevakt.
Gjeldende avtale mellom legene og Oppdal kommune om drift av legevakt:
Fastleger ved Auna legesenter og Oppdal legesenter ivaretar drift av legevakt etter kontortid (kl.16.0008.00 på hverdager og kl.08.00-08.00 på helg og høytidsdager) mot en kompensasjon på kr.50.000
månedlig til hvert av legekontorene (jfr. K-sak 17/92). Dette beløpet skal indeksreguleres årlig pr.
ultimo november med utgangspunkt i konsumprisindeksen (totalindeks) med virkning for kommende
budsjettår.
Kompensasjonen innebærer at legene ivaretar daglig drift av legevakt med følgende ansvar og
oppgaver:
•

Utarbeiding av vaktplaner. Sørge for at det til enhver tid er tilgjengelig lege på vakt. Ved
sykefravær må det sikres en ordning med vikar.

•

Månedlig innsending av timelister og kjøre regning.

•

Leie inn vikar etter behov ved legers ferieavvikling eller annet fravær.

•

Opplæring av nye leger og vikarer.

•

Legene skal holde lokaler til legevakt

•

Legene skal sikre tilgjengelig fagprogram som ivaretar krav om journalføring.

•

Legene skal sikre at legevakten har nødvendig medisinsk utstyr tilgjengelig.

•

Legene skal ved behov sørge for tilstrekkelig hjelpepersonell for å ivareta forsvarlig og sikker
drift.

•

Legene skal melde avvik til samhandlingspartnere når avvik oppstår (vaktsentral, sykehus, KAD
og kommunen)

Oppdal kommune har følgende ansvar:
•

Sikre at utstyr knyttet til nødnett er operativt

•

Sikre at internkontroll og kvalitetssystemer i legevakt er i henhold til forskrift

•

Sikre HMS-arbeid i henhold til lov og forskrift

•

Sikre fag- og kvalitetsutvikling i legevakt. Herunder inngå avtaler med brannvesen, ambulanse
og vaktselskap om bistand ved behov

•
•

Sikre fag- og kvalitetsutvikling i legevakt
Kommuneoverlege har ansvar for beordring av legevaktslege dersom ingen ønsker/har
mulighet for vakant vakt

Legene som går legevakt på Oppdal er kompensert i vaktklasse 1. Dette innebærer at belastningen
ved legevakt normalt ikke bør være større enn 4-delt vakt. Det bør tilstrebes en belastning med minst
6-delt vakt.
Oppdal kommune v/rådgiver helse og omsorg skal kontaktes dersom det er behov for tiltak utover det
som er beskrevet i avtalen for å sikre forsvarlig drift av legevakt.

Om avtalens varighet gjelder følgende:
Dersom dekning på vakt er lavere enn 6-delt vakt som følge av avtalefestet fritak, skal Oppdal
kommune bistå med rekrutteringstiltak for anskaffelse av vikar.
Avtalen har varighet til en samlokalisering av legesenter og legevakt iverksettes. Avtalen har en
gjensidig oppsigelsesfrist på 3 mnd.
Avtalen ble ikke revidert ved samlokalisering i ODMS og under corona-pandemien ble det inngått
muntlig enighet om utsettelse av revidering da det bl.a ble opprettet egen legevaktordning for coronapasienter i en luftveispoliklinikk. Det er pr i dag enighet om å utsette revidering av avtalen til en
utredning om legevaktordningen i kommunen er ferdigstilt i august. Det er ingen av partene som har
sagt opp avtalen som har en oppsigelsesfrist på 3 måneder.
Dagens praksis på avvikshåndtering er at legene sender samhandlingsavvik eller systemavvik til
kommuneoverlege, rådgiver helse og omsorg eller direkte til den enheten legen samhandler med – på
lik linje med avvikshåndtering fra andre samhandlingsaktører som sykehus el.l . Oppdal kommune
sender samhandlingsavvik direkte til det aktuelle legekontoret avviket har oppstått ved.
Pasientavvik føres i pasientjournal hos lege/kommune.

Det er de siste 2 år meldt 2 avvik fra lege til helsesenter og 2 avvik til hjemmetjenesten.
5. Kommunedirektøren har fått tydelige signaler på at legene ønsker en modifisert 8.2 avtale. Har
kommunedirektøren tatt initiativ sammen med legene for å se på denne
organisasjonsmodellen? Hvis ikke, når vil dette skje?
En endring av driftsform i legetjenesten vil bli vurdert og eventuelt fremmet som politisk sak etter endt
utredning av legetjenesten. Utredningen er iverksatt med bakgrunn i legenes bekymring for tjenesten.
6. Tilfredsstiller dagens legevaktsordning den nye akuttmedisinforskriften? Hvis ikke, hvilke tiltak
er iverksatt for å innfri de kravene Oppdal kommune er pålagt for å ha en forsvarlig
legevaktsordning?
Oppdal kommune mener å innfrir dagens krav i akuttmedisinforskriften. Det er likevel en sårbarhet og
risiko ved vikar-innleie. Det foreligger ingen avviksmeldinger på brudd på forskriften.

REFERATSAKER
RS 22/9

Særutskrift Bosetting av flyktninger 2022- anmodning om
økt bosetting

RS 22/10

Protokoll fra møte i representantskapet 19.04.2022 Kontrollutvalg Fjell IKS

RS 22/11

Protokoll fra møte i Kontrollutvalg FJell IKS - 28.3.2022

RS 22/12

Protokoll fra styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 5. april

RS 22/13

Protokoll fra generalforsamling i Oppdal Næringshus AS
26.04.22

RS 22/14

Signert styreprotokoll fra styrets møte 30.03.2022 - TBRT
IKS

PS 22/31 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 17.03.2022

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Ordførerens tilråding ble enstemmig vedtatt (24 st.).
Vedtak blir som følger:
Kommunestyreprotokoll fra møte 17.03.22 ble godkjent.

Ordførerens tilråding
Ordføreren tilrår at kommunestyreprotokoll fra møte 17.03.22 godkjennes.

PS 22/32 Forankring av prosess for utvidet samarbeid mellom Oppdal og
Rennebu kommuner

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (24 st.).
Vedtak blir som følger:
1.
Det settes i gang utredning av ytterligere samarbeid mellom Oppdal og Rennebu kommuner, for å
løse felles oppgaver.
2.
For å sikre god medvirkning, blir det opprettet et partssammensatt utvalg underlagt
kommunestyrene i Oppdal og Rennebu. Utvalget skal bestå av ordførerne, kommunedirektørene,
personalsjefene og en ansattrepresentant fra hver kommune.
3.

Kommunedirektørene har det administrative ansvaret for gjennomføring av arbeidet, og forbereder
saker til partssammensatt utvalg og kommunestyrene.
4.
Likevekt skal ligge til grunn for vurdering av potensielle samarbeidsområder.
5.
Samarbeidet har som formål å redusere sårbarhet, sikre bærekraftig drift og øke konkurranseevnen
til Oppdal og Rennebu kommuner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen blir som følger:
1.
Det settes i gang utredning av ytterligere samarbeid mellom Oppdal og Rennebu kommuner, for å
løse felles oppgaver.
2.
For å sikre god medvirkning, blir det opprettet et partssammensatt utvalg underlagt
kommunestyrene i Oppdal og Rennebu. Utvalget skal bestå av ordførerne, kommunedirektørene,
personalsjefene og en ansattrepresentant fra hver kommune.
3.
Kommunedirektørene har det administrative ansvaret for gjennomføring av arbeidet, og forbereder
saker til partssammensatt utvalg og kommunestyrene.
4.
Likevekt skal ligge til grunn for vurdering av potensielle samarbeidsområder.
5.
Samarbeidet har som formål å redusere sårbarhet, sikre bærekraftig drift og øke konkurranseevnen
til Oppdal og Rennebu kommuner.

Kommunedirektørens tilråding
1. Det settes i gang utredning av ytterligere samarbeid mellom Oppdal og Rennebu kommuner,
for å løse felles oppgaver.
2. For å sikre god medvirkning, blir det opprettet et partssammensatt utvalg underlagt
kommunestyrene i Oppdal og Rennebu. Utvalget skal bestå av ordførerne,
kommunedirektørene, personalsjefene og en ansattrepresentant fra hver kommune.
3. Kommunedirektørene har det administrative ansvaret for gjennomføring av arbeidet, og
forbereder saker til partssammensatt utvalg og kommunestyrene.
4. Likevekt skal ligge til grunn for vurdering av potensielle samarbeidsområder.

5. Samarbeidet har som formål å redusere sårbarhet, sikre bærekraftig drift og øke
konkurranseevnen til Oppdal og Rennebu kommuner.

PS 22/33 Overtakelse av Oppdal distriktsmedisinske senter ODMS

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling
Arne Braut ba kommunestyret vurdere hans habilitet i saken.
Vedtak
Braut ble enstemmig funnet habil i saken (23 st.).
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (24 st.).
Vedtak blir som følger:
1.
Oppdal kommune overtar eierskapet (aksjene) i dagens Oppdal distriktsmedisinske senter AS
(Organisasjonsnummer 921105622) for kr 1,-.
2.
Kommunestyret godkjenner aksjeoverdragelsesavtalen slik den foreligger i dagens møte.
Kommunestyret gir samtidig ordfører fullmakt til å signere aksjeoverdragelsesavtalen på vegne av
Oppdal kommune som kjøper.
3.
Det igangsettes en prosess med den hensikt å ha utført overdragelsen innen 1.juni 2022.
4.
Vekst Oppdal holding AS ettergir fordringen de har på ODMS AS. Fordringen var ved utgangen av
2021 på om lag 2,7 millioner kroner.
5.
Oppdal kommune starter en prosess med å avvikle Oppdal distriktsmedisinske senter AS etter
overdragelsen. Ordfører gis fullmakt til å beslutte oppløsning av Oppdal distriktsmedisinske senter
AS og oppnevne avviklingsstyre etter at Oppdal kommune formelt er blitt eier av alle aksjene i
Oppdal distriktsmedisinske senter AS.
6.
Oppdal distriktsmedisinske senter legges inn under enhet for tekniske tjenester i Oppdal kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
1.
Oppdal kommune overtar eierskapet (aksjene) i dagens Oppdal distriktsmedisinske senter AS
(Organisasjonsnummer 921105622) for kr 1,-.
2.
Kommunestyret godkjenner aksjeoverdragelsesavtalen slik den foreligger i dagens møte.
Kommunestyret gir samtidig ordfører fullmakt til å signere aksjeoverdragelsesavtalen på vegne av
Oppdal kommune som kjøper.
3.
Det igangsettes en prosess med den hensikt å ha utført overdragelsen innen 1.juni 2022.
4.
Vekst Oppdal holding AS ettergir fordringen de har på ODMS AS. Fordringen var ved utgangen av
2021 på om lag 2,7 millioner kroner.
5.
Oppdal kommune starter en prosess med å avvikle Oppdal distriktsmedisinske senter AS etter
overdragelsen. Ordfører gis fullmakt til å beslutte oppløsning av Oppdal distriktsmedisinske senter
AS og oppnevne avviklingsstyre etter at Oppdal kommune formelt er blitt eier av alle aksjene i
Oppdal distriktsmedisinske senter AS.
6.
Oppdal distriktsmedisinske senter AS legges inn under enhet for tekniske tjenester i Oppdal
kommune.

Oppdal la til rette for at Vekst Oppdal holding AS skulle overta ODMS AS i 2018. Dette var også et
ønske fra Vekst Oppdal AS den gang (før Vekst Oppdal holding AS formelt var stiftet). Nå er
kommunen bedt om å ta tilbake ODMS fordi eier av selskapet klarer ikke å drive selskapet i balanse.
Forholdet Vekst Oppdal holding AS og ODMS AS
Vekst Oppdal holding AS har ytet et lån til ODMS som per utgangen av 2021 er på 2,7 millioner kroner.
Kommunedirektøren legger til grunn at ODMS skal avvikles som eget selskap og bygningene og driften
skal overføres til enheten tekniske tjenester i kommuneorganisasjonen. For å kunne avvikle et selskap
må all gjeld selskapet har enten betales, overtas av aksjonærene eller ettergis av de som har krav mot

selskapet. Kommunedirektøren forutsetter at Vekst Oppdal holding AS ettergir fordringen de har på
ODMS, noe som gi et regnskapsmessig tap for Vekst Oppdal holding AS.
Økonomiske konsekvenser
Driftsregnskapet Sett fra kommunen sin side
Driftsoverskudd
Rente- og avdragsutgifter (26 år, 2,5% rente)
Avskrivninger
Resultat (årlig)
Akkumulert til 2030
Nødvendige renoveringsutgifter (engangsutgift)

7.3 Selvstendig AS
eid av kommunen
(drevet som i dag)

7.1 Kommunalt
foretak

7.2 Enhet i
kommunen

2 322 000
2 728 000

2 322 000
2 728 000

-373 000

- 406 000
-3 654 000

- 406 000
-3 654 000

-373 000
- 3 357 000

3 138 000

3 138 000

3 138 000

Underskuddet som kommer som resultat av dagens drift vil måtte belastes kommunekassens
driftsregnskap, og vil redusere driftsmarginen.
I tillegg har kommunen pensjonskostnadene for én tidligere ansatt i ODMS (før selskapet ble
omdannet til aksjeselskap) som årlig beløper seg til kr. 33.000. Oppdal kommune er nå bedt om å
overta ansettelsesansvaret for én ansatt i ODMS AS (virksomhetsoverdragelse).
Det er beheftet med usikkerhet knyttet til leieinntekter både i forholde til mellom-lang sikt og lang sikt.
Dette kan utgjøre en betydelig økonomisk risiko som en kommune ikke bør påta seg, jamfør
kommunelovens §14-1.
Balanseregnskapet Sett fra kommunen sin side
Økt verdi på bygningsmassen
Økt gjeld (må refinansiere disse lånene)

7.1 Kommunalt
foretak

7.2 Enhet i
kommunen

7.3 Selvstendig AS
eid av kommunen
(drevet som i dag)

54 200 000
43 100 000

54 200 000
43 100 000

0
0

Pris for overtakelsen
Oppdal kommune betaler kr. 1,00 for aksjene i ODMS AS til Vekst Oppdal holding AS. Dette
begrunnes med
a) Oppdal kommune har ytet et lån til ODMS AS på kr. 3,5 millioner kroner (avdragsfritt i 20 år
regnet fra 2018). Dette lånet må kommunen nå avskrive.
b) Oppdal kommune legger til grunn styrets vurdering av selskapets aktiva i balansen. Her
fremkommer det at bygningene har en verdi på 54,2 millioner kroner og langsiktig gjeld er på
43,1 millioner kroner.
c) Oppdal kommune gjorde en nedskriving av verdiene på bygningene da de ble overdratt til
ODMS AS i 2018 på 10,6 millioner kroner.
d) Driften gir et årlig underskudd på 0,4 millioner kroner som kunne vært brukt til kommunens
kjerneoppgaver
Prosess
Aksjeloven stiller krav til hvordan aksjeoverdragelse skal skje. Her følger en skjematisk fremstilling av
prosessen med overtakelse og videre avvikling.
1. Kommunestyret godkjenner aksjeoverdragelsesavtale. Kommunestyret gir samtidig ordfører
fullmakt til å signere aksjeoverdragelsesavtalen på vegne av Oppdal kommune som kjøper.
2. Ordfører gis også fullmakt til å beslutte oppløsning av OMDS AS og oppnevne avviklingsstyre
etter at Oppdal kommune formelt er blitt eier av alle aksjene i ODMS AS.

3. Styret i Vekst Oppdal holding AS må før overtakelse fremlegge en protokoll fra styremøte i
ODMS AS hvor det fremgår at styret har godkjent overdragelsen av aksjene til kjøper (Oppdal
kommune).
4. Styret i Vekst Oppdal holding AS må ved overtakelse overlevere til kjøper en kopi av oppdatert
aksjeeierbok i selskapet, signert av styrets leder, der det fremgår at kjøper er eier av aksjene fri
for heftelser.
5. Stryet i Vekst Oppdal holding AS må ved overtakelse overlevere til kjøper et aksjeeierbevis.
6. En oppløsning og avvikling av ODMS AS vil kreve at det opprettes et eget avviklingsstyre. For
prosess for avvikling viser vi til vedlegg utarbeidet av revisor til ODMS AS.

Kommunedirektørens innstilling
1. Oppdal kommune overtar eierskapet (aksjene) i dagens Oppdal distriktsmedisinske senter AS
(Organisasjonsnummer 921105622) for kr 1,-.
2. Kommunestyret godkjenner aksjeoverdragelsesavtalen slik den foreligger i dagens møte.
Kommunestyret gir samtidig ordfører fullmakt til å signere aksjeoverdragelsesavtalen på vegne
av Oppdal kommune som kjøper.
3. Det igangsettes en prosess med den hensikt å ha utført overdragelsen innen 1.juni 2022.
4. Vekst Oppdal holding AS ettergir fordringen de har på ODMS AS. Fordringen var ved utgangen
av 2021 på om lag 2,7 millioner kroner.
5. Oppdal kommune starter en prosess med å avvikle Oppdal distriktsmedisinske senter AS etter
overdragelsen. Ordfører gis fullmakt til å beslutte oppløsning av Oppdal distriktsmedisinske
senter AS og oppnevne avviklingsstyre etter at Oppdal kommune formelt er blitt eier av alle
aksjene i Oppdal distriktsmedisinske senter AS.
6. Oppdal distriktsmedisinske senter AS legges inn under enhet for tekniske tjenester i Oppdal
kommune.

PS 22/34 Vedtektsendring Vekst Oppdal holding

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling
Arne Braut ba kommunestyret vurdere hans habilitet i saken.
Forslag fra Arbeiderpartiet v/ Tor Snøve
Vedtekter foreslått fra styret i Vekst Oppdal Holding vedtas av Oppdal Kommunestyre. Nye vedtekter
blir som foreslått jamført vedlegg i saken.

Vedtak
Braut ble enstemmig funnet habil i saken (23 st.).
Ved alternativt avstemming mellom formannskapets innstilling og forslag fra AP v/Snøve, ble forslag
fra Snøves vedtatt med 19 mot 5 st. (mindretall H (3 st.) og KrF (2 st.)) (24 st.)
Vedtak blir som følger:
Vedtekter foreslått fra styret i Vekst Oppdal Holding vedtas av Oppdal Kommunestyre. Nye vedtekter
blir som foreslått jamført vedlegg i saken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling
Tilleggsforslag fra AP v/ Tor Snøve:
Formannskapet ber om mer bakgrunnsinformasjon fra generalforsamling angående vedtektsendringer i
Vekst Oppdal Holding.
Dette deleier seg om:
 §4 Aksjekapital endring
 Endringer i §6 og 3
Formannskapet ønsker at informasjonen legges frem for kommunestyret når saken behandles.

Innstilling
Tilleggsforslaget fra AP v/ Tor Snøve ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret vil ikke endre vedtektene slik styret i Vekst Oppdal Holding AS ber om.
Formannskapet ber om mer bakgrunnsinformasjon fra generalforsamling angående vedtektsendringer i
Vekst Oppdal Holding.
Dette deleier seg om:
 §4 Aksjekapital endring
 Endringer i §6 og 3
Formannskapet ønsker at informasjonen legges frem for kommunestyret når saken behandles.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret vil ikke endre vedtektene slik styret i Vekst Oppdal holding AS ber om.

PS 22/35 Eierskapsmelding - oppdatering

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling
Forslag fra KrF v/ Morten Olsen:
Kommunestyret vedtar likelydende som kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende endringer i sitt formål, eierstrategi og krav til avkastning og utbytte:
Vekst Oppdal holding AS
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Vekst Oppdal holding AS skal være eier og eiendomsselskapet i konsernet der dette ikke
kommer i konflikt med reglene til NAV. Styret i holdingsselskapet skal bidra til at driften i
datterselskapene er sunn.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Vekst Oppdal holding AS: Selskapet skal ikke involvere seg i rent kommersiell drift.
Vekst Oppdal AS: Kommunen vil benytte reserverte kontrakter for å sikre
arbeidsinkluderingsbedrifter oppdrag. Samarbeidsområder mellom
kommuneorganisasjonen og Vekst Oppdal skal identifiseres og søkes gjennomført der
kommunen har nytte av dette.
Selskapet skal være konkurransedyktig overfor sine kunder.
Oppdal treningssenter AS: Eierskapet vurderes ut fra behovet for slike tjenester fra Vekst
Oppdal AS. På bakgrunn av at Vekst Oppdal AS kjøper tjenester fra Oppdal
treningssenter for et beskjedent beløp som kun utgjør 2% av omsetningen til
treningssenteret er det vanskelig å argumentere for eierskap av treningssenteret så lenge
slike tjenester kan kjøpes i markedet. Drift av treningssenter er en ren kommersiell
oppgave og Oppdal kommune bør ikke være engasjert i rent kommersielle selskap.
Alle datterselskapene: Minst to av styrenes medlemmer (styreleder og medlem) skal ha
aktiv, profesjonell næringslivsbakgrunn. Det etableres et eget styre for hvert av
datterselskapene.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

2% resultatgrad før skatt for datterselskapene

Utbytte:

Ikke fastsatt

Oppdal næringshus

FORMÅL MED EIERSKAPET
Oppdal næringshus AS er i dag et rent eiendomsselskap. Hovedoppgaven er å bidra til at
innovasjonsdelen i innovasjonssenteret fylles opp med leietakere som på sikt kan betale
markedsleie for lokalene. Selskapet er et verktøy i Oppdal kommunes arbeid med
næringsutvikling.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet må tilpasses den begrensede oppgave selskapet er tiltenkt i forbindelse med
etablering av innovasjonssenteret i Oppdal. Selskapet har inngått avtaler som per 1.4.2022
ikke gir positiv drift. Disse må reforhandles slik at det gis mulighet for positiv drift. Avgjørelse
om videre drift fattes i første kommunestyremøte i 2023.

TrønderEnergi
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Finansiell investering
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Kommunen er 11. største aksjonær. Aksjeposten gir en viktig kontantstrøm i form av utbytte.
Strategi: Det er ikke ønsker om ytterligere oppkjøp i selskapet. Oppdal kommune er kjent med
at TrønderEnergi ønsker å fusjonere i nytt selskap hvor TrønderEnergi vil ha 49% av aksjene.
Oppdal kommune vil kreve at en slik fusjon skal verne utbytte for dagens eiere, samt ivareta
eierskapet til vannkraften som eies av TrønderEnergi eller kommunene i dag. I tillegg skal
eierskapet til nettselskapet Tensio ivaretas.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

Driftsresultat før skatt skal minst utgjøre 6 % årlig over siste
treårsperiode

Utbytte:

Totalt 200 millioner per år (7,7 millioner kroner for Oppdal kommune)

Oppdal kulturhus
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Oppdal kulturhus KF skal bidra til at Oppdal kommune tilbyr et bredt kulturtilbud i regionen, og
oppfylle visjonen i kommuneplanen om det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.
Oppdal Kulturhus skal sikre at de vedtektsfestede formålene med foretaket blir oppfylt.
Kommunens kulturpolitiske målsettinger og etiske retningslinjer ligger som basis for driften.
Oppdal kulturhus må legge frem planer med tiltak, budsjett og finansiering for eier slik at eier
kan danne seg et bilde over behovene og prioritering av tiltak.

ReMidt Næring AS:
Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak for kommunestyret om eventuell økt eierandel.

Vedtak
Ved alternativt avstemming mellom formannskapets innstilling og forslag fra KRF v/Olsen, ble
formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 4 st. (mindretall: H v/Ketil Jacobsen, SP v/ Olav
Skjøtskift og KrF (2 st.)).
Vedtak blir som følger:
Kommunestyret vedtar følgende endringer i sitt formål, eierstrategi og krav til avkastning og utbytte:
Vekst Oppdal Holding AS
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Vekst Oppdal Holding AS skal være eier og eiendomsselskapet i konsernet der dette ikke
kommer i konflikt med reglene til NAV. Styret i holdingsselskapet skal bidra til at driften i
datterselskapene er sunn.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Vekst Oppdal AS: Kommunen vil benytte reserverte kontrakter for å sikre
arbeidsinkluderingsbedrifter oppdrag. Samarbeidsområder mellom
kommuneorganisasjonen og Vekst Oppdal skal identifiseres og søkes gjennomført der
kommunen har nytte av dette.
Selskapet skal være konkurransedyktig overfor sine kunder.
Oppdal treningssenter AS: Oppdal kommune som en folkehelsekommune ser det som en
fordel at Oppdal Treningssenter AS er organisert som et datterselskap under Vekst Oppdal
Holding AS. Oppdal Kommune sitt eierskapet i Vekst Oppdal Holding gir en indirekte
mulighet til å ha innflytelse på tjenestetilbudet på senteret slik som å utvikle tilbud til
grupper med særskilt tilpassede behov. Senteret er med å styrker bredde på
fagkompetanse innen vekstkonsernet og slik bidra til å kunne tilby et bredt spekter av
tilbud innenfor arbeidsinkludering.
Alle datterselskapene: Minst to av styrenes medlemmer (styreleder og medlem) skal ha
aktiv, profesjonell næringslivsbakgrunn. Det etableres et eget styre for hvert av
datterselskapene.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

2% resultatgrad før skatt for datterselskapene

Utbytte:

Ikke fastsatt

Oppdal Næringshus AS
FORMÅL MED EIERSKAPET

Oppdal Næringshus AS er i dag et rent eiendomsselskap. Hovedoppgaven er å bidra til at
innovasjonsdelen i innovasjonssenteret fylles opp med leietakere som på sikt kan betale
markedsleie for lokalene. Selskapet er et verktøy i Oppdal kommunes arbeid med
næringsutvikling.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet må tilpasses den begrensede oppgave selskapet er tiltenkt i forbindelse med
etablering av innovasjonssenteret i Oppdal. Selskapet har inngått avtaler som per 1.4.2022
ikke gir positiv drift. Disse må reforhandles slik at det gis mulighet for positiv drift. Avgjørelse
om videre drift fattes i første kommunestyremøte i 2023.

TrønderEnergi
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Finansiell investering
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Kommunen er 11. største aksjonær. Aksjeposten gir en viktig kontantstrøm i form av utbytte.
Strategi: Det er ikke ønsker om ytterligere oppkjøp i selskapet. Oppdal kommune er kjent med
at TrønderEnergi ønsker å fusjonere i nytt selskap hvor TrønderEnergi vil ha 50% av aksjene.
Oppdal kommune vil kreve at en slik fusjon skal verne utbytte for dagens eiere, samt ivareta
eierskapet til vannkraften som eies av TrønderEnergi eller kommunene i dag. I tillegg skal
eierskapet til nettselskapet Tensio ivaretas.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

Driftsresultat før skatt skal minst utgjøre 6 % årlig over siste
treårsperiode

Utbytte:

Totalt 200 millioner per år (7,7 millioner kroner for Oppdal kommune)

Oppdal kulturhus
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Oppdal kulturhus KF skal bidra til at Oppdal kommune tilbyr et bredt kulturtilbud i regionen, og
oppfylle visjonen i kommuneplanen om det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.
Oppdal Kulturhus skal sikre at de vedtektsfestede formålene med foretaket blir oppfylt.
Kommunens kulturpolitiske målsettinger og etiske retningslinjer ligger som basis for driften.
Oppdal kulturhus må legge frem planer med tiltak, budsjett og finansiering for eier slik at eier
kan danne seg et bilde over behovene og prioritering av tiltak.

ReMidt Næring AS:
Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak for kommunestyret om eventuell økt eierandel.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling
Forslag AP v/ Tor Snøve og V/ Elisabeth Hals
Under punktet om Vekst Oppdal Holding AS og kommunens vurdering og eierstrategi:
1.
Første setning som gjelder Vekst Oppdal Holding «Selskapet skal ikke involvere seg i kommersiell
drift» fjernes.
2.
Punktet om Oppdal Treningssenter erstattes med: Oppdal kommune som en folkehelsekommune
ser det som en fordel at Oppdal Treningssenter AS er organisert som et datterselskap under Vekst
Oppdal Holding AS. Oppdal Kommune sitt eierskapet i Vekst Oppdal Holding gir en indirekte
mulighet til å ha innflytelse på tjenestetilbudet på senteret slik som å utvikle tilbud til grupper med
særskilt tilpassede behov. Senteret er med å styrker bredde på fagkompetanse innen
vekstkonsernet og slik bidra til å kunne tilby et bredt spekter av tilbud innenfor arbeidsinkludering.
Innstilling
Forslaget om å fjerne første setning som gjelder Vekst Oppdal Holding ble vedtatt med 6 mot 1
stemme ( m.tall KrF).
Forslaget om å erstatte punktet om Oppdal Treningssenter ble vedtatt med 6 mot 1 stemme
KrF).

(m.tall

Kommunedirektørens tilrådning, med vedtatt endringer, ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (m.tall KrF).
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret vedtar følgende endringer i sitt formål, eierstrategi og krav til avkastning og utbytte:
Vekst Oppdal Holding AS
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Vekst Oppdal Holding AS skal være eier og eiendomsselskapet i konsernet der dette ikke
kommer i konflikt med reglene til NAV. Styret i holdingsselskapet skal bidra til at driften i
datterselskapene er sunn.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Vekst Oppdal AS: Kommunen vil benytte reserverte kontrakter for å sikre
arbeidsinkluderingsbedrifter oppdrag. Samarbeidsområder mellom
kommuneorganisasjonen og Vekst Oppdal skal identifiseres og søkes gjennomført der
kommunen har nytte av dette.
Selskapet skal være konkurransedyktig overfor sine kunder.

Oppdal treningssenter AS: Oppdal kommune som en folkehelsekommune ser det som en
fordel at Oppdal Treningssenter AS er organisert som et datterselskap under Vekst Oppdal
Holding AS. Oppdal Kommune sitt eierskapet i Vekst Oppdal Holding gir en indirekte
mulighet til å ha innflytelse på tjenestetilbudet på senteret slik som å utvikle tilbud til
grupper med særskilt tilpassede behov. Senteret er med å styrker bredde på
fagkompetanse innen vekstkonsernet og slik bidra til å kunne tilby et bredt spekter av
tilbud innenfor arbeidsinkludering.
Alle datterselskapene: Minst to av styrenes medlemmer (styreleder og medlem) skal ha
aktiv, profesjonell næringslivsbakgrunn. Det etableres et eget styre for hvert av
datterselskapene.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

2% resultatgrad før skatt for datterselskapene

Utbytte:

Ikke fastsatt

Oppdal Næringshus AS
FORMÅL MED EIERSKAPET
Oppdal Næringshus AS er i dag et rent eiendomsselskap. Hovedoppgaven er å bidra til at
innovasjonsdelen i innovasjonssenteret fylles opp med leietakere som på sikt kan betale
markedsleie for lokalene. Selskapet er et verktøy i Oppdal kommunes arbeid med
næringsutvikling.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet må tilpasses den begrensede oppgave selskapet er tiltenkt i forbindelse med
etablering av innovasjonssenteret i Oppdal. Selskapet har inngått avtaler som per 1.4.2022
ikke gir positiv drift. Disse må reforhandles slik at det gis mulighet for positiv drift. Avgjørelse
om videre drift fattes i første kommunestyremøte i 2023.

TrønderEnergi
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Finansiell investering
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Kommunen er 11. største aksjonær. Aksjeposten gir en viktig kontantstrøm i form av utbytte.
Strategi: Det er ikke ønsker om ytterligere oppkjøp i selskapet. Oppdal kommune er kjent med
at TrønderEnergi ønsker å fusjonere i nytt selskap hvor TrønderEnergi vil ha 49% av aksjene.
Oppdal kommune vil kreve at en slik fusjon skal verne utbytte for dagens eiere, samt ivareta
eierskapet til vannkraften som eies av TrønderEnergi eller kommunene i dag. I tillegg skal
eierskapet til nettselskapet Tensio ivaretas.

KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

Driftsresultat før skatt skal minst utgjøre 6 % årlig over siste
treårsperiode

Utbytte:

Totalt 200 millioner per år (7,7 millioner kroner for Oppdal kommune)

Oppdal kulturhus
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Oppdal kulturhus KF skal bidra til at Oppdal kommune tilbyr et bredt kulturtilbud i regionen, og
oppfylle visjonen i kommuneplanen om det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.
Oppdal Kulturhus skal sikre at de vedtektsfestede formålene med foretaket blir oppfylt.
Kommunens kulturpolitiske målsettinger og etiske retningslinjer ligger som basis for driften.
Oppdal kulturhus må legge frem planer med tiltak, budsjett og finansiering for eier slik at eier
kan danne seg et bilde over behovene og prioritering av tiltak.

ReMidt Næring AS:
Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak for kommunestyret om eventuell økt eierandel.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret vedtar følgende endringer i sitt formål, eierstrategi og krav til avkastning og utbytte:
Vekst Oppdal holding AS
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Vekst Oppdal holding AS skal være eier og eiendomsselskapet i konsernet der dette ikke
kommer i konflikt med reglene til NAV. Styret i holdingsselskapet skal bidra til at driften i
datterselskapene er sunn.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Vekst Oppdal holding AS: Selskapet skal ikke involvere seg i rent kommersiell drift.
Vekst Oppdal AS: Kommunen vil benytte reserverte kontrakter for å sikre
arbeidsinkluderingsbedrifter oppdrag. Samarbeidsområder mellom
kommuneorganisasjonen og Vekst Oppdal skal identifiseres og søkes gjennomført der
kommunen har nytte av dette.
Selskapet skal være konkurransedyktig overfor sine kunder.
Oppdal treningssenter AS: Eierskapet vurderes ut fra behovet for slike tjenester fra Vekst
Oppdal AS. På bakgrunn av at Vekst Oppdal AS kjøper tjenester fra Oppdal
treningssenter for et beskjedent beløp som kun utgjør 2% av omsetningen til
treningssenteret er det vanskelig å argumentere for eierskap av treningssenteret så lenge
slike tjenester kan kjøpes i markedet. Drift av treningssenter er en ren kommersiell
oppgave og Oppdal kommune bør ikke være engasjert i rent kommersielle selskap.

Alle datterselskapene: Minst to av styrenes medlemmer (styreleder og medlem) skal ha
aktiv, profesjonell næringslivsbakgrunn. Det etableres et eget styre for hvert av
datterselskapene.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

2% resultatgrad før skatt for datterselskapene

Utbytte:

Ikke fastsatt

Oppdal næringshus
FORMÅL MED EIERSKAPET
Oppdal næringshus AS er i dag et rent eiendomsselskap. Hovedoppgaven er å bidra til at
innovasjonsdelen i innovasjonssenteret fylles opp med leietakere som på sikt kan betale
markedsleie for lokalene. Selskapet er et verktøy i Oppdal kommunes arbeid med
næringsutvikling.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet må tilpasses den begrensede oppgave selskapet er tiltenkt i forbindelse med
etablering av innovasjonssenteret i Oppdal. Selskapet har inngått avtaler som per 1.4.2022
ikke gir positiv drift. Disse må reforhandles slik at det gis mulighet for positiv drift. Avgjørelse
om videre drift fattes i første kommunestyremøte i 2023.

TrønderEnergi
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Finansiell investering
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Kommunen er 11. største aksjonær. Aksjeposten gir en viktig kontantstrøm i form av utbytte.
Strategi: Det er ikke ønsker om ytterligere oppkjøp i selskapet. Oppdal kommune er kjent med
at TrønderEnergi ønsker å fusjonere i nytt selskap hvor TrønderEnergi vil ha 49% av aksjene.
Oppdal kommune vil kreve at en slik fusjon skal verne utbytte for dagens eiere, samt ivareta
eierskapet til vannkraften som eies av TrønderEnergi eller kommunene i dag. I tillegg skal
eierskapet til nettselskapet Tensio ivaretas.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

Driftsresultat før skatt skal minst utgjøre 6 % årlig over siste
treårsperiode

Utbytte:

Totalt 200 millioner per år (7,7 millioner kroner for Oppdal kommune)

Oppdal kulturhus
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Oppdal kulturhus KF skal bidra til at Oppdal kommune tilbyr et bredt kulturtilbud i regionen, og
oppfylle visjonen i kommuneplanen om det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.
Oppdal Kulturhus skal sikre at de vedtektsfestede formålene med foretaket blir oppfylt.
Kommunens kulturpolitiske målsettinger og etiske retningslinjer ligger som basis for driften.
Oppdal kulturhus må legge frem planer med tiltak, budsjett og finansiering for eier slik at eier
kan danne seg et bilde over behovene og prioritering av tiltak.

ReMidt Næring AS:
Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak for kommunestyret om eventuell økt eierandel.

PS 22/36 Prissikringsstrategi ved salg av elektrisk kraft - revidering

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
Fremlagte forslag til revidert prissikringsstrategi ved salg av elektrisk kraft vedtas. Revidert prissikringsstrategi trer i kraft straks.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen blir som følger:
Fremlagte forslag til revidert prissikringsstrategi ved salg av elektrisk kraft vedtas. Revidert prissikringsstrategi trer i kraft straks.

Kommunedirektørens tilråding
Fremlagte forslag til revidert prissikringsstrategi ved salg av elektrisk kraft vedtas. Revidert prissikringsstrategi trer i kraft straks.

PS 22/37 Bærekraftsfond - grunnkapital og forvaltning

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling
Forslag fra KrF v/ Else Morken:
Kommunestyret ønsker å avvente å sette penger i et bærekraftsfond, og heller se det an om det er et
fond som kan bygges opp gradvis. Kommunestyret åpner opp for at midlene fra salg av E-verket og
Vitnett kan brukes til nødvendige investeringer. Prioriteringene vil bli gjort i forbindelse med
handlingsplan og budsjett.
Forslag fra MDG, SV og uavhengig representant Mari Rui Heiniger:
Den foreslåtte grunnkapitalen på kr 107.421.000 deles i 2 like deler.
50% av grunnkapitalen brukes til å etablere et bærekraftsfond som forvaltes etter de vedtekter som
kommunestyret vedtar.
50% av grunnkapitalen brukes til finansiering av planlagte bygg og anlegg de nærmeste årene.

Vedtak
Forslag fra MDG/SV/Uavh. falt med 3 mot 22 stemmer (mindretall: MDG, SV og Uavh. v/ Heiniger)
Forslag fra KrF falt med 2 mot 23 stemmer (mindretall: KrF)
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
Bærekraftsfondet etableres med en grunnkapital på kr. 107.421.000. Grunnkapitalen består av kr.
22.443.000 fra salg av aksjer i Oppdal E-verk AS og kr. 84.978.000 fra salg av aksjer i Vitnett AS.

Bærekraftsfondet forvaltes etter Oppdal kommune sitt finansreglement kapittel 3 – Forvaltning av
langsiktig likviditet.
Bærekraftsfondets vedtekter fastsettes som vist i vedlegget Vedtekter for Oppdal kommunes
bærekraftsfond med følgende endring:
Vedtektenes kapittel 6 endres slik:
 pkt. 1 endres fra 10 til 20%
 pkt. 2 endres fra 50 til 40%

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2022

Behandling
Forslag fra Høyre v/ Ingvill Dalseg:
Kapittel 6 i vedtektenes endres slik:
Pkt. 1 endres fra 10 til 20%.
Pkt. 2 endres fra 50 til 40%.

Innstilling
Ved alternativ avstemming ble forslag fra I. Dalseg enstemmig vedtatt.
Innstillingen blir som følger:
Bærekraftsfondet etableres med en grunnkapital på kr. 107.421.000. Grunnkapitalen består av kr.
22.443.000 fra salg av aksjer i Oppdal E-verk AS og kr. 84.978.000 fra salg av aksjer i Vitnett AS.
Bærekraftsfondet forvaltes etter Oppdal kommune sitt finansreglement kapittel 3 – Forvaltning av
langsiktig likviditet.
Bærekraftsfondets vedtekter fastsettes som vist i vedlegget Vedtekter for Oppdal kommunes
bærekraftsfond med følgende endring:
Vedtektenes kapittel 6 endres slik:
 pkt. 1 endres fra 10 til 20%
 pkt. 2 endres fra 50 til 40%

Kommunedirektørens tilråding
Bærekraftsfondet etableres med en grunnkapital på kr. 107.421.000. Grunnkapitalen består av kr.
22.443.000 fra salg av aksjer i Oppdal E-verk AS og kr. 84.978.000 fra salg av aksjer i Vitnett AS.
Bærekraftsfondet forvaltes etter Oppdal kommune sitt finansreglement kapittel 3 – Forvaltning av
langsiktig likviditet.

Bærekraftsfondets vedtekter fastsettes som vist i vedlegget Vedtekter for Oppdal kommunes
bærekraftsfond.

PS 22/38 Finansreglement for Oppdal kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
Kommunestyret vedtar vedlagte finansreglement. Reglementet trer i kraft straks.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret vedtar vedlagte finansreglement. Reglementet trer i kraft straks.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret vedtar vedlagte finansreglement. Reglementet trer i kraft straks.

PS 22/39 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppdal kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
1.
Kommunestyret slutter seg til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeidet av kommunedirektørens
arbeidsgruppe, datert 13.01.2022.
2.
Mål, strategier og tiltak legges til grunn i arbeidet med revidering av kommunens beredskapsplaner og
kommuneplan/kommunedelplaner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
1.
Kommunestyret slutter seg til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeidet av kommunedirektørens
arbeidsgruppe, datert 13.01.2022.
2.
Mål, strategier og tiltak legges til grunn i arbeidet med revidering av kommunens beredskapsplaner og
kommuneplan/kommunedelplaner.

Kommunedirektørens tilråding
1. Kommunestyret slutter seg til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeidet av
kommunedirektørens arbeidsgruppe, datert 13.01.2022.
2. Mål, strategier og tiltak legges til grunn i arbeidet med revidering av kommunens
beredskapsplaner og kommuneplan/kommunedelplaner.

PS 22/40 241/1 m. fl. - Klage på vedtak om endring av reguleringsplaner for
Skarvassosen/Kvammslia hytteområder

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling
Forslag fra SV v/Ingvild Vikan:
Klagen tas til følge.
Vedtak
Ved alternativt avstemming mellom kommunedirektørens tilrådning og forslag fra SV v/ Vikan ble
kommunedirektørens tilrådning vedtatt med 19 mot 6 stemmer (mindretall: V (3st.), MDG (1 st.), SV (1
st.) og Uavh./Heiniger (1st.)).
Vedtak blir som følger:
Kommunestyret kan ikke se at klage av 06.02.2022 og 27.02.2022 innehar momenter som medfører
annet syn på søknad av 06.05.2021, og vedtak av 27.01.2022 nr. 22/8. Kommunestyret opprettholder
sitt vedtak, og oversender saken til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse jf.
forvaltningsloven § 33.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses ivaretatt.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret kan ikke se at klage av 06.02.2022 og 27.02.2022 innehar momenter som medfører
annet syn på søknad av 06.05.2021, og vedtak av 27.01.2022 nr. 22/8. Kommunestyret opprettholder
sitt vedtak, og oversender saken til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse jf.
forvaltningsloven § 33.

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses ivaretatt.

PS 22/41 Oppdatert omsorgsanalyse

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
Oppdal kommunestyret tar utredningen til orientering.
Det legges til grunn at tiltaksforslagene i planen vurderes for prioritering i arbeid med kommunens
handlingsplan 2023-2026 og 2024-2027.

Kommunedirektørens tilråding
Oppdal kommunestyret tar utredningen til orientering.
Det legges til grunn at tiltaksforslagene i planen vurderes for prioritering i arbeid med kommunens
handlingsplan 2023-2026 og 2024-2027.

PS 22/42 Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenester for brukergruppen 0-66 år

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling
Det bekreftes at Marit Ingunn Holmvik fra Revisjon Midt-Norge SA var til stede under behandlingen av
saken.
Vedtak
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak blir som følger:
Kontrollutvalget tar rapport om forvaltningsrevisjon for hjemmetjenester for brukergruppen
0 – 66 år til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:
1.
Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon for hjemmetjenester til brukergruppen 0 66 år til orientering.
2.
Kommunestyret ber kommunedirektøren om at hjemmetjenesten foretar en systematisk
gjennomgang av fremtidig kompetansebehov i et langsiktig perspektiv.
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering for hvordan anbefalingen i punkt 2 er fulgt
opp innen 1.januar 2023.

Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget tar rapport om forvaltningsrevisjon for hjemmetjenester for brukergruppen
0 – 66 år til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon for hjemmetjenester til brukergruppen
0 - 66 år til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om at hjemmetjenesten foretar en systematisk
gjennomgang av fremtidig kompetansebehov i et langsiktig perspektiv.
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering for hvordan anbefalingen i punkt 2 er fulgt
opp innen 1.januar 2023.

PS 22/43 Strategi for verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling
Tilleggsforslag fra KrF v/ Else Morken:
Bygningsmassen tilhørende kulturhuset innlemmes i punkt 1.
Tilleggsforslag fra SP v/ Olav Skjøtskift:
4.
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å orientere KF- Oppdal kulturhus om strategi for
Verdibevarende eiendomsforvaltning og om hvilket potensialet som ligger i en slik strategi for
kulturhuset.

Vedtak
KrF v/ Else Morken sitt forslag ble trukket.
Tilleggsforslaget fra SP v/ Skjøtskift ble enstemmig vedtatt.
Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester sin innstilling med vedtatte tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak blir som følger:
1.
Oppdal kommunes strategi for verdibevarende eiendomsforvaltning vedtas som retningsgivende for
kommunens forvaltning av den kommunale bygnings- og eiendomsmassen.
2.
Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide egen Fagplanen for «Tilstandsanalyser og
verdibevarende vedlikehold» og legges frem senere som orienteringssak til kommunestyret, som
metode for gjennomføring av det langsiktige vedlikeholdsarbeidet.
3.
Oppfølging av avdekket vedlikeholdsbehov konkretiseres i IK-bygg for hvert år i forbindelse med
behandling av handlingsplan. Det utarbeides egne tiltaksplaner med bakgrunn i handlingsplanen
vedtatte prioriteringer.
4.
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å orientere KF- Oppdal kulturhus om strategi for
Verdibevarende eiendomsforvaltning og om hvilket potensialet som ligger i en slik strategi for
kulturhuset.

Saksprotokoll i Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester - 22.03.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
1. Oppdal kommunes strategi for verdibevarende eiendomsforvaltning vedtas som retningsgivende
for kommunens forvaltning av den kommunale bygnings- og eiendomsmassen.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide egen Fagplanen for «Tilstandsanalyser og
verdibevarende vedlikehold» og legges frem senere som orienteringssak til kommunestyret, som
metode for gjennomføring av det langsiktige vedlikeholdsarbeidet.
3. Oppfølging av avdekket vedlikeholdsbehov konkretiseres i IK-bygg for hvert år i forbindelse med
behandling av handlingsplan. Det utarbeides egne tiltaksplaner med bakgrunn i handlingsplanen
vedtatte prioriteringer.

Kommunedirektørens tilråding

1.

Oppdal kommunes strategi for verdibevarende eiendomsforvaltning vedtas som
retningsgivende for kommunens forvaltning av den kommunale bygnings- og eiendomsmassen.

2.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide egen Fagplanen for «Tilstandsanalyser og
verdibevarende vedlikehold» og legges frem senere som orienteringssak til kommunestyret,
som metode for gjennomføring av det langsiktige vedlikeholdsarbeidet.

3.

Oppfølging av avdekket vedlikeholdsbehov konkretiseres i IK-bygg for hvert år i forbindelse
med behandling av handlingsplan. Det utarbeides egne tiltaksplaner med bakgrunn i
handlingsplanen vedtatte prioriteringer.

PS 22/44 Vedlikehold av kommunale veger

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig
Vedtak blir som følger:
Kommunestyret tar saken til orientering og imøteser framlagt forslag til «Hovedplan veg» som vil være
grunnlag for prioritering av utbedringer.
Følgende presisering: Fellesavkjørsler til kommunal veg er ikke Oppdal kommunes ansvar. De enkelte
oppsittere må selv ta ansvar for vedlikehold av disse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling

Innstilling
Kultur, miljø og tekniske tjenester sin innstilling ble enstemmig tilrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret tar saken til orientering og imøteser framlagt forslag til «Hovedplan veg» som vil være
grunnlag for prioritering av utbedringer.
Følgende presisering: Fellesavkjørsler til kommunal veg er ikke Oppdal kommunes ansvar. De enkelte
oppsittere må selv ta ansvar for vedlikehold av disse.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar saken til orientering og imøteser framlagt forslag til «Hovedplan veg» som vil være
grunnlag for prioritering av utbedringer.

PS 22/45 Budsjettkorrigering - ubrukte midler tilhørende
investeringsprosjekter fra 2021

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
Ubrukte bevilgninger tilhørende følgende investeringsprosjekter overføres fra 2021 til 2022:
1086
1169
1170
1173
6187
6232
6405
6408
6754
6789

Sti-prosjekt Vang
Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler
Oppgradering utstyr møterom
Nye moduler Visma HRM/Økonomi
Nyanl Driva boligfelt nord, avløp
Ola Setromsv - rekkverk
Hovedplan drikkevann
Nytt fortau i Nyvegen
Bofellesskap for demente
Nødstrømsaggregat rådhuset

6800
6814
6815
6816
6817
6818
6821
8133
8134
8213
8214
8281

Boas I utbedr mugg og soppskader
Kjøp av utleiebolig
Garasje/carport minibuss Engvn 2
Oppgradering utleieboliger
Rehab taktekke Helsesenteret
Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser
Elevkantine ungdomsskolen
Driva boligfelt nord 1.etappe
Utbygging boligområde nord for Bøndernes
Kjøp av grunn Ålma industriområde
Nytt industriområde Gorsetmoen
Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon

Følgende budsjettkorrigeringer gjennomføres i 2022-budsjettet:
Prosjekt

Ansvar

Funksjon

Art

Overført
beløp

1086

Sti-prosjekt Vang

483

365

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

1086

Sti-prosjekt Vang

483

365

04291

Moms generell
komp.ordning

1086

Sti-prosjekt Vang

483

841

07291

Kompensasjon moms

-3 000

1086

Sti-prosjekt Vang

483

880

09703

Overf fra drift dispfond
enhetene

-10 000

Sti-prosjekt Vang

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

10 000

Sti-prosjekt Vang

980

880

19409

Bruk av dispfond
enhetene

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

120

02002

Utstyr

80 000

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

120

04291

Moms generell
komp.ordning

20 000

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

841

07291

Kompensasjon moms

-20 000

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-80 000

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

80 000

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

-80 000

1174

IKT infrastruktur

185

120

02002

Utstyr

147 000

1174

IKT infrastruktur

185

120

04291

Moms generell
komp.ordning

1174

IKT infrastruktur

185

841

07291

Kompensasjon moms

10 000
3 000

-10 000

37 000
-37 000

1174

IKT infrastruktur

185

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-147 000

IKT infrastruktur

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

147 000

IKT infrastruktur

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

Oppgradering utstyr
møterom
Oppgradering utstyr
møterom

232

130

02002

Utstyr

232

130

04291

Moms generell
komp.ordning

Oppgradering utstyr
møterom
Oppgradering utstyr
møterom

232

841

07291

Kompensasjon moms

232

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

120

02002

Utstyr

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

120

04291

Moms generell
komp.ordning

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

841

07291

Kompensasjon moms

-32 000

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-126 000

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

126 000

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

6187

Nyanl Driva boligfelt nord,
avløp

617

353

02306

Opparbeidelse
kloakkledning

6187

Nyanl Driva boligfelt nord,
avløp

617

870

09101

Bruk av lånemidler

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

332

02302

Opparbeidelse veger

720 000

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

332

04291

Moms generell
komp.ordning

180 000

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

841

07291

Kompensasjon moms

-180 000

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

880

09705

Overf fra drift
infrastrukturfond

-720 000

Ola Setromsv - rekkverk

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

Ola Setromsv - rekkverk

980

880

19401

-720 000

6405

Hovedplan drikkevann

614

340

02705

Bruk av
infrastrukturfond
Prosjektering

6405

Hovedplan drikkevann

614

870

09101

Bruk av lånemidler

-100 000

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

332

02302

Opparbeidelse veger

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

332

04291

Moms generell
komp.ordning

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

841

07291

Kompensasjon moms

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

880

09705

Overf fra drift
infrastrukturfond

Nytt fortau i Nyvegen

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

202 000

Nytt fortau i Nyvegen

980

880

19401

-202 000

Bofellesskap for demente

675

265

02311

Bruk av
infrastrukturfond
Hovedentreprise bygg

1170
1170
1170
1170

6754

-147 000
380 000
95 000
-95 000
-380 000
126 000
32 000

-126 000
397 000
-397 000

720 000

100 000
202 000
50 000
-50 000
-202 000

394 000

6754

Bofellesskap for demente

675

265

04291

Moms generell
komp.ordning

99 000

6754

Bofellesskap for demente

675

841

07291

Kompensasjon moms

6754

Bofellesskap for demente

675

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

265

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

265

04291

Moms generell
komp.ordning

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

841

07291

Kompensasjon moms

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

870

09101

Bruk av lånemidler

-2 231 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

265

02851

Kjøp av bygninger

4 031 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

870

09101

Bruk av lånemidler

-2 062 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

880

09709

Overf fra drift
flyktningefondet

-1 969 000

Kjøp av utleiebolig

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

1 969 000

Kjøp av utleiebolig

980

880

19410

-1 969 000

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

234

02301

Bruk av
flyktningefondet
Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

234

04291

Moms generell
komp.ordning

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

841

07291

Kompensasjon moms

-20 000

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

234

09710

Overf fra drift bundne
driftsfond

-80 000

Garasje/carport minibuss
Engvn 3

980

234

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

Garasje/carport minibuss
Engvn 4

980

234

19503

Bruk av bundne fond

-80 000

6816

Oppgradering utleieboliger

676

265

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

647 000

6816

Oppgradering utleieboliger

676

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

261

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

261

04291

Moms generell
komp.ordning

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

841

07291

Kompensasjon moms

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

130

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

130

04291

Moms generell
komp.ordning

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

841

07291

Kompensasjon moms

-99 000
-394 000
2 231 000
558 000
-558 000

80 000
20 000

80 000

-647 000
160 000
40 000
-40 000
-160 000
1 392 000

348 000

-348 000

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

870

09101

Bruk av lånemidler

-1 392 000

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

02311

Hovedentreprise bygg

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

04291

Moms generell
komp.ordning

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

841

07291

Kompensasjon moms

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

870

09101

Bruk av lånemidler

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

02309

Opparb.

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

04291

Moms generell
komp.ordning

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

841

07291

Kompensasjon moms

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

870

09101

Bruk av lånemidler

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

315

02309

Opparb.

75 000

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

315

04291

Moms generell
komp.ordning

19 000

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

841

07291

Kompensasjon moms

-19 000

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

-75 000

8213

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

661

325

02801

Kjøp av grunn

8213

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

661

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-2 150 000

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

2 150 000

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

8214

Nytt industriområde
Gorsetmoen

661

325

02309

Opparb.

8214

Nytt industriområde
Gorsetmoen

661

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-450 000

Nytt industriområde
Gorsetmoen

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

450 000

Nytt industriområde
Gorsetmoen

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

325

02705

Prosjektering

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

325

04291

Moms generell
komp.ordning

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

841

07291

Kompensasjon moms

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

870

09101

Bruk av lånemidler

274 000
69 000
-69 000
-274 000
2 163 000
541 000
-541 000
-2 163 000

2 150 000

-2 150 000
450 000

-450 000
189 000
47 000
-47 000
-189 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen blir som følger:
Ubrukte bevilgninger tilhørende følgende investeringsprosjekter overføres fra 2021 til 2022:
1086
1169
1170
1173
6187
6232
6405
6408
6754
6789
6800
6814
6815
6816
6817
6818
6821
8133
8134
8213
8214
8281

Sti-prosjekt Vang
Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler
Oppgradering utstyr møterom
Nye moduler Visma HRM/Økonomi
Nyanl Driva boligfelt nord, avløp
Ola Setromsv - rekkverk
Hovedplan drikkevann
Nytt fortau i Nyvegen
Bofellesskap for demente
Nødstrømsaggregat rådhuset
Boas I utbedr mugg og soppskader
Kjøp av utleiebolig
Garasje/carport minibuss Engvn 2
Oppgradering utleieboliger
Rehab taktekke Helsesenteret
Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser
Elevkantine ungdomsskolen
Driva boligfelt nord 1.etappe
Utbygging boligområde nord for Bøndernes
Kjøp av grunn Ålma industriområde
Nytt industriområde Gorsetmoen
Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon

Følgende budsjettkorrigeringer gjennomføres i 2022-budsjettet:
Prosjekt

Ansvar

Funksjon

Art

Overført
beløp

1086

Sti-prosjekt Vang

483

365

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

1086

Sti-prosjekt Vang

483

365

04291

Moms generell
komp.ordning

1086

Sti-prosjekt Vang

483

841

07291

Kompensasjon moms

10 000
3 000
-3 000

1086

Sti-prosjekt Vang

483

880

09703

Overf fra drift dispfond
enhetene

-10 000

Sti-prosjekt Vang

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

10 000

Sti-prosjekt Vang

980

880

19409

Bruk av dispfond
enhetene

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

120

02002

Utstyr

80 000

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

120

04291

Moms generell
komp.ordning

20 000

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

841

07291

Kompensasjon moms

-20 000

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-80 000

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

80 000

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

-80 000

1174

IKT infrastruktur

185

120

02002

Utstyr

147 000

1174

IKT infrastruktur

185

120

04291

Moms generell
komp.ordning

1174

IKT infrastruktur

185

841

07291

Kompensasjon moms

-37 000

1174

IKT infrastruktur

185

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-147 000

IKT infrastruktur

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

147 000

IKT infrastruktur

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

Oppgradering utstyr
møterom
Oppgradering utstyr
møterom

232

130

02002

Utstyr

232

130

04291

Moms generell
komp.ordning

Oppgradering utstyr
møterom
Oppgradering utstyr
møterom

232

841

07291

Kompensasjon moms

232

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

120

02002

Utstyr

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

120

04291

Moms generell
komp.ordning

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

841

07291

Kompensasjon moms

-32 000

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-126 000

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

126 000

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

6187

Nyanl Driva boligfelt nord,
avløp

617

353

02306

Opparbeidelse
kloakkledning

6187

Nyanl Driva boligfelt nord,
avløp

617

870

09101

Bruk av lånemidler

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

332

02302

Opparbeidelse veger

1170
1170
1170
1170

-10 000

37 000

-147 000
380 000
95 000
-95 000
-380 000
126 000
32 000

-126 000
397 000
-397 000
720 000

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

332

04291

Moms generell
komp.ordning

180 000

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

841

07291

Kompensasjon moms

-180 000

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

880

09705

Overf fra drift
infrastrukturfond

-720 000

Ola Setromsv - rekkverk

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

Ola Setromsv - rekkverk

980

880

19401

-720 000

6405

Hovedplan drikkevann

614

340

02705

Bruk av
infrastrukturfond
Prosjektering

6405

Hovedplan drikkevann

614

870

09101

Bruk av lånemidler

-100 000

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

332

02302

Opparbeidelse veger

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

332

04291

Moms generell
komp.ordning

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

841

07291

Kompensasjon moms

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

880

09705

Overf fra drift
infrastrukturfond

Nytt fortau i Nyvegen

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

202 000

Nytt fortau i Nyvegen

980

880

19401

-202 000

6754

Bofellesskap for demente

675

265

02311

Bruk av
infrastrukturfond
Hovedentreprise bygg

6754

Bofellesskap for demente

675

265

04291

Moms generell
komp.ordning

6754

Bofellesskap for demente

675

841

07291

Kompensasjon moms

6754

Bofellesskap for demente

675

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

265

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

265

04291

Moms generell
komp.ordning

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

841

07291

Kompensasjon moms

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

870

09101

Bruk av lånemidler

6814

Kjøp av utleiebolig

676

265

02851

Kjøp av bygninger

4 031 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

870

09101

Bruk av lånemidler

-2 062 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

880

09709

Overf fra drift
flyktningefondet

-1 969 000

Kjøp av utleiebolig

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

1 969 000

Kjøp av utleiebolig

980

880

19410

-1 969 000

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

234

02301

Bruk av
flyktningefondet
Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

234

04291

Moms generell
komp.ordning

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

841

07291

Kompensasjon moms

-20 000

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

234

09710

Overf fra drift bundne
driftsfond

-80 000

Garasje/carport minibuss
Engvn 3

980

234

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

720 000

100 000
202 000
50 000
-50 000
-202 000

394 000
99 000
-99 000
-394 000
2 231 000
558 000
-558 000
-2 231 000

80 000
20 000

80 000

Garasje/carport minibuss
Engvn 4

980

234

19503

Bruk av bundne fond

-80 000

6816

Oppgradering utleieboliger

676

265

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

647 000

6816

Oppgradering utleieboliger

676

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

261

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

261

04291

Moms generell
komp.ordning

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

841

07291

Kompensasjon moms

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

130

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

130

04291

Moms generell
komp.ordning

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

841

07291

Kompensasjon moms

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

870

09101

Bruk av lånemidler

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

02311

Hovedentreprise bygg

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

04291

Moms generell
komp.ordning

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

841

07291

Kompensasjon moms

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

870

09101

Bruk av lånemidler

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

02309

Opparb.

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

04291

Moms generell
komp.ordning

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

841

07291

Kompensasjon moms

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

870

09101

Bruk av lånemidler

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

315

02309

Opparb.

75 000

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

315

04291

Moms generell
komp.ordning

19 000

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

841

07291

Kompensasjon moms

-19 000

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

-75 000

8213

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

661

325

02801

Kjøp av grunn

8213

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

661

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-2 150 000

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

2 150 000

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

-647 000
160 000
40 000
-40 000
-160 000
1 392 000

348 000

-348 000

-1 392 000

274 000
69 000
-69 000
-274 000
2 163 000
541 000
-541 000
-2 163 000

2 150 000

-2 150 000

8214

Nytt industriområde
Gorsetmoen

661

325

02309

Opparb.

450 000

8214

Nytt industriområde
Gorsetmoen

661

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-450 000

Nytt industriområde
Gorsetmoen

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

450 000

Nytt industriområde
Gorsetmoen

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

325

02705

Prosjektering

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

325

04291

Moms generell
komp.ordning

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

841

07291

Kompensasjon moms

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

870

09101

Bruk av lånemidler

-450 000
189 000
47 000
-47 000
-189 000

Kommunedirektørens tilråding
Ubrukte bevilgninger tilhørende følgende investeringsprosjekter overføres fra 2021 til 2022:
1086
1169
1170
1173
6187
6232
6405
6408
6754
6789
6800
6814
6815
6816
6817
6818
6821
8133
8134
8213
8214
8281

Sti-prosjekt Vang
Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler
Oppgradering utstyr møterom
Nye moduler Visma HRM/Økonomi
Nyanl Driva boligfelt nord, avløp
Ola Setromsv - rekkverk
Hovedplan drikkevann
Nytt fortau i Nyvegen
Bofellesskap for demente
Nødstrømsaggregat rådhuset
Boas I utbedr mugg og soppskader
Kjøp av utleiebolig
Garasje/carport minibuss Engvn 2
Oppgradering utleieboliger
Rehab taktekke Helsesenteret
Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser
Elevkantine ungdomsskolen
Driva boligfelt nord 1.etappe
Utbygging boligområde nord for Bøndernes
Kjøp av grunn Ålma industriområde
Nytt industriområde Gorsetmoen
Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon

Følgende budsjettkorrigeringer gjennomføres i 2022-budsjettet:

Prosjekt

Ansvar

Funksjon

Art

1086

Sti-prosjekt Vang

483

365

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

1086

Sti-prosjekt Vang

483

365

04291

Moms generell
komp.ordning

1086

Sti-prosjekt Vang

483

841

07291

Kompensasjon moms

-3 000

1086

Sti-prosjekt Vang

483

880

09703

Overf fra drift dispfond
enhetene

-10 000

Sti-prosjekt Vang

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

10 000

Sti-prosjekt Vang

980

880

19409

Bruk av dispfond
enhetene

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

120

02002

Utstyr

80 000

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

120

04291

Moms generell
komp.ordning

20 000

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

841

07291

Kompensasjon moms

-20 000

1169

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

185

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-80 000

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

80 000

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

-80 000

1174

IKT infrastruktur

185

120

02002

Utstyr

147 000

1174

IKT infrastruktur

185

120

04291

Moms generell
komp.ordning

1174

IKT infrastruktur

185

841

07291

Kompensasjon moms

-37 000

1174

IKT infrastruktur

185

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-147 000

IKT infrastruktur

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

147 000

IKT infrastruktur

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

Oppgradering utstyr
møterom
Oppgradering utstyr
møterom

232

130

02002

Utstyr

232

130

04291

Moms generell
komp.ordning

Oppgradering utstyr
møterom
Oppgradering utstyr
møterom

232

841

07291

Kompensasjon moms

232

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

120

02002

Utstyr

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

120

04291

Moms generell
komp.ordning

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

841

07291

Kompensasjon moms

-32 000

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

140

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-126 000

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

126 000

1170
1170
1170
1170

Overført
beløp
10 000
3 000

-10 000

37 000

-147 000
380 000
95 000
-95 000
-380 000
126 000
32 000

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

6187

Nyanl Driva boligfelt nord,
avløp

617

353

02306

Opparbeidelse
kloakkledning

6187

Nyanl Driva boligfelt nord,
avløp

617

870

09101

Bruk av lånemidler

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

332

02302

Opparbeidelse veger

720 000

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

332

04291

Moms generell
komp.ordning

180 000

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

841

07291

Kompensasjon moms

-180 000

6232

Ola Setromsv - rekkverk

610

880

09705

Overf fra drift
infrastrukturfond

-720 000

Ola Setromsv - rekkverk

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

Ola Setromsv - rekkverk

980

880

19401

-720 000

6405

Hovedplan drikkevann

614

340

02705

Bruk av
infrastrukturfond
Prosjektering

6405

Hovedplan drikkevann

614

870

09101

Bruk av lånemidler

-100 000

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

332

02302

Opparbeidelse veger

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

332

04291

Moms generell
komp.ordning

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

841

07291

Kompensasjon moms

6408

Nytt fortau i Nyvegen

610

880

09705

Overf fra drift
infrastrukturfond

Nytt fortau i Nyvegen

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

202 000

Nytt fortau i Nyvegen

980

880

19401

-202 000

6754

Bofellesskap for demente

675

265

02311

Bruk av
infrastrukturfond
Hovedentreprise bygg

6754

Bofellesskap for demente

675

265

04291

Moms generell
komp.ordning

6754

Bofellesskap for demente

675

841

07291

Kompensasjon moms

6754

Bofellesskap for demente

675

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

265

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

265

04291

Moms generell
komp.ordning

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

841

07291

Kompensasjon moms

6800

Boas I utbedr mugg og
soppskader

675

870

09101

Bruk av lånemidler

6814

Kjøp av utleiebolig

676

265

02851

Kjøp av bygninger

4 031 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

870

09101

Bruk av lånemidler

-2 062 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

880

09709

Overf fra drift
flyktningefondet

-1 969 000

Kjøp av utleiebolig

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

1 969 000

Kjøp av utleiebolig

980

880

19410

-1 969 000

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

234

02301

Bruk av
flyktningefondet
Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6815

-126 000
397 000
-397 000

720 000

100 000
202 000
50 000
-50 000
-202 000

394 000
99 000
-99 000
-394 000
2 231 000
558 000
-558 000
-2 231 000

80 000

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

234

04291

Moms generell
komp.ordning

20 000

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

841

07291

Kompensasjon moms

-20 000

6815

Garasje/carport minibuss
Engvn 2

671

234

09710

Overf fra drift bundne
driftsfond

-80 000

Garasje/carport minibuss
Engvn 3

980

234

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

Garasje/carport minibuss
Engvn 4

980

234

19503

Bruk av bundne fond

-80 000

6816

Oppgradering utleieboliger

676

265

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

647 000

6816

Oppgradering utleieboliger

676

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

261

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

261

04291

Moms generell
komp.ordning

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

841

07291

Kompensasjon moms

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

671

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

130

02301

Oppføring/vedl.h bygn
og installasjoner

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

130

04291

Moms generell
komp.ordning

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

841

07291

Kompensasjon moms

6818

Rådhuset oppgr ford.skap,
eltavler og prior.kurser,
nødstrømaggregat

671

870

09101

Bruk av lånemidler

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

02311

Hovedentreprise bygg

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

04291

Moms generell
komp.ordning

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

841

07291

Kompensasjon moms

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

870

09101

Bruk av lånemidler

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

02309

Opparb.

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

04291

Moms generell
komp.ordning

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

841

07291

Kompensasjon moms

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

870

09101

Bruk av lånemidler

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

315

02309

Opparb.

75 000

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

315

04291

Moms generell
komp.ordning

19 000

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

841

07291

Kompensasjon moms

-19 000

8134

Utbygging boligområde nord
for Bøndernes

660

880

09410

Bruk av generelt
kapitallfond

-75 000

80 000

-647 000
160 000
40 000
-40 000
-160 000
1 392 000

348 000

-348 000

-1 392 000

274 000
69 000
-69 000
-274 000
2 163 000
541 000
-541 000
-2 163 000

8213

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

661

325

02801

Kjøp av grunn

2 150 000

8213

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

661

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-2 150 000

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

2 150 000

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

8214

Nytt industriområde
Gorsetmoen

661

325

02309

Opparb.

8214

Nytt industriområde
Gorsetmoen

661

880

09706

Overf fra drift dispfond
til kapitalformål

-450 000

Nytt industriområde
Gorsetmoen

980

880

15701

Overføring til
investeringsregnskapet

450 000

Nytt industriområde
Gorsetmoen

980

880

19404

Bruk av dispfond til
kapitalformål

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

325

02705

Prosjektering

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

325

04291

Moms generell
komp.ordning

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

841

07291

Kompensasjon moms

8281

Reguleringsplan Oppdal
Miljøstasjon

665

870

09101

Bruk av lånemidler

-2 150 000
450 000

-450 000
189 000
47 000
-47 000
-189 000

PS 22/46 247/27 - Tilbakekjøp av boligtomt

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
Kommunestyret vedtar å kjøpe tilbake tomt gnr. 247 bnr. 27. Kommunedirektøren gis fullmakt til å
inngå avtale og gjennomføre tilbakekjøp av eiendommen.
Kjøp av gnr. 247 bnr. 27, kr 74.753,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022. Kostnaden
finansieres ved bruk av kapitalfondet.
Investeringsbudsjettet for 2022 korrigeres slik:

Budsjettkonto
02801.660.315.8125
09410.660.880.8125

Utgifter
Kjøp av grunn
Bruk av kapitalfond

Beløp i kr:
75.000,-75.000,-

Så snart eiendommen er overtatt av Oppdal kommune skal eiendommen selges for kr 200.000,-. I
tillegg må kjøper betale alle kostnadene med eiendomstransaksjonen.
Tomten kunngjøres i lokalavisen og på kommunens egne nettsider. Tomten annonseres med 1 mnd.
frist for påmelding.
Følgende vilkår for tildeling anbefales:
•
Søker må på søkertidspunktet være fylt 18 år.
•
Tomt tildeles og overdras kun til privatpersoner for bygging av bolig til eget bruk som
helårsbolig.
•
Søknad om boligtomt til bruk med kommersielt formål avslås. Overdragelse av tildelt
tomt til samme formål er heller ikke tillatt.
•
Kjøper skal være byggherre. Dersom det er åpenbart at en søker driver bygging i
kommersiell regi skal søknaden avslås.
Prioritering av søkere:
Ved flere enn to søkere på tomten, skal tomten selges etter loddtrekning. Dersom ingen søker og
tomten fortsatt er ledig etter 1 mnd. fristen, skal den selges etter «første til mølla» prinsippet.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge tomten gnr. 247 bnr. 27.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret vedtar å kjøpe tilbake tomt gnr. 247 bnr. 27. Kommunedirektøren gis fullmakt til å
inngå avtale og gjennomføre tilbakekjøp av eiendommen.
Kjøp av gnr. 247 bnr. 27, kr 74.753,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022. Kostnaden
finansieres ved bruk av kapitalfondet.
Investeringsbudsjettet for 2022 korrigeres slik:
Budsjettkonto
02801.660.315.8125
09410.660.880.8125

Utgifter
Kjøp av grunn
Bruk av kapitalfond

Beløp i kr:
75.000,-75.000,-

Så snart eiendommen er overtatt av Oppdal kommune skal eiendommen selges for kr 200.000,-. I
tillegg må kjøper betale alle kostnadene med eiendomstransaksjonen.
Tomten kunngjøres i lokalavisen og på kommunens egne nettsider. Tomten annonseres med 1 mnd.
frist for påmelding.
Følgende vilkår for tildeling anbefales:
•
Søker må på søkertidspunktet være fylt 18 år.
•
Tomt tildeles og overdras kun til privatpersoner for bygging av bolig til eget bruk som
helårsbolig.
•
Søknad om boligtomt til bruk med kommersielt formål avslås. Overdragelse av tildelt
tomt til samme formål er heller ikke tillatt.
•
Kjøper skal være byggherre. Dersom det er åpenbart at en søker driver bygging i
kommersiell regi skal søknaden avslås.
Prioritering av søkere:
Ved flere enn to søkere på tomten, skal tomten selges etter loddtrekning. Dersom ingen søker og
tomten fortsatt er ledig etter 1 mnd. fristen, skal den selges etter «første til mølla» prinsippet.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge tomten gnr. 247 bnr. 27.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret vedtar å kjøpe tilbake tomt gnr. 247 bnr. 27. Kommunedirektøren gis fullmakt til å
inngå avtale og gjennomføre tilbakekjøp av eiendommen.
Kjøp av gnr. 247 bnr. 27, kr 74.753,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022. Kostnaden
finansieres ved bruk av kapitalfondet.
Investeringsbudsjettet for 2022 korrigeres slik:
Budsjettkonto
02801.660.315.8125
09410.660.880.8125

Utgifter
Kjøp av grunn
Bruk av kapitalfond

Beløp i kr:
75.000,-75.000,-

Så snart eiendommen er overtatt av Oppdal kommune skal eiendommen selges for kr 200.000,-. I
tillegg må kjøper betale alle kostnadene med eiendomstransaksjonen.
Tomten kunngjøres i lokalavisen og på kommunens egne nettsider. Tomten annonseres med 1 mnd.
frist for påmelding.
Følgende vilkår for tildeling anbefales:
•
Søker må på søkertidspunktet være fylt 18 år.
•
Tomt tildeles og overdras kun til privatpersoner for bygging av bolig til eget bruk som
helårsbolig.
•
Søknad om boligtomt til bruk med kommersielt formål avslås. Overdragelse av tildelt
tomt til samme formål er heller ikke tillatt.
•
Kjøper skal være byggherre. Dersom det er åpenbart at en søker driver bygging i
kommersiell regi skal søknaden avslås.
Prioritering av søkere:
Ved flere enn to søkere på tomten, skal tomten selges etter loddtrekning. Dersom ingen søker og
tomten fortsatt er ledig etter 1 mnd. fristen, skal den selges etter «første til mølla» prinsippet.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge tomten gnr. 247 bnr. 27.

PS 22/47 199/23/2 og 199/24/2 - Tilbakeføring av festeforhold

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
Kommunestyret vedtar å ta tilbake framfestetomt 199/23/2 og 199/24/2. Kommunedirektøren gis
fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med framfester.
Investeringsbudsjettet for 2022 korrigeres slik:
Budsjettkonto
02801.661.325.8202
09410.661.880.8202

Utgifter
Kjøp av grunn
Bruk av kapitalfond

Beløp i kr
60.000,-60.000,-

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret vedtar å ta tilbake framfestetomt 199/23/2 og 199/24/2. Kommunedirektøren gis
fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med framfester.
Investeringsbudsjettet for 2022 korrigeres slik:
Budsjettkonto
02801.661.325.8202
09410.661.880.8202

Utgifter
Kjøp av grunn
Bruk av kapitalfond

Beløp i kr
60.000,-60.000,-

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret vedtar å ta tilbake framfestetomt 199/23/2 og 199/24/2. Kommunedirektøren gis
fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med framfester.
Investeringsbudsjettet for 2022 korrigeres slik:
Budsjettkonto
02801.661.325.8202
09410.661.880.8202

Utgifter
Kjøp av grunn
Bruk av kapitalfond

Beløp i kr
60.000,-60.000,-

PS 22/48 271/96 - Søknad om å få frafalle festekontrakt

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
Kommunestyret vedtar at Oppdal Turistutvikling AS sitt festeforhold for eiendommen gnr. 271 bnr. 96
kan avvikles. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre avviklingen av festeforholdet.
Kostnader med selve avviklingen av Oppdal Turistutvikling AS sitt festeforhold forutsettes bekostet av
Oppdal turistutvikling AS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig tiltrådt.

Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret vedtar at Oppdal Turistutvikling AS sitt festeforhold for eiendommen gnr. 271 bnr. 96
kan avvikles. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre avviklingen av festeforholdet.
Kostnader med selve avviklingen av Oppdal Turistutvikling AS sitt festeforhold forutsettes bekostet av
Oppdal turistutvikling AS.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret vedtar at Oppdal Turistutvikling AS sitt festeforhold for eiendommen gnr. 271 bnr. 96
kan avvikles. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre avviklingen av festeforholdet.
Kostnader med selve avviklingen av Oppdal Turistutvikling AS sitt festeforhold forutsettes bekostet av
Oppdal turistutvikling AS

PS 22/49 Styrsvollen gard - søknad om midler til flerbruksarena

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling
Forslag fra SV v/Ingvild Vikan:
Kommunestyret imøtekommer søknaden om midler til flerbruksarena fra Styrsvollen gard
på kr 197 782. Finansieres fra Næringsfondet.
Forslag fra AP v/ Tor Snøve:
Kommunedirektørens tilrådning innstilles.
Vedtak
Forslaget fra AP v/Snøve ble vedtatt med 24 mot 1 stemme (mindretall: SV).
Vedtak blir som følger:
Søknad fra Styrsvollen gard om økonomisk støtte til ridebane/flerbruksarena imøtekommes ikke.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling
Forslag fra SV v/ Ingvild Vikan:
Formannskapet stiller seg positiv til søknaden fra Styrsvollen gård om midler til flerbruksarena.
Saken oversendes til Kommunestyremøtet 5.5 for finansiering ved hjelp av Næringsfondet.

Vedtak
Forslaget ved SV v/ Ingvild Vikan ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
Formannskapet stiller seg positiv til søknaden fra Styrsvollen gård om midler til flerbruksarena.
Saken oversendes til Kommunestyremøtet 5.5 for finansiering ved hjelp av Næringsfondet.

Kommunedirektørens tilråding
Søknad fra Styrsvollen gard om økonomisk støtte til ridebane/flerbruksarena imøtekommes ikke.

